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Б А РА Њ Е 

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 телефон                                                         

• 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) 

 регистар на здруженија и регистар на сојузи 

 регистар на фондации 

 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 

 



 

VI. 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  

 

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) 

 


