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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  

  

ПРАВИЛНИК   
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА  

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Скопје, мај 2010 година  
  
  

Врз основа на член  20 став (1 ) од Законот за бесплатна правна помош  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.161/09), министерот за правда 

донесе  

  

ПРАВИЛНИК   

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА  

ПОМОШ  
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Член 1  

Со овој правилник се пропишува содржината на образецот на барањето за 

бесплатна правна помош.  

  

Член 2  

Образецот на барањето за бесплатна правна помош ги содржи следните 

податоци:  

  

А.Податоци за подносителот на барањето и за законскиот застапник или старател  

А.1. Податоци за подносителот на барањето: име и презиме на 

подносителот на барањето, средно име, датум и место на раѓање, ЕМБГ, 

поштенски број, општина, држава, државјанство,  вид на документ за 

идентификација (лична карта или патна исправа), број на документ за 

идентификација, место и орган кој ја издал, место на живеење, адреса на живеење, 

поштенски број општина, држава и  контакт телефон.  

А. 2.Податоци за законскиот застапник или старател: име и презиме на 

законскиот застапник или старателот, средно име, датум и место на раѓање, ЕМБГ, 

поштенски број, општина, држава, државјанство,  вид на документ за 

идентификација (лична карта или патна исправа), број на документ за 

идентификација, место и орган кој ја издал, број на акт со кој е поставен за  

законски застапник/старател, орган кој го донел актот, место на живеење, адреса 

на живеење, поштенски број, општина, држава и контакт телефон.  

  

Б. Вид на бесплатна правната помош која се бара  

Б.1 Претходна правна помош.  

Б.2. Правна помош во судски и управни постапки  

2.1 Застапување во судска постапка.  

2.2. Застапување во управна постапка   

2.3 Составување на писмена во судска или управна постапка.  

  

  

В.  Податоци за  правната работа за која се бара  претходна правна помош  

В. 1.Орган надлежен за одлучување за правната работа, за која се бара 

претходна правна помош   

1.1.Министерство за правда-Подрачно одделение  

1. 2.Здружение   

  

В.2.Правна работа за која се бара претходна правна помош  

2. 1.Иницијален правен совет за правото на користење на правната помош  

2.2Општа правна информација  

2. 3.Правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна 

правна помош  

  

Г. Податоци за  правната работа за која се бара  правна помош  

Г.1. Орган надлежен за одлучување за правната работа, за која се бара 

правна помош (доколку му е познат на подносителот на  барањето).  

Г.2. Правна работа за која се бара правна помош  

2.1. Застапување во постапка пред орган на државна управа  
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2.1.1. Во прв степен  

2.1.2. Во втор степен  

2.1.3. Во целата постапка  

2.1.4. Составување на писмена  

2.1.5. По вонредни правни лекови  

2.1.6. Описно се наведува целта на водењето на постапката   

  

2.2. Застапување во постапка пред надлежен суд  

2.2.1. Во прв степен.  

2.2.2. Во втор степен.  

2.2.3. Во целата постапка.  

2.2.4.Составување на писмена 2.2.5.По 

вонредни правни лекови.   

2.2.6 Во управен спор  

2.2.7 Описно се наведува целта на водењето на судската постапка.  

2.2.8.Правна помош на жртва на казниви дела  

2.2.9.Правна помош на жртва на семејно насилство  

  

Д . Податоци за  статусот на подносителот на барањето:  

Д.1. Корисник на социјална помош.  

Д.2. Корисник на право на инвалидски додаток, кој не остварува друг приход 

по основ на заработувачка или приходи од недвижнини  

Д.3. Корисник на најниска пензија кој живее во семејна заедница со две или 

повеќе лица издржувани од него  

Д.4. Семејство или самохран родител со едно или повеќе малолетни деца 

кои остваруваат  право на детски додаток  

Д.5. Лице на кое му е признаено право на азил  

Д.6 Внатрешно раселено лице  

Д.7 Раселено или прогонето лице кое на територија на Република 

Македонија има престојувалиште  

Д.8 Странски државјанин, кој остварува право пред надлежен државен орган 

на Република Македонија  

Д.9 Лице без државјанство кое законски престојува во Република  

Македонија  

Д.10 Државјанин на земја членка на Европска унија  

  

Датум и место   

  

Потпис на подносителот на барањето  

  

  

  

Член 3  

Образецот на барањето за бесплатна правна помош е даден во Прилог и е 

составен дел на  овој правилник .  

  

Член 4  
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Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето 

во  “Службен весник на Република Македонија“.  

   

  

   

   

  

 Број 01-1928/1   МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА,  
07.05.2010 година  

    С к о п ј е  Михајло Маневски  
    

  

  

  

   

  

   

  

   

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

   

  

  

  

Образец  

  

  

БАРАЊЕ  

ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ  

  

  

  
А.  ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО И ЗА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК ИЛИ 

СТАРАТЕЛ  

  



     5  

А.1 Податоци за подносителот на барањето  

  

ИМЕ    

ПРЕЗИМЕ    

СРЕДНО ИМЕ    

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ    

МЕСТО НА РАЃАЊЕ    

ЕМБГ    

ПОШТЕНСКИ БРОЈ    

ОПШТИНА    

ДРЖАВА    

ДРЖАВЈАНСТВО    

ВИД НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА  
(лична карта или патна исправа)  

  

  

БРОЈ НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА    

МЕСТО И ОРГАН КОЈ ГО ИЗДАЛ    

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ    

АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ    

ПОШТЕНСКИ БРОЈ    

ОПШТИНА    

ДРЖАВА    

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН    

  

   

  

   

  

  

  

А.2.Податоци за законскиот застапник или старател  

  

ИМЕ    

ПРЕЗИМЕ    

СРЕДНО ИМЕ    

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ    

МЕСТО НА РАЃАЊЕ    

ЕМБГ    

ПОШТЕНСКИ БРОЈ    

ОПШТИНА    

ДРЖАВА    

ДРЖАВЈАНСТВО    

ВИД НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА    
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(лична карта или патна исправа)    

БРОЈ НА ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА    

МЕСТО И ОРГАН КОЈ ГО  
ИЗДАЛ      

  

БРОЈ НА АКТ СО КОЈ Е ПОСТАВЕН  
ЗА ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК/СТАРАТЕЛ  

  

  

ОРГАН КОЈ ГО ДОНЕЛ АКТОТ    

МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ    

АДРЕСА НА ЖИВЕЕЊЕ    

ПОШТЕНСКИ БРОЈ    

ОПШТИНА    

ДРЖАВА    

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН    

  

  
Б.ВИД НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ КОЈА СЕ БАРА  

  

Б.1. ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ  

Б.2.ПРАВНА ПОМОШ    ВО СУДСКИ И УПРАВНИ ПОСТАПКИ  

2.1. Застапување во судска постапка  

2.2. Застапување во управна постапка   

2.3. Составување на писмена во судска или управна постапка  

  

  

   

  

  

  
В. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНАТА РАБОТА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ  

  

В.1. Орган надлежен за одлучување за правната работа за која се бара претходна правна помош  

1.1.Министерство за правда- Подрачно одделение  

1.2.Здружение  

В.2. Правна работа за која се бара претходна правна помош  

2.1.Иницијален правен совет за правото за користење на правна помош  

2.2. Општа правна информација  

2.3. Правна помош во комплетирање на барањето за бесплатна правна помош  

  
Г. ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНАТА РАБОТА ЗА КОЈА СЕ БАРА ПРАВНА ПОМОШ  

  

Г.1. Орган надлежен за одлучување за правната работа за која се бара правна помош (доколку му е 

познат на подносителот на барањето)  

Г.2.Правна работа за која се бара правна помош  

2.1.Застапување во постапка пред орган на државна управа  
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2.1.1 . Во прв степен  ДА  НЕ  

2.1.2. Во втор степен  ДА  НЕ  

2.1.3. Во целата постапка  ДА  НЕ  

2.1.4. Составување на писмена  ДА  НЕ  

2.1.5. По вонредни правни лекови  ДА  НЕ  

2.1.6. Описно се наведува целта на водењето на постапката:  

  

  

  

  

  

  

 

2.2.Застапување во постапка пред надлежен суд   

2.2.1. Во прв степен  ДА  НЕ  

2.2.2. Во втор степен  ДА  НЕ  

2.2.3. Во целата постапка  ДА  НЕ  

2.2.4 Составување на писмена  ДА  НЕ  

2.2.5. По вонредни правни лекови  ДА  НЕ  

2.2.6. Во управен спор  ДА  НЕ  

2.2.7. Описно се наведува целта на водењето на судската постапка:  

  

  

  

  

  

  

 

2.2.8. Правна помош на жртва на казниви дело  ДА   НЕ  

22.9. Правна помош на жртва на семејно насилство  ДА   НЕ  

  

  
Д .ПОДАТОЦИ ЗА СТАТУСОТ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО   

  

Д.1. Корисник на социјална помош  

Д.2. Корисник на право на инвалидски додаток,кој не остварува друг приход по основ на заработувачка 

или приходи од недвижнини  

Д.3. Корисник на најниска пензија кој живее во семејна заедница со две или повеќе лица издржувани 

од него  

Д.4. Семејство или самохран родител со едно или повеќе малолетни деца кои остваруваат право на 

детски додаток  

Д.5. Лице на кое му е признаено право на азил  

Д.6. Внатрешно раселено лице  

Д.7. Раселено или прогонето лице кое на територијата на Република Македонија има престојувалиште  

Д.8. Странски државјанин кој остварува право пред надлежен државен орган на Република  
Македонија  
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Д.9. Лице без државјанство кое законски престојува во Република Македонија  

Д.10. Државјанин на земја членка на Европската унија  

  

   

  

  

             ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО  

           ______________________________  

                                                                                                                                       

(потпис)  

 Датум и место  

__________________________        

 


