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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 

 
У К А З  

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 

ноември 2010 година. 
 

       Бр. 07-4864/1                                                                                            Претседател 
30 ноември 2010 година                                                                    на Република Македонија,                      
            Скопје                                                                                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО 
 

Член 1 
Во Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 

38/2004, 33/2006, 84/2008 и 67/10), во членот 26 ставот 2 се менува и гласи: 
„По барање на лицата кои сакаат да склучат брак, бракот може да се склучи и надвор од 

службените простории на Управата за водење на матичните книги, со одобрение на 
директорот на Управата.“ 

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат: 
„Во случаите од ставoт 2 на овој член кога бракот се склучува надвор од службените 

простории на Управата за водење на матичните книги, целокупните трошоци за 
склучување на брак паѓаат на товар на подносителот на барањето. 

По исклучок од ставoт 3 на овој член лицата кои сакaат да склучат брак надвор од 
службените простории на Управата за водење на матичните книги, можат да бидат 
ослободени од плаќање, со одобрение на директорот на Управата доколку за тоа постојат 
оправдани причини. 

 За начинот и висината на трошоците за склучување на брак од ставoвитe 3 и 4 на овој 
член, подзаконскиот акт ќе го пропише министерот за труд и социјална политика во рок 
од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.“ 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 
 


