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ПРЕДГОВОР

Овој водич е дел од проектот “Еднаков пристап за ефективна правда”, во 
имплементација на Здружението на граѓани Центар за Еколошка Демократија 
Флорoзон. Проектот е финансиран од Европската Унија преку грантовата 
шема на ЦФСД во Министерството за финансии – „Зајакнување на влијанието 
на граѓанското општество врз ефективните реформи во правниот сектор”  
EuropeAid/159467/ID/ACT/MK, број на договор 12-6208/1. 

Целта на проектот е да придонесе за создавање независно, непристрасно, 
ефикасно, квалитетно и транспарентно судство, одговорно за заштита на 
индивидуалните права и слободи на граѓаните, со што ќе се овозможи соодветна 
заштита на јавниот интерес. Специфичните цели вклучуваат придонес кон 
градење на ефективен систем на правна помош, зголемување на постоечките 
капацитети на граѓанските организации и претставниците на релевантните 
институции за законот за животна средина и можностите за бесплатна 
правна помош, обезбедување средина за маргинализираните групи и подигнување 
на свеста на јавноста за правото на животна средина и постоечките правни 
механизми. 

Овој водич треба да им послужи на граѓаните на кој начин преку Законот за 
бесплатна правна помош да ги остварат своите Уставно загарантирани права 
за здрава животна средина.

Крајните корисници се граѓанските организации, граѓаните, ранливите и 
маргинализирани групи на општеството.
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1. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО 

Правото на здрава животна средина е загарантирано со Уставот на Република Северна 
Македонија, законските и подзаконските акти, како и со ратификуваните конвенции.

Посебните работи од областа на животната средина се регулирани во посебните закони 
и подзаконски акти, како и законските одредби за заштита на животната средина. 

Покрај општите прописи и политики, предметите кои предизвикуваат влијанија врз 
животната средина се дефинирани и со посебни законски акти кои потесно регулираат 
одредена економска активност.

Со Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/2019) се прецизира пристапот до правото на бесплатна правна 
помош, како и постапките и лицата кои ги исполнуваат условите за користење на 
правото на бесплатна правна помош. Во самиот закон изречно не е наведено правото за 
користење на бесплатна правна помош во делот на животна средина, но не е исклучена 
можноста од добивање на истата.

Во зависност од видот на повредата на правото од областа на животната средина, 
законска заштита може да се бара во повеќе видови на постапки, граѓанска, управна, 
уставна постапка. Правото на бесплатна правна помош во делот на кривичните постапки 
е изрично регулирана со Законот за кривичната постапка. Можност за бесплатна 
правна помош, односно намалување на висината на таксите во делот на пристап до 
правда од областа на животната средина може да се оствари и преку повикување на 
ратификуваната Архуска конвенција.

2. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРИСТАП ДО ПРАВДА СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАВСТВО

2.1 Вонсудска и судска практика во Р. Северна Македонија во областа на животна 
средина и пристап до правда

Согласно националното законодавство, механизмите кои може да се искористат за 
правото на пристап до правда од областа на животната средина, се регулирани и 
овозможени во вонсудски постапки и судски постапки. 

Вонсудските постапки можат да се поведат пред Народен правобранител и други тела 
за заштита на човековите права. 

Помош и интервенција од Народниот правобранител може да бара секој граѓанин и 
странец (лично или преку свој полномошник) кога ќе оцени дека некое уставно и/или 
законско право му е повредено со акти или дејства на органи на државната управа и 
други органи и организации што имаат јавни овластувања. 

Медијацијата е алтернативен начин на решавање на споровите во Република Северна 
Македонија. Постапката на медијација е доброволна, ефикасна, брза и поевтина 
од судската постапка. Споровите од областа на животната средина се медијабилни 
спорови и како такви можат да остварат пристап до правда преку процесот на 
медијација.      

Механизмот за остварувањето на пристап до правда е и Архуската конвенција, 
инструмент за заштита на животна средина, која што овозможува постапките за 
заштита на животната средина да се водат со намалени трошоци или пак целосно да е 
бесплатна.
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Механизам за остварување на правато за здрава животна средина се и судските 
постапки, односно постапка пред Уставен суд на РСМ, граѓанска постапка, управна 
постапка, прекршочна постапка и кривична постапка.

 ■ Постапка пред Уставниот Суд на РСМ

Пред Уставниот суд секој граѓанин на РСМ може да поднесе иницијатива за поведување 
постапка за оценување на уставноста на закон или уставноста и законитоста на 
друг пропис, како и уставноста на програмите и статутите на политичките партии и 
здруженијата на граѓани. Поднесувањето на иницијативите не е поврзано со постоењето 
правен интерес на подносителот, потребно е само иницијативата да биде составена во 
соодветна форма, односно прецизно да е определен актот што се оспорува, причините 
поради кои се оспорува актот, кои уставни или законски одредби се повредуваат со 
оспорениот акт и кој е иницијаторот. Постапката за заштита на слободите и правата на 
човекот и граѓанинот, се поведува со барање (уставна жалба) од секој кој смета дека 
некои од наведените слободи и права се повредени со конечен или правосилен акт или 
со дејство.

 ■ Граѓанска постапка

За поведување на граѓанска постапка, потребно е да се докаже активната легитимација 
и тужители треба да бидат лица кои непосредно ги трпат штетните последици од 
изворот на опасност. Во текот на граѓанската постапка, граѓанските организации може 
да се јават како замешувачи. 

 ■ Управна постапка

Управната постапка се поведува по барање на странка или од страна на јавен орган по 
службена должност. Управната постапка ја поведува надлежниот орган по службена 
должност или по барање од странката. Постапката за поведување на управен спор 
е регулирана со Законот за управните спорови. Управни работи претставуваат сите 
акти и дејствија преку кои се изразуваат и извршуваат надлежностите на јавната 
администрација. Како управни акти се сметаат сите оние акти и дејствија со коишто 
се решава за правата, обврските или правните интереси на странките во управната 
постапка. Управната постапка е регулирана со Законот за општата управна постапка. 
Според одредбите од овој закон се постапува по сите прашања во управните области 
што не се уредени со посебен закон.

 ■ Прекршочна постапка

Прекршочна постапка се поведува кон загадувачите како мандатни казни или 
прекршочни пријави. 

2.2 Трошоци на постапка 

 ■ Трошоци во парнична постапка

Согласно член 145 од Законот за парничната постапка - Парничните трошоци ги 
сочинуваат издатоците направени во текот или по повод на постапката. Парничните 
трошоци ја опфаќаат и наградата на адвокатот и на другите лица на кои законот им 
признава право на награда.  

Секоја странка претходно сама ги поднесува трошоците што ги предизвикала со своето 
дејствие. Судот нема да постапува по тужба, ниту ќе преземе друго дејствие за кое не е 
платена судската такса. Ако тужителот не ја плати судската такса во рок од 15 дена од 
денот на поднесувањето на тужбата, се смета дека тужбата е повлечена. Кога странката 
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ќе предложи изведување на докази, должна е по налог на судот однапред да го положи 
износот потребен за намирување на трошоците што ќе настанат по повод изведувањето 
на докази. Кога двете странки ќе предложат изведување на докази или кога судот ќе го 
определи тоа, судот ќе го определи и потребниот износ за намирување на трошоците 
кој двете странки  треба да го положат на еднакви делови. Странката која во целост 
ќе ја загуби парницата е должна да им ги надомести трошоците на противната странка 
и на нејзиниот замешувач. Ако странката делумно успее во парницата, судот може, 
со оглед на постигнатиот успех, да определи секоја странка да ги поднесува своите 
трошоци или едната странка да и надомести сразмерен дел од трошоците на другата 
странка и на замешувачот. Судот може да одлучи едната странка да ги надомести сите 
трошоци што противната странка и нејзиниот замешувач ги имале, ако спротивната 
странка не успеала само во сразмерно незначителен дел од своето барање, а поради 
тој дел не настанале посебни трошоци. Судот, оценувајќи ги грижливо сите околности, 
одлучува кои трошоци биле потребни, како и за висината на истите. Наградата и 
другите трошоци на адвокатите се одмеруваат според тарифата за надоместок на 
трошоците на адвокатите. Независно од исходот на парницата, странката е должна на 
противната странка да и ги надомести трошоците што ги предизвикала. Тужителот кој 
ќе ја повлече тужбата е должен на спротивната странка да и ги надомести парничните 
трошоци, освен ако повлекувањето на тужбата дошло веднаш по исполнувањето 
на барањето од страна на тужениот. Кога постапката е завршена, секоја странка со 
судско порамнување ги поднесува своите трошоци, освен ако во порамнувањето не 
е договорено поинаку. Трошоците за порамнувањето кое е обидено, но не успеало, 
влегуваат во парничните трошоци. Кога јавниот обвинител се јавува како странка во 
постапката, тој има право на надоместок на трошоците според одредбите од Законот 
за парничната постапка. Трошоците кои треба да ги поднесува јавниот обвинител се 
исплатуваат од Буџетот на Р С Македонија. Странката е должна да го истакне барањето 
за надоместок на трошоците, најдоцна до завршувањето на расправата која претходи 
на одлуката за трошоците.  Доколку станува збор за донесување одлука без претходна 
расправа, странката е должна барањето за надоместок на трошоците да го истакне во 
предлогот, за кој потоа судот треба да одлучи во пресудата или во решението со кое се 
завршува постапката пред тој суд. При усно објавување на пресудата или решението со 
кое се налага надоместок на трошоците, судот може да одлучи износот на трошоците 
да го одмери во писмено изработена пресуда, односно решение, доколу решението 
треба да се достави до странките. 

 ■ Трошоци на постапката за обезбедување на докази 

Трошоците на постапката за обезбедување на докази ги поднесува странката која 
поднела предлог за обезбедување на докази. Таа е должна да ѝ ги надомести трошоците 
на спротивната странка, односно на назначениот привремен застапник. Овие трошоци 
странката може дополнително да ги остварува како дел од парничните трошоци, во 
зависност од успехот во постапката. 

 ■ Ослободување од плаќање на трошоците на постапката 

Според член 163 од Законот за парничната постапка, судот ќе ја ослободи странката 
од плаќање трошоци на постапката, која според својата општа имотна состојба не 
е во можност да ги поднесува овие трошоци без штета за својата нужна издршка и 
нужната издршка на своето семејство. Ослободувањето од плаќање на трошоците на 
постапката опфаќа ослободување од плаќање такси и ослободување од полагање 
аванс за трошоците на сведоците, вештаците, за увид и за судските огласи. Судот може 
да ја ослободи странката само од плаќање такси, доколку со плаќањето на таксите 
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значително ќе се намалат средствата од кои се издржува странката и членовите на 
нејзиното семејство. 

При донесување на одлуката за ослободување од плаќање трошоци на постапката, 
судот ќе ги оцени сите околности, земајќи ја предвид вредноста на предметот на спорот, 
бројот на лицата што ги издржува странката и приходите што ги имаат странката и 
членовите на нејзиното семејство. Првостепениот суд, по предлог на странката, ја 
донесува одлуката за ослободување од плаќање трошоци на постапката. Странката 
е должна кон предлогот да поднесе уверение за својата имотна состојба, издадена 
од надлежниот орган на државната управа. Во уверението за имотната состојба мора 
да се назначи износот на данокот што го плаќа домаќинството и одделни членови 
на домаќинството, други извори приходи и воопшто имотната состојба на странката. 
Судот по службена должност може да ги прибави потребните податоци и известувања 
за имотната состојба на странката која бара ослободување, а за истото прашање може 
да ја сослуша и противната странка. 

Против решението на судот со кое се усвојува предлогот на странката не е дозволена 
жалба. Кога странката наполно е ослободена од плаќање на трошоците на постапката, 
првостепениот суд по нејзино барање ќе определи да ја застапува полномошник, ако 
тоа е нужно заради заштита на правата на странката. Странката на која ѝ е назначен 
полномошник се ослободува од плаќање на трошоците и од наградата на назначениот 
полномошник. Полномошникот од редот на адвокатите го назначува претседателот на 
судот.

 ■ Трошоци во Кривична постапка

Согласно член 102 од Законот за кривичната постапка, трошоците на кривичната 
постапка се издатоците направени по повод кривичната постапка, од нејзиното 
поведување до нејзиното завршување и издатоците за преземени истражни дејствија 
пред истражната постапка. Трошоците на кривичната постапка опфаќаат: 

1. Трошоци за сведоци, вештаци, преведувачи, толкувачи и стручни лица, 
трошоците за визуелно-тонско снимање и препис на снимките, како и трошоци 
на увидот; 

2. Превозни трошоци на обвинетиот; 

3. Издатоци за приведување на обвинетиот, односно на лицето лишено од 
слобода; 

4. Превозни и патни трошоци на службените лица; 

5. Трошоци за лекување на обвинетиот за време додека се наоѓа во притвор, како 
и трошоци за породување, освен трошоците што се наплаќаат од фондот за 
здравствено осигурување;

6. Паушален износ; 

7. Награда и нужни издатоци на бранителот, нужни издатоци на приватниот 
тужител и на неговиот законски застапник, како и награда и нужни издатоци 
на неговиот полномошник и 

8. Нужни издатоци на оштетениот и на неговиот законски застапник, како и 
награда и нужни издатоци на неговиот полномошник.

 ■ Одлука за трошоците на кривичната постапка 

Во секоја пресуда и решение со кое се запира кривичната постапка се одлучува кој ќе 
ги поднесува трошоците на постапката и висината на истите. 



10

 ■ Поднесување на трошоци настанати по сопствена вина 

Обвинетиот, оштетениот, приватниот тужител, бранителот, законскиот застапник, 
полномошникот, сведокот, вештакот, преведувачот, толкувачот и стручното лице, 
без оглед на исходот на кривичната постапка, ги поднесуваат трошоците за нивното 
доведување, за одложувањето на главната расправа и другите трошоци на постапката 
што ги причиниле по сопствена вина. За трошоците се донесува посебно решение, 
освен ако за трошоците што ги поднесува приватниот тужител и обвинетиот се решава 
во одлуката за главниот предмет. 

 ■ Одлучување за трошоците во осудителна пресуда

Кога судот ќе го огласи обвинетиот за виновен, во пресудата ќе изрече дека е должен 
да ги надомести трошоците на кривичната постапка. Лицето кое е обвинето за повеќе 
кривични дела нема да се осуди да ги надомести трошоците во однос на делата за кои е 
ослободено од обвинението, доколку тие можат да се издвојат од вкупните трошоци. Во 
пресудата со која се огласени повеќе обвинети за виновни, судот ќе определи колкав 
дел од трошоците ќе поднесува секој од нив, а доколку тоа не е возможно, ќе ги осуди 
сите обвинети да ги поднесуваат трошоците солидарно. Плаќањето на паушалниот 
износ ќе се определи за секој обвинет посебно. 

Во одлуката со која се решава за трошоците, судот може да го ослободи обвинетиот од 
должноста да ги надомести во целост или делумно трошоците на кривичната постапка, 
ако со нивното плаќање доведено е во прашање издржувањето на обвинетиот или на 
лицата кои тој е должен да ги издржува. Ако се утврдат овие околности по донесувањето 
на одлуката за трошоците, претседателот на советот може со посебно решение да го 
ослободи обвинетиот од должноста за надоместување на трошоците на кривичната 
постапка. 

 ■ Трошоци на бранителот и полномошникот 

Застапуваното лице е должно да ги плати наградата и нужните издатоци на бранителот 
и на полномошникот на приватниот тужител или на оштетениот, без оглед на оној, кој 
според одлуката на судот е должен да ги поднесува трошоците на кривичната постапка, 
освен ако според одредбите на ЗКП наградата и нужните издатоци на бранителот 
паѓаат на товар на Буџетот на Р С Македонија. Ако на обвинетиот му бил поставен 
бранител, а со плаќањето на наградата и на нужните издатоци би било доведено во 
прашање издржувањето на обвинетиот или издржувањето на лицето кое е должен тој 
да го издржува, наградата и нужните издатоци на бранителот ќе се исплатат од Буџетот 
на Р С Македонија. Полномошникот кој не е адвокат нема право на награда, освен на 
надоместок на нужните издатоци.

Висината и начинот на определување на реално направените трошоци во кривичната 
постапка ги пропишува претседателот на Врховниот суд по претходно прибавено 
мислење од јавниот обвинител на Р С Македонија.

 ■ Трошоци на општа управна постапка/Трошоци на органот и на странките:

Посебните издатоци во готовина на органот што ја води постапката, како што се: 
патните трошоци на службените лица, издатоците за сведоци, вештаци, толкувачи, 
увид, огласи и слично, а кои настанале со спроведувањето на постапката по некоја 
управна работа, по правило ги поднесува оној што ја предизвикал целата постапка. 
Кога лицето кое учествува во постапката по своја вина или несоодветно однесување ќе 
предизвика трошоци за одделни дејствија во постапката, должно е да ги поднесе тие 
трошоци. 
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Кога постапката што е поведена по службена должност е завршена поволно за 
странката, трошоците на постапката ги поднесува органот што ја повел постапката. 
Секоја странка, по правило, сама ги поднесува своите трошоци предизвикани со 
постапката, како што се трошоците за доаѓање, денгуба, издатоците за такси, за правно 
застапување, стручно помагање и друго. Кога во постапката учествуваат две или повеќе 
странки со спротивни интереси, странката што ја предизвикала постапката, а на чија 
штета е завршена постапката, должна е на спротивната странка да и ги надомести 
оправданите трошоци што за неа настанале со учеството во постапката. 

Кога некоја од странките делумно успеала во своето барање, таа е должна на спротивната 
странка да и ги надомести трошоците сразмерно на делот на своето барање со кое не 
успеала. Странката која со несоодветно однесување и предизвикала на спротивната 
странка трошоци во постапката, должна е да и ги надомести тие трошоци. Трошоците 
за правно застапување се надоместуваат само во случаите кога такво застапување 
било неопходно и оправдано. 

Барањето за надоместок на овие трошоци мора да биде навремено доставено, така 
што органот кој ја води постапката ќе може за него да одлучи во решението. Во 
спротивно, странката го губи правото на надоместок на трошоците. Службеното лице 
кое ја води постапката е должно за ова да ја предупреди странката. Секоја странка 
ги поднесува своите трошоци на постапката што е завршена со порамнување, ако во 
порамнувањето поинаку не е определено. Трошоците на странката или на друго лице 
во постапката, предизвикани со постапката поведена по службена должност или во 
јавен интерес, кои странката, односно друго лице во постапката не ги предизвикало со 
своето однесување, ги поднесува органот што ја повел постапката. 

Ако постапката се поведува по барање од странката, а со сигурност може да се предвиди 
дека ќе предизвика посебни издатоци во готовина во врска со увидот, вештачењето, 
доаѓањето на сведоци и слично, органот што ја води постапката со заклучок може 
да определи странката однапред да положи потребен износ за покривање на тие 
трошоци. Ако странката не го положи тој износ во определениот рок, органот може 
да се откаже од изведувањето на тие докази или да ја запре постапката, освен ако 
продолжувањето на постапката го бара јавниот интерес. Во решението со кое се 
завршува постапката органот што го донесува решението определува кој ги поднесува 
трошоците на постапката, нивниот износ, на кого и во кој рок треба да му се исплатат. 
Во решението мора посебно да се наведе дали оној што ги поднесува трошоците ќе 
треба да и ги надомести трошоците на другата странка. 

Ако трошоците на постапката ги поднесуваат повеќе лица, трошоците меѓу нив ќе се 
поделат на еднакви делови, односно во соодветен сразмер. Ако органот во решението 
не одлучи за трошоците, тогаш во него ќе наведе дека за трошоците ќе донесе посебен 
заклучок. 

Сведоците, вештаците, толкувачите и службените лица имаат право на надоместок на 
трошоците за патување, на издатоците предизвикани со престојот во местото, а ако за 
тоа време не им припаѓа заработка, имаат право уште и на надоместок на загубената 
заработувачка. Покрај надоместокот, вештаците и толкувачите имаат право и на 
посебна награда. Барањето за надоместок односно за награда, сведоците, вештаците 
и толкувачите се должни да го постават при сослушувањето, толкувањето, односно 
давањето на мислење на вештакот. Во спротивно го губат тоа право, а службеното 
лице кое ја води постапката е должен за ова да ги предупреди сведокот, вештакот и 
толкувачот. Износот на надоместокот го утврдува со посебен заклучок органот што ја 
води постапката, определувајќи кој е должен да го плати и во кој рок. Против овој 
заклучок допуштена е посебна жалба. Овој заклучок претставува основа за извршување. 
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 ■ Ослободување од плаќање на трошоци

Согласно член 123 од Законот за општа управна постапка, органот што ја води 
постапката може да ја ослободи странката од поднесување на трошоците во целост или 
делумно, ако заклучи дека таа не може да ги поднесе трошоците без штета на своето 
нужно издржување издржувањето на своето семејство. Органот донесува заклучок за 
тоа по предлог од странката врз основа на уверението за нејзината имотна состојба 
издадено од надлежен орган. 

Ослободувањето од поднесување на трошоците се однесува на ослободувањето од 
такси, од издатоците на органот што ја води постапката, како што се патните трошоци 
на службените лица, издатоци за сведоци, вештаци, толкувачи, увид и огласи, како и на 
ослободување од полагање на обезбедување на трошоците.  

Странските државјани ќе се ослободат од поднесување на трошоците само под 
услови на заемност. Во случај на сомневање за постоењето на заемност, органот на 
државната управа надлежен за надворешни работи дава објаснување. Органот што ја 
води постапката може во текот на постапката да го укине заклучокот за ослободување 
од поднесување на трошоците ако утврди дека повеќе не постојат причините поради 
кои странката била ослободена од поднесување на трошоците. Против заклучокот со 
кој се одбива барањето на странката за ослободување од поднесување на трошоците, 
странката може да изјави посебна жалба.

3. КОЈ МОЖЕ ДА КОРИСТИ БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ?

Во зависност од видот на бесплатната правна помош која може да се бара, постојат и 
различни критериуми регулирани во Законот за бесплатна правна помош кои лицата -  
баратели на бесплатна помош треба да ги исполнуваат. Примарна правна помош може 
да бара било кое лице, а секундарна правна помош можат да користат само лица кои 
исполнуваат определени услови.

Примарна правна помош се дава на секое заинтересирано лице. Првичната средба во 
Министерството за правда, во овластеното здружение или во правната клиника е со цел 
на заинтересираното лицето да му се објасни природата на проблемот или да се насочи 
дали проблемот е правно прашање, дали истото е во рамките на опфатот на правните 
услуги кои Министерството за правда, здружението и правната клиника ги даваат, како 
и видовите на правна помош кои се најсоодветни за лицето. Министерството за правда, 
здружението и правната клиника немаат право да постапуваат во име и за сметка на 
лицето, во текот на постапката за примарната правна помош.

Секундарна правна помош се одобрува на лице чие барање е оправдано, кое има 
потреба од стручна правна помош од адвокат за конкретна правна работа и кое не е во 
можност да ги плати трошоците на постапката заради неговата финансиска состојба. 
Секундарна правна помош опфаќа застапување во постапка пред суд, државен 
орган, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна 
Македонија, Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и 
лица кои вршат јавни овластувања. Тоа подразбира застапување пред сите степени во 
граѓанска, управна постапка и управни спорови, застапување пред нотар во постапка 
за расправање на оставината, составување на поднесоци на должник пред надлежен 
извршител, кога извршувањето се спроведува со продажба на недвижности, како и 
ослободување од трошоци согласно одредбите предвидени во Законот за бесплатна 
правна помош или во некој друг закон.



13

 ■ Право да поднесе барање за секундарна правна помош има:

Лице државјанин на Република Северна Македонија со постојано живеалиште во 
Република Северна Македонија; 

Странски државјанин со дозвола за привремен или постојан престој во Република 
Северна Македонија или лице без државјанство кое законски престојува во Република 
Северна Македонија; 

Лице кое има право на правна помош обезбедена од Република Северна Македонија 
согласно меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република 
Северна Македонија; и

 ■ Баратели на правото на азил.

Барателот на секундарна правна помош има право да добие секундарна правна помош 
доколку поради својата финансиска состојба не може да ги оствари со Уставот на 
Република Северна Македонија и со закон загарантираните права, без да го загрози 
сопственото издржување и издржувањето на членовите на своето семејство со кои 
живее во заедничко домаќинство. Финансиската состојба на барателот и членовите на 
неговото семејство се утврдува врз основа на писмена изјава за финансиската состојба 
дадена од барателот на правната помош, која е дел од барањето за секундарна правна 
помош.

 ■ Услови за приход на барателот 

Се смета дека финансиската состојба на барателот и членовите на неговото семејство 
е загрозена со трошоците на постапката ако: 

Месечниот приход на барателот кој живее сам не го надминува износот на минималната 
нето плата во Република Северна Македонија, утврдена со прописите од областа на 
минималната плата;

Месечниот приход на барателот кој живее во заедничко домаќинство со членовите на 
неговото семејство не го надминува износот на минималната нето плата и месечниот 
приход на секој нареден член на семејството не го надминува износот од 20% од 
минималната нето плата утврдена со прописите од областа на минималната плата.

 ■ Како месечен приход на барателот на правна помош и на членовите на 
неговото семејство се смета: 

1. Нето плата; 

2. Пензија остварена во Република Северна Македонија или во странство; 

3. Паричен надоместок по основ на невработеност;

4. Пријавени или остварени нето приходи во Управата за јавни приходи; 

5. Приходи од финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот 
развој кои биле остварени во претходната година; 

6. Воена или цивилна инвалиднина; 

7. Приход од привремена работа во странство; 

8. Остварен приход од финансиски инструменти; 

9. Приход од имот;

10. Парични средства кај носител на платен промет; 
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11. Законска издршка; и 

12. Подароци за кои даночните обврзници се обврзани да плаќаат данок на доход 
од дејности согласно одредбите на Законот за данок на доход. 

 ■ Како приход не се смета: 

1. Паричен надоместок за помош и нега од друго лице; 

2. Родителски додаток за дете;

3. Детски додаток и посебен додаток; 

4. Надоместок за телесно оштетување;

5. Социјална парична помош; 

6. Постојана парична помош; 

7. Еднократна парична помош и помош во натура; 

8. Паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за 
згрижување на лице во згрижувачко семејство; 

9. Еднократна парична помош за новороденче; 

10. Законска издршка за дете која се усогласува со порастот на трошоците за 
живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во 
јануари за тековната година;

11. Парична помош за социјално домување; 

12. Надоместок за попишувач за извршување на работи во врска со спроведувањето 
на пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна 
Македонија на носителот и членовите на домаќинството; 

13. Стипендија;

14. Средства одобрени од надлежна институција за медицинско лекување во 
странство;  

15. Додаток за глувост; 

16. Додаток за слепило и мобилност; 

17. Надоместок на плата за скратено работно време поради нега на дете со 
телесни или ментални пречки во развојот; и 

18. Парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без 
родители и родителска грижа.

 ■ Услови за имотот на барателот 

Секундарна правна помош ќе му се одобри на барателот, доколку врз основа на 
доставената изјава за финансиска состојба на барателот и членовите на неговото 
семејство, се утврди дека: 

1. Барателот на правна помош и членовите на неговото семејство имаат во 
сопственост само еден едностанбен објект или стан како посебен дел од 
зграда во кој живеат;

2. Покрај имотот наведен во алинеја 1 на овој став, барателот и членовите на 
неговото семејство имаат во сопственост една или повеќе физички поврзани 
катастарски парцели со вкупна површина не поголема од 300 м² во град Скопје 
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или 500 м2 во општините во Република Северна Македонија, односно една или 
повеќе катастарски парцели со вкупна површина не поголема од 5000 м² во 
рурални средини; и 

3. барателот на правна помош и членовите на неговото семејство имаат само 
едно регистрирано моторно возило чија работна зафатнина на моторот не е 
поголема од 1 200 кубни сантиметри. 

 ■ Како имот нема да се сметаат: 

1. Предмети кои согласно со Законот за извршување се изземени од извршување; 

2. Приход од имот што според овој закон се зема предвид при одредувањето 
на приходот на барателот на правна помош или на членовите на неговото 
семејство; 

3. Регистрирано патничко возило кое барателот го користи за превоз на 
инвалидно лице член на домаќинството; и 

4. Природно неплодно земјиште (камењари, долови и друго), како и ливади, 
пасишта, трстици и мочуришта од 5, 6, 7 и 8 класа, согласно со Законот за 
катастар на недвижности.

 ■ Одобрување на секундарна правна помош без утврдување на финансиската 
состојба 

Секундарна правна помош ќе се одобри без утврдување на финансиската состојба на 
барателот и членовите на неговото семејство доколку: 

1. Барателот е сместен во згрижувачко семејство, станбена единица за 
организирано живеење со поддршка или во установа за социјална заштита, со 
решение на Центар за социјална работа;

2. Барателот има потреба од покренување и застапување во постапка за 
изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство пред 
надлежен суд; или 

3. Барателот поради елементарна непогода, виша сила или други околности 
кои се надвор од негова контрола се најде во финансиска состојба што го 
спречува самостојно да обезбеди заштита на своите права. 

4. КОЈ ОБЕЗБЕДУВА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ?

Бесплатна правна помош може да биде дадена како примарна правна помош и 
секундарна правна помош. 

 ■ Примарна правна помош обезбедува:

1. овластено службено лице од Министерството за правда – сектор за бесплатна 
правна помош;

2. овластено здружение, запишано во Регистерот на здруженија1 при 
Министертвото за правда на Р С Македонија; и 

3. Правна клиника, запишана во Регистерот на правни клиники при 
Министерството за правда на Р С Македонија. 

1  Регистар на здруженија кои нудат примарна правна помош, http://www.pravda.gov.mk/bpp 



16

 ■ Секундарна правна помош обезбедува:

1. адвокати, запишани во Регистарот на адвокати2 при Министерството за правда 
на Р С Македонија.

Средствата за одобрување на бесплатната правна помош и трошоците за дадената 
правна помош во постапките предвидени со Законот за бесплатна правна помош се 
обезбедуваат од буџетот на Министерството за правда на Р С Македонија, како и од 
донации и други приходи во согласност со закон.  

Здружението може да се запише (види Прилог 14) во Регистарот на здруженија 
овластени за давање на примарна правна помош што го води Министерството доколку 
ги исполнува следните услови: 

1. Да е запишано во Регистарот на здруженија во Централниот регистар на 
Република Северна Македонија најмалку пет (5) години пред поднесувањето 
на барањето;

2. Да има вработено или ангажирано дипломиран правник со положен 
правосуден испит;

3. Во статутот на здружението како една од целите на основањето да е наведено 
давањето на примарна правна помош во областа за која е основано; 

4. Да има склучено договор за осигурување на одговорност за можна штета при 
давање примарна правна помош на најнизок износ од 100.000,00 денари на 
осигурителна полиса;

5. Да има доставено годишни даночни пријави за три години пред годината на 
поднесувањето на барањето за упис;

6. Да исполнува минимални просторни и технички услови кои гарантираат 
непречено обезбедување на примарна правна помош; и

7. Да има реализирано најмалку три проекти за обезбедување на правна помош 
или правно советување. 

Здружението кое е заинтересирано за давање примарна правна помош поднесува 
барање за упис во Регистарот до Министерството за правда, заедно со доказите за 
исполнување на наведените услови. Формата и содржината на барањето за упис во 
Регистарот ги пропишува Министерот.

Правната клиника може да се запише (види Прилог 15) во Регистарот на правни 
факултети овластени за давање на примарна правна помош, кое го води Министерството 
за правда, по поднесено барање за упис, доколку: 

1. Претставува организациона единица на правен факултет при универзитет 
основан согласно закон;

2. Е во состав на универзитет кој е рангиран меѓу првите седум рангирани 
универзитети во Република Северна Македонија. 

 ■ Секундарна правна помош можат да обезбедуваат само адвокатите.

Адвокатот за давање на бесплатна правна помош за да се запише (види Прилог 9) во 
Регистерот на адвокати во Министерството за правда на РСМ, треба да поднесе барање 
за запишување во Регистарот на адвокати, мора активно ја врши дејноста адвокатура и 
да биде заинтересиран да дава секундарна правна помош. По приемот на поднесеното 
барањето, Министертвото за правда на РСМ, врши проверка на податоците од истото 

2  Регистар на адвокати коу нудат секундарна правна помош, http://www.pravda.gov.mk/bp-advokati 
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во соработка со Адвокатската комора и донесува решение за запишување на адвокатот 
во Регистарот на адвокати.

4.1 Видови на бесплатна правна помош 
Бесплатната правна помош може да биде дадена како примарна правна помош и 
секундарна правна помош.

Примарната правна помош се дава од страна на овластено службено лице од 
Министерството за правда, овластено здружение и правна клиника. 

1. Примарна правна помош опфаќа: 

2. Иницијален правен совет за правото на користење на бесплатна правна помош;

3. Општа правна информација;

4. Општ правен совет;

5. Помош при комплетирање на барањето за секундарна правна помош;

6. Помош при пополнување на формулари, обрасци издадени од управен орган 
во управна постапка за социјална заштита и заштита на правата на децата, 
пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, заштита на жртви на родово 
базирано насилство и семејно насилство, постапка за упис во матична книга на 
родени, стекнување со документи за лична идентификација и државјанство;

7. Составување претставки до Комисијата за заштита од дискриминација и 
до Народниот правобранител и барања за заштита на слободи и права до 
Уставниот суд на Република Северна Македонија.

Обезбедување на примарна правна помош - Примарна правна помош се дава на секое 
заинтересирано лице. Првичната средба во Министерството за правда, во овластеното 
здружение, во правната клиника е со цел на заинтересираното лицето да му се објасни 
природата на проблемот или да се насочи дали проблемот е правно прашање, дали 
истото е во рамките на опфатот на правните услуги кои Министерството за правда, 
здружението и правната клиника ги даваат, како и видовите на правна помош кои се 
најсоодветни за лицето. Министерството за правда, здружението и правната клиника 
немаат право да постапуваат во име и за сметка на лицето, во текот на постапката за 
примарната правна помош.

Примарната правна помош што ја дава Министерството за правда опфаќа: 

1. Иницијален правен совет за правото на користење на бесплатна правна помош;

2. Општа правна информација;

3. Општ правен совет;

4. Помош при комплетирање на барањето за секундарна правна помош. 

Примарна правна помош ја дава правната клиника согласно програма за едукација, 
донесена од страна на правниот факултет, а со цел реализација на практична настава 
на студентите на правниот факултет. При давањето на примарната правна помош, 
правната клиника соработува со адвокатите запишани во Регистар на адвокати, како 
и со Адвокатска комора на Република Северна Македонија. Министерот за правда 
го пропишува начинот на соработка по претходно мислење од Министерството за 
образование и наука и Адвокатска комора на Републикa Северна Македонија.

Секундарна правна помош се одобрува на лице чие барање е оправдано, кое има 
потреба од стручна правна помош од адвокат за конкретна правна работа и кое не е во 
можност да ги покрие трошоците на постапката заради неговата финансиска. 
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Секундарна правна помош опфаќа застапување во постапка пред суд, државен орган, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија, 
Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија и лица кои 
вршат јавни овластувања, како и ослободување од трошоците согласно одредбите 
предвидени со овој и друг закон. 

Во постапката за секундарна правна помош, Министерството за правда соработува 
со Адвокатската комора на Република Северна Македонија, правосудните органи, 
центарот за социјална работа, државните органи и другите надлежни институции кои 
согласно закон се должни без никаков надоместoк да ги достават потребните податоци 
до Министерството за правда, за обезбедување секундарна правна помош, при што 
податоците се доставуваат согласно прописите за заштита на личните податоци. 
Овластеното службено лице за секое поединечно поднесено барање за секундарна 
правна помош донесува потврда со која барањето се одобрува или донесува акт како 
јавна информација со кој се известува барателот дека барањето се одбива. 

Со потврдата со која се одобрува секундарна правна помош се:

1. овластува назначениот адвокат за давање на секундарна правна помош;

2. ослободува корисникот од судски такси и трошоци поврзани со постапката 
пред суд согласно закон;

3. ослободува корисникот од трошоците за вештачењето; и 

4. ослободува корисникот од административни такси. 

Вештачењето се обезбедува преку Бирото за судски вештачења согласно со Законот 
за вештачење. Трошоците за обезбедувањето на секундарна правна помош согласно 
постапките предвидени со овој закон се обезбедуваат од средствата на Буџетот на 
Министерството за правда на РСМ.  Доколку корисникот на секундарна правна помош 
успее во спорот и судот ја задолжи спротивната страна да ги надомести трошоците 
на постапката целосно или делумно согласно одредбите од законот кои ја уредуваат 
судската постапка, во тој случај судот во изреката на судската одлука ќе ја задолжи 
спротивната странка износот на трошоците на постапката да ги уплати на сметката 
на Буџетот на Република Северна Македонија. Доверител за наплата на трошоците 
во постапката за извршување согласно Законот за извршување е Република Северна 
Македонија. 

Бесплатната правна помош не ги опфаќа трошоците кои корисникот на бесплатна 
правна помош е должен да ги надомести ако не успее во парничната постапка.  
Секундарна правна помош ги опфаќа оние трошоци на постапката што настанале по 
денот на одобрувањето на барањето за доделување на бесплатна правна помош. 

 ■ Опсег на секундарна правна помош

Секундарна правна помош се одобрува за застапување во сите степени во граѓански 
судски постапки, управни постапки и управни спорови. Секундарна правна помош се 
одобрува за застапување во постапка за расправање на оставината пред нотар доколу 
истата се однесува на имот од член 19. Тоа значи доколку барателот живее и поседува 
само еден еднособен објект или еден стан, како посебен дел од зградата во која живее, 
како и кога станува збор за имот кој бил во сопственост на оставителот кој не е поголем 
од 300 метри квадратни во град Скопје или 500 метри квадратни во другите општини 
во државата, или пак поседува парцели од 5000 метри квадратни кои се наоѓаат во 
рурални средини. 
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Секундарна правна помош се одобрува за составување на поднесоци на должник пред 
надлежен извршител, кога извршувањето се спроведува со продажба на недвижност 
oд член 19. Тоа значи дека ќе се одобри секундарна правна помош и ќе се обезбеди 
адвокат кој ќе го застапува лицето во постапката пред извршител, доколку се работи за 
продажба на единствениот имот во кој живее.  Истото се однесува и доколку барателот 
живее и поседува само еден еднособен објект или еден стан, како посебен дел од 
зградата во која живее, како и кога станува збор за имот кој бил во сопственост на 
оставителот кој не е поголем од 300 метри квадратни во град Скопје или 500 метри 
квадратни во другите општини во државата, или пак поседува парцели од 5000 метри 
квадратни кои се наоѓаат во рурални средини.        

Постапката за секундарна правна помош започнува со поднесување на барање (види 
Прилог 6) за секундарна правна помош од заинтересираното лице до подрачното 
одделение на Министерството за правда кое се наоѓа на подрачјето каде што лицето 
има живеалиште или престојувалиште. Барањето се поднесува лично, преку пошта 
или преку овластено здружение. Лицето пополнува и поднесува посебно барање за 
секундарна правна помош за секое поединечно правно прашање за чие решавање 
поведува постапка. 

Лицето е должно да дава точни податоци за правното прашање за кое бара секундарна 
правна помош, за својата финансиска состојба и за финансиската состојба на 
членовите на семејството со кои живее, како и да достави копии од документите што 
ги потврдуваат податоците наведени во барањето за секундарна правна помош, како и 
копии од документи кои Министерството за правда не може да ги прибави по службена 
должност, а се однесуваат на правното прашање согласно закон. Лицата имаат право 
да поднесат барање за секундарна правна помош во која било фаза од постапката за 
чие водење имаат потреба од секундарна правна помош. Постапката по барањето за 
секундарна правна помош е итна.

5. ПОСТАПКА ПО БАРАЊЕТО ЗА ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

5.1 Постапка по барањето за примарна правна помош
Давателите се должни да даваат примарна правна помош и да соработуваат меѓусебно. 
При давањето примарна правна помош, давателот го известува заинтересираното лице 
за правата и обврските на корисниците на бесплатна правна помош и за постапката 
за добивање на примарна и на секундарна правна помош, без никаков надоместок. 
Давателот има обврска на лицето да му помогне да го пополни барањето за секундарна 
правна помош како и изјавата за неговата финансиска состојба и финансиската состојба 
на членовите на неговото семејство, кон кое се приложени оние документи кои само 
лицето ги поседува и може да ги обезбеди, а се однесуваат на правното прашање за чие 
решавање се бара правна помош. Министерството за правда по службена должност ги 
прибавува и сите други потребни документи од надлежните институции.

   Врз основа на првичната средба со барателот и целокупната прибавена документација, 
давателот најдоцна во рок од два дена од средбата ќе изготви кратко писмено 
мислење за предметот кое ќе го приклучи кон списите и ќе го комплетира барањето за 
секундарна правна помош. 

Здружението или правната клиника во рок од четири дена од приемот на барањето, 
истото го доставува до подрачното одделение на Министерството за правда. Давателите 
водат евиденција за дадената примарна правна помош. 

Здружението е должно да доставува месечни извештаи до Министерството за правда за 
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податоците што се однесуваат на дадената примарна правна помош. Правната клиника, 
исто така е должна да доставува извештаи на секои шест месеци до Министерството 
за правда. Здружението и правната клиника имаат право на надоместок  за дадената 
примарна правна помош. Министерот за правда ги пропишува содржината, формата 
и начинот на водење на евиденција за податоците што се однесуваат на дадената 
примарна правна помош, како и содржината на извештаите.

6. ПОСТАПКА ПО БАРАЊЕТО ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, овластеното службено лице е 
должно да:

1. Ги прибави сите податоци потребни за утврдување дали барателот ги 
исполнува условите за одобрување на секундарна правна помош;  

2. Испита и да утврди дали барателот ги исполнува условите за одобрување на 
секундарна правна помош;  

3. Изготви потврда со која се одобрува или известување со кое се одбива 
барањето за секундарна правна помош; и 

4. Ја организира првата средба помеѓу адвокатот и корисникот на секундарната 
правна помош, а датумот на одржување да го наведе во потврдата. 

Овластеното службено лице врши проверка на податоците дадени во писмената 
изјава за финансиската состојба на барателот и членовите на неговото семејство кај 
надлежните органи кои располагаат со податоците за приходот и имотот на физичките 
лица. Ако овластеното службено лице утврди дека се потребни дополнителни податоци, 
во рок од седум дена од денот на приемот на барањето, од барателот за секундарна 
правна помош ќе побара дополнителните податоци согласно закон. 

Потврдата со која се одобрува, односно известувањето со кое се одбива барањето за 
секундарна правна помош се доставува до барателот. Потврдата со која се одобрува 
барањето за секундарна правна помош се доставува и до адвокатот. Барателот може 
да поднесе приговор во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето, до 
Министерството за правда против известувањето со кое не се одобрува барањето 
за секундарна правна помош. Ако настапат суштински промени во финансиската 
состојба, барателот може повторно да поднесе барање за секундарна правна помош 
за истото правно прашање и по истите правни основи за кои овластеното службено 
лице донело известување со кое го одбило барањето за секундарна правна помош, 
освен кога барателот не ги доставил навремено дополнителните податоци.

Барањето за секундарна правна помош нема да се разгледа доколку: 

1. Барателот даде писмена изјава дека го повлекува поднесеното барање за 
секундарна правна помош, за што овластеното службено лице ќе го извести 
барателот дека нема да го разгледува неговото барање; или 

2. Се констатира дека барателот починал по поднесувањето на барањето. 

Министерството за правда води евиденција за податоците што се однесуваат на 
решавањето на поднесените барања за секундарна правна помош. Овластеното 
службено лице е должно да изготвува извештаи на секои шест месеци за податоците 
што се однесуваат на решавањето на поднесените барања за секундарна правна 
помош. Министерот за правда ги пропишува содржината, формата и начинот на водење 
евиденција за податоците што се однесуваат на решавањето на поднесените барања за 
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правна помош како и содржината на извештаите. Министерот за правда го пропишува 
начинот на постапување по барањето за секундарна правна помош. 

Итна постапка по барањето за секундарна правна помош

Ако од барањето за секундарна правна помош и доставената документација се утврди 
дека постои итна потреба од обезбедување на правна помош или дека за постапување 
во конкретната правна работа се определени кратки рокови од страна на судот или 
друг надлежен орган, односно закон, тогаш во рок од два дена од денот на приемот на 
барањето истото се одобрува, како и изјавата за финансиската состојба од барањето 
без истата да се проверува кај надлежните органи. Потврдата со која се одобрува 
барањето за секундарна правна помош се доставува до барателот. Потврдата се 
доставува и до адвокатот. По донесувањето на потврдата со која се одобрува барањето 
за секундарна правна помош овластеното службено лице е должно во рок од 15 дена 
да испита и да утврди дали барателот ги исполнува условите за одобрување на помош. 

Прекин на одобрената секундарна правна помош  

Министерството за правда ќе донесе решение со кое се прекинува одобрената 
секундарна правна помош во следните случаи: 

1. По барање на корисникот; 

2. Кога корисникот на правната помош починал, освен ако сите членови на 
неговото одобрување на секундарна правна помош имаат правен интерес 
за решавање на правното прашање, имаат волја да ја продолжат постапката 
во која е одобрена правна помош и ако се работи за правно прашање кое 
може да се наследи, а за стапување на место на корисникот во постапката го 
известат Министерството за правда во рок од 15 дена од денот на смртта на 
корисникот; 

3. Доколку адвокатот доставил образложено мислење дека е нецелисходно 
понатамошно давање на секундарна правна помош;

4. Кога корисникот од неоправдани причини и во континуитет не се состанува со 
адвокатот во претходно договореното време и место и за тоа не го известил 
адвокатот или одбива да соработува во процесот на добивање секундарна 
правна помош; 

5. Доколку се утврди дека корисникот по донесувањето на решението со кое 
се одобрува секундарна правна помош повеќе не ги исполнува условите за 
одобрување на секундарна правна помош; 

6. Доколку се утврди дека трошоците за одобрената секундарна правна помош 
се несразмерно повисоки во споредба со вредноста на спорот; или

7. Доколку во периодот на користење на секундарна правна помош се утврди 
дека корисникот дал лажни податоци со цел да добие секундарна правна 
помош. 

Министерството за правда на Р С Македонија го доставува решението за прекинување 
на секундарна правна помош до корисникот и назначениот адвокат. Против решението 
на Министерството за правда, со кое се прекинува користењето на одобрената 
секундарна правна помош, корисникот може да поведе управен спор пред надлежен 
суд.  Постапката пред надлежен суд е итна.
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7. ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА НА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Обврски на корисникот на секундарна правна помош

За да си го задржи правото на секундарната правна помош, корисникот мора да ги 
исполнува следните обвски:

1. Корисникот на секундарна правна помош за целиот период додека му се 
обезбедува секундарна правна помош мора да ги исполнува условите за 
одобрување на секундарна правна помош утврдени со Oдделот 3 глава II од 
Законот за бесплатна правна помош. 

2. Во случај на промена на фактите и околностите кои влијаат или би можеле да 
влијаат на остварувањето на правото на секундарна правна помош корисникот 
е должен да го извести Министерството во рок од седум дена од денот кога 
дознал за настанатата промена. 

3. Додека се обезбедува секундарна правна помош корисникот има обврска да 
соработува и навремено да ги доставува бараните податоци и документи до 
Министерството и адвокатот согласно закон. 

4. Кога првичната средба со адвокатот не е реализирана од кои било причини, 
корисникот има обврска во најкраток можен рок да стапи во контакт со 
назначениот адвокат, но не по истекот на два месеци од денот на приемот на 
потврдата со која се одобрува барањето за секундарна правна помош. 

5. Корисникот има обврска навремено да го извести адвокатот ако не е во 
можност да присуствува на претходно договорениот состанок најдоцна пет 
дена пред денот кога е закажан состанокот. 

6. Доколку се утврди дека корисникот неоправдано добил секундарна правна 
помош, истиот е должен да ги надомести средствата исплатени за неоправдано 
добиената секундарна правна помош согласно со членот 27 од овој закон, во 
Буџетот на Република Северна Македонија. 

Обврски и одговорности на адвокатите кои даваат секундарна правна помош

Обврските  и одговорностите на адвокатите кои даваат секундарна правна помош и се 
регистрирани во Регистарот на адвокати при Министерството се:

1. Секундарната правната помош адвокатот ја дава согласно закон при што е 
должен да соработува со корисникот и Министерството. 

2. Назначениот адвокат е должен секундарната правна помош да ја дава на 
корисникот единствено за правната работа конкретно наведена во потврдата 
или решението со кое е одобрена секундарна правната помош. 

3. Назначениот адвокат не може да одбие да дава секундарна правна помош, 
освен во случај кога побараната правна помош е надвор од опсегот на 
овој закон или не е во согласност со етичките правила или ограничувањата 
предвидени со актите на Адвокатска комора за што е должен веднаш а 
најдоцна во рок од три дена да го извести Министерството. 

4. Ако при давањето на секундарна правна помош адвокатот утврди дека 
корисникот повеќе не ги исполнува условите за одобрување на правната 
помош од Oдделот 3 глава II од овој закон, должен е за тоа веднаш а најдоцна 
во рок од три дена да го извести Министерството. 

5. Адвокатот додека ја дава секундарната правна помош под услови и во постапка 
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утврдени со овој закон не смее да бара од корисникот наплата на награда или 
на трошоци кои му биле признати и исплатени согласно со овој закон. 

6. Договорот склучен помеѓу адвокатот и корисникот спротивно од ставот (5) на 
овој член, е ништовен. 

7. Доколку нема веројатност за успех или не е разумно да се продолжи со водење 
на постапката, адвокатот е должен за тоа да го извести Министерството во рок 
од 15 дена од сознанието. 

8. Адвокатот е должен во рок од 15 дена од приемот на барањето од 
Министерството да даде одговор за дополнителни податоци во врска со текот 
на постапката за која е одобрена секундарната правна помош, за доставениот 
трошковник за извршена работа или за доставен приговор од страна на 
корисникот. 
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3  Прилозите се превземени од официјалната веб страница на Министерството за правда на Република 
Северна Македнија, http://www.pravda.gov.mk/usluga/11 
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Прилог 3: Минимални простории и технички услови кои треба да ги исполнат здруженијата 
заради запишување во регистарот на здруженија овластени за давање примарна 
правна помош

Врз основа на член 10 став (14) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНИТЕ ПРОСТОРНИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗАРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ЗДРУЖЕНИЈА ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ  

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните просторни и технички услови како 
гаранција за непречено обезбедување на примарната правна помош кои треба да ги 
исполнуваат здруженијата заинтересирани за запишување во Регистарот на здруженија 
овластени за давање на примарна правна помош.  

Член 2

1. Здружението ја обезбедува примарната правна помош во своите службени простории.  

2. Службените простории од став (1) на овој член треба да бидат сместени во 
индивидуална станбена зграда, во колективна станбена зграда или во деловна зграда 
и  да се состојат од најмалку две работни простории и тоалет кои претставуваат една 
градежна целина. Вкупната површина на просториите не може да биде помала од 30 
м2. 

Член 3

1. Просториите на здружението треба да бидат лесно достапни за граѓаните и да бидат 
обележани со соодветни знаци.  

2. Просториите треба да бидат пристапни за лица со визуелна и физичка попреченост. 

3. Просторијата каде се дава примарната правна помош треба да биде одвоена од другите 
и да нуди соодветен степен на доверливост при сослушување на заинтересираното 
лице. 

Член 4

Просторијата на здружението треба да ги исполнува следниве технички услови: 

 – да биде опремена со стол наменет за прием на странки, работна маса, телефон и 
вообичаени канцелариски материјали и 

 – да има компјутер со пристап на интернет и пристап до електронска дата база со 
законски текстови и прописи.  

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“. 

Броj 01-4045/1 Министер за правда, 

 26.09.2019 година д-р Рената Дескоска 
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Прилог 4: Пријава за проект за обезбедување на примарна правна помош
 

ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ  
    
  
  
1.Информации за овластеното здружение/ правна клиника  
Назив на здружението/ Правниот 
факултет:  

  
  

Правен статус:    
Број на Решение за упис во   
Регистарот на здруженија овластени за 
давање на примарна правна помош/  
Регистарот на правни факултети  
овластени за давање на  примарна 
правна помош:                                 

  
  

Матичен број на здружението/ Правниот 
факултет:  

  
  

Адреса:    
Телефон:    
Е-пошта:    
Фејсбук и веб-страница на здружението/ 
Правниот факултет:  

  
  

Законски застапник:    
Име и презиме, телефон и е-пошта на 
вработен/ангажиран правник:  

  
  

Име и презиме, телефон и е-пошта на 
контакт лицето од правната клиника:  

  

2. Податоци за проектот  
Наслов на проектот:    
Вкупен буџет на проектот во денари:    
Побарано од Министерство за правда во 
денари:  

  
  

Град, плански регион каде ќе се 
имплементира проектот:  

  

Период на имплементација:    
Партнери на проектот (доколку има):    
3. Банкарски податоци  
Сопственик на банкарската сметка:    
Единствен даночен број (ЕДБ):    
Број на сметка:    
Банка депонент:    
Потписник на сметката:    
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3. Опис на проектот  

(не подолго од една страница) 

 

4. Цели на проектот 

(додадете дополнителни редови, доколку проектот има повеќе од 3 специфични цели) 

Општа цел:  

Специфична цел 1:  

Специфична цел 2:  

Специфична цел 3:  

 

5. Активности на проектот 

(објаснете ги активностите планирани во рамките на проектот и начинот на кој ќе бидат 
имплементирани) 
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6.Очекувани резултати 

 

7. Целни групи 

(наведете ги целните групи со кои ќе работите) 
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8. Временска табела
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Прилог 5: Трошковник за обемот на извршната работа од здруженија и правните клиники

ТРОШКОВНИК ЗА ОБЕМОТ НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА ОД ЗДРУЖЕНИЈАТА И 
ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ

Назив и седиште на здружението/
правната клиника  

 

Број и датум на решение со кое 
здружението/правната клиника е 
запишано во соодветниот регистар на 
даватели на примарна правна помош  

 

Име и презиме на лицето кое работело на 
правната работа  

 

Име, презиме и адреса на лицето на кое 
му е обезбедена примарна правна помош  

 

Датум на прием на лицето и датум на 
завршување на правната работа  

 

Број и датум на одлуката со која е 
одобрено барањето за секундарна 
правна помош  

 

Доколку не е одобрено барање за 
секундарна правна помош означете на 
која категорија лица припаѓа лицето кое 
користело примарна правна помош  

 

 

Корисници на права на 
парична помош од социјална 
заштита 

Приматели на инвалидска 
пензија

Жртви на семејно и родово 
базирано насилство

Краток опис на извршената правна работа  
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Вид на дадената примарна правна помош 

Означете го видот на примарната правна помош обезбеден и износот на надоместокот согласно 
Тарифата за надоместок на трошоците за работа на здруженијата и правните клиники за давање на 
примарна правна помош 

 
Иницијален правен совет за правото 
на користење на бесплатна правна 
помош  

 

 Општа правна информација   

 Општ правен совет   

 
Помош при комплетирање на барање 
за секундарна правна помош  

 

Помош при пополнување на 
формулари, обрасци издадени 
од управен орган во управна 
постапка за социјална заштита 
и заштита на правата на децата; 
пензиско, инвалидско и здравствено 
осигурување; заштита на жртви 
на родово базирано насилство и 
семејно насилство; постапка за 
упис во матична книга на родени; 
стекнување со документи за лична 
идентификација и државјанство,  

 

 

Составување на претставки 
до Комисијата за заштита од 
дискриминација и до Народниот 
правобранител на Република Северна 
Македонија и барања за заштита на 
слободи и права до Уставниот суд на 
Република Северна Македонија. 

 

Вкупен надомест

Датум и место М.П
Овластено лице за 

застапување
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Прилог 6: Барање за секундарна правна помош

БАРАЊЕ ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ 

Насоки за пополнување на барањето 

1. Сите барани податоци во барањето мора да бидат наведени за барателот на 
секундарната правна помош и за членовите на неговото семејство. Барањето 
потребно е да биде пополнето електронски или на рака читко со печатни букви. 

2. Барањето за секундарна правна помош може да се поднесе лично, преку пошта, 
преку овластено здружение или преку овластена правна клиника за обезбедување 
на примарна правна помош. 

А. ВИД НА ПОСТАПКА ВО КОЈА ЌЕ СЕ РЕШАВА ПО БАРАЊЕТО ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА 
ПОМОШ 

 (Во табелата со штиклирање (√) одберете од дадените опции.) 

1. Редовна, со утврдување на финансика состојба на барателот/ката  

2. Итна, со утврдување на финансиска состојба на барателот/ката во 
рок 15 дена по донесување на потврдата за одобрување на барањето 
секундарна правна помош 

  

 

3. Без утврдување материјална и финансиска состојба  
Под материјална и кривична одговорност ги давам следните податоци: 

Б. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Име и презиме 

Средно име 

Датум на раѓање 

Место на раѓање 

Ембг 

Поштенски број 

Општина 

Држава 

Државјанство 

Број на дозвола за привремен престој/ 
број на решение за одобрување на азил 

Вид на документ за идентификација 
(лична карта или патна исправа) 

 

Број на документ за идентификација  

Место и орган кој го издал 

ЖИВЕАЛИШТЕ/ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ 

Место на  живеење /престојување 

Адреса на живеење/ престојување 

Поштенски број 

Општина 

Држава 

Контакт телефон 
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Б.1 ПОДАТОЦИ ЗА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК ИЛИ СТАРАТЕЛ 

Се пополнува во случај кога секундарна правна помош е потребна на малолетно лице 
или лице на кое му е одземена деловната способност. 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Име и презиме 

Средно име 

Датум на раѓање 

Место на раѓање 

Ембг 

Поштенски број 

Општина 

Држава 

Државјанство 

Број на дозвола за привремен престој/ 
број на решение за одобрување на азил 

Вид на документ за идентификација 
(лична карта или патна исправа) 

 

Број на документ за идентификација  

Место и орган кој го издал 

ПОДАТОЦИ ЗА АКТОТ СО КОЈ Е ПОСТАВЕН ЗА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК/СТАРАТЕЛ 

Број на актот  

Орган кој го донел актот  

ЖИВЕАЛИШТЕ/ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ 

Место на  живеење /престојување 

Адреса на живеење/ престојување 

Поштенски број 

Општина 

Држава 

Контакт телефон 
 

В. ПРАВЕН ПРОБЛЕМ ЗА КОЈ СЕ БАРА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ 

(Да се опише правниот проблем, фактичката состојба и досегашниот тек на постапката) 
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 В.1 КОПИИ ОД ДОКУМЕНТИ КОИ МИНИСТЕРСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПРИБАВИ ПО 
СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ, А КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРАВНОТО ПРАШАЊЕ СОГЛАСНО 
СО ЗАКОН 

 

 

 

 

 

Г. ОБЛИК НА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ 

(Во табелата со штиклирање (√) одберете од дадените опции.) 

1. Застапување во сите степени на граѓански судски постапки  

2. Застапување во сите степени во управни постапки     

3. Застапување  во сите степени во управни спорови  

4. Застапување во постапка за расправање на оставина пред нотар   

5. Составување на поднесоци на должник пред надлежен извршител  

6. Правна помош за жртва на кривични дела  

 

Д. ОДОБРУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ БЕЗ УТВРДУВАЊЕ НА ИМОТНА 
СОСТОЈБА 

(Во табелата со штиклирање (√)  одберете од дадените опции. Се пополнува само во 
постапка за одобрување секундарна правна помош без утврдување на материјална и 
финансиска состојба) 

1. Лице сместено во згрижувачко семејство, станбена единица за организирано 
живеење со поддршка или во установа за социјална заштита, со решение на 
Центар за социјална  работа  

 

2. Лице кое има потреба од покренување и застапување во постапка за 
изрекување на привремени мерки за заштита од семејно насилство пред 
надлежен суд 

 

3. Лице кое поради елементарна непогода, виша сила или други околности кои се 
надвор од негова контрола се најде во финансиска состојба што го спречува 
самостојно да обезбеди заштита на своите права. 
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Ѓ. ОДОБРУВАЊЕ НА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ВО ИТНА ПОСТАПКА 

(Во табелата со штиклирање (√ ) одберете од дадените опции. Се пополнува само во 
постапка за одобрување секундарна правна помош во итна постапка.) 

1. Итна потреба за обезбедување на секундарна правна помош или  

2. Краток рок определен од страна на суд, друг надлежен орган или со закон  

 

Е. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО 

(Членови на семејството се брачен другар, вонбрачен другар, децата, родителите, 
браќата и сестрите  и други роднини, кои живеат во заедничко домаќинство со 
барателот на секундарна правна помош и заеднички ги сносат трошоците за живот) 

 Име и презиме Датум на раѓање ЕМБГ 
Сродство со 

подносителот на 
барањето 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Ж. ИМОТНА СОСТОЈБА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО И ЧЛЕНОВИТЕ НА 
НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО 

 Име и презиме на 
сопственикот на 

имотот 

Адреса 
и број на 

катастарска 
парцела 

Корисна 
површина 

во м2 

Намена на 
имотот 

Вид на 
катастарска 

култура 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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З. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИХОДИ НА БАРАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО 

 Име и презиме Датум на 
раѓање 

Работен 
статус/вид на 
приход 

Просечен месечен нето приход 
и примања за изминатите 6 
месеци (12 месеци во случај на 
нередовен приход). 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Вкупен 
месечен 
приход 

  

 

Ѕ. ПОДАТОЦИ ЗА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛАТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА 
БАРАЊЕТО И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО 

 Име и презиме 
на сопственикот 
на моторното 
возило 

Вид и 
марка на 
возило 

Година на 
производство 

Број на 
регистарска 
ознака 

Работна 
зафатнина 
на моторот 

Дали се користи 
за превоз на 
инвалидно 
лице-член на 
домаќинството 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

И. КРАТКО МИСЛЕЊЕ НА ОВЛАСТЕНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ИЛИ ПРАВНА КЛИНИКА ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ ЗА ОСНОВАНОСТА НА БАРАЊЕТО 

(Ова поле се пополнува доколку барателот претходно побарал и добил примарна 
правна помош од овластено здружение или правна клиника) 
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Ј. КОПИИ ОД ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ПОТВРДУВААТ ПОДАТОЦИТЕ НАВЕДЕНИ ВО 
БАРАЊЕТО ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ, А КОИ БАРАТЕЛОТ ГИ ПОСЕДУВА 

(Да се наведат документите кои барателот ги поседува, а заради утврдување на  статус 
по кој му се одобрува БПП без утврдување на финансиска состојба. Се пополнува само 
во постапка за одобрување секундарна правна помош без утврдување на материјална 
и финансиска состојба) 

 

 

 

 

 

К. ПИСМЕНА ИЗЈАВА ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА БАРАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВОТО СО КОИ ЖИВЕЕ ВО ЗАЕДНИЧКО ДОМАЌИНСТВО И ЗАЕДНИЧКИ ГИ 
СНОСАТ ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ  

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за бесплатна правна помош, под кривична, 
морална и материјална одговорност изјавувам дека сите долу наведени податоци за 
мене и моето ____ члено (да се наведе број на членовите на семејството со кои барателот 
живее во заедничко домаќинство) домаќинство во целост се точни. 

 

Изјавувам дека сум согласен Министерството за правда да изврши увид во сите 
податоци за мојата/нашата имотна и финансиска состојба. 

Изјавувам дека сум согласен да бидат откриени моите податоци за депозити во сите 
банки и штедилници во Република Северна Македонија.  

Изјавата ја давам да користи единствено во постапка за остварување на право на 
секундарна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош. 

                                                                                                        

Датум и место                                                            Име, презиме и потпис на подносителот    

------------------------                                               ------------------------------------------------------------   
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Л. ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Јас горепотпишаниот, со оваа изјава давам согласност Министерството за правда да 
ги користи, односно врши обработка на моите лични податоци, како и да ги чува во 
збирката на лични податоци, за целите на обезбедување секундарна правна помош 
најдоцна до три години по завршувањето на тековната година во која е постапено по 
моето барање, а потоа да бидат уништени согласно Законот за заштита на личните 
податоци. Го задржувам правото во секое време повлекувањето на согласноста да го 
дадам писмено или во било која друга форма. Оваа изјава ја давам доброволно. 

 

Потпис: _______________________
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Прилог 7: Уписник за секундарна правна помош
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Прилог 8: Извештај за секундарна правна помош
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Прилог 9: Барање за запишување во регистарот на адвокати за секундарна правна помош

БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ  
ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ  

1. Лични податоци 

1.1 Име и презиме ____________________________________________________________________   

1.2 Адреса на живеење  ______________________________________________________________   

1.3 Контакт информации _____________________________________________________________  
     (телефонски број, е-пошта)  

2. Потребни информации 

2.1 Седиште  на канцеларијата _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 (адреса, телефонски број, е-пошта) 

2.2 Адреса за прием на писмена  _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2.3 Број и датум на решение за упис во Именикот на адвокати на Адвокатска комора 
на Република  Северна Македонија, како и број и датум на лиценца за работа.  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2.4 Правна материја/област  во која  може да се даде правна помош 
 ■ граѓанска материја/област/подобласт: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 ■ управна материја/област: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2.5 Јазици на кои може да се даде правна помош

________________________________________________________________________________________

3. Трансакциска сметка на која треба да се префрли надоместот за дадената 
секундарна правна помош 

3.1 Банка ______________________________________________________________________________ 

ЕДБС 

             

 Трансакциска сметка
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4. Дополнителни информации (кои сметате дека се потребни) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Изјава 

Потврдувам дека податоците во барањето се точни и целосни и дека ќе го известам 
Министерството за правда навремено за промените во податоците наведени во ова 
барање. Воедно се согласувам и давам одобрение на Министерството за правда да ги 
обработи и користи моите лични податоци согласно законските прописи на Република 
Северна Македонија, а за целите на обезбедувањето на правна помош во согласност со 
Законот за бесплатна правна помош(*). 

 

Датум______________    Место __________________________    МП    ______________________________
              (потпис)
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Прилог 10: Трошковник за дадена секундарна правна помош од адвокат

ТРОШКОВНИК ЗА ДАДЕНА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ОД  АДВОКАТ 

Име и презиме на адвокатот 
(седиште, општина), моб,  
Електронска пошта 

 

Број и датум на решение со 
кое е запишан во регистарот на 
адвокати за давање на правна 
помош 

 

Број и датум на потврда/решение 
со кое е назначен  

 

Име и презиме на корисникот на 
секундарна правна помош  

 

Датум  на  отпочнување  и 
завршување на правната работа 

 

Ви на дадена правна помош 1.Застапување во сите степени на граѓански судски 
постапки 

2.Застапување во сите степени во управни постапки 

3.Застапување во сите степени во управни спорови

4.Застапување во постапка за расправање на оставина 
пред нотар. 

5.Застапување пред  извршител  
6.Правна помош за жртва на кривични дела.  

Превземени дејствија Износ за  извршената 
работа согласно  АТ 

Износ намален за 30% 

Состав на образложени поднесоци 
 
 
 
 

  

Застапување на одржани рочишта  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Датум и место________________________    М.П.    Адвокат __________________________________

Прилог: документација 
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Прилог 11: Трошковник за дадена правна помош на деца од адвокат

ТРОШКОВНИК  ЗА ДАДЕНА ПРАВНА ПОМОШ НА ДЕЦА ОД АДВОКАТ 

Име и презиме на адвокатот 
(седиште, општина), број на моб.,  
 Електронска пошта 
 

 

Број и датум на лиценца за работа  
 

 

Број и датум на решение за 
одобрување на бесплатна правна 
помош  

 

Име и презиме и адреса на детето 
за добивање на правна помош 

 

Датум и час на отпочнување и 
завршување на разговорот 

 

Вид  на дадена правна помош 1. постапка пред центарот за социјални работи 
2.постапка пред Министерство за внатрешни 
работи  

Превземени дејствија Износ за  извршената 
работа согласно  АТ 

Износ намален за 50 % 

застапување на дете 
 
 
 
 

  

Состав на образложени поднесоци 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Датум и место________________________    М.П.    Адвокат __________________________________

Прилог: документација 
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Прилог 12: Трошковник за дадена секундарна правна помош во постапка за признавање на 
право на азил

ТРОШКОВНИК ЗА ДАДЕНА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ВО ПОСТАПКА ЗА 
ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ 

Име и презиме на адвокатот 
(седиште, општина), број на моб,  
меил 

 

Број и датум на лиценца за работа  
 

 

Број и датум на решение за 
одобрување на бесплатна правна 
помош  

 

Име и презиме и документ за 
идентификација на барателот на 
азил    

 

Датум на  отпочнување и 
завршување на правната работа 

 

Вид  на дадена правна помш 1.Застапување во сите степени во управни постапки 
2. Застапување во сите степени во управни спорови 

Превземени дејствија Износ за  извршената 
работа согласно  АТ 

Износ намален за 30% 

Состав на образложени поднесоци 
 
 
 
 

  

Застапување на барателот  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Датум и место________________________    М.П.    Адвокат __________________________________

Прилог: документација 
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Прилог 13: Барање за бесплатна правна помош во постапка за признавање на право на 
азил

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА  

БАРАЊЕ ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
ПРАВО НА АЗИЛ 

APPLICATION FOR LEGAL AID IN PROCEDURE FOR GRANTING RIGHT TO AN ASSYLUM  

 1. Податоци за подносителот/ката на барањето (Information about the applicant) 

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ (Personal data) 

Име / Name  

Презиме / Surname  

Пол / Sex  

Датум на раѓање / Date of birth  

Место и држава на раѓање / 

Place and country of birth 

 

Државјанство/Nationality  

Мајчин и други јазици кои ги зборува /
Mother tongue and other spoken languages 

 

Брачна состојба / Marital status  

Име и презиме за брачниот другар/

Name and surname of the spouse  

 

Документ за идентификација (Вид, датум 
и место на издавање) / ID document (Type, 
date and place of issue) 

 

Број и датум на потврдата за прием на 
барањето за признавање право на азил

(Number and date of the certificate for 
receipt of the application for granting right 
to asylum)    

 

ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ/Place of residence  

Сегашна адреса на престојување во 

Република Северна Македонија / Current 
address of place of residence in Republic of 
North Macedonia

 

 

Населено место и општина / Place of 
residence and municipality  
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2. Податоци за членовите на семејството кои го придружуваат барателот на право 
на аизл во Република Северна Македонија/Information about the family members 
accompanying the asylum seeker   

Име и презиме/ 

Name and surname  

Државјанство/ 

Nationality 

Сродство со 
барателот/ката/ 
Relationship with the 
applicant 

Број на 
идентификациона 
исправа(доколку 
поседува)/Number 
of ID document (If 
present)   

    

    

    

    

 
3. Податоци за законскиот застапник/Information about the legal guardian  

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ/Personal data  

Име/Name  

Презиме/Surname  

Пол/Sex  

Датум на раѓање/Date of birth  

Етничка припадност/Ethnicity   

ЕМБГ/Unique personal identification number  

Документ за идентификација/ID  

Број на документот за идентификација/
Number of the ID document 

 

Државјанство/Nationality  

Контакт телефон/Contact phone   

ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ / ЖИВЕАЛИШТЕ/Place of residence  

Адреса/Address     

Населено место/место на престојувалиште/
Place of residence 

 

Поштенски број/Postal code   

Општина/Municipality  

Држава/Country   

Забелешка: (да се наведе доколку барателот/
ката има пријавено адреса на живеалиште 
по лична карта различна од адресата на 
моменталното  престојувалиште) / Note: 
Indicate if the applicant have reported address 
of residence on the ID document diferent from 
the address of the actual residence) 

 

ПОДАТОЦИ ЗА АКТОТ СО КОЈ Е ПОСТАВЕН/А ЗА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК /  
Information about the act for appointment of legal guardian 

Број на актот/Number of the act  

Орган кој го донел актот/Institution issuing 
the act 

 

Забелешка/Act: 
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4. Примарна правна помош/Primary legal aid  

Дали за состав и комплетирање на барањето за секундарна правна помош е добиена 
примарна правна помош?/Is primary legal aid provided for composition and completing 
of the application for secondary legal aid? 

да, преку/ yes through ____________________________________________________________________

(се наведува давателот на примарната правна помош) / (Indication of the primary legal 
aid provider) 

не/no (во случај кога подносителот го попoлнува барањето сам)/(in the case where the 
applicant fills the application by himself 

5. Information for the asylum granting procedure  

Вид на постапката (редовна/итна) / Type of procedure 
(regular/urgent) 

 

Рок за донесување на одлука во постапката за 
признавање право на азил / Deadline for issuing decision 
in the asylum procedure  

 

Закажано интервју за азил/Scheduled asylum interview  

Други околности/Other circumstances   

 

Датум/Date:

_________________________

           

Барател/Applicant

____________________________________

цело име и презиме и скратен потпис) 
(name, surname and signature) 

                                   

Изјава за согласност за користење на личните податоци/Statement for permission of 
use of personal data  

Јас горепотпишаниот, со оваа изјава давам согласност Министерството за правда да 
ги користи, односно врши обработка на моите лични податоци, како и да ги чува во 
збирката на лични податоци, за целите на обезбедување секундарна правна помош 
најдоцна до три години по завршувањето на тековната година во која е постапено по 
моето барање, а потоа да бидат уништени согласно Законот за заштита на личните 
податоци. Го задржувам правото во секое време повлекувањето на согласноста да го 
дадам писмено или во било која друга форма. Оваа изјава ја давам доброволно. 

I, the above signed, with this statement hereby give a permission to the Ministry of justice 
to use and process of my personal data as well to keep them in the personal data collection 
for the aims of providing secondary legal aid no later than three year after the end of the 
year in which my application was processed, and after that to be destroyed in accordance 
with the Law on Personal Data Protection. I maintain the right in any time to revoke this 
permission in written or any other form. I give this statement at free will.  

Потпис/Signature: ___________________________ 

Датум на прием на барањето за азил / 
Date of receipt of the application  

Статус на постапката по поднесеното 
барање / Status of proceedings
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Прилог 14: Барање за упис во регистарот на здруженија овастени за давање примарна 
правна помош

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ 
ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ  

 I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС  

1.1. Полн и скратен назив (доколку го има)   

1.2. Контакт информации: 

• Адреса  

• Контакт 
телeфон 

 

• Електронска пошта  

• ЕМБС  

• Број на трансакциска сметка  

• Депонент банка  

1.3. Податоци за застапникот 

• Име и презиме  

• ЕМБГ  

• Контакт телефон  

• Електонска пошта   

 

II. ПОДАТОЦИ ЗА УПИС НА ЗДРУЖЕНИЕТО ВО РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА 
ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РСМ 

2.1. Број на решение  

2.2. Датум на Решение   

2.3. Регистар на други правни лица во кој 
е запишан подносителот на барањето 
(да се обележи соодветното поле) 

o регистар на здруженија и регистар на 
сојузи  
o регистар на фондации  
o регистар на организациони облици на 
странските организации 

2.4. Забелешка   

 

III. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕТО КОЈ ЌЕ ЈА ДАВА ПРИМАРНАТА ПРАВНА ПОМОШ ВО 
ЗДРУЖЕНИЕТО 

3.1. Име и презиме  

3.2. Контакт телефон  

3.3. Електронска пошта  

3.4. Број и датум на сертификат за положен 
правосуден испит 

 

3.5.  Правен основ за  ангажманот во 
здруженито, број и датум 
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IV. Цел на основање и дејствување на здружението согласно статутот 

се наведува описно, со посочување на датум на статут) 

V. Договор за осигурување на одговорност за можна шетат при давање примарна 
правна помош 

5.1. Број на полиса  

5.2. Осигурувач  

5.3. Сума на осигурување  

5.4. Период на осигурување  

 

VI. ПОДАТОЦИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ 
ИЛИ ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ  

6.1. Наслов на проектот  

• Донатор  

• Период на реализација  

• Цели на проектот  

• Резултати на проектот  

• Контакт лице од донаторот  

6.2. Наслов на проектот  

• Донатор  

• Период на реализација  

• Цели на проектот  

• Резултати на проектот  

• Контакт лице од донаторот  

6.3. Наслов на проектот  

• Донатор  

• Период на реализација  

• Цели на проектот  

• Резултати на проектот  

• Контакт лице од донаторот  
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VII. Прилози 

 –  Решение за упис во Централен регистар 

 –  Фотокопија од Статут  

 –  Правен основ за ангажманот на правникот во здруженито  

 –  Фотокопија од Сертификат/Потврда за положен правосуден испит  

 –  Фотокопија од лична карта на ангажираниот правник  

 –  Фотокопија од Полиса за осигурување 

 –  Фотокопија од поднесени годишни даночни пријави за трите години пред годината 
на поднесување барање за упис во регистарот  

 

VIII. Потврда 

 

Потврдувам дека податоците во барањето се точни и целосни и дека ќе го известам 
Министерството за правда навремено за промените во податоците наведени во ова 
барање. Воедно се согласувам Министерството за правда да ги обработи моите лични 
податоци за целите на давање на примарна правна помош во согласност со Законот за 
бесплатна правна помош.  

 

Датум _________________   Место____________________      МП     ______________________________

         (потпис) 
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Прилог 15: Барање за упис во регистарот на правни факултети овластени за давање 
примарна правна помош

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТИ ОВЛАСТЕНИ ЗА

ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ  

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ 

1.1. Назив на правниот факултет  
1.2. Адреса  
1.3. Телефон  
1.4. Факс  
1.5. Електронска пошта   
1.6. Име и презиме на Ректор / декан  

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНАТА КЛИНИКА 

3.1. Назив на правната клиника  
3.2. Акт со која е формирана 
правната клиника како организацина 
единица 

 

3.3. Број на актот  
3.4. Датум на актот  
3.5. Забелешка  
3.6. Одговорно лице (ментор - 
раководител на правната клиника) 

 

3.7. Контакт податоци на менторот – 
раководителот на правната клиника 
(телефон и емаил адреса) 

 

3.8. Забелешка:   
 

Прилози 

 – Фотокопија од актот со која е формирана правната клиника како организациона 
единица 

 – Фотокопија од лична карта на ментор- раководител  

Потврда 

Потврдувам дека податоците во барањето се точни и целосни и дека ќе го известам 
Министерството за правда навремено за промените во податоците наведени во ова 
барање. Воедно се согласувам Министерството за правда да ги обработи моите лични 
податоци за целите на давање на примарна правна помош во согласност со Законот за 
бесплатна правна помош.  

Датум _________________   Место____________________      МП     ______________________________

         (потпис) 
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Прилог 16: Евиденција за податоците што се однесуваат на дадената примарна правна 
помош
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Прилог 17: Трошковник за дадена секундарна правна помош од адвокат
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