
ПРИСТАП 
до правда во Македонија

Проект за унапредување и промовирање 
на правото на бесплатна правна помош

Овој проект е финансиран од Европската Унија

Оваа брошура е изработена со помош од Европската 
Унија. Содржината на оваа брошура е единствена 
одговорност на Фондацијата Отворено општество-
Македонија и на ниеден начин не може да се смета дека 
ги одразува ставовите на Европската Унија.

Европската Унија е составена од 28 земји-членки, кои имаат 
одлучено постепено да ги поврзуваат своите знаења, 
ресурси и судбини. Заедно, во текот на 50 годишното 
проширување, тие изградија зона на стабилност, 
демократија и одржлив развој, и притоа ги одржаа 
културните разлики, толерантноста и личните слободи.

Европската Унија е посветена на споделување на своите 
достигнувања и на своите вредности со земјите и народите 
надвор од нејзините граници.

КАДЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ ЗА 
ПРЕТХОДНА ПРАВНА ПОМОШ

За повеќе информации за бесплатната 
правна помош посетете ја и веб страницата 
www.pristapdopravda.mk која содржи и 
упатства и информации за вообичаените 
правни проблеми со кои се соочуваат 
граѓаните, како и можност да поставите 
прашање или да добиете правна 
информација on-line.

За повеќе информации за проектот

ПристаП до Правда во Македонија:
Фондација отворено општество –Македонија
Бул.јaне сандански бр.111, скопје
тел: 02/2477-188
Факс: 02/2444-499
www.fosm.mk

0800 44 222



Претходна Правна Помош 
Правен совет и комплетирање на барањето 

за остварување на бесплатната правна 
помош од страна на овластените здруженија 

на граѓани и подрачните одделенија на 
Министерството за правда. 

 
Правна Помош

Застапување во сите степени во судски и 
управни постапки и составување на писмена 

во судски и управни постапки (подготовка 
на тужби, поднесоци, жалби и сл.) од страна 

на регистрираните адвокати за давање на 
бесплатна правна помош достапни на  

www.pravda.gov.mk

Право на бесплатна правна помош може 
да стекнете доколку сте државјанин на 
македонија со постојано живеалиште во 
македонија и сте корисник на 

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ Право на бесплатна правна помош имате во 
сите судски и управни постапки во кое се 
решава некое прашање од ваш интерес во 
следните области:

Права од социјалното, здравственото, 
пензиското или инвалидското 
осигурување

Права од работните односи

Заштита на деца

Заштита на жртви на семејно насилство

Заштита на жртви од казниви дела

Заштита на жртвите од трговија со луѓе

Имотно-правни прашања

Признавање на правото на азил

Социјална помош 

инвалидски 
додаток, а не 
остварувате други 
приходи по основа 
на заработувачка 
или приходи од 
недвижности

најниска пензија, а 
живеете во семејна 
заедница со две или 
повеќе лица кои ги 
издржувате 

Семејство или 
самохран родител 
со едно или повеќе 
малолетни деца кои 

остваруваат право 
на детски додаток

Право на бесплатна 
правна помош  
остварува и 

•	 дете во ризик 

•	 дете за кое 
постојат основи 
на сомневање 
дека сторило 
кривично дело или 
прекршок*

*за овие категории на лица 
важат посебните услови за 
БПП, согласно Законот за 
правда на децата

ИзноС нА оСТвАРенИ ПРИходИ И ИмоТ
Услов за остварување на правото  е приходите 
кои ги остварувате по сите основи и членови нa 
вашето домаќинство да не го надминуваат износот 
од 50% од просечната месечна плата исплатена 
во Македонија и доколку вие или член на вашето 
семејство со кој живеете во исто домаќинство 
немате имот чија вредност  достигнува или 
надминува пет просечни месечни бруто плати 
исплатени во Македонија. 

БесПлатната Правна Помош 
оПфаќа:

КаКо да Го остварИте Правото на  
БесПлатна Правна Помош

За да го остварите правото на бесплатна 
правна помош треба да поднесете барање 

до надлежното подрачно одделение на 
Министерството за правда (образецот е достапен 

на www.pravda.gov.mk).

За пополнување на барањето и подготовката 
на пропратната документација можете да се 

обратите до едно од здруженијата наведени во 
оваа брошура.


