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Предговор 

 

Системот на бесплатна правна помош нуди заштита на човековите права, а со тоа и ја 

гарантира еднаквоста меѓу луѓето во правниот поредок. Суштината на бесплатната правна помош е 

во тоа што таа е заштитничка на правата најчесто на немоќните и оние граѓани кои не можат да си 

дозволат да ги сносат трошоците во постапките за остварување на своите права, или пак за оние кои 

немаат доволно познавање на правото. 

Како држава треба да продолжиме да се стремиме да го шириме опсегот на бесплатната правна 

помош, а со тоа и да обезбедиме поголема заштита на човековите права. 

  



Вовед 

 

Годишниот извештај за примената на Законот за бесплатна правна помош 2021 година има 

за цел да го следи процесот на имплементација и примената на Законот за бесплатна правна помош 

(„Службен весник на РСМ „ бр. 101/19 ) во периодот од 01 јануари 2021 година до 31 декември 2021 

година.  

Овој извештај е подготвен согласно член 44 од Законот за бесплатна правна помош 

(„Службен весник на РСМ „ бр. 101/19 ). Министерството за правда изготвува Годишен извештај за 

бесплатна правна помош за активностите поврзани со обезбедување на правната помош и истиот го 

доставува до Владата на Република Северна Македонија како и го објавува на својата веб страна. 

 

Извештајот особено содржи податоци за: 

• Бројот на лицата на кои им била дадена примарна правна помош 

• Бројот на поднесени барања за секундарна правна помош 

• Бројот на одобрени барања за секундарна правна помош 

• Бројот на одбиени барања за секундарна правна помош 

• Бројот на донесени решенија со кои се прекинува одобрената секундарна правна помош 

• Правна работа за која се одобрува или се одбива правната помош 

• Број на здруженија кои даваат примарна правна помош 

• Број на правни клиники кои даваат примарна правна помош 

• Број на адвокати кои даваат секундарна правна помош  

• Буџет наменет за бесплатна правна помош  

• Износ на средства исплатени за бесплатна правна помош 

• Износ на вратени средства од наплатени трошоци за правна помош.  

Подготовката на годишниот извештај како и процесот на прибирање на информации и податоци 

е во тесна соработка со Подрачните одделенија при Министерство за правда, Здруженија на граѓани 

овластени за давање на бесплатна правна помош и Правни клиники.  

Со оглед на тоа дека во 2020 година државите во светот, меѓу кои и Република Северна 

Македонија се соочија со предизвик од високо заразен вирус од видот коронавирус, наречен 

коронавирус КОВИД-19, Светската здравствена организација (СЗО) на 11 март 2020 година 

официјално прогласи светска пандемија, која продолжи и во 2021 година.  За првпат беше 

прогласена вонредна состојба од Претседателот на Република Северна Македонија заради 

пандемијата со коронавирусот КОВИД-19 во периодот од 18 март 2020 година до 22 јуни 2020 

година. По прогласување на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија 

беа превземени мерки: затворање на државните граници, ограничување на слободата на движење на 

граѓаните, забрана за одржување на обуки, семинари, работилници со физичко присуство, 

задолжително носење на маски и други итни активности во насока на спречување на ширењето на 

пандемијата со коронавирусот КОВИД-19. Условите и околностите за работење како во светот така 

и во Република Северна Македонија се променија, создавајќи секоедневни предизвици во 



работењето и функционирањето како кај давателите на бесплатна правна помош така и кај 

барателите, односно лицата кои што имаат потреба од бесплатна правна помош. Дополнително, еден 

од предизвиците кој го наметна пандемијата е начинот на комуникација, односно користење на 

дигитални алатки за комуницирање. И покрај отежнатите услови за работа Министерство за правда 

успеа да ги имплементира активностите за 2021 година, како и да ја зајакне соработката со 

засегнатите страни. Доказ за тоа е заедничкиот проект со Совет на Европа  „Поддршка на подобар 

пристап до поефикасни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија“ кој е дел од 

заедничката програма на Европската унија / Советот на Европа „Horizontal Facility“ за Западен 

Балкан и Турција 2019-2022.  

 

 

 

 

 

 



Правна рамка и институционална рамка   

 

 

Правна рамка  

 

Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на РСМ „ бр. 101/19 ) се применува 

од 01 октомври 2019 година, со овој закон се  уредуваат општите правила за обезбедување на 

бесплатната правна помош, видовите, опсегот на бесплатната правната помош, давателите и 

корисниците на бесплатна правна помош, нивните обврски и одговорности, постапката во која се 

остварува правото на бесплатна правна помош, финансирањето, наградата и надоместокот на 

трошоците за дадената бесплатна правна помош, бесплатна правна помош во прекугранични 

спорови, транспарентност и отчетност во давањето бесплатна правна помош, посебните постапки за 

правна помош, надзорот над примената на овој закон и други прашања кои се однесуваат на 

бесплатната правна помош. Целта на овој закон е да се овозможи и унапреди правото нa физичките 

лица на пристап до правдата и правичната судска заштита. 

Со  новиот закон за бесплатна правна помош се подобрени условите за пристап до правдата 

на тој начин што не само граганите кои имаат статус на социјален случај, туку сите физички лица 

кои имаат ниски приходи, можат да добијат бесплатна правна помош. 

Како лица со ниски приходи се сметаат сите оние чии месечни приходи не се поголеми од 

една минимална нето плата во Република Северна Македонија. 

Исто така се овозможи вештачењето, судските и административните такси да бидат 

покриени од страна на буџетот на Министертсво за првда, што придонесе за рапидно зголемување 

на заинтересирани грагани за бесплатна правна помош. 

 

Министерството за правда ги усвои и објави 17-те подзаконски акти предвидени во ЗБПП 

во октомври 2019 година.1 Процесот на изготвување на подзаконските акти започна во јули 2019 

година со учество и поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија и Македонското 

здружение на млади правници.  Во Анекс 1 од овој извештај е листата на сите усвоени подзаконски 

акти. Подзаконските акти се групирани според типот на прашања што ги регулираат, а се објавени 

во (”Сл.весник на РСМ бр.199/2019”). 

 

 

  



Институционална рамка 

 

Активностите кои се однесуваат на бесплатната правна помош  се извршуваат преку 

Одделението за БПП и Подрачните одделенија во рамки на Секторот за бесплатна правна помош и 

политички систем на Министерството за правда.  

Одделението за бесплатна правна помош е екипрано со 5 вработени; 

 

Поконкретно во Одделението за бесплатна правна помош се вршат следните работи и задачи: 

• подготвување на предлози на закони и други прописи во врска со давањето на бесплатната 

правна помош; 

• изготвување извештаи, анализи, осврти, информации и други материјали за Собранието на 

Република Македонија и Владата на Република Македонија, и други органи, што се 

однесуваат за давањето на бесплатната правна помош; 

• водење евиденција на примени барања за бесплатна правна помош; 

• водење евиденција за доставени барања до други органи; 

• водење на регистри на адвокати и здруженија; 

• вршење проверка на податоците од соодветните органи; 

• подготвување на  книги, обрасци и други материјали за потребите на подрачните одделнија 

за давањето на бесплатната правна помош; 

• подготвување решенија за запишување во регистарот на адвокати и  во регистарот на 

здруженијата; 

• изготвување решенија за исплата на надомест – за подрачно одделение; 

• следење на состојбите во областа за давањето на бесплатна правна помош и унапредување 

на методот на работа; и 

• врши други работи определни со закон и друг акт, а се однесуваат на бесплатната правна 

помош. 

Подрачни одделенија 

 На територијата на Република Северна Македонија има 21 (дваесетиедно) подрачно 

одделние со подрачни канцеларии, со вкупен број на вработени 99 од кои 20 лица се со 

овластување за потпишување на реалните акти – потврди и известувања, и тоа: 

1.ПО Радовиш и Берово 

Канцеларија Радовиш - 1  

Канцеларија Берово - 1 

2.ПО Македонски Брод - 1 



3.ПО Валандово - 2 

4.ПО Гевгелија - 2 

5.ПО Виница и Кочани 

Канцеларија Виница - 5 

Канцеларија Кочани - 1 

6.ПО Делчево - 1 

7.ПО Неготино и Кавадарци 

Канцеларија Неготино - 4 

Канцеларија Кавадарци - 3 

8.ПО Крива Планка и Пробиштип 

Канцеларија Крива Паланка - 1 

Канцеларија Пробиштип – 1 

9.ПО Ресен - 1 

10.ПО Свети Николе и Велес 

Канцеларија Свети Николе - 2 

Канцеларија Велес - 0 

11.ПО Кичево - 9 

12.ПО Охрид -2 

13.ПО Струга - 2 

14.ПО Струмица - 2 

15.ПО Штип - 2 

16.ПО Битола - 9 

17.ПО Прилеп, Демир Хисар и Крушево 

Канцеларија Прилеп - 1 

Канцеларија Демир Хисар - 1 

Канцеларија Крушево - 0 



18.ПО Куманово и Кратово 

Канцеларија Куманово - 6 

Канцеларија Кратово - 1 

19.ПО Гостивар и Дебар 

Канцеларија Гостивар - 8 

Канцеларија Дебар - 2 

20.ПО Тетово - 21 

21.ПО Скопје, Карпош, Центар, Чаир, Гази Баба и Кисела Вода 

Канцеларија Карпош - 2 

Канцеларија Центар - 1 

Канцеларија Чаир - 2 

Канцеларија Гази Баба - 2 

Канцеларија Кисела Вода - 2 

 

Во подрачните одделенија се вршат следните работи и задачи : 

• комплетирање на документацијата по барања за бесплатна правна помош; 

• давање предходна правна помош; 

• водење евиденција на примени барања за бесплатна правна помош; 

• водење евиденција за доставени барања до други органи; 

• информирање граѓаните за користење на бесплатна правна помош; 

• врши други работи определени со закон и друг акт. 

  



 

 

 

 

Министерството за правда води регистри за давателите на претходна правна помош и 

правна помош во судски и управни постапки, кои се објавени на веб страната.  

 Во Регистарот на адвокати за давање на правна помош запишани се нови 46 адвокати, по 

што вкупниот број на запишани адвокати за давање на правна помош до крајот на 2021 година 

изнесува 441 адвокати. 

           Во Министерството за правда се води и регистер на овластени здруженија за давање 

примарна правна помош и овластени правни клиники за давање примарна правна помош. 

• Број на овластени Здруженија за давање примарна правна помош -15 

• Број на овластени Правни клиники за давање примарна правна помош - 6  



Статистички податоци за бесплатна правна помош во 2021   

 

 

Примарна правна помош  

 

Примарна правна помош во 2021 година е обезбедена преку: Подрачните одделенија за 

бесплатна правна помош при Министерство за правда, преку овластени здруженија реистрирани во 

Регистарот на овластени здруженија за давање на бесплатна правна помош при Министерство за 

правда и Правните клиники регистрирани во Министерство за правда за давање на бесплатна правна 

помош.  

 

1. Примарна правна помош (Вкупен број)* 

Табела бр. 1 

 Вкупен 

број на 

лица кои 

добиле 

ППП 

Пол Етничка припадност 

М Ж Мак Алб Тур Ром Срб Вла Други 

Подрачни одделенија  1194 555 444 545 172 66 112 0 0 39 

Овластени здруженија 2062 923 1129 700 80 71 273 0 0 19 

Правни клиники 10 3 7 5 0 0 5 0 0 0 

Вкупно 3266 1481 1580 1250 252 137 390 0 0 58 

 

*Табеларен приказ на податоци за вкупен број на лица кои добиле примарна правна помош. 

 

Во 2021 година преку подрачните одделенија, овластените здруженија и правните клиники, 

вкупно 3266 лица добиле примарна правна помош, од кои 1481 биле мажи и 1580 биле жени.  

 

Во 2021 година во Подрачните одделенија за бесплатна правна помош при Министерството 

за правда, вкупно 1194 лица добиле примарна правна помош, од кои 555 биле мажи, 444 биле жени. 

Табеларен приказ на статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле примарна правна 

помош по Подрачни одделенија е прикажана во Анекс 2 - Табела бр. 1.1 Подрачни одделенија од 

овој извештај.  



 
 

 

Од вкупниот број на лица (1194) кои добиле примарна правна помош во 2021 година во 

подрачните одделенија, 545 лица биле од македонска етничка припадност, 172 лица од албанска 

етничка припадност, 66 лица од турска етничка припадност, 112 лица од ромска етничка припадност 

и 39 лица од друга етничка припадност.  

 

 
 

Согласно извештаите на давателите на бесплатна правна помош најчесто поднесени барања за 

примарна правна помош  во 2021 година се од областа на: имотно- правни работи, развод на брак, 

изрекување на мерки за заштита на жртви од семејно насилство, заштита на деца, утврдување на 

татковство итн.  

Полова структура за дадена примарна 
правна помош во Подрачни 

одделенија

Мажи

Жени

Етничка структура на лица кои 
добиле примарна правна помош во 

2021 во Подрачните одделнија

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Други



Овластени здруженија кои даваат бесплатна правна помош се запишани во Регистар на 

здруженија за бесплатна правна помош на Министерство за правда. Вкупно 15 здруженија се 

запишани во Регистарот, од кои 4 (четири) здруженија се запишани во 2021 година.  

Согласно чл. 8 став 7 од Законот за беплатна правна помош („Службен весник на РСМ „ бр. 

101/19 ) „Здружението за податоците што се однесуваат на дадената примарна правна помош е 

должно да доставува месечни извештаи до Министерството“. 

Во 2021 година вкупно 8 (осум) здруженија доставија извештаи за дадена примарна правна 

помош до Одделението за бесплатна правна помош. Вкупно 2062 лица добиле примарна правна 

помош преку овластените здруженија, од кои 923 се мажи и 1129 се жени.  

Останатите 7 (седум) здруженија овластени за давање на бесплатна правна помош, запишани 

во Регистрот не доставиле извештаи за 2021 година за дадена примарна правна помош до 

Одделението за бесплатна правна помош.  

 

 

 
 

Во Анекс 3 од овој извештај прикажана е табела (Табела бр. 1.2 Овластени здруженија) со 

статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле примарна правна помош и поднесени 

барања за секундарна правна помош во Овластени здруженија. 

 

Правните клиники кои даваат бесплатна правна помош се регистрирани од страна на 

Министерство за правда и објавени на веб страната на Министерствотово Регистарот на Правни 

клиники. Вкупно 6 (шест) Правни клиники се запишани во Регистарот на Правни клиники, во 2021 

година нема запишано нови правни клиники. 

Во 2021 година вкупно 1 (една) Правна клиника доставија извештај до Одделението за 

бесплатна правна помош – Министерство за правда. Вкупно 10 лица добиле примарна правна помош 

од кои 3 се мажи и 7 се жени.  

Полова структура за дадена примарна 
правна помош од страна на овластени 

здруженија

Мажи

Жени



Додека останатите 5 (пет) правни клиники запишани во Регистарот на правни клиники за 

давање на примарна правна помош при Министерството за правда немаат доставени 

извештаи/податоци до Одделението за бесплатна правна помош. 

 

 
 

 

Во Анекс 4 од овој извештај прикажана е табела (Табела бр.1.3 Правни клиники) со 

статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош и поднесени 

барања за секундарна правна помош во Правни клиники. 

 

 

  

Полова структура за дадена примарна правна 
помош во Правни клиники

Мажи Жени



Секундарна правна помош 

 

Секундарна правна помош се одобрува на лице 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 и чие барање е оправдано. Секундарната правна помош ја 

одобрува или одбива преку потврда овластено лице од Подрачно одделение за бесплатна правна 

помош 

 

Во периодот 01.01.-31.12.2021 година биле поднесени вкупно 295 барања за секундарна 

правна помош. 

• одобрени се 203 барања, одбиени се 65 барања 

• донесени се 13 решенија за прекин на одобрената секундарна правна помош 

 

 

2. Секундарна правна помош (вкупен број) 

Табела бр.2 

 2020 2021 

Број на поднесени барања  207 295 

Број на одобрени барања 132 203 

Број на одбиени барања 49 65 

Број на донесени решение со кое се прекинува 

одобрената секундарна правна помош2 

14 13 

 

 Во однос на 2020 година како што е прикажано на табелата бр. 2 во 2021 година бројот на 

поднесени барања за секундарна правна помош се зголемил за 42 %. Бројот пак на одобрени барања 

за секундарна правна помош во 2021 година се зголемил за 53 %.  Бројот на Одбиени барања за 

секундарна правна помош се намалил во 2021 година во однос на 2020 година за 7.2 %.  

 

Согласно извештаите на Подрачните одделенија на бесплатна правна помош при 

Министерството за правда најчесто поднесени барања за секундарна правна помош  во 2021 година 

2 Согласно член 26 став 1 од Законот за бесплатна правна помош („Службен весник на РСМ „ бр. 101/19 ): Министерството ќе донесе 
решение со кое се прекинува одобрената секундарна правна помош во следните случаи: - по барање на корисникот, - кога корисникот на 

правната помош починал, освен ако сите членови на неговото семејство со кои живеел во заедничко домаќинство ги исполнуваат условите 

за одобрување на секундарна правна помош и 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 застапување на место на 

корисникот во постапката го известат Министерството во 

рок од 15 дена од денот на смртта на корисникот, - ако адвокатот доставил образложено мислење дека е нецелисходно понатамошно 
давање на секундарна правна помош, - 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 на секундарна 

правна помош или во процесот при давање на секундарна правна помош, - ако 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 утврдени со 

Oдделот 3 глава II од овој закон, - ако се утврди дека трошоците за одобрената секундарна правна помош се несразмерно повисоки во 

споредба со вредноста на спорот или - ако во периодот на користење на секундарна прав- на помош се утврди дека корисникот дал лажни 
податоци со цел да добие секундарна правна помош. 

 



се од областа на: имотно- правни работи, развод на брак, изрекување на мерки за заштита на жртви 

од семејно насилство, заштита на деца, утврдување на татковство итн.  

Во Анекс 5 од овој извештај прикажан е преглед на поднесените барања за секундарна правна 

помош по подрачно одделение во Табела бр.2.1. 

 

 

  



Буџет и финансиски податоци 

 

Со буџетот на Министерство за правда за 2021 година, одобрени средства/буџет за бесплатна 

правна помош за 2021 година изнесува 5.000.000,00 денари. Реализираниот годишен буџет за 

бесплатна правна помош во 2021 година изнесува 1.736.258,00 денари. 

 

Врз основа на Решенија на адвокати и адвокатски друштва во 2021 година исплатени им се 

средства во висина од 1.697.103,00 денари, а на Здруженија во 2021 година исплатени им се средства 

во висина од  39.155,00 денари. 

 

Со буџетот на Министерство за правда за 2022 година, за БПП обезбедени се средства во 

висина од 5.000.000,00 денари, на буџетска сметка 637 - Програма 10 Администрација  - Ставка 425 

Договорни услуги. 

 

Во однос на обемот на вратени средства од наплатени трошоци во постапката за извршување, во 

2021 година нема извршено поврат на средства од наплатени трошоци за правна помош. 

  



Активности за информирање на јавноста  

 

Министерството за правда во 2021 година превзема активност/кампања за промоција и пристап до 

правда преку бесплатна правна помош со мотото Караван за систем на бесплатна правна помош, 

на која присуствуваа и заменик министерот на Министерството за правда д-р. Агим Нухиу и 

државниот секретар на Министерството за правда м-р. Мухамед Точи. Согласно 43 од Законот за 

бесплатна правна помош, министерството организира денови на бесплатен правен совет, во 2021 

година во рамки на кампањата: Караван за системот на бесплатна правна помош посетени се 5 

градови и тоа: Кичево (на 25.06.2021 година), Скопје – Центар (07.07.2021 година) и Гази Баба 

(01/07/2021 година), Велес – Општина Чашка (16.07.2021 година), Гостивар (23.07.2021 година) и 

Штип (30.07.2021 година). Целта на кампањата/ Караванот за системот на бесплатна правна помош 

беше да се имформират граѓаните за пристапот до правда и системот за бесплатна правна помош 

како и давање на бесплатен правен совет преку средби со граѓаните.  

Во рамки на проектот "Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна 

помош (БПП )во Северна Македонија" кој е дел од заедничката програма на Европска Унија/Совет 

на Европа имплементирани се неколку активности: 

Кампањата за подигање на свеста кај граѓаните на Северна Македонија за бесплатната правна 

помош, спроведена од Министерството за правда, во соработка со проектот на Европската унија и 

на Советот на Европа, Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна 

помош во Северна Македонија, која што започна во октомври 2020, продолжи во текот на цела 2021 

година и допре до повеќе од 330 000 граѓани3, информирајќи ги за важноста, достапноста и 

функционирањето на системот за бесплатна правна помош.  

Кампањата има за цел да го промовира системот за бесплатна правна помош како важен механизам 

за правна заштита на ранливите категории на граѓани и како обврска на државата да обезбеди 

еднаков пристап до правда за сите граѓани кои што тоа не можат да си го дозволат. 

Различни промотивни материјали се изработени (флаери, постери, брошури, анимациско видео и 

други информативни материјали) и достапни на повеќе јазици (македонски, албански, турски и 

ромски). Информативни материјали се достапни и на Брајова азбука за слепи и лица со оштетен 

вид.  

Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна 
помош во Северна Македонија

https://www.coe.int/mk/web/skopje/supporting-enhanced-access-to-higher-quality-free-legal-aid-services-in-north-macedonia
https://www.coe.int/mk/web/skopje/supporting-enhanced-access-to-higher-quality-free-legal-aid-services-in-north-macedonia
https://www.youtube.com/watch?v=vOKzygruM8k
https://www.coe.int/mk/web/skopje/supporting-enhanced-access-to-higher-quality-free-legal-aid-services-in-north-macedonia
https://www.coe.int/mk/web/skopje/supporting-enhanced-access-to-higher-quality-free-legal-aid-services-in-north-macedonia


Граѓаните може да добијат информации за бесплатната правна помош и на веб страната: 

http://www.pravnapomos.mk/  како и на фб страната Бесплатна правна помош кои функционираат 

како платформа каде што граѓаните може да добијат повеќе инфромации за условите и видот на 

правни прашања за кои што може да се добие бесплатна правна помош. 

Бесплатната правна помош беше промовирана и преку националните телевизии МТВ 1 и МТВ 2, 

преку повеќе локални телевизии како и преку различни онлајн и пишани медиуми.Кампањата ќе 

продолжи да се имплементира и во 2022 година. 

 

Национално координативно тело за примена на Законот за бесплатна правна помош  

 

Националното координативно тело за примена на Законот за бесплатна правна помош (НКТ) беше 

формирано во јануари 2020 со поддршка на проектот “Поддршка за подобар пристап до 

поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија” (кој е дел од заедничката 

програма на Европска унија/Совет на Европа, “Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и 

Турција II 2019-2022”) како форум за споделување информации, комуникација и координација 

помеѓу засегнатите страни на теми од значење за примената на Законот за бесплатна правна помош 

и олеснување на пристапот до правда на национално ниво. 

Националното координативно тело за примена на Законот за бесплатна правна помош (НКТ) во 

текот на 2021 одржа три состаноци (16 февруари 2021, 16 јуни 2021 и 5 ноември 2021) на кои се 

дискутираше на теми од значење за примената на Законот за бесплатна правна помош –

постигнувања и предизвици. Се дискутираа важни теми поврзани искуствата и предизвиците 

поврзани со пристапот до правна помош за жртви на семејно насилство како и искуствата и 

предизвиците поврзани со пристапот до информации и документи потребни за обработка на 

барања за БПП. Беа отворени дебати околу посебните предизвици поврзани со пристапот до 

примарна и секундарна правна помош со кои се соочуваат лицата кои не се запишани во матичната 

книга на родени и кои немаат ЕМБГ, како и дебати околу пристапот до документи и потврди за 

сиромашните граѓани  кои се обврзани да ги сносат високите трошоци за нивно издавање, а кои се 

неопходни за остварување и заштита на нивните права. 

Воедно, се усвои и првото издание на Билтенот за БПП, достапно на следниот линк. 

 

 

Обуки на вработените 

 

Во 2021 година, во рамките на гореспоментатиот проект на  Европска унија/Совет на Европа беше 

одржана обука за обучувачи за бесплатна правна помош наменета за вработените во подрачните 

одделенија/канцеларии во рамките на која беа обучени 16 претставници од подрачните 

https://pravnapomos.mk/informativni-materijali/
http://www.pravnapomos.mk/
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%88-101138385100137
https://pravnapomos.mk/nacionalno-koordinativno-telo/
https://www.coe.int/mk/web/skopje/supporting-enhanced-access-to-higher-quality-free-legal-aid-services-in-north-macedonia
https://www.coe.int/mk/web/skopje/supporting-enhanced-access-to-higher-quality-free-legal-aid-services-in-north-macedonia
https://pravnapomos.mk/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-August-2021-ver-04-1.pdf


одделенија/канцеларии. Поради ситуацијата со Ковид-19 најголемиот дел од обуката беше одржан 

онлајн во времетраење од два месеци. Каскадните обуки е предвидено да се одржат во 2022. 

 

 

Активности и соработка 

 

Министерството за правда на веб страната www.pravda.gov.mk објави: Информација за пријавување 

на адвокати за обезбедување на бесплатна правна помош во постапките за признавање право на азил, 

со цел Составување на специјализирана листа на адвокати од страна на Министерството за правда, 

кои ќе обезбедуваат правна помош во постапките за признавање на право на азил. 

Наведеното пријавување се спроведе согласно член 40 од Законот за бесплатна правна помош 

(„Службен весник на РСМ“ бр.101/19 од 22.05.2019 година). Вкупно 49 адвокати се пријавении 

запишани во специјализирана листа за обезбедување на бесплатна правна помош во постапките за 

признавање право на азил, истите се обеќежани и  во постоечкиот Регистар на адвокати за бесплатна 

правна помош објавен на веб страната на Министерство за правда. 

Во соработка со Македонско здружение на млади правници и Канцеларијата на Високиот комесар 

за бегалци при ОН во Северна Македонија, на пријавените адвокати за обезбедување на бесплатна 

правна помош во постапките за признавање право на азил одржани им се обуки на тема Бегалско 

право, систем за азил и релевантна судска практика. 

 

 

Студиска посета 

Во соработка со Канцеларијата на Високиот комесар за бегалци при ОН во Северна Македонија и 

Македонско здружение на млади правници реализирана беше студиска посета во добра практична 

земја на бесплатна правна помош на лица под мандат на УНХЦР од 12.12.2021 до 15.12.2021 година 

во Грузија во градот Тибилиси. На студиската посета од Министерството за правда учестуваа двајца 

преставници. Остварени средби со: УНХЦР Грузија за системот за азил во земјата, средба со 

правниот партнер на УНХЦР - Рајтс Грузија, состанок на Службата за правна помош – детални 

дискусии за функционирањето на системот за бесплатна правна помош; предизвици и можности, 

научени лекции. 

Во насока на добра соработка и партнерство со овластените здруженија и правни клиники и врз 

основа на потпишан Меморандум за соработка помеѓу Министерство за правда и овластените 

здруженија и правни клиники за пишани во Регистрите за бесплатна правна помош во 2021 година 

се одржаа три координативни состаноци на кои се споделуваа информации за имплементирани 

состаноци како и се дискусии за предизвиците за спроведување на Законот за бесплатна правна 

помош. Учество на многубројни настани: работлници, обуки, јавни настани на различни теми: 

вознемирување на работно место, жртви на трговија со луѓе, родово базирано насилство, економско 

зајакнување на жените итн.   

http://www.pravda.gov.mk/


Анекси 

 

Анекс 1 

Подзаконските акти предвидени во Законот за бесплатна правна помош, а се објавени во 

(”Сл.весник на РСМ бр.199/2019”). 

 

а. Подзаконски акти за примарна правна помош  

 

1. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на здруженија овластени 

за давање примарна правна помош и во регистарот на правни факултети овластени за давање 

примарна правна помош  

2. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на здруженија овластени 

за давање примарна правна помош и регистарот на правни факултети овластени за давање примарна 

правна помош  

3. 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   

4. Правилник за содржината, формата и начинот на водење евиденција за податоците што се 

однесуваат на дадената примарна правна помош и содржината на извештаите кои ги доставуваат 

здруженијата и правните клиники до Министерството за правда  

5. Правилник за образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од здруженијата и 

правните клиники  

6. Тарифа за надомест на трошоците за работа на здруженијата и правните клиники за давање на 

примарна правна помош     

7. Правилник за начинот на распишување и спроведување на јавниот конкурс за доделување на 

финансиски средства за давање на примарна правна помош на овластените здруженија и правните 

клиники даватели на примарна правна помош, проверката на поднесените документи, начинот на 

бодување при оценување на пријавите и вршењето на контрола на трошењето на средствата  

 

б. Подзаконски акти за секундарна правна помош  

 

8. Правилник за формата и содржината на барањето за секундарна правна помош  

9. Правилник за содржината, формата и начинот на водење евиденција за податоците што се 

однесуваат на решавањето на поднесените барања и содржината на извештаите  

10. Правилник за начинот на постапување при прием на барање за секундарна правна помош 

11. Правилник за начинот за назначување на адвокат  

 

в. Подзаконски акти во врска со адвокатите  

 

12. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на 

адвокати за секундарна правна помош  

13. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на адвокати за 

секундарна правна помош  

14. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од адвокат  



 

г. Подзаконски акти поврзани со конкретните постапки за правна помош  

 

15. Правилник за образецот на доставениот трошковник од страна на адвокатот за дадената правна 

помош на деца  

16. Правилник за образецот на барањето за бесплатна правна помош во постапка за признавање на 

право на азил 

17. Правилник за образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од страна на 

адвокат во постапка за признавање на право на азил  

 

 

  



Анекс 2   

 

Табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош 

по Подрачни одделенија 

 

Табела бр. 1.1 Подрачни одделенија  

Подрачно одделение Вкупен 

број на 

лица кои 

добиле 

ППП 

Пол Етничка припадност 

М Ж Мак Алб Тур Ром Срб Вла Други 

ПО Кратово 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ПО Крива Паланка  32 / / 18 1 0 13 0 0 0 

ПО Берово 37 7 30 30 0 5 0 0 0 2 

ПО Битола 24 11 13 12 1 11 0 0 0 0 

ПО Македонски Брод 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 

ПО Виница 6 3 3 3 0 0 3 0 0 0 

ПО Валандово 45 29 16 15 0 5 15 0 0 10 

ПО Гевгелија 11 4 7 11 0 0 0 0 0 0 

ПО Гостивар 24 23 1 / / / / / / / 

ПО Дебар 35 22 13 / / / / / / / 

ПО Делчево 21 13 8 21 0 0 0 0 0 0 

ПО Демир Хисар 54 34 20 49 5 0 0 0 0 0 

ПО Кавадарци 112 53 59 83 9 0 17 0 0 3 

ПО Кичево 19 / / 7 2 1 8 0 0 1 

ПО Кочани 4 0 4 2 0 0 2 0 0 0 

ПО Пробиштип 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПО Прилеп 16 10 6 / / / / / / / 

ПО Радовиш 103 83 20 85 0 0 18 0 0 0 

ПО Неготино 50 20 30 27 2 0 0 0 0 21 

ПО Охрид 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

ПО Ресен 67 35 32 37 19 4 7 0 0 0 

ПО Свети Николе 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

ПО Струга 36 12 24 / / / / / / / 

ПО Струмица 96 56 40 60 0 34 0 0 0 2 

ПО Тетово 162 94 68 24 123 3 12 0 0 0 

ПО Куманово 35          

ПО Штип 33 23 10 19 0 3 11 0 0 0 

ПО Карпош 50 18 32 35 10 0 5 0 0 0 

ПО Кисела Вода 47 / / / / / / / / / 

ПО Гази Баба 27          

ПО Центар 35          

ПО Чаир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Анекс 3  

 

Табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош 

и поднесени барања за секундарна правна помош по во Овластени здруженија 

 

Табела бр. 1.2 Овластени здруженија  

 

Овластено 

здружение  

Вкупен 

број на 

лица 

кои 

добиле 

ППП 

Поднесени 

барања за 

СПП 

Пол Етничка припадност 

М Ж Мак Алб Тур Ром Срб Вла Други 

МКЦ Битола 220 8 87 133 114 23 0 92 0 0 2 

МЗМП  657 29 294 363 491 52 1 59 / / 17 

НРЦ Куманово 256 15 107 149 11 1 0 120 0 0 0 

ЕХО Штип 192 11 26 156 / / / / / / / 

ИЗБОР 

Струмица 

98 10 60 38 38 0 70 1 0 0 0 

Хелсиншки 

комитет за 

човекови права 

на РСМ 

545 9 294 251 / / / / / / / 

Институт за 

човекови права 

46 2 25 21 / / / / / / / 

Здруженије за 

правично 

судење 

48 2 30 18 46 4 0 1 0 0 0 

 

Анекс 4  

 

Табела со статистички податоци за вкупен број на лица кои добиле Примарна правна помош 

и поднесени барања за секундарна правна помош по во Правни клиники 

 

Табела бр. 1.3 Правни клиники  

 

Правна клиника  

Вкупен 

број на 

лица кои 

добиле 

ППП 

Поднесени 

барања за 

СПП 

Пол Етничка припадност 

М Ж Мак Алб Тур Ром Срб Вла Други 

Правен 

факултет Битола 

10 1 3 7 5 / / 5 / / / 

 

 



Анекс 5  

 

Табела бр. 2.1 Преглед на поднесените барања за секундарна правна помош по подрачно 

одделение 45 

Подрачно одделение  Број на 

поднесени 

барања  

Број на 

одобрени 

барања  

Број на 

одбиени 

барања  

Во постапка Број на 

донесени 

решение со 

кое се 

прекинува 

СПП 

ПО Кратово 0 0 0 0 0 

ПО Крива Паланка 8 5 3 0 0 

ПО Берово 5 4 1 0 0 

ПО Битола 24 22 2 0 0 

ПО Македонски Брод 2 2 0 0 0 

ПО Виница 4 3 0 1 0 

ПО Валандово 24 19 5 0 0 

ПО Гевгелија 0 0 0 0 0 

ПО Гостивар 3 1 0 2 0 

ПО Дебар 0 0 0 0 0 

ПО Делчево 1 0 1 0 0 

ПО Демир Хисар 0 0 0 0 0 

ПО Кавадарци 0 0 0 0 0 

ПО Кичево 6 5 1 0 0 

ПО Кочани 0 0 0 0 0 

ПО Пробиштип 0 0 0 0 0 

ПО Прилеп 5 4 0 1 0 

ПО Радовиш 0 0 0 0 0 

ПО Неготино 22 18 4 0 0 

ПО Охрид 3 3 0 0 0 

ПО Ресен 0 0 0 0 0 

ПО Свети Николе 5 4 0 0 1 

ПО Струга 4 1 2 0 1 

ПО Струмица 0 0 0 0 0 



ПО Тетово 48 25 15 5 3 

ПО Куманово 38 26 10 1 1 

ПО Штип 15 11 1 2 1 

ПО Карпош 43 22 15 2 4 

ПО Кисела Вода 35 28 5 0 2 

ПО Гази Баба 0 0 0 0 0 

ВКУПНО 295 203 65 14 13 

 

 


