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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 јули
2014 година.
Бр. 07-3045/1
30 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Член 1
Во Законот за семејството (“Службен весник на Република Македонија” број 80/92,
9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12, 44/12 и 38/14), во членот 103 ставови
3 и 4 зборовите: “една година“ се заменуваат со зборовите: “девет месеци“.
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:
,,По истекот на рокот утврден во ставот 4 на овој член и преземените активности
утврдени во ставот 5 на овој член, центарот за социјална работа во рок од пет дена по
истекот на рокот од девет месеци од сместувањето на детето во институција или друго
семејство, е должен писмено да го повика родителот и да му укаже во рок од десет дена од
денот на приемот на известувањето да ја преземе грижата за детето или да даде согласност
за негово посвојување. Доколку родителот во тој рок не ја преземе грижата за детето, не
дојде на закажаниот термин, а не го оправда своето недоаѓање и не даде писмена
согласност за посвојување на малолетното дете, ќе се смета дека родителот се согласил
детето да биде дадено на посвојување.
За преземените активности од ставот 6 на овој член, центарот за социјална работа
составува записник.“
Ставовите 6 и 7 стануваат ставови 8 и 9.
Член 2
По членот 103 се додава нов член 103-а, кој гласи:
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“Член 103-а
Центарот за социјална работа за секое дете кое ќе го смести во институција или друго
семејство во рок од пет дена од сместувањето на детето писмено ја известува Јавната
установа - Завод за социјални дејности Скопје.
По истекот на рокот од членот 103 став 6 од овој закон, Јавната установа - Завод за
социјални дејности Скопје врши надзор над стручната работа на центарот за социјална
работа. Доколку при надзорот од ставот 2 на овој член се утврдат неправилности во
работењето на центарот за социјална работа, за тоа ги известува инспекторите и другите
државни службеници во Министерството за труд и социјална политика, овластени за
спроведување на инспекцискиот надзор, кои во рок од пет дена вршат инспекциски
надзор.“
Член 3
Во членот 104 по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:
“Центарот за социјална работа два месеца пред истекот на важноста на документите од
ставот 3 на овој член е должен писмено да го извести можниот посвоител за датумот на
престанок на важноста на документите за посвојување и за обврската до кој датум да ги
обнови документите.
Центарот за социјална работа поднесува предлог за бришење од регистарот на можни
посвоители, доколку можниот посвоител не ги достави обновените документи за
посвојување во рокот определен од центарот за социјална работа.
Лицето кое е избришано од регистарот на можни посвоители заради необновување на
документите за посвојување, може повторно да поднесе барање до Комисијата.“
Ставот 4 станува став 7.
Член 4
Во членот 104-г бројот “15“ се заменува со бројот “10“.
Член 5
Во членот 104-д став 1 зборовите: “но не повеќе од 60 дена“ се бришат.
Член 6
Во членот 104-ѓ став 3 бројот “15“ се заменува со бројот “10“.
Во ставот 4 бројот “30“ се заменува со бројот “15“.
Член 7
Во членот 104-з по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:
,,Центарот за социјална работа по извршениот упис на посвоителите во регистарот на
можни посвоители ги следи можните посвоители и еднаш годишно до Комисијата
доставува наод и мислење на стручен тим и поединечни наоди и мислења на стручните
работници за подобноста на посвоителите и мотивите за посвојувањето.
Наодот и мислењето на стручниот тим и поединечните наоди и мислења на стручните
работници за подобноста на посвоителите и мотивите за посвојувањето, центарот за
социјална работа ги доставува до Комисијата во рок од десет дена по истекот на рокот од
ставот 3 на овој член.“
Ставовот 3 станува став 5.
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Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите: “став 3“ се заменуваат со зборовите: “став 5“ .
Ставовите 5 и 6 стануваат ставови 7 и 8.
Член 8
Во членот 104-ј ставот 2 се менува и гласи:
“Комисијата доколку од увидот во списите оцени дека предлогот на центарот за
социјална работа не е во интерес на детето, предметот може да го врати за дополнување на
постапката или предлогот може да го одбие и во рок од 30 дена да направи нов избор на
посвоители.“
Член 9
Во членот 106-a по зборот ,,карта“ се додаваат зборовите: “или патна исправа“.
Член 10
Во членот 107 ставови 1 и 2 зборовите: “шест недели‘‘ се заменуваат со зборовите: “три
месеци‘‘.
Член 11
Во членот 279-з ставови 4, 5 и 6 по бројот „91“ се става запирка и се додаваат
зборовите: „103 ставови 5 и 6, 103-а“.
Член 12
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за семејството.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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