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Јануари 2014  Бриф за применeта политика  

РЕЗИМЕ 

Во случаите кога родителите на детето/децата не живеат 
заедно: кога се во брак, а живеат одделно, или кога бракот 
е разведен или кога детето е родено надвор од брак, а 
родителите не живеат заедно и сл.,(Во случај на развод на 
бракот помеѓу родителите) се поставува прашањето за 
остварување на видувањата помеѓу детето/децата и 
родителот со кого не живеат. Доколку родителите не 
можат да се договорат околу одржувањето на личните 
односи и непосредни контакти со детето, решение за тоа 
донесува ценатрот за социјални работи. 

Од тој аспект е многу важна улогата на центрите за 
социјална работа, кои донесуваат решенија со кои ги 
определуваат начинот и динамиката на остварување на 
нивните редовни лични односи и непосредни контакти.  
Но, и покрај постоењето на богата правна регулатива со 
која се уредуваат надлежностите и обврските на органите 
и институциите во Република Македонија кои треба да 
обезбедат непречено видување и контакти на децата со 
родителот со кој не живеат, сепак постојат проблеми. 
Имено, практиката покажува дека лицата кои имаат 
потреба да го остварат ова право се соочуваат со сериозни 
проблеми при неговото реализирање, особено ако 
родителот на кој му е доверено детето на чување и 
воспитување свесно сака да го оневозможи тоа. 
Проблемите можат да се лоцираат на повеќе места. Тие 
главно се однесуваат на непочитувањето на постоечките 
законски надлежности, пред сè во поглед на 
неименувањето извршители кои би ги спроведувале 
решенијата за видување донесени од страна на центрите 
за социјална работа. Натаму, од постапувањето на 
надлежните органи произлегува дека тие или недоволно 
ги познаваат своите надлежности и границите на нивното 
дејствување или истите не се доволно систематизирани и 
конкретни за да можат ефикасно да ја завршуваат својата 
работа. Како проблем во извршувањето на нивните 
задачи се јавуваат и недоволната тимска работа,  
несоодветната техничката опременост и координираноста 
помеѓу надлежните институции - центрите за социјална 
работа, МТСП, МВР и судовите, преку јасно дефинирање 
на надлежностите и процедурите на дејствување.        

Целта на овој документ за јавна политика е да укаже на 
проблемите кои се јавуваат во практиката при  
спроведувањето на решенијата за видување помеѓу 
родителот и детето, а се со цел да се изгради еден 
функционален и ефикасен систем.   

 

 



2 
 

I ВОВЕД 

Во реалноста има голем број семејства со 
малолетни деца кои не функционираат. Во 
случаите кога родителите на детето/децата не 
живеат заедно: кога се во брак, а живеат 
одделно, или кога бракот е разведен или кога 
детето е родено надвор од брак, а родителите 
не живеат заедно и слично. Доколку 
родителите не можат да се договорат околу 
одржувањето на личните односи и непосредни 
контакти со детето, решение за тоа донесува 
надлежниот центар за социјални работи. 
Остварувањето на видувањата на малолетното 
дете/деца со родителот со кој не живее/ат е 
право што му припаѓа на секое дете и право и 
обврска на секој родител. Сепак, практиката 
покажува дека лицата кои имаат потреба да го 
остварат ова право се соочуваат со сериозни 
проблеми при неговото реализирање, особено 
ако родителот на кој му е доверено детето на 
чување и воспитување свесно сака да го 
оневозможи тоа. 

 

II СЛУЧАИ (познати од 
медиумите): 

1. Спаска Митрова од Гевгелија 

Овој случај е познат на јавноста од 2009 
година, кога на Спаска Митрова ѝ беше 
изречена казна затвор од 3 месеци за кривично 
дело одземање малолетник, бидејќи не му 
дозволувала на поранешниот сопруг да го 
посетува нивното дете. Фактот што мајката 
поседува бугарско државјанство приндонесе 
случајот дополнително да се искомплицира и 
да добие и политичка конотација. Имено, 
Министерството за надворешни работи на 
Република Бугарија испрати протестна нота до 
македонските власти со закана дека Република 
Бугарија ќе го блокира процесот на 
евроинтеграција на Република Македонија, 
доколку Спаска Митрова веднаш не биде 
пуштена од затвор. 

Македонскиот центар за европско 
образование (МЦЕО) е невладина, 
непрофитна, неполитичка, тинк-тенк 
организација основана во декември 2002 
годината од страна на 23 обучувачи за ЕУ 
сертифицирани од InWEnt од Бон и 
Институтот за европски политики од 
Берлин, Сојузна Република Германија. 
Мисијата на МЦЕО е да го поддржи 
пристапувањето на Република Македонија 
во ЕУ и европеизацијата на општеството 
преку професионална обука и советување, 
развој на применливи политики засновани 
на докази, застапување за промени и 
регионална соработка. 
Од своето основање, МЦЕО има испорачано 
приближно од 1300 денови обука за различни 
ЕУ теми за приближно 6000 претставници 
на јавна администрација, медиуми, 
граѓански организации, судии и обвинители, 
членови на политички партии, локални 
администрации, итн. 
Во последните 7 години, МЦЕО го смени 
својот фокус од институт за обука во тинк-
тенк организација со надеж дека ќе го 
намали очигледниот недостиг на 
експертиза во земјата во полето на 
креирање јавни политики кои се во линија со 
ЕУ. Последните студии и брифови за 
применета политика што се објавени се: 
„Лисабон-Скопје-Солун: пет причини зошто 
Македонија треба да ги почне преговорите“, 
„Предавници, платеници и сендвич 
демонстранти: граѓанскиот активизам во 
македонскиот јавен дискурс“, „Прекутрупа 
во Европа – истражување за 
искористувањето на Програмите на 
Заедницата во Македонија“, „Македонија и 
Бугарија – Толку блиски, а сепак толку 
далечни“, „Пристапувањето во ЕУ и 
сиромаштијата во Македонија“, „Ветувања, 
ветувања“  итн. 
МЦЕО го следи и процесот на пристапување 
и досега има објавено 19 извештаи кои 
можат да се симнат од нашиот вебсајт: 
mcet.org.mk.  
Во последните 5 години, МЦЕО работи со 
медиумите со цел да го подобри 
известувањето за пристапниот процес на 
Македонија и изготвува алатки за да им 
помогне да разберат дека пристапувањето 
во ЕУ всушност е внатрешна, а не 
надворешна политика. 
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2. Случајот на пензионираниот судија на 
Врховниот суд на РМ, Александар 
Бошњаковски 

Со овој случај јавноста се запозна летово (2013 
година), кога беше пренесено дека Александар 
Бошњаковски, пензиониран судија на 
Врховниот суд на РМ, ја киднапирал својата 
внука Александра Бошњаковска од нејзината 
мајка, која имала правосилна пресуда за 
старателство врз детето. Нарушените односи 
меѓу родителите кулминирале со овој чин на 
одземање, по што македонските институции 
две години не биле во можност да го најдат 
детето и да ѝ го дадат на мајката. Случајот ја 
крена на нозе целата македонска јавност, а 
бурно реагираа и домашните и меѓународните 
организации за правата на децата. Александра 
ја дефинираа како жртва на неразумните 
постапки на родителите и на бавниот и слабо 
функционален институционален систем.1 
Случајот доби судска завршница кога детето 
беше пронајдено по активното ангажирање на 
МВР и донесувањето кривична пресуда со која 
беше изречена условна затворска казна од 1 
година за дедото, бабата и таткото на 
девојчето, за кривично дело одземање и 
запуштање на дете. 

 

III ПОЗИТИВНОПРАВНИТЕ 
ПРОПИСИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ВИДУВАЊАТА ПОМЕЃУ 
РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА 

Правото, но и обврската на родителите за 
грижа и одржување контакти со своите деца е 
регулирано во повеќе одредби во 
македонското законодавство. Така, во Законот 
за семејството2 се содржани повеќе одредби 
кои се однесуваат на правата на децата и на 
остварувањето на правата и должностите на 
родителите.Во членот 8 од ЗС се предвидува 
дека: 

1) Родителите имаат еднакви права и должности 

спрема своите деца (родителско право);  

2) Односите меѓу родителите и децата се засноваат на 
правата и должностите на родителите да се грижат за 
подигање, чување, воспитание и образование на своите 
деца и да ги развиваат нивните работни способности и 
навики;  

3) Родителското право го вршат родителите 
заедно, во согласност со потребите и интересите на 
децата и интересите на општествената заедница, и 

4) На родителот може да му биде одземено или 
ограничено вршењето на родителското право под услови 
предвидени со овој закон. 

Вакви одредби кои се однесуваат на 
остварувањето на родителското право, како и 
правото на лични и непосредни контакти на 
детето со родителот со кој не живее, се 
содржани и во членот 473, 764, 785, 796, 807 и 
828 од Законот за семејството. Членот 9 од 
ЗС вели: „Правата и должностите на 
родителите и на другите роднини спрема 
децата, како и правата и должностите на 
децата спрема родителите и другите роднини 
се еднакви, без оглед на тоа дали децата се 
родени во брак или надвор од бракот’’. 
Активностите поврзани со посебната 
заштита и помош на семејството ги врши 
Центарот за социјална работа, со 
методите на стручната, советодавната и 
советовалишната интердисциплинарна 
тимска работа. Во својата работа, 
Центарот постапува во согласност со 
одредбите од Законот за општата управна 
постапка” .9 

Исто така, во членот 4 од Законот за заштита 
на децата10 стои: „Во примената на одредбите 
од овој закон се тргнува од принципите на 
заштитата на правото на живот и развој на 
детето, заштитата на најдобриот интерес на 
детето, обезбедувањето минимум стандарди за 
секое дете под еднакви услови, исклучувањето 
на каква било форма на дискриминација, 
почитувањето на правото на детето на слобода 
и безбедност на личноста, на сопствено 
мислење и слободно изразување, здружување 
и образование, услови за здрав живот и 
остварување на други социјални права и 
слободи на детето’’. Заштита на правата на 
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детето и постапувањето во согласност со 
најдобриот интерес на детето се 
предвидуваат во повеќе членови од 
Конвенцијата за правата на детето11. Според 
членот 3 од Конвенцијата:  

1) Во сите активности кои се однесуваат на децата, 
од примарно значење се интересите на детето, без оглед 
на тоа дали активностите ги спроведуваат јавните или 
приватните институции за социјална заштита, судовите, 
административните органи или законодавните тела. 

2) Државите-членки се обврзуваат на детето да му 
обезбедат заштита и грижа кои се неопходни за неговата 
благосостојба, имајќи ги предвид правата и обврските на 
неговите родители, законските старатели или другите 
поединци кои се правно одговорни за детето, и за таа цел 
ги преземаат сите потребни законодавни и 
административни мерки. 

3)       Државите-членки се грижат за тоа сите институции, 
служби и установи кои се одговорни за грижата или 
заштитата на децата да работат во согласност со 
стандардите кои ги утврдиле надлежните органи, особено 
во областа на сигурноста и здравјето, бројот и достојноста 
на персоналот, како и во областа на стручниот надзор. 

За остварувањето на правото на родителот со 
кој детето не живее да одржува лични односи 
и непосредни контакти со детето, особено 
значајна е одредбата од членот 9 став 3 од 
Конвенцијата. Според оваа одредба, 
„државите-членки го почитуваат правото на 
детето кое е одвоено од едниот или од 
двајцата родители да одржува лични односи и 
непосредни контакти со двајцата родители 
врз постојана основа, освен ако тоа не е во 
спротивност со најдобрите интереси на 
детето.’’ 

Во следниот член 10 став 2 се вели: „Дете чии 
родители живеат во различни држави има 
право да одржува лични врски и непосредни 
контакти со двајцата родители врз 
постојана основа, освен под исклучителни 
околности. За таа цел и во согласност со 
обврските на државите-членки согласно 
членот 9 став 212, државите-членки го 
почитуваат правото на детето и неговите 
родители да ја напушти секоја земја, 
вклучувајќи ја и сопствената, како и да влезе 
во својата земја”. Правото на напуштање на 
секоја земја подлежи само на оние 
ограничувања кои се пропишани со закон и 

кои се потребни заради заштита на 
националната безбедност, јавниот поредок, 
јавното здравје и морал или правата и 
слободите на другите и кои се во согласност со 
преостанатите права признати со оваа 
конвенција’’. 

Во членот 18 став 1 и 2 од Конвенцијата се 
предвидува обврска за државите- членки да ги 
„вложат сите напори за да се уважи принципот 
двајцата родители да имаат заедничка 
одговорност во подигањето и во развојот на 
детето. Родителите или законските старатели 
имаат главна одговорност за подигањето и за 
развојот на детето. Интересите на детето се 
нивна основна грижа. Поради гарантирањето и 
унапредувањето на правата содржани во оваа 
конвенција, државите-членки им даваат 
соодветна помош на родителите и на 
законските старатели при вршењето на 
должноста воспитување на детето, како и 
обезбедување развој на институциите, 
објектите и службите за грижа за децата’’. 

Повеќе членови од Уставот на Република 
Македонија содржат одредби кои се 
однесуваат на гарантирањето и заштитата на 
човековите права и слободи и владеењето на 
правото. Во членот 8 став 1 т. 1 и 3 од 
Уставот на РМ, како темелни вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија 
се наведуваат основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати со 
меѓународното право и утврдени со Уставот и 
владеењето на правото. Натаму, во членот 12 
став 2 од Уставот на РМ се предвидува дека 
„Никому не може да му биде ограничена 
слободата, освен со одлука на судот и во 
случаи и во постапка утврдена со закон’’. 
Конечно, во членот 25 стои дека „На секој 
граѓанин му се гарантира почитување и 
заштита на приватноста на неговиот личен и 
семеен живот, на достоинството и угледот’’. 
Посебна заштита на семејството е предвидена 
и во членот 40 став 1, 2 и 3 од Уставот, 
според кој: 

 

1) Републиката му обезбедува посебна грижа на 
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семејството; 
2) Правните односи во бракот, семејството и 
вонбрачната заедница се уредуваат со закон. 
3) Родителите имаат право и должност да се грижат за 
издржување и воспитување на децата. Децата се 
должни да се грижат за старите и изнемоштени 
родители. 

 

Членот 54 став 1 предвидува дека „Слободите 
и правата на човекот и граѓанинот можат да се 
ограничат само во случаи утврдени со 
Уставот’’. Според членот 118 од Уставот, 
„Меѓународните договори што се 
ратификувани во согласност со Уставот се дел 
од внатрешниот правен поредок и не можат да 
се менуваат со закон’’. 

Во однос, пак, на надлежноста за 
спроведување на решенијата донесени од 
страна на центрите за социјална работа, 
законот го предвидува следното, и тоа во член 
14-а од Законот за семејството: 

1)  Овластувањето за спроведување на извршувањето на 
решенијата на центарот за социјална работа, службеното 
лице го докажува со легитимација.  
2)  Легитимацијата на службеното лице ја издава 
министерот за труд и социјална политика.  
3) Образецот на легитимацијата на службеното лице и 
начинот на нејзиното издавање го пропишува министерот 
за труд и социјална политика.  

 Член 14-б од Законот за семејството: 

Бројот на извршителите и овластувањата кои 
ги имаат извршителите ги определува 
министерот за труд и социјална политика со 
решение. Според членот 83 од Законот за 
семејството, „Центарот за социјална работа 
врши надзор над вршењето на родителското 
право’’.  Членот 84 од Законот за семејството 
предвидува дека: 

 1) Центарот за социјална работа е должен да презема 
потребни мерки заради заштита на личноста, правата и 
интересите на детето.  

2) Секој граѓанин, орган и правно лице е должен да го 
извести центарот за социјална работа веднаш штом ќе 
дознае дека родителот не го врши родителското право или 
дека од други причини е потребна заштита на личноста, 
правата и интересите на детето. 

Во членот 87 став 1, 4 и 6 од Законот за 
семејството стои дека: 

 1) Центарот за социјална работа со решение може да 
го одземе детето од едниот и да го довери на чување и 
воспитание на другиот родител, на некое друго лице 
или на соодветна установа, кога родителите, односно 
родителот кај кој живее детето ќе го запостави детето 
во поглед на чувањето и воспитанието или кога 
постои сериозна опасност за неговиот правилен 
развој и одгледување.  

2)  Центарот за социјална работа може да донесе 
решение со кое ќе го даде детето на престој кај 
родителот на кој детето не му е доверено на чување и 
воспитание одреден временски период, но не подолго 
од 15 дена, доколку повеќе од двапати едно по друго 
другиот родител неоправдано не го почитувал 
решението на центарот за социјална работа.  
3)   Центарот за социјална работа ќе донесе решение 
со кое времено ќе му го довери детето на другиот 
родител, трето лице или ќе го смести во друго 
семејство или во соодветна установа, како последен 
избор, доколку има сознанија дека личните односи и 
непосредните контакти на детето се прекинати 
подолго од два месеца поради непостапување по 
решението на центарот за социјална работа од страна 
на родителот на кој му е доверено детето или поради 
нарушени партнерски односи кои штетно се 
одразуваат на развојот на детето.  

 

IV РАСПРАВА 

Од сите погорецитирани законски одредби 
јасно произлегуваат надлежностите и 
обврските на надлежните институции во 
Република Македонија да обезбедат 
непречено видување и контакти на децата 
со родителот со кој не живеат. На врвот на 
оваа листа се наоѓаат центрите за социјални 
работи. Во нашата држава, центарот за 
социјални работи ги определува начинот и 
динамиката за остварување на редовните 
лични односи и непосредни контакти помеѓу 
детето/децата и родителот со кој не живее/ат. 
Во однос на постапувањето на надлежниот 
центар за социјални работи, се јавуваат голем 
број проблеми кои систематизирано се 
претставени во продолжението на текстот:  

 

1) Брзината на постапувањето, односно 
изминување на неколку месеци од 
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поднесувањето на барањето за регулирање на 
видувањата, до денот кога центарот ќе го 
донесе своето решение. Во меѓувреме, нема 
законски начин да се остварат видувањата 
помеѓу детето и родителот со кој детето не 
живее, особено ако родителот на кој му е 
доверено детето сака да ги попречи ваквите 
видувања. Ваквата ситуација не е ретка во 
практиката, особено ако се има предвид дека 
по нарушувањето на односите на родителите и 
престанувањето на нивниот брак, децата се 
користат како орудие за пресметки меѓу 
родителите.  

2) Нејаснотии при определувањето на 
термините за видување - „секој прв и трет 
вторник и четврток од ___ до ___ часот’’; 
„роденденот ќе го поминува со својот татко во 
непарните години од ___ до ___ часот’’; 
„секоја втора и четврта сабота во месецот’’ 
итн.  Ваквите недефинирани термини 
внесуваат конфузија кај странките, но и кај 
вработените во центарот при обидот точно да 
утврдат во кој ден има или нема видување (на 
пример, ако во месецот има и петта сабота).  

3) Непостоење на јасно дефинирани 
критериуми и потреби кои треба да се 
задоволат при определувањето на термините 
за видување (дали тие термини за видување ќе 
бидат двапати во неделата по четири часа или 
трипати со преспивање во викендите). 
Необразложувањето на решенијата со кои се 
определуваат термините за видување и 
давањето само паушални оценки и 
квалификации се дополнителен товар при 
толкувањето на решенијата. Тоа значи дека не 
постои индивидуализирање на потребите на 
детето/децата во секој поединечен случај што 
ќе биде детаљно наведено во решението, со 
што истото би било јасно, аргументирано и 
оправдано за секој посебен случај. Од 
недостигот на вакви конкретни показатели 
произлегува дека решенијата што се носат се 
паушални и произволни и дека, како такви, не 
можат да се испитуваат ниту во однос на 
нивната оправданост и законитост, ниту пак во 
однос на ефектот и резултатите што ги 
продуцира таквото решение. 

4) И покрај ваквите необразложени 
решенија, се чини дека сепак најголем 
проблем е нивното спроведување, доколку 
другиот родител, со кој детето живее, не сака 
да го почитува решението донесено од страна 
на центарот. Имено, според кажувањата на 
вработените во Центарот13, не постојат 
механизми со коишто другиот родител би се 
принудил да го спроведе решението за 
видување. Тие, исто така, истакнаа дека 
немаат право да бараат ниту асистенција од 
страна на полицијата со цел да се спроведе 
решението за видување, кога другиот родител 
го оневозможува тоа.  Според раководителката 
на тимот, во еден конкретен случај што се 
води во Центарот, тие немаат надлежност да 
излезат на самото место со родителот на кој се 
однесува решението за видување и да 
помогнат во реализирањето на решението за 
видување, кога другиот родител го избегнува 
тоа.  Како единствена опција се предлага 
поднесувањето кривична пријава против 
родителот кој го оневозможува реализирањето 
на решението за видување14. 

По писмено барање да се спроведе решението 
за видување што го донел Центарот, на 
странката ѝ беше доставено известување  со 
кое се информираа дека надлежен орган за 
присилно извршување на решенијата на 
Центарот за социјална работа е подрачната 
единица на Министерството за правда, по 
барање на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа - Скопје или по предлог на 
странката. 

Министерството за правда, пак, нема 
прифатено надлежност да постапува по 
решенијата на центрите за социјална работа и 
за нив е надлежно исклучиво Министерството 
за труд и социјална политика. И покрај 
постојните одредбите од членот 14-а и 14-б од 
Законот за семејството, сепак Центарот 
упатува на подрачната единица на 
Министерството за правда, што зборува дека 
од Центарот за социјални работи не знаат 
кој орган е надлежен да го спроведе 
нивното решение за видување. Во 
согласност со цитираните одредби од Законот 
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за семејството (чл. 14-а и 14-б) произлегува 
дека за тоа се овластени службени лица-
извршители, кои ги назначува министерот 
за труд и социјална политика. 

Оваа состојба го наметнува заклучокот дека 
сè уште не се назначени вакви извршители 
и дека нема кој да ги спроведе решенијата 
за видување што ги донесува Центарот за 
социјални работи. Меѓутоа, ваквата ситуација 
генерира многу други проблеми, како што се 
нереализирање на видувањата/контактите на 
детето со едниот од родителите, што 
предизвикува трауми и несогледлива штета во 
растот и развојот на детето; самоволие од 
едниот родител, кое поминува неказнето, а 
предизвикува голема штета во односите во 
семејството; неподготвеност и немоќ на 
институциите да се справат со ваквиот 
проблем – непостоење на соодветен 
механизам; предизвикување фрустрација кај 
другиот родител, кој ќе почувствува потреба 
да ја земе правдата во свои раце, по што 
најчесто завршува како обвинет/а за кривично 
дело. 

5) Имајќи го предвид наведеното, се налага 
потребата од јасно дефинирање на 
надлежностите на сите органи и институции 
кои работат на оваа проблематика. 

Освен потребата да се заокружи еден 
функционален систем кој ќе овозможи брзо и 
ефикасно спроведување на решенијата за 
видување помеѓу родителот и детето, тука е 
неопходно да се разграничи дали социјалните 
работници треба нивната работа да ја 
извршуваат од „канцеларија“ или треба да ги 
следат состојбите на терен. Само така нема да 
се појави ситуација кога овластениот 
работник, кој треба да помогне во 
надгледувањето на спроведувањето на 
решението за видување, ќе каже дека „не е 
овластен за тоа и дека ако излезе на самото 
место тоа го прави во лично својство и за тоа 
ќе трпи последици во работата“. 

Исто така, ако Центарот носи решенија за 
видување со кои предвидува термини за 

видување и во сабота, тогаш Центарот, или 
барем негова дежурна служба, мора да работи 
и во сабота. Центарот ефикасно ќе ја 
извршува својата работа само ако може 
навремено и компетентно да одговори на  
своите законски надлежности. Цитираните 
законски одредби зборуваат за големите и 
одговорни надлежности на центрите за 
социјална работа, но во практиката тие се 
покажуваат како некоординирани, 
нефункционални и некомпетентни органи кои 
не излегуваат во пресрет на решавањето на 
конкретните и неодложни потреби на 
граѓаните. 

V ЗАКЛУЧОК 

И покрај постоењето на богата правна 
регулатива со која се уредуваат надлежностите 
и обврските на органите и институциите во 
Република Македонија кои треба да 
обезбедат непречено видување и контакти 
на децата со родителот со кој не живеат, 
сепак постојат проблеми. Тие главно се 
однесуваат на непочитувањето на постоечките 
законски надлежности, пред сè во поглед на 
неименувањето извршители кои би ги 
спроведувале решенијата за видување 
донесени од страна на центрите за социјална 
работа. Натаму, од постапувањето на 
надлежните органи произлегува дека тие или 
недоволно ги познаваат своите надлежности и 
границите на нивното дејствување или истите 
не се доволно систематизирани и конкретни за 
да можат ефикасно да ја завршуваат својата 
работа. Исто така, како проблем во 
извршувањето на нивните задачи се јавуваат и 
недоволната тимска работа и 
координираноста, како и несоодветната 
техничката опременост. 

VII ПРЕПОРАКИ 

1. Остварувањето на основното право на 
детето за контакт со двајцата родители, е 
загарантирано со законите и меѓународните 
акти ратификувани во Република Македонија, 
и поради тоа нашата држава е должна да 
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обезбеди ефикасен систем на остварување на 
ова право. 
2. Со цел да се избегнат проблемите што 
настануваат во реализирањето на решенијата 
на центрите за социјална работа, со коишто се 
уредуваат видувањата на малолетното 
дете/деца со родителот со кој не живеат, 
државата мора да обезбеди извршување на 
ваквите решенија. 
3. Во согласност со одредбите од членот 14-
а и 14-б од Законот за семејството,   
овластување за спроведување на 
извршувањето на решенијата на центарот за 
социјална работа имаат извршителите кои 
поседуваат легитимација, а нив ги 
определува министерот за труд и социјална 
политика со решение. Со оглед на тоа дека 
сè уште не е постапено во согласност со 
наведените законски одредби, односно дека 
сè уште не се именувани извршители за 
реализирање на решенијата за видување на 
центрите за социјални работи, тоа треба да 
се направи што поитно. 
4. Центрите за социјална работа треба да се 
екипираат и како тимови, но и да се обезбедат 
соодветни средства и ресурси за излегување на 
терен, заради ефикасно остварување на 
нивната законска обврска - да вршат надзор 
над вршењето на родителското право и во 
согласност со тоа да ги преземаат сите 
законски и неопходни дејствија за заштита на 
правата на децата, но и за остварување на 
правата и обврските на родителите. 
5. Да се обезбеди подобра соработка и 
координација помеѓу надлежните институции 
- центрите за социјална работа, МТСП, МВР и 
судовите, преку јасно дефинирање на 
надлежностите и процедурите на дејствување. 
6. Да се воведе ефикасен систем за контрола 
на спроведувањето на наведените решенија за 
видување, во однос на ефикасноста на нивното 
спроведување и времето потребно за 
преземање на потребните дејствија. 

 

 

 

Референци

                                                 
1 www. denesen. mk, 4 септември 2013 година; 
2 Службен весник на РМ бр.80/1992, со измени и дополнувања објавени во Службен 
весник на РМ бр. 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 39/2012 и 
44/2012). 
3 Член 47 од Законот за семејството: 
1) Малолетните деца имаат право да живеат со своите родители.  
2) Малолетните деца можат да живеат одвоено од своите родители само кога е 

тоа од непосреден интерес за децата или кога е од заеднички интерес за 
децата и за родителите.  

3) Детето има право да одржува лични односи и непосредни контакти со 
родителот со кој не живее.  

4) Родителот со кој детето не живее има право и должност да одржува лични 
односи и непосредни контакти со своето дете.  

5) Малолетните деца имаат право да одржуваат непосредни контакти со 
родителите и со други блиски роднини на родителот кој е умрен, на кој му е 
одземено родителското право или од други причини е спречен да го врши 
родителското право. 

4 Член 76 
1) Родителското право родителите го вршат заеднички и спогодбено.  
Во случај на несогласување на родителите при вршењето на родителското право 
решава центарот за социјална работа. 
5 Член 78 
1) Во случаите кога родителите на детето не живеат заедно, тогаш се 

спогодуваат кај кого од нив детето ќе остане на чување и воспитание, а ако за 
тоа не можат да се спогодат или ако нивната спогодба не одговара на 
интересите на детето, решение за тоа ќе донесе центарот за социјална работа.  

2) Центарот за социјална работа на барање на еден од родителите или по 
службена должност, ќе донесе ново решение за доверување на детето на 
чување и воспитание, ако тоа го бараат изменетите околности. 

1) 6 Во случај кога не се остварува правото на малолетното дете да одржува 
непосредни контакти со родителите и со други блиски роднини на родителот 
кој е умрен, на кој му е одземено родителското право или од други причини е 
спречен да го врши родителското право, Центарот за социјална работа 
донесува решение за начинот на одржување на непосредните контакти. 

Член 79 
2) Во случаите кога родителите на детето не живеат заедно, тие се спогодуват за 

начинот на одржување на личните односи и непосредните контакти со детето. 
Доколку родителите на детето во рок од најмногу два месеца не се согласат 
во врска со начинот на одржување на личните односи и непосредни контакти 
со детето, центарот за социјална работа донесува решение за тоа.  

3) При определувањето на личните односи и непосредните контакти на детето 
со родителот, центарот за социјална работа го инфнормира детето и ги зема 
предвид неговите ставови и мислења во зависност од возраста и степенот на 
развиток и го известува за можните последици од одлуките.  

4) Центарот за социјална работа, по барање на родителот, може одново да го 
уреди начинот на одржување на личните односи и непосредните контакти на 
родителите со децата ако тоа го бараат изменетите околности.  

5) Одржувањето на личните односи на децата со родителите може да се 
ограничи или привремено да се забрани само заради заштита на здравјето и 
на другите интереси на детето. 

7 Член 80 
1) Со пресудата со која се разведува бракот, судот ќе одлучи за чувањето, 

воспитанието и издржувањето на заедничките деца.  
2) Ако родителите не се спогодиле за ова или ако нивната спогодба не одговара 

на интересите на децата, судот, откако ќе добие мислење од центарот за 
социјална работа и ќе ги испита сите околности, ќе одлучи дали децата ќе 
останат на чување и воспитание кај еден родител или некои ќе останат кај 
мајката, а некои кај таткото или сите ќе бидат доверени на некое трето лице 
или установа.  

3) Родителот на кој не му се доверени децата има право да одржува лични 
односи и непосредни контакти со нив, ако судот не определи поинаку со 
оглед на интересите на децата.  

4) По барање на еден од разведените брачни другари или центарот за социјална 
работа, судот ќе ја измени одлуката за чување и воспитание на децата и за 
односите на разведените брачни другари спрема нивните заеднички деца, 
доколку тоа го бараат изменетите околности. 

8 Член 82 
По поништувањето или разводот на бракот, во однос на вршењето на 
родителското право и уредувањето на личните односи и непосредни контакти 
со децата на родителот кај кој не се децата, центарот ги има истите 
овластувања како и кога родителите се во брак. 

9 Член 14 од Законот за семејството: 
1) Работите сврзани со посебна заштита и помош на семејството, насилство во бракот 
и семејството, дел од работите сврзани со посвојувањето, како и работите на 
старателство, утврдени со овој закон, ги врши центарот за социјална работа со 
методите на стручната, советодавната и советовалишната интердисциплинарна 
тимска работа.  
2) За работите од ставот 1 на овој член, кои се однесуваат на посвојувањето, одлучува 
Комисија при Министерството за труд и социјална политика (во натамошниот текст: 
Комисија). 
3) За работите од ставот 1 на овој член, центарот за социјална работа и Комисијата ги 
применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка.  
4) По жалбите изјавени против решенијата на центарот за социјална работа решава 
Министерството за труд и социјална политика.  
5) По жалбите изјавени против решенијата на Комисијата решава соодветна комисија 
за работи од социјалната политика при Владата на Репбулика Македонија (во 
натамошниот текст: Комисија при Владата на Република Македонија). 
6) Жалбите изјавени против решенијата на центарот за социјална работa и Комисијата 
не го задржуваат нивното извршување. 
10 Службен весник на РМ бр.23/2013. 
11 Во 1993 година Конвенцијата беше ратификувана и во Република Македонија, а во 
2003 година следуваше ратификацијата на двата факултативни протоколи. 
* Закон за ратификација на Конвенцијата за првата на детето, Службен весник на 
Социјалистичка Република Југославија, бр. 150/1990 - Службен весник на Република 
Македонија, 1993. 
* Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за права на 
децата за продажба на деца, детска проституција и детска порнографија, Службен 
весник на Република Македонија, бр. 44/2003, 3 јули 2003. 
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* Закон за ратификација на Факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на 
детето за вклучување на децата во оружени судири, Службен весник на Република 
Македонија, бр. 44/2003, 3 јули 2003. 
12 Во секоја постапка, во согласност со точката 1, сите заинтересирани страни ќе 
добијат можност да учествуваат во постапката и да го изнесат своето мислење. 
13 ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи на Град Скопје. 
14 Одземање малолетник - член 198 став 1 од КЗ на РМ 
„Тој што противправно ќе одземе малолетно лице од родител, посвоител, старател, од 
установа или од лице на кое му е доверено или спречува тоа да биде кај лице кое има 
право на тоа или оневозможува извршување на извршна одлука за доделување на 
малолетно лице, ќе се казни со парична казна или со затвор до една година’’. 
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