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Овластени лица од подрачните одделенија на 
Министерството за правда.

Сите адреси и телефонски броеви од подрачните одделенија можеш да ги 
најдеш на крајот на овој Прирачник.

Правните клиники на правните факултети во Скопје, 
Штип и Тетово

Правната клиника е организациона единица на правните факултети и нејзина 
клучна цел е приближување на студентите до секојдневната реалност на 

правничката професија. Листата на правни клиники можете да ја најдете на веб-
страницата на Министерството за правда https://www.pravda.gov.mk/clinics



СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ









Царински и даночни работи
Доколку не го платиш персоналниот данок на доход, Управата за јавни приходи 
ќе поведе постапка против тебе за присилна наплата на долгот. Во овој случај 
немаш право на бесплатна секундарна правна помош.

Клевета и навреда
Доколку некој твој познаник/чка те наклевети на социјалната мрежа „Фејсбук“, 
односно наведе невистинити податоци за тебе и на тој начин ти ги повреди 
честа и угледот, немаш право на бесплатна правна помош за поднесување 
тужба против ова лице.

Јавни и комунални услуги
Доколку се соочуваш со проблем во врска со канализационата мрежа во 
дворното место и сакаш да поведеш судска постапка против надлежните 
институции, немаш право на бесплатна секундарна правна помош.

Имотни прашања во управна постапка
Доколку имаш потреба да поднесеш барање за утврдување правен статус на 
бесправен објект, немаш право на бесплатна секундарна правна помош.

Прекршоци
Доколку пред надлежен суд се води прекршочна постапка против тебе за сторен 
сообраќаен прекршок, немаш право на бесплатна секундарна правна помош.

Надомест за нематеријална штета, освен во случаи за 
жртви на кривични дела, како и во случај на смрт или 
тежок инвалидитет согласно со одредбите од Законот за 
облигационите односи

Доколку некое лице неовластено преземе твоја фотографија и ја објави на 
интернет-портал, немаш право на бесплатна секундарна правна помош за 
поднесување на тужба против ова лице за надомест на нематеријална штета за 
повреда на авторско право.



















































071 205 324

071 223 392

071 223 075

mruteska@mjustice.gov.mk  

071 227 808
ostojceska@mjustice.gov.mk  

071 224 580
silievska@mjustice.gov.mk   

071 223 180

071 223 768

aosmani@mjustice.gov.mk 

tkoleci@mjustice.gov.mk   

071 283 948
gstoimenovski@mjustice.gov.mk

075 766 695

071 224 652

071 221 580

075 659 855

071 213 964

071 213 925

gdimitrov@mjustice.gov.mk 

fkaburova@mjustice.gov.mk

078 640 786

071 224 678

071 216 267



071 227 962
fstevanovic@mjustice.gov.mk 

071 223 191
jkamceva@mjustice.gov.mk  

071 221 908
tkoceski@mjustice.gov.mk 

071 221 246
dbarandovska@mjustice.gov.mk 

071 227 862
gmilanov@mjustice.gov.mk 

071 223 015
sevimasalievska@mjustice.gov.mk 

076 232 886

078 330 434

070 261 310

071 227 893
ezejneli@mjustice.gov.mk  

071 221 484
marikadeleva@mjustice.gov.mk

071 221 381
vvasileska@mjustice.gov.mk 

071 224 526

071 224 104
ezejneli@mjustice.gov.mk   

071 213 798
zstankovic@mjustice.gov.mk

078 442 006




