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на правата и интересите на малолетното дете до донесување на конечната одлука на судот за одземање на
родителското право.
По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку центарот за социјална работа утврди дека родителот со
своите постапки грубо го занемарил или злоупотребил
детето и со тоа го довел во опасност животот на детето,
е должен веднаш времено да го одземе детето и да покрене постапка за одземање на родителското право пред
надлежниот суд, да му обезбеди соодветно згрижување
и да преземе мерки за заштита на правата и интересите
на малолетното дете до донесување на правосилна одлука на судот за одземање на родителското право.
Во случаите од ставовите 4 и 5 на овој член центарот за социјална работа е должен веднаш да поведе постапка против родителот на малолетното дете за сторено кривично дело.“
Член 6
Членот 134 се брише.
Член 7
Во членот 279-з ставови 4, 5 и 6 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „78 став 2, 79 став 1, 91“.
Член 8
По членот 279-з се додаваат два нови члена 279-ѕ и
279-и, кои гласат:
„Член 279-ѕ
Надлежен орган за изрекување на прекршочните
санкции од членот 279-з од овој закон е надлежениот
суд.
Член 279-и
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоците утврдени со овој закон, Министерството води постапка за порамнување, согласно со
Законот за прекршоците.“
Член 9
Низ целиот текст на Законот зборот „процесната“
се заменува со зборот „парничната“, зборот „вонпроцесна“ се заменува со зборот „вонпарнична“, а зборовите: „извршната постапка“ се заменуваат со зборот
„извршување“.
Член 10
Подзаконските прописи предвидени со овој закон
ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 11
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.
Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во ”Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE
Neni 1
Në Ligjin për familje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006,
84/2008, 67/10, 156/10, 39/12 dhe 44/12), pas nenit 14
shtohet nen i ri 14-a, si vijon:
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“Neni 14-a
Qendra për Punë Sociale vendos dhe mban evidencë e
cila përmban të dhëna të nevojshme për realizimin e të
drejtave nga marrëdhëniet familjare dhe kujdestarisë.
Në evidencën mbahen të dhëna për shfrytëzuesit e të
drejtës në bazë të numrit unik të amzës të qytetarit.
Në grumbullimin, përpunimin, shfrytëzimin, këmbimin
dhe ruajtjen e të dhënave për shfrytëzuesit nga paragrafi 1 i
këtij neni, zbatohen dispozitat nga rregullat nga sfera e
mbrojtjes së të dhënave personale.
Mënyrën e mbajtjes së evidencës dhe dokumentacionin
e nevojshëm nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton
ministri i Punës dhe Politikës Sociale.”
Neni 2
Në nenin 16 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të
rinj 3 dhe 4, si vijojnë:
“Propozimin për miratimin e vendimit për dhënien e
lejes për lidhje të martesës mund ta parashtrojë vetëm
personi nga paragrafi 2 i këtij neni.
Në procedurën për miratimin e vendimit për dhënien e
lejes për lidhje të martesës të personit nga paragrafi 2 i
këtij neni, gjykata do t'i dëgojë parashtruesin e mitur të
propozimit, prindërit e tij, përkatësisht kujdestarin dhe
personin me të cilin personi i mitur dëshiron të lidhë
martesë.”
Neni 3
Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a, si vijon:
“Neni 22-a
Për martesën e lidhur në kundërshtim me nenet prej 15
deri 22 të këtij ligji, zbatohen dispozitat e këtij ligji të cilat
kanë të bëjnë me anulimin e martesës.”
Neni 4
Në nenin 90 paragrafi 2 pas alinesë 4 shtohet aline e re
5, si vijon:
“- e detyron fëmijën në lëmoshë apo e shfrytëzon
fëmijën për lëmoshë,”.
Neni 5
Në nenin 91 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Qendra për Punë Sociale në rastet nga neni 90
paragrafi 2 i këtij ligji, do t’i sugjerojë prindit për
mangësitë dhe lëshimet në kryerjen e të drejtës prindërore,
do të miratojë aktvendim për mbikëqyrje të përhershme
mbi kryerjen e të drejtës prindërore dhe do të zbatojë punë
profesionale këshillëdhënëse me prindërit dhe me fëmijët.”
Pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5 dhe 6,
si vijojnë:
“Nëse prindi i fëmijës i cili është lënë pas dore apo
keqpërdorur, nuk vepron sipas sugjerimit të qendrës për
punë sociale dhe përsëri e keqpërdor të drejtën prindërore
apo e lë pas dore në mënyrë të vrazhdë kryerjen e detyrave
prindërore, qendra për punë sociale është e detyruar
menjëherë përkohësisht ta marrë fëmijën nga prindi dhe të
ngrejë procedurë për heqjen e të drejtës prindërore para
gjykatës kompetente, t'i sigurojë përkujdesje përkatëse dhe
të ndërmarrë masa për mbrojtjen e të drejtave dhe
interesave të fëmijës së mitur, deri në miratimin e vendimit
përfundimtar të gjykatës për heqjen e të drejtës prindërore.
Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, nëse qendra
për punë sociale përcakton se prindi me veprimet e veta e
ka lënë pas dore në mënyrë të vrazhdë apo e ka keqpërdor
fëmijën dhe me atë e ka sjell në rrezik jetën e fëmijës,
detyrohet që menjëherë përkohësisht ta marrë fëmijën dhe
të ngrejë procedurë për marrjen e të drejtës prindërore para
gjykatës kompetente, t’i sigurojë përkujdes përkatëse dhe
të ndërmarrë masa për mbrojtjen e të drejtave dhe
interesave të fëmijës së mitur, deri në miratimin e vendimit
të plotfuqishëm të gjykatës për heqjen e të drejtës
prindërore.
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Në rastet nga paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni, qendra
për punë sociale është e që detyruar menjëherë të ngrejë
procedurë kundër prindit të fëmijës së mitur për vepër të
kryer penale."
Neni 6
Neni 134 shlyhet.
Neni 7
Në nenin 279-z paragrafët 4, 5 dhe 6 pas fjalës “nenet”
shtohen fjalët: “78 paragrafi 2, 79 paragrafi 1, 91”.
Neni 8
Pas nenit 279-z shtohen dy nene të reja 279-x dhe 279i, si vijojnë:
“Neni 279-x
Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve
kundërvajtëse nga neni 279-z të këtij ligji është gjykata
kompetente.
Neni 279-i
Para parashtrimit të kërkesës për procedurë
kundërvajtëse, për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj,
Ministria mban procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin
për kundërvajtje."
Neni 9
Në tërë tekstin e ligjit fjala “procesuale” zëvendësohet
me fjalën “kontestimore”, fjala “jashtëprocesuale”
zëvendësohet me fjalën “jashtëkontestimore” dhe fjalët:
“procedurë përmbaruese” zëvendësohen me fjalën
“përmbarim”.
Neni 10
Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 11
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për familje.
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
1092.
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 НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СООБРАЌАЈ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
превоз на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 февруари 2014 година.
Бр. 07 – 1064/1
19 февруари 2014 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Член 1
Во Законот за превоз на опасни материи во патниот
сообраќај и железничкиот сообраќај („Службен весник
на Република Македонија“ брoј 92/2007, 161/2009,
17/11, 54/11, 13/13 и 163/13), во членот 23 став 1 точка
4 зборовите: “и печат” се бришат.
Член 2
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот сообраќај
и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2009), во членот 19 зборавите: “во период од девет години од денот на влегувањето во сила на актот со кој ќе се пропишат потребните спецификации” се заменуваат со зборовите: ”најдоцна до 30 јуни 2016 година”.
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
___________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT TË
MATERIEVE TË RREZIKSHME NË KOMUNIKACIONIN
RRUGOR DHE HEKURUDHOR
Neni 1
Në Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në
komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 161/2009,
17/11, 54/11, 13/13 dhe 163/13), në nenin 23 paragrafi 1
pika 4, fjalët: "dhe vulë" shlyhen.
Neni 2
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin
rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 161/2009), në nenin 19 fjalët: "në
periudhë prej nëntë vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të aktit
me të cilin do të përcaktohen specifikimet e nevojshme"
zëvendësohen me fjalët: "më së voni deri më 30 qershor
2016".
Neni 3
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për transport në komunikacionin rrugor.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë"

