
ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УЛ. „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ” БР.83, 1000 СКОПЈЕ
072/278-436 
HELKOM@MHC.ORG.MK

WWW.MHC.ORG.MK/ 

НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ 
ЦЕНТАР – КУМАНОВО

УЛ. „ДОНЕ БОЖИНОВ“ 11/5, 1300 КУМАНОВО
072/278-043
INFO@NATIONALROMACENTRUM.ORG 

WWW.NATIONALROMACENTRUM.ORG

МЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН  
ЦЕНТАР – БИТОЛА

УЛ. „ЦАР САМОИЛ“ БР.29, БИТОЛА
072/278-650
MKCBT@T-HOME.MK

WWW.MKCBT.ORG.MK

ЕХО ЕДУКАТИВНО-ХУМАНИТАРНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА –ШТИП

УЛ. „ХРИСТИЈАН Т. КАРПОШ” БР.6/4 ШТИП
072/278-021
ED_HUM_EHO@YAHOO.COM

WWW.EHO-ORG.MK

НВО ИЗБОР-СТРУМИЦА
УЛ.”ХЕРОЈ КАРПОШ” БР.16, СТРУМИЦА 
072/276-471
IZBORSR@GMAIL.COM 

WWW.IZBORSR.COM

За повеќе 
информации за 
бесплатната правна 
помош посетете ги и 
веб страниците 
www.pristapdopravda.mk  
и www.fosm.mk/ 
pristapdopravda кои 
содржат упатства 
и информации за 
вообичаените правни 
проблеми со кои се 
соочуваат граѓаните, 
како и можност да 
поставите прашање 
или да добиете 
правна информација 
по електронски пат.

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.

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.

Проект за 
унапредување 
и промовирање 
на правото 
на бесплатна 
правна помош

ПРИСТАП  
ДО ПРАВДА 
во Македонија

БЕСПЛАТНА СОС ЛИНИЈА ЗА 
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Секој работен ден од 09:00 до 17:00 ч.

ВЕБ СТРАНИ 
ЗА БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА ПОМОШ

0800 44 222

За повеќе информации 
за проектот

ПРИСТАП ДО ПРАВДА 
ВО МАКЕДОНИЈА:

Фондација Отворено 
општество –Македонија

Бул.Јaне Сандански 
бр.111, Скопје

Тел: 02/2477-126

Факс: 02/2444-499

www.fosm.mk

ЗДРУЖЕНИЈА  
КОИ ВИ НУДАТ 
БЕСПЛАТНА ПРЕТХОДНА  
ПРАВНА ПОМОШ

www.pristapdopravda.mk
www.fosm.mk/pristapdopravda



 ` Сте државјани на Република Македонија, со 
постојано живеалиште во Република Македонија 
и притоа сте:

 � Корисник на социјална помош
 � Корисник на инвалидски додаток и притоа 

не остварувате други приходи по основ на 
заработувачка или приходи од недвижности

 � Корисник на најниска пензија, кој живее 
во заедница со две или повеќе лица кои ги 
издржувате

 � Семејство или самохран родител со две или 
повеќе малолетни деца кои остваруваат 
право на детски додаток 

 ` Барател на правото на азил, лице на кое му е 
признаено правото на азил, внатрешно раселено 
лице, како и раселено или прогонето лице кое 
на територијата на Република Македонија има 
престојувалиште

 ` Странски државјанин, кој во согласност со 
меѓународните договори, без оглед дали на 
територијата на Република Македонија има 
престојувалиште или живеалиште, остварува 
негово право за кое е надлежен државен орган 
на Република Македонија

 ` Лице без државјанство, 
кое законски престојува во 
Република Македонија 

 ` Државјанин на земја членка на 
Европската унија под услови и на 
начин утврден со закон

 ` Дете во ризик
 ` Дете за кое постојат основи 

на сомневање дека сторило 
кривично дело или прекршок*

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.

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. 

СО БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ 
МОЖЕ ДА СЕ СТЕКНЕТЕ ДОКОЛКУ:

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

















*За овие 
категории на 

лица важат 
посебните 
услови на 

БПП, согласно 
Законот за 
правда на 

децата

БЕСПЛАТНАТА  
ПРАВНА ПОМОШ  
ОПФАЌА:

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

БЕСПЛАТНА 
ПРАВНА ПОМОШ


