Врз основ а на член 29 став (4) од Законот за бесплатна прав на помош
(“Службен в есник на Република Македонија” бр. 161/09), министерот за прав да донесе

П РА В И Л НИ К
ЗА ФОРМА TA И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТА РОТ НА АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА ПОМОШ

Член 1
Со ов ој прав илник се пропишув а формата и содржината на образецот на
барањето за запишув ање в о регистарот на адв окати за прав на помош.
Член 2
Барањето за запишув ање в о регистарот на адв окати се поднесув а на Образец со
формат А4 на бела хартија кој содржи: податоци за подносителот на барањето (име и
презиме на адв окатот, адреса на жив еење и телефонски број, седиште на
канцеларијата и општина), број и датум на потв рдата дека е запишан в о регистарот на
Адв окатската комора на Република Македонија, датум и место, место за адв окатски
штембил и потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Образецот на барањето за запишув ање в о регистарот на адв окати за прав а
помош е даден в о Прилог и е состав ен дел на ов ој прав илник.
Член 4
Ов ој прав илник в легув а в о сила наредниот ден од денот на објавув ањето в о
“Службен в есник на Република Македонија”.
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МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА,
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Образец

Б А РА Њ Е
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА ПОМОШ

1.Податоци за подносителот на барањето
__________________________________________________________________________________
_________
(име и презиме )

__________________________________________________________________________________
_________
(адреса на жив еење и телефонски број)

__________________________________________________________________________________
_________
( седиште на канцеларијата и општина)
__________________________________________________________________________________
_________

2. Број и датум на

потврдата дека е запишан во регис тарот на Адвокатската комора на

Република Македонија

___________________________________________________________________________
________

Датум и мес то

М .П

Поднос ител на

барањето

___________________
_______________________________
(потпис)

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

ПРАВИЛ НИК
ЗА ФОРМА ТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА Б А Р А Њ ЕТО
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТА РОТ НА АДВОКАТИ
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