
  

Проект: Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и 

одржливост на локални граѓански организации 

Проектот е финансиран од Европската Унија  

 

  

ОПШТИ УСЛОВИ  

за работа на Канцеларија за правна поддршка на граѓански 
организации 

 

1. Цели и општи информации 

1.1  Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации обезбедува бесплата 
правнa поддршка на граѓански организации кои не се во можност да користат 
професионални услуги од адвокат, а се соочуваат со проблем од правна природа кој 
го отежнува нивното работење и дејствување или имаат потреба од правна 
поддршка за реализација на одредена активност со која ги остваруваат своите 
цели.   

1.2  Правната поддршка се обезбедува на начин и во постапка утврдени со овие Општи  
услови.  

1.3 Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации e активност во 
рамки на Проектот Правна помош и поддршка за зајакнување на 
капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански 
организации (во понатамошниот текст Проектот). Проектот е финансиски 
поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2017/393-124 во рамки на 
програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2016 – 2017. Проектот ќе 
се спроведува во периодот од 1 јануари 2018 до 31 јуни 2020 година од страна на 
Македонското здружение на млади правници, Данскиот совет за бегалци, 
Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип и Коалицијата Сите за 
правично судење. 

 

2. Локација и управување со канцеларијата 

2.1 Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации (во понатамошниот 
текст Канцеларијата) ќе функционира во рамки на Коалицијата сите за правично 
судење во чија надлежност ќе биде и административното управување со 
канцеларијата.    

2.2 Управувањето со Канцеларијата ќе го врши менаџер на Канцеларијата избран од 
Коалицијата сите за правично судење.  

 

3. Начела на обезбедувањето на правната поддршка  

3.1  Обезбедувањето на правната поддршка на граѓанските организации ќе се 
спроведува од страна на правен експерт со искуство во адвокатура или невладин 
сектор, со поддршка од два дипломирани правници со положен правосуден испит 
со целосно почитување на професионалните начелата и стандардите утврдени со 
Кодексот на адвокатска етика.  
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3.2  Лицата кои ќе ја обезбедуваат правната поддршка имаат обврска да ги чуваат 
доверливите податоци и можат да ги користат исклучиво за целите за кои се 
добиени и не смеат да ги откриваат на трети лица. Под доверлив податок се 
подразбира секој податок во материјална или нематеријална форма со која 
располага граѓанската организација, независно дали е тоа изворен податок или 
податок добиен од трето лице, кој податок не е познат на јавноста, или кој сè уште 
не е јавно објавен.   

 

4. Правни прашања за кои ќе се обезбедува правната поддршка на 
граѓанските организации 

4.1  Правна поддршка на граѓанските организации ќе се обезбедува исклучиво за 
следниве правни прашања: 

- Ревизија и подобрување на внатрешните акти на организацијата (статут, 
правилници, деловници, политики и процедури); 

- Постапката за упис на регистрација, промена и бришење на здруженијата и 
фондациите од Централниот регистар на РМ; 

- Обврските на граѓанските организации како рабодавци во областа на работните 
односи и безбедноста и здравје при работата; 

- Даночните обврски и правните аспекти на сметководството на граѓанските 
организации; 

- Правата од интелектуална сопственост (Авторски и сродни права, трговски марки 
итн.) 

- Заштита на лични податоци  
- Слободен пристап до информации од јавен карактер 
- Референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните  
- Правни механизми за влијание врз законодатсвтовото и креирањето на политики  
- Правите ризици на граѓанските организации како организатори на настани и јавни 

манифестации 
- Договорните обврски на граѓанските организации како обезбедувачи и 

потрошовучи на добра и услуги 
- Посебни правни обврски кои произлегуваат од посебноста на целната група со која 

работи граѓанската организација (пр. Деца, жртви на семејно насилство, мигранти, 
лица лишени од слобода).  

4.2 За сите други правни прашања како граѓанските организации ќе бидат упатени да 
бараат правна помош од адвокат.  

 

5. Обем и опсег на правната поддршка 

5.1 Правната поддршка на граѓанските организации ќе вклучува обезбедување на 
усни и писмени правни совети за прашањтаа од член 4 како и ревизија и помош при 
состав на внатрешните акти на организациите (статут, правилници, деловници, 
процедури, политики итн).  

5.2 Во случај граѓанската организација да има потреба од застапување пред судски и 
управин постапки ќе биде упатена да побара правна  помош од адвокат.   

 

6. Граѓански организации кои имаат право да побараат правна 
поддршка 
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6.1  Како граѓански организации кои имаат право да побараат правна поддршка од 
Канцеларијата се сметаат: 

- Здруженија и фондации регистирани согласно Законот за здруженија и фондации 
чиј годишен буџет за претходната година не надминува 15.000.000 денари.  

- Неформални граѓански иницијативи кои се здружени заради остварување на 
одредена општествена промена. 

- Независни синдикати на ниво на гранка или работодавец   
 

7. Постапка за обезбедување на правна поддршка на граѓанските 
организации 

7.1  Граѓанската организација која има потреба од правна поддршка од Канцеларијата 
го пополнува on-line формуларот и го доставува до менаџерот на Канцеларијата. 
Формуларот содржи податоци за граѓанската организација и опис на правното 
прашање за кое граѓанската организација има потреба од правна помош. 
Формуларот е достапен на веб страницата на проектните партнери.   

7.2 По приемот на доставениот формуларот, менаџерот на Канцеларијата врши 
проверка дали се исполнети  условите за обезбедување на претходна правна 
помош. Ако се исполнети го внесува барањето во базата со податоци. Ако барањето 
е нејасно или непрецизно, Менаџерот може да побара појаснување. Ако барањето 
не ги задоволува критериумиуте од член 4, 5 и 6 на овие Услови менаџерот ја 
известува граѓанската организација.  

7.3 Доколку се исполнети условите од член 4, 5 и 6, Менаџерот на Канцеларијата го 
препраќа формуларот до соодветниот експерт, и го известува здружението дека 
нивното барање е регистирано и ќе бидат контактирани од страна на експертот во 
рок од 24 часа.   

7.4 Правниот експерт заедно со правниците врши проверка на формуларот и 
остварува комуникација по е-маил или телефон со здружението со цел 
дефинирање на барањето, појаснување на одредени факти и достава на потребни 
документи. По потреба може да се закаже средба со граѓанската  организација.   

7.5 По разгледувањето на сите релевантни факти, како и по анализата и 
идентификувањето на релевантните правни одредби, правниот експерт со 
поддршка од правниците ги обезбедува бараните услуги на правна помош на начин 
и во форма утврдена со овој договор.   

7.6 Обезбедувањето на правната помош соодветно се документира на посебни 
обрасци.   

 
 


