
Врз основа на член 16 став (4) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.101/19), министерот за правда донесе 

 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за секундарна 
правна помош. 

Член 2 

Барањето за секундарна бесплатна правна помош се поднесува во печатена форма на 
Образец „Барање за секундарна правна помош“, кој е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи 
Правилникот за содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/10). 

 
Член 4 

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

Број 01-4048/1 Министер за правда, 
26.09.2019 година д-р Рената Дескоска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 

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  
 



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) 

 

 

 



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. 

 

 

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.      
 

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) 

 

 
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 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: --------------------------- 


