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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот 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 14 март 

2006 година. 
 
       Бр. 07-1143/1                                  Претседател 
14 март 2006 година                  на Република Македонија, 
           Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, 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" број 80/92, 
9/96 и 38/2004), членовите 14-а и 14-б  се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 23 став 3 по зборовите: "матичната книга на родените" запирката и зборови-
те: "потврда дека посетиле предбрачно и брачно советувалиште во центарот за социјална 
работа кога прв пат склучуваат брак" се бришат. 

 
Член 3 

Во членот 67 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
"Во случаи кога брачниот другар на мајката, во рокот утврден во членот 64 став 2 од овој 

закон, не поднел тужба за оспорување на татковство, а изјавил во тој рок пред центарот за со-
цијална работа дека не се смета за татко на детето и кога мајката дала согласност за посвоју-
вање на детето на начин и во постапка  утврдена во членот 106 од овој закон, тужбата за ос-
порување на татковство во рок од три месеца по истекот на рокот од членот 64 став 2 на  овој 
закон, ја поднесува старателот на детето со одобрение на центарот за социјална работа." 
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Член 4 
Во членот 94-г по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Службеното и правното лице од ставот 3 на овој член кое во текот на своето работење 

преземале одредени дејствија при семејното насилство се должни веднаш, а најдоцна во рок 
од 48 часа од преземањето на дејствијата, службената документација и известувањето за пре-
земените дејствија и друга документација (записник, изјава од сведок, наоди од лекар и   дру-
го), да ги достават до надлежниот центар за социјална работа." 

Ставот 4  станува став 5. 
Во ставот 5 кој станува став 6 бројот "4" се заменува со бројот "5". 
 

Член 5 
Во членoт 94-ѕ по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот на спроведување и 

следењето на изречените мерки за заштита на семејството и лицата жртви на семејно на-
силство преземени од центарот за социјална работа и за начинот на следење на привреме-
ните мерки изречени од судот." 

 
Член 6 

Во членот 104-и  став 3 зборот "шест" се заменува со зборот  "два" а зборот "девет" се за-
менува со зборот "три". 

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6,  кои гласат: 
"Доколку посвоител е брачниот другар на родителот на детето, сместувањето на детето 

од ставот 1 на овој член не може да биде пократко од еден месец, ниту подолго од два ме-
сеца. 

Доколку детето е сместено во семејство на посвоители кои се странски државјани и кои 
не живеат на територијата на Република Македонија, семејството кај кое е сместено дете, 
е должно половина од периодот на сместување на детето да го поминат на територијата на 
Република Македонија.  

По исклучок, доколку се посвојува дете постаро од три години, сместувањето на детето 
во семејството на посвоителите, може да биде и подолго од периодот утврден во ставови-
те 3 и 4 на овој член, но не подолго од шест месеца." 

Во ставот 4 кој станува став 7 зборовите: "секои три месеца" се заменуваат со зборови-
те: "секој месец". 

Ставот 5 станува став  8. 
По ставот 8 се додаваат два нови става 9 и 10, кои гласат: 
"За времетраењето на сместувањето на детето во семејството на посвоителите, доколку  

е на возраст до седум месеца, посвоителот има право на породилно отсуство на тoвар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

Доколку во семејството на посвоителите е сместено дете постаро од седум месеца, по-
своителот има право на платено отсуство на товар на работодавачот за времетраењето на 
сместувањето." 

  
Член 7 

Во членот 107  став 3 по зборовите: "до моментот на" се додаваат зборовите: "донесу-
вање на решение за сместување на детето во семејството на посвоителите, заради спрове-
дување на постапката за посвојување", а зборовите до крајот на реченицата се бришат. 
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Член 8 
Во членот 279-з ставови 1и 2 по зборовите: "став3" се додаваат зборовите: "и 4". 
  

Член 9 
По членот 281 се додава нов член 281-а, кој гласи: 

 
"Член 281-а 

За спроведување на извршување на изречена привремена мерка од членот 94-е на овој закон, 
за точките 1, 2, 3, 4 и 5 е надлежно Министерството за внатрешни работи, точката 8 ја спрове-
дува соодветно советувалиште, за точката 9 е надлежно Министерството за здравство, а извр-
шувањето на изречените привремени мерки од точките 6, 7, 10 и 11 се спроведуваат  согласно 
со закон." 

Член 10 
Постапките кои се започнати согласно со членот 104-и од Законот за семејството 

("Службен весник на Република Македонија" брoj 80/92, 9/96 и 38/2004) пред денот на  
влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат според одредбите на овој закон.  

 
Член 11 

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

 


