
                             Одговор на прашањата истакнати на првата работна  
е-средба за ОВП НАП5 во приоритетната област  Пристап до правда 
                                                           Министерство за правда 

 

 

1. Активности кои се преземаат за информирање на граѓаните за новиот Закон за 

бесплатна правна помош. 

- Во текот на 2019 година преку проектот на  Македонско здружение на   млади правници 

беа  одржани едукативни  средби со граѓаните на кои происуствуваа преставници од 

здружението на млади правници,адвокати и преставник од Министерството за правда,на 

тие средби  граѓаните беа запознаени  со новиот Закон за бесплатна правна помош и 

пристапот до правда. 

- Исто така од посебна важност е и новиот сајт www.pravnapomos.mk изработен од старна 

на Советот на Европа каде граѓаните може да се информираат ,односно да добијат 

одговори за правните проблеми кои ги имаат.  

- Еден од начините на кој граѓаните можат да го искористат Законот за бесплатна правна 

помош е можноста истите да се обратат до подрачните оделенија на Министерството за 

правда  каде ќе добијат примарна правна помош.  

2. Потребно појаснување за одржани обуки за јакнење на капацитети на вработените во 

Министерството за правда и Подрачните одделенија за обезбедување на бесплатна 

правна помош 

-  Во текот на 2019 беа одржани обуки  за Подрачните одделенија  на Министерството 

за правда за примена на новиот Закон за бесплатна правна помош истите 

организирани од Советот на Европа ,во текот на 2019 беа организирани обуки и од 

страна на Министерството за правда наменети  за јакнење на капацитети на 

вработените во Министерството за правда за обезбедување на бесплатна правна 

помош. 

 

3.     Дали и на какво начин се спроведува Законот за пробација?  

- Во однос на Законот за пробација како што ми беше посочено од колегите од Управата 

за извршување на санкции истиот започнува да се применува од 2016 . 

Покрај Сектор за пробација како организациона единица на Управата на централно 

ниво  отворени се и  канцеларии на подрачјето на основните судови со проширена 

надлежност на локално ниво. 

       Пробациските работи ги извршуваат пробациски службеници кои опфаќаат   

спроведување на надзорот над извршувањето на алтернативните мерки и обврски и 

тоа условен отпуст,  условна осуда со заштитен надзор и општокорисна работа.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pravnapomos.mk/

