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Овој проект е овозможен со финансиска поддршка од Европската Унија. Проектот 
се спроведува од страна на МЗМП во партнерство со ПИЦ, Словенија
Содржина во оваа публикација е единствена одговорност на МЗМП и ПИЦ и не ги 
одразува ставовите на Европска Унија.

ИНФОРМАТИВНА 
БРОШУРА 
ЗА ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
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ВОВЕД
Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот 
Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски 
приходи поддржан од Европската Унија, спроведе низа активности кои 
имаа за цел да го олеснат пристапот до правда на слабоимотни поединци и 
семејства. Во рамки на проектот се даваа бесплатни правни совети од страна 
на тимови составени од адвокати и правници, се спроведуваа едукативни 
сесии со населението со цел правно да се зајакнат и да се оспособат самите 
да ги заштитуваат нивните уставно и законски загарантирани права, а исто 
така се одржуваа промотивни настани со цел да се споделуваат нови правни 
информации од нивен интерес. 

Една од потребите кои произлезе за време на спроведување на овие 
активности е состав на едноставни кратки упатства за остварување права од 
шест (6) правни области, меѓусебно поврзани на различни начини. 

Од овие причини, проектниот тим заедно со фомираните мобилни тимови низ 
цела држава, изработи информативни брошури од областа на бесплатната 
правна помош, социјалната и детската заштита, семејно насилство, право 
на годишен одмор како дел од работни односи, постапка за обезбедување 
правен статус на бесправно изградени објекти и постапка за осигурување на 
земјоделски посеви во случај на виша сила. 
 
Информативната брошура пред вас ги дава основните информации за 
остварување на правото на бесплатна правна помош, условите кои еден 
барател треба да ги исполни, постапките во кои се остварува, како и ги 
мапира давателите на правна помош во рамки на законот кои се веќе 
воспоставени како такви во претходните години. Во исто време, прирачникот 
содржи и група на најчести прашања и практични совети од оваа област, 
кои би им помогнале на граѓаните да добијат првични информации од една 
страна, и кои би придонеле во првите фази на воспоставување меѓусекторска 
и меѓунституционална соработка на давателите од друга страна. 
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ДЕЛ:1 
Општи информации за правото на бесплатна правна помош

1. БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

1.1. ШТО Е ПРИСТАП ДО ПРАВДА? – Тоа е способност на луѓето, преку користење 
на формални или неформални институции да побараат и да дојдат до одговор 
и решавање на нивниот правен проблем, а врз основа на тоа да се чуствуваат 
дека се разбрани, слушнати и третирани фер и еднакво. Пристап до правда во 
себе вклучува: 

- законска заштита, 
- правна свест за правата, обврските и одговорнoстите, 
- правна свест за начините и можностите за решавање на правните 
проблеми или нивно спречување во иднина,
- правна помош и советување, 
- разгледување на правниот проблем од надлежен орган и одлучување 
по истото, 
- спроведување на одлуката,
- правно информирање за ефективно користење на судски или 
вонсудски механизми.  

1.2. ШТО ПРЕТСТАВУВА ПРАВОТО НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ? –  Сервис 
на лицата со ниски приходи, социјално исклучените, маргинализирани 
категории граѓани и лица, како и оние кои поради било кои причини се нашле 
во тешка материјална положба и поради тоа не се во состојба да платат 
адвокат за да можат да ги заштитат своите права и слободи загарантирани 
со меѓународното и националното право на државата. Правото на бесплатна 
правна помош извира од правото на еднаквост на сите граѓани пред Уставот 
и законите во остварување и уживање на слободите и правата. Бесплатната 
правна помош е дефинирана со Законот за бесплатна правна помош1 , чија 
цел е да го овозможи и унапреди правото на пристап до правда и правична 
судска заштита. 

1 До крајот на мај 2019 година во примена беше Законот за бесплатна правна помош („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 161/2009, 185/2011, 27/2014 и 104/2015). На 22ри мај 2019 во 
Службен весник на Република Северна Македонија бр. 101/2019 е објавен целосно нов Закон за 
бесплатна правна помош. 
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1.3. ШТО Е ПРАВИЧНА СУДСКА ЗАШТИТА? – Правична судска заштита во себе 
опфаќа:

- правична постапка (почитување на основни човекови слободи и 
права и минимални гаранции за права во кривична, процесна или 
судска постапка)
- правично (рамнотежа меѓу страните во постапката, правилна и 
стручна одбрана и застапување, да ги знаат и коментираат сите 
поднесени забелешки од спротивната страна, еднаков третман, пристап 
до информации) и јавно (јавен надзор на постапката, јавно и усно 
сослушување во постапката, јавно изрекување на пресуди и одлуки), во 
разумен рок (не предолго траење на постапката, ефективно, ефикасно 
и економично водење), пред независен (без било какви надворешни, 
внатрешни, политички или неполитички влијанија) и непристрасен 
(отсуство на предрасуди или пристрасност) со закон воспоставен суд 
или орган.
- правично разгледување и утврдување на граѓански права и обврски 
или основаност на какви било кривични обвиненија (образложување 
на пресудите и одлуките). 

2. ЗАКОН ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

2.1. ОБЛИЦИ НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ – Со овој закон се опфатени 
видовите правна помош до кои може да дојде барателот. Законот распознава:

а) примарна правна помош – прв облик на правно информирање, запознавање 
со права и обврски, советување, упатување и состав на едноставни обрасци 
во управна постапка, преставки до Народен правобранител и Комисија за 
заштита од дискриминација и состав на барања за заштита на слободи и права 
пред Уставен суд. Примарната правна помош опфаќа и правно советување 
за користење на правото на секундарна правна помош и правна помош во 
составување на барањето за секундарна правна помош. 

б) секундарна правна помош – се обезбедува за баратели на кои им е 
неопходно водење судски, управни и управно судски постапки, а вклучува: 
1. стручна правна помош од адвокат за застапување и состав на писмена 
во наведените постапки и постапките пред Фонд за пензиско и инвалидско 
осигурување, Фонд за здравствено осигурување и лица кои вршат јавни 
овластувања (нотари и извршители, под посебни услови); 2. ослободување 
на корисникот од судски такси и трошоци поврзани со постапката пред 
суд; 3. ослободување на корисникот од трошоците за вештачењето, и 4. 
ослободување на корисникот од административни такси.
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2.2. ДАВАТЕЛИ НА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ – Во државниот систем за 
бесплатна правна помош се вклучени:

- Министерството за правда преку 34 подрачни одделенија низ 
територија на цела држава
- Здруженија и Правни клиники со овластувања за давање примарна 
правна помош
- Адвокати со стекнати овластувања за давање секундарна правна 
помош

Министерството за правда преку 34те подрачни одделенија на територија на 
државата, на секое заинтересирано лице за секое правно прашање даваат 
општа правна информација, општ правен совет, совет за користење на правото 
на бесплатна правна помош и обезбедуваат правна помош за комплетирање 
на барањето за секундарна правна помош. Здруженијата и правните клиники 
на секое заинтересирано лице за секое правно прашање од негов интерес, 
помагаат и при: состав на едноставни обрасци во управна постапка, преставки 
до Народен правобранител и Комисија за заштита од дискриминација и состав 
на барања за заштита на слободи и права пред Уставен суд. Примарната 
правна помош се дава преку средба во просториите на давателите со цел 
да се објасни природата на проблемот или да му се помогне да дознае дали 
проблемот е правно прашање, дали истото е во рамките на опфатот на 
правните услуги кои можат да се дадат, како и видовите на правна помош кои 
се најсоодветни за лицето.

Адвокатите, со стекнато овластување за давање секундарна правна помош, 
постапуваат во рамки на овој закон само во случај кога на барателот му е 
одобрено користење на секундарна правна помош со Потврда издадена од 
подрачното одделение или со Решение од Министерство за правда (кога 
одлучило позитивно по поднесен приговор). Во овој случај, адвокатот е 
должен правната помош да ја даде единствено за правната работа конкретно 
наведена во потврдата. Назначениот адвокат не може да одбие да дава 
секундарна правна помош, освен кога не е во согласност со етичките правила 
или ограничувањата предвидени со актите на Адвокатска комора. Услугите 
кои адвокатот ги дава во рамки на ЗБПП се бесплатни за корисникот. 

За правилно информирање на граѓаните за прашања од областа на 
медијацијата, адвокатурата, нотаријатот и извршувањето, Министерството 
за правда организира Денови на бесплатен правен совет. Овие настани 
Министерството ги прави во соработка со Адвокатската комора, Нотарската 
комора, Комората на извршители, Комората на медијатори, здруженија 
овластени за давање на примарна правна помош и правни клиники. 
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2.3. МАПА НА ДАВАТЕЛИ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

1. Министерство за правда

2. МЗМП
3. Хелсиншки Комитет
4. НРЦ
5. ЦРУЈЖ
6. Мултикултура
7. ЕХО
8. МКЦ
9. ИЗБОР

10. СКОПЈЕ: ПО Карпо, ПО Кисела Вода, 
      ПО Гази Баба, ПО Чаир
11. ПО Куманово
12. ПО Крива Паланка 
13. ПО Кратово
14. ПО Тетово
15. ПО Неготино
16. ПО Свети Николе
17. ПО Пробиштип

18. ПО Кочани
19. ПО Делчево 
20. ПО Берово
21. ПО Виница
22. ПО Штип 
23. ПО Гостивар
24. ПО Дебар
25. ПО Македонски брод
26. ПО Кавадарци
27. ПО Струмица
28. ПО Радовиш
29. ПО Валандово
30. ПО Гевгелија
31. ПО Битола
32. ПО Крушево
33. ПО Ресен
34. ПО Кичево
35. ПО Охрид
36. ПО Струга

1
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7

9

3
10

15

14

23
24

34

25

31

32

333536

16
17 18
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28
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2726

22
20

19

11

12

13
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2.4. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ БАРАТЕЛОТ НА СЕКУНДАРНА ПРАВНА 
ПОМОШ – Општите услови кои треба да ги исполни барателот зависат од 
тоа на која категорија лица припаѓа, од материјална, финансиска, имотна 
и семејна состојба за него и за членовите на неговото семејство со кои 
живее во заедничко домаќинство во (освен кога барателот е во постапка со 
спротивставени интереси со некој од членовите на неговот семејство, во тој 
случај нема да се ценат приходите и имотна состојба на тие членови). 
 

2.4.1. Услови за категорија лица кои можат да побараат секундарна правна 
помош

- државјанин со постојано живеалиште во РСМ, 
- странски државјанин со дозвола за привремен или постојан престој 
во РСМ
- лице без државјанство кое законски престојува во РСМ, 
- лице кое има право на правна помош обезбедена од РСМ согласно 
меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на 
РСМ
- баратели на правото на азил.

2.4.2. Услови за приход на барателот -

Месечен приход на 
барател кој живее 
сам:

да не го надминува износот на 
минималната нето плата

Месечни приходи до 
12.500,00 денари 

неговиот личен приход да 
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

Личен месечен приход на 
барател – до 12.500,00 ден 
+ за секој нареден член на 
семејството/домаќинство 
– по 2.500,00 ден; Или, 
за 4 члено домаќинство 
– максимален вкупен 
приход на ниво на 
домаќинство до 20.000,00 
ден.

Месечен приход на 
барател кој живее во 
семејство:
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Што се смета за 
приход?

- нето плата, пензија од државата или странство, паричен 
надоместок по основ на невработеност,
- пријавени или остварени нето приходи во УЈП, приходи од 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, 
приход од привремена работа во странство, остварен приход од 
финансиски инструменти, приход од имот,
- воена или цивилна инвалиднина, 
- парични средства кај носител на платен промет,
- законска издршка 
- подароци за кои даночните обврзници се обврзани да плаќаат 
данок на доход од дејности. 

- права од системот на социјална заштита: помош и нега 
од друго лице, родителски додаток за дете, детски додаток 
и посебен додаток, надоместок за телесно оштетување, 
гарантирана минимална помош, еднократна парична помош и 
помош во натура, надоместок за трошоците за сместено лице 
и згрижување во згрижувачко семејство, еднократна парична 
помош за новороденче, додаток за глувост, додаток за слепило 
и мобилност, парична помош за социјално домување
- законска издршка за дете
- надоместок за попишувач за пописот на населението,
- стипендија, надоместок на плата за скратено работно време 
поради нега на дете со телесни или интелектуални пречки во 
развојот, 
- средства одобрени од надлежна институција за медицинско 
лекување во странство,
- парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус 
на дете без родители и родителска грижа

Што не се смета за 
приход?

2.4.3. Услови за имотот на барателот – дозволено е поседување во сопственост 
на барателот или некој од членовите на неговото семејство со кои живее во 
заедничко домаќинство:

- само еден едностанбен објект или стан во кој живеат, 
- плус, доколку имаат една или повеќе физички поврзани катастарски 
парцели со вкупна површина не поголема од 300 м² во град Скопје или 
500 м² во општините во РСМ, односно една или повеќе катастарски 
парцели со вкупна површина не поголема од 5000 м² во рурални 
средини, 
- плус, доколку имаат само едно регистрирано моторно возило чија 
работна зафатнина на моторот не е поголема од 1 200 кубни сантиметри. 
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- предмети изземени од извршување, 
- 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, 
- регистрирано патничко возило кое се користи за превоз на 
инвалидно лице член на домаќинството 
- природно неплодно земјиште (камењари, долови и друго), 
како и ливади, пасишта, трстици и мочуришта од 5, 6, 7 и 8 
класа.

Како имот нема да се 
сметаат: 

3. ЗА КОИ ПРАШАЊА МОЖЕ ОДНОСНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ БАРА БПП 

Да се побара користење секундарна правна помош може за секое правно 
прашање кое е од интерес за барателот, освен за: 

• царински и даночни работи,
• поведување постапка за клевета и навреда,
• надомест на нематеријална штета, освен во случаи за жртви на 
кривични дела, како и во случај на смрт или тежок инвалидитет,
• прекршоци и прекршочни постапки,
• јавни и комунални услуги определени во Законот за заштита на 
потрошувачите и Законот за комунални дејности,
• Имотни прашања во управна постапка (денационализација, 
приватизација, легализација итн). 

4. ВИДОВИ ПОСТАПКИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ  

4.1. РЕДОВНА - во најбрзо време, а најдоцна во рок од 15 дена од денот на 
поднесување на барањето, подрачното одделение ќе собере податоци од сите 
институции за имотна, материјална и финансиска состојба и ќе донесе одлука 
дали барањето да го одобри или не;

4.2. ИТНА - кога постојат кратки рокови по закон (8, 15 дена) или кога ги 
определила некоја институција или орган на власта. Во овој случај, подрачното 
одделение одлучува во рок од 2 дена од поднесување на барањето и ќе ја 
одобри секундарната правна помош, но ќе ја провери имотната, материјалната 
и финансиската состојба на барателот и членовите на неговотo семејство со 
кои живее во заедничко домаќинство во наредни 15 дена – што е предуслов за 
точни и вистинити информации, во спротивно можат да настанат негативни 
последици; 
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4.3. БЕЗ ПРОВЕРКА НА ФИНАНСИСКА И МАТЕРИЈАЛНА СОСТОЈБА НА БАРАТЕЛОТ 
- само и исклучиво ако има посебни околности, и тоа ако се работи за: 

• барател кој е сместен во згрижувачко семејство, станбена единица 
за организирано живеење со поддршка или во установа за социјална 
заштита, со решение на ЦСР; 

• барател жртва на семејно насилство, кој воедно има потреба од 
покренување и застапување во постапка за изрекување на привремени 
мерки за заштита од семејно насилство, 

• барател кој поради елементарна непогода, виша сила или други 
околности кои се надвор од ваша контрола се нашол во финансиска 
состојба што го спречува самостојно да обезбедите заштита на своите 
права.

5. ОБВРСКИ НА БАРАТЕЛОТ НА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ  

• да соработува со давателите на примарна и секундарна правна помош
• да не го злоупотребува правото
• да дава точни податоци на својата материјална, имотна, семејна и 
финансиска состојба како и состојбата на членовите на сeмејството со 
кои живее во заедничко домаќинство
• при промена на состојбата веднаш да го извести министерството 
• да се појави на закажаната средба со адвокатот во подрачното 
одделение, или ако е спречен веднаш за тоа да го извести подрачното 
одделение
• при успех во спорот веднаш да се консултирате со подрачно одделение 
доколку е потребно да го извести судот за законска уреденост на ова 
прашање
•при потреба од правна помош, веднаш да се обрати за помош, особено 
кога се предвидени кратки рокови најдоцна во рок од 2 дена да побара 
правна помош. 
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ДЕЛ 2: 

Колекција на најчести прашања и практични совети во врска со 
правото на БПП   

• Можам ли сам/сама да поднесам барање? – Да, со пополнување на 
образецот за секундарна правна помош кој може да се најде на следниот 
линк: http://ldbis.pravda.gov.mk/PregledNaZakon.aspx?id=50576, или да се 
добие бесплатен примерок во било кое подрачно одделение на Министерство 
за правда, овластено здружение или правна клиника. Пополнетиот образец 
заедно со фотокопија од доказите со кои барателот располага и ги поседува 
во моментот, се доставуваат во подрачното одделение на подрачје на кое 
барателот има пријавено живеалиште. Барањето може да се испрати и по 
пошта.

• Што ако ме вратат и не ми го примат барањето? – обврска на секоја 
институција, како и на подрачното одделение е да го прими барањето и за 
неговиот прием да издаде архивски број и датум под кое истото е примено. 
Доколку барањето е поднесено во друга институција наместо во надлежното 
подрачно одделение, по службена должност оваа институција го препраќа 
барањето кај надлежниот орган, или ве известува и ве упатува каде да се 
достави. Доколку, во секој случај надлежното подрачно одделение одбие да 
го прими пополнетиот образец, барањето може да се испрати со препорачана 
поштенска пратка, која ја има сила како и лично поднесено барање преку 
архива на подрачното одделение. 

• Bо кој обем моето барање се оценува? – Подрачното одделение прибавува 
по службена должност податоци за имотна, материјална и финансиска 
состојба за барателот и членовите на семејството со кои барателот живее во 
заедничко домаќинство. Овие податоци ги прибира од Централен регистар на 
околност дали барателот се јавува како сопственик или основач на трговско 
друштво, од Центар за социјална работа – на околност дали барателот или 
член на семејството е корисник на право од системот за социјална заштита, 
од Катастар – на околност дали барателот или член на семејството е корисник 
на друг имот, УЈП – на околност за остварени приходи итн, доколку барателот 
не доставил докази кои самиот ги прибавил. Освен ова, подрачното оценува 
и дали барањето е оправдано во смисла на: постоење правни факти врз 
основа на кои можат да бидат преземени правни дејствија, дали се работи 
за евентуална злоупотреба на правото на бесплатна правна помош, дали 
правното прашање за кое е побарана помош е разумно и дали барањето е во 
граници на моралот. 
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• Што ако не добијам одговор дали ми следува ова право или не? – Според 
правилата на општата управна постапка содржани во чл. 14 од Закон за 
општа управна постапка, барателот има право на правна заштита. Доколку 
органот не постапил по барањето, според ЗОУП барателот може да поднесе 
жалба до повисок орган, но според Закон за бесплатна правна помош кој се 
применува во конретниот случај барателот може да поднесе приговор до 
Министерството за правда исто како барањето да му било одбиено. Во секој 
случај, пред поднесување приговор за непостапување по поднесено барање, 
советуваме поднесување на писмена ургенција. 

• Колку пати имам право да побарам БПП за исто правно прашање? – 
Доколку постојат примени во материјална, финансиска и имотна состојба 
на барателот, тој може повторно да поднесе барање, дали лично или преку 
овластено здружение или правна клиника со овластување за примарна 
правна помош.
 
• Што ако не ми е одобрено користење на ова право? – Доколку сметате 
дека ги исполнувате сите погоре наведени услови за користење на правото 
на секундарна правна помош, а подрачното одделение го одбило барањето, 
имате право во рок од 15 дена  од приемот на Известувањето да поднесете 
приговор до Министерството за правда. Министерството за правда е должно 
да одлучи во наредни 10 дена од приемот на приговорот на начин на кој 
ќе ја одобри бараната помош, или ќе го одбие приговорот. Сепак, и против 
решението на министерството е дозволена правна заштита со поведување 
управен спор преку поднесување тужба до Управен суд во рок од 30 дена од 
приемот на решението.  
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ДЕЛ 3: 
Заклучоци и пораки    

• Заклучок 1: Колку повеќе граѓаните и другите лица се плашат 
од системот, имаат недоверба во институциите, имаат физичка 
непристапност до институциите, или се зголемува бројот на баратели 
наспроти оние кои добиле било каква помош – толку повеќе пристапот 
до правда е ограничен. 

Порака – Институциите треба да се сервисно ориентирани кон 
граѓаните. Пристап до правда значи и правна помош добиена од сите 
други институции кои решаваат по определени барања, а не само 
подрачни одделенија на Министерство за правда или правници од 
овластени даватели на примарна правна помош. 

• Заклучок 2: Секое лице има право да поднесе до било која институција 
определено барање или друг поднесок. Поднесок на лицето на смее 
да биде вратен назад по било која усна причина од службеникот.  

Порака – Институцијата има обврска да го прими барањето или било кој 
друг поднесок од лицето. Институцијата има обврска да донесе одлука 
по поднесеното писмено од лицето, без разлика дали ќе биде одлуката 
позитивна или негативна. Лицето, како барател или подносител на 
писмено од било кој тип и вид, има право да добие образложена писмена 
одлука за да може соодветно да ја побие доколку има аргументи. 

• Заклучок 3: Какви права им стојат на лицата на располагање треба 
да знае секоја институција. Информацијата за користење на правото 
на бесплатна правна помош едно лице да може да ја прибави од било 
кој орган на државна управа. 

Порака – Подобрена меѓуинституционална соработка во интерес на 
остварување на правата на странката. Подобрена промоција на правото 
на бесплатна правна помош. 
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