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Информативен    лист 
кон    формуларот    за    изјавата 

за    личната    и    imotnata sostojbaimotnata sostojbaimotnata sostojbaimotnata sostojba    при    
pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшocite priocite priocite priocite pri 

судски    постапки    или    процеси 
 

– Зачувајте го овој информативен лист и копија од пополнетиот формулар vo Вашata документacija– 
 
 

Општи    информации 
 
Зошто    pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшocite pri ocite pri ocite pri ocite pri судски    постапки    или    
процеси???? 

Ако сакате да покренете тужба или да поднесете барање при судот во основа мора да платите 
судски трошоци. Ако законот предвидува адвокатско застапување или истото е neophodno од 
други причини, se presmetuvaat i трошоците за ова. Соодветни трошоци настануваат исто така 
и ако се браните во судска постапка. 

Pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси треба да Ви овозможи 
следење или бранење на Вашите права, ако целосно или само делумно не можете да ги 
платите tрошоциte za istoto. Таа може да се одобри и тогаш, ако инсистирате на 
спроведување на правото на присилно извршување. 

 
Кој    може    да    добие    pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшocite priocite priocite priocite pri    судски    
постапки    или    процеси???? 

Законот за pravna помош vo vrska so troшocite pri судски процеси go predviduva slednovo: 

„Странката којашто според личната и економската ситуација не може да ги плати целосно 
или само делумно трошоците за водење на процесот или само на рати, може на барање да 
добие finansiska pomoш pri судски процеси, ако намерata za правно гонење или правна 
одбрана нуди задоволителен изглед на успех и не изгледа неразумно. 

Правното гонење или правното бранење е неразумно, ако странката, којашто не побарува 
pravna помош vo vrska so troшocite pri процесот, би се откажала од правното гонење 
или правното бранење при разумна проценка на сите околности, иако постои 
задоволителен изглед на успех.“ 

Istoto se odnesuva i за pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки. Право на тоа 
имате ако: 

- мора да водите процес или постапка и не можете целосно или само делумно да ги 
покриете потребните трошоци за тоа и 

- по проценка на судот немате само мали изгледи на успех и 
- не би се откажале од водењето на процесот или постапката кога сами би морале да ги 

сносите трошоците. 

Право на pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси сепак не 
постои ако трошоците ги преvzeme осигурувањето    за    правна    заштита или некоja druga druga druga druga 
slusluslusluжbabababa. Таа исто така не се одобрува и vo slu~aj на законска обврска за издршка ako некој друг 
мора да ги надомести трошоците (аконтација na troшocite во судски постапки или процеси). 
Тоа може да бидат сопругот/регистрираниот животен партнер односно 
сопругата/регистрираната животна партнерка или при неженето дете родителите или едниот од 
родителите. 

 
Што    е    pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшocite priocite priocite priocite pri    судски    постапки    или    
процеси???? 

Pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси е државен социјален 
надоместок na poleto на правната грижа. Ако добиете finansiska помош во судски постапки 
или процеси не мора да платите ништо или да платите само делумно за судските трошоци и 
трошоците за сопственото адвокатско застапување, во зависност од Вашата лична и економска 
ситуација. Vо даден случај, mора да платите од Вашиот приход, до najmnogu 48 месечни рати. 
Висината на овие месечни рати е законски утврдена. 

Трошоците за Вашето адвокатско застапување ќе бидат преземени ако судот Ви одреди 
адвокат или адвокатка или некое друго компетентно лице.    Za    ooooва мора da se podnese pосeбно 
barawe. Адвокатот или адвокатката мора во основа да бидат регистрирани во подрачјето на 
судот. Инаку судот може да го одобри барањето за доделување, само ако нема други 
ponatamoшni трошоци. 
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Ако Вашata imotna sostojba значително се подобрi, може да бидете и дополнително повикани 
за плаќање, до истекот на четири години од правосилната одлука или bilo kakvo завршување 
на постапката. Ако Вашата imotna sostojba се влоши, можно е и намалување на утврдените 
рати. 

 
Важно:::: 

За    време    на    судската    постапка    и    во    рок    од    четири    години    по    правосилната    одлука    или    
bilo kakvobilo kakvobilo kakvobilo kakvo    завршување    на    постапката,,,,    Вие    сте    обврзани    неповикано    и    неодложно    да    го    
информирате    судот    за    секое    значително    подобрување    на    Вашата    imotna sosotjbaimotna sosotjbaimotna sosotjbaimotna sosotjba    или    
промена    на    Вашата    адреса....    Кај    постоечките    примања    треба    да    се    соопшти    секое,,,,    не    само    
еднократно    подобрување    од    повеќе    од    100 100 100 100 евра    ((((бруто) ) ) ) во    месецот. . . . Ако    значително    се    
намалат    пријавените    одбитоци    ((((трошоци    за    сместување, , , , издршка, , , , обврски    за    плаќање    
или    други    оптоварувања) ) ) ) или    ако    истите    целосно    отпаднат, , , , мора    исто    така    и    ова    самите    
да    го    пријавите,,,,    ако    растоварувањето    не    надминува    само    еднократно    100 100 100 100 евра    во    
месецот. . . . Значително    подобрување    на    imotnaimotnaimotnaimotnatatatata    sosotjbasosotjbasosotjbasosotjba    може    да    настане    исто    и    ако    со    
правното    гонење    или    бранење    се    здобиете    со    нешто. . . . Исто    така    и    ова    мора    да    му    го    
соопштите    на    судот....    Ако    ги    прекршите    овие    обврски, , , , одобрувањето    може    дополнително    
да    се    укине    и    мора    да    ги    платите    настанатите    трошоци.... 

 
Кои    ризици    треба    да    ги    запазите???? 

Ако мора да водите судска постапка би требало најправо што е можно поточно да се 
информирате за висината на очекуваnite судски и    адвокатски трошоци. Istoto se odnesuva i 
за pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси. Таа    не    го    
исклучува    секој    ризик    за    трошоци.... 

Таа особено не се простира на трошоците коишто ги троши спротивната страна на пример за 
нејзиното адвокатско застапување. Ако    ја    изгубите    судската    постапка,,,,    мора    по    правило    да    i i i i 
ги    надоместите    овие    трошоци    на    спротивната    страна    и    vo sluvo sluvo sluvo slu~~~~aj ako aj ako aj ako aj ako Ви    е    одобрена    pravna pravna pravna pravna 
помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшocite priocite priocite priocite pri судски    постапки    или    процеси. . . . Исклучок важи во 
работничките судови: Овде во    првата    инстанца    не мора да не се надоместат трошоците за 
противничкото застапување во процесот, и vo slu~aj da se izgubi sporot. 

Дури и за адвокатско застапување во постапката за pravna помош vo vrska so troшocite pri 
судски постапки или процеси настануваат трошоци. Тие мора да ги платите Вие, ако не Ви биде 
одобрено Вашето барање. Истото важи i за веќе настанатите и идните судски трошоци. 

Како    да    се    добие    pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшociteociteociteocite    pripripripri    судски    
постапки    или    процеси???? 

Потребно е барање. . . . Во барањето мора детално и целосно да ја претставите природата на 
спорот. Од барањето мора за судот да биде видливо бараното со законот „задоволителен 
изглед за успех“ (види горе). Треба да се наведат доказните    средства. За овие прашања би 
требало, ако е потребно, да побарате совет од адвокат. Информирајте се притоа и за Законот    
за    давање    на    правни    совети, според кој лицата со мали примања или имот имаат право да 
побараат бесплатно или значително поевтино правно советување и вонсудско застапување. 

Освен тоа кон барањето мора да приложите Изјава    за    Вашата    лична    и    imotna sostojbaimotna sostojbaimotna sostojbaimotna sostojba    
(семејна ситуација, професија, имот, доход и dava~ki) како и соодветни докази    во    копија. За    
таа    изјава    мора    да    го    користите    приложениот    формулар. . . . Пravna помош vo vrska so 
troшocite pri судски постапки или процеси може во основа да се одобри само по 
приложување на целосното барање kako i со оваа изјава и сите потребни докази. Формуларот 
треба посебно да се пополни од секоја барателка односно барател. Кај малолетни лица треба 
да се наведе нивната лична и imotna sostojba како и сostojbata на лицата задолжени за 
издршка vo poseben примероk од формуларот. 

Судот одлучува дали ќе Ви се одобри pravna помош vo vrska so troшocite pri судски 
постапки или процеси. Бидејќи средствата за pravna помош vo vrska so troшocite pri судски 
постапки или процеси се собираат од заедницата преку даноци, мора да се провери дали имате 
право на правна помош во судски постапки или процеси. Формуларот треба да ја олесни оваа 
проверка. Затоа Ве молиме за разбирање за тоа, дека мора да ја образложите Вашата лична и 
imotna сostojba. 

Внимателно    прочитајте    го    формуларот    и    пополнете    го    совесно.... 

Информациите за пополнување на формуларот ќе ги најдете во продолжение. Ако имате потешкотии 
при пополнувањето може да побарате помош од адвокат или да му се обратите на судот. Ако немате 
доволно простор во формуларот, податоците може да ги дадете на дополнителен лист. Посочете во 
soodvetnotot поле predvideno za toa, на приложениот лист. 

Важно:::: 

Судот    може    да    побара    од    Вас    да    доставите    докази    што    недостасуваат    и    да    ги    потврдите    
Вашите    податоци    под    заклетва. . . . Ако    не    ги    доставите    бараните    докази    ова    може    да    доведе    до    
тоа    да    Вашето    барање    за    одобрување    на    pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшociteociteociteocite pripripripri судски    
постапки    или    процеси    биде    одбиено.... 
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Ако    давате    нецелосни    или    неточни    податоци    ова    може    исто    така    да    доведе    до    укинување    на    
веќе    одобрена    pravna pravna pravna pravna помош    vo vrska so trovo vrska so trovo vrska so trovo vrska so troшociteociteociteocite    pripripripri судски    постапки    или    процеси    и    мора    
дополнително    да    ги    платите    настанатите    трошоци. . . . Ова    Ви    се    заканува    исто    така    и    ако    за    време    
на    судската    постапка    и    во    рок    од    четири    години    по    правосилната    одлука    или    bilo kakvo bilo kakvo bilo kakvo bilo kakvo 
завршување    на    постапката,,,,    не    го    информирате    неповикано    и    неодложно    судот    за    секое    
значително    подобрување    на    Вашата    imotna sosimotna sosimotna sosimotna sostojba tojba tojba tojba или    промена    на    Вашата    адреса. . . . Ако    свесно    
давате    неточни    или    неpotpolnipotpolnipotpolnipotpolni    податоци,,,,    тоа    може    да    се    smetasmetasmetasmeta    zazazaza    кривично    дело.... 
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Информации    за    пополнување 
Пополнете го формуларот во сите    делови целосно. Ако треба да одговорите одредени прашања со 
не, штиклирајте го предвиденото квадратче. Приложете ги потребните    докази    во    копија    според 
најновата состојба, нумерирајте ги и впишете ги броевите во предвиденото квадратче на работ. 

 
AAAA Означете ja Vaшata dejndejndejndejnostostostost    од која што примате приходи (дел Е од формуларот). 

B Ако имате осигурување    од    правна    заштита прво мора да се обратите до осигурителната 
компанија. Во    секој    случај    приложете    ја    и    осигурителната    полиса. . . . Доколку Вашето 
осигурување веќе го има одбиено преземањето на трошоците, приложете ја исто така и 
одлуката за одбивање во копија. Ако сте член на некоја организација којашто вообичаено им 
овозможува правна заштита на нејзините членови во правни спорови (на пр. синдикат, , , , 
здружение    на    потстанари    или    социјални    здруженија), мора да се обратите исто така 
првостепено на оваа организација. Одобрувањето на pravna помош vo vrska so troшocite 
pri судски постапки или процеси доаѓа вообичаено дури тогаш во predvid, ако 
организацијата Ви ја има одбиено гаранцијата за правна заштита. Ако по успешно 
одобрување на pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси мора 
да го пополните формуларот со цел, проверка на Вашата лична и imotna sostojba, овде не 
треба повеќе да давате никакви податоци. 

 
C 

Законски    обврски    за    издршка    во основа постојат помеѓу роднини во права линија (значи 
родители кон нивните деца и обратно), помеѓу сопружници, помеѓу регистрирани животни 
партнери како и помеѓу немажена мајка и детето на таткото по раѓањето на едно дете. 
Правото на издршка понатаму претпоставува да 

- лицето за издршка не е во состојба само да се издржува и 

- лицето задолжено за издршка со земање во предвид на неговите останати обврски imotno 
е во состојба да пружи издршка. 

Sпоред ова, iсто така и полнолетни деца по правило имаат законско право на издршка од 
родителите, сè додека се во школско    или    стручно    образование,,,, односно на студии. Судот 
побарува дополнително    податоци    за личната и imotnata сostojba на лицата обврзани за 
давање издршка. За сопружници (исто така што живеат одделно) и регистрирани животни 
партнери, податоците може да се дадат во деловите E до J од овој формулар. Во останатите 
случаи употребете друг    примерок    од овој формулар при што, треба да се пополнат само 
деловите A и D до J. Ако лицето задолжено за издршка одбие соработка, наведете ја 
причината за противењето, како и ona што Ви е познато за неговата лична и imotna sostojba. 

D Ако обезбедувате издршка на блиските    членови,,,,    тоа ќе се земе во предвид при 
одобрувањето на pravnata помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси. 
Поради тоа во Ваш интерес е, ако наведете на кои лица им пружате издршка, без разлика 
дали издршката ја давате исклучиво преку плаќања со пари и дали лицата имаат сопствени 
примања. Кон сопствените примања на едно лице, на кое му обезбедувате издршка, 
припаѓаат и плаќањата за издршка од трето лице, особено оние на другиот родител за 
заедничкото дете, или надомест за школување, кое што го прима едно дете со право на 
издршка. Кон    податоците    мора    да    ги    приложите    потребните    докази    во    копија    ((((на    пр. . . . 
одредба    за    издршка, , , , начин    на    плаќање).).).).    

E Примања    од несамостојна    dejnost dejnost dejnost dejnost се заработка или плата. Треба да се наведат бруто 
приходите од последниот месец пред поднесувањето на барањето. Платите за одмор или 
Божиќ и други еднократни или нередовни примања, наведете ги посебно под „Други 
примања“. Треба да се приложат во копија: 

1. Пресметката    за    заработка    или    плата    на    работното    место    за    последните    дванаесет    
месеци    пред    поднесувањето    на    барањето;;;; 

2. ако е достапно, последното    решение    на    управата    за    јавни    приходи    за    данокот    на    
доход, , , , како и електронското уверение    за    данок    на    плата    од    кое    се    видливи    бруто    и    
нето    заработките    од    претходната    година.... 

Приходите од самостојна    работа, , , , занаетчиско    претпријатие    или    земјоделство    и    
шумарство    треба да се наведат во актуелен месечен износ. Истото важи за внесувањето на 
соодветните оперативни    трошоци    како одбитоци под делот F. Претставете ги месечните 
износи на еден посебен лист со помош на периодична пресметка со резултирачката чиста 
добивка. Сезонски или други осцилации во деловниот резултат треба да се земат во 
предвид преку соодветни додатоци или одбитоци. Внесете ги во формуларот месечните 
износи на примањата и оперативните трошоци од каде ги имате пресметано сразмерно со 
времето. Во случај ако тоа го побара судот, мора да ги докажете примањата на 
претпријатието со соодветните 
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пресметковни пријави за данок на промет и оперативните трошоци со постоечките докази. 
Последната    годишна    завршна    пресметка    и    последното    решение    за    данок    од    кое    се    
гледаат    постигнатите    приходи, , , , треба    да    се    приложат    во    копија.... 

Ако имате примања од изнајмување    и    давање    под    закуп    како и од капитал    (на пр. камати 
од штедење, дивиденди) внесете една дванаесеtтина од предвидените годишни примања. 

Ако примате плаќања    за    издршка    за себе и децата, при наведувањето треба да се внесе 
само износот одреден за Вашата издршка. Износите одредени за децата наведете ги во 
последната колона од делот D. Прашањето по добивање на издршка треба да се одговори со 
„да“ исто така и ако надоместоците не Ви се обезбедуваат како пензија за издршка, туку како 
надоместок    во    натура (на пр. бесплатен стан, нега, друго згрижување во родителско 
домаќинство; надоместоци на партнерот односно на партнерката од една животна заедница 
слична на брак). Проценетата вредност на овие надоместоци треба да се внесе во делот E. 

Во врска со приходите    од    пензии, надоместок за невработено лице, надоместок за 
невработено лице II, надоместок за боледување, родителски надоместок, надоместок за 
школување или други социјални надоместоци, треба да се    приложат    во    копија    последното    
решение    за    одобрување    и    документите    од    коишто    се    гледа    моменталната    висина    на    
надоместоците.... 

Понатаму овде треба да се наведат со нивна парична вредност, сите останати, во 
претходните редови на формуларот неутврдени приходи, , , , исто така и надоместоци во 
натура (на пр. примања во натура, бесплатна исхрана и други бенефиции; бесплатен стан 
сепак само ако во делот H се наведат трошоци за сместување). 

F Како одбитоци    може да ги пријавите: 

1. платените даноци на приход (исто и црковен данок, данок за samostojna dejnost, но сепак 
не данок на промет) и додатокот за солидарност; 

2. Задолжителни придонеси за социјално    осигурување    (на пр. пензиско, здравствено 
осигурување, осигурување во случај на невработеност, нега); 

3. Придонеси за јавни    или    приватни    осигурувања    или    слични    установи, но само до 
висината во која тие се законски предвидени. Ако осигурувањето не е законски 
предвидено, придонесите може да се одземат само до соодветна висина на 
осигурувањето. Појаснете го видот и подрачјето на осигурувањето на еден посебен лист 
ако тоа не се гледа од доказите приложени во копија (на пр. осигурителна полиса, 
пресметка за придонеси); 

4. Патни    и    други    рекламни    трошоци, односно потребните трошоци за стекнување, 
обезбедување и запазување на приходите (на пр. исто така и професионална облека, 
синдикален допринос). Ако пријавите патни трошоци до работа, треба да се наведе 
едноставното растојание во километри, при користење на патничко моторно возило, kako 
i причината зошто не е користено јавно превозно средство. Кај приходи од самостојна 
работа наведете ги овде оперативните трошоци. 

Општите животни трошоци (на пр. храна, облека, телефон или струја, ако не се користи за 
греење) судот ги зема во предвид, во висина на законски утврдените износи без данок. 

G Тука треба да се наведат сите    банкарски    сметки, , , , сопственост    на    земјиште, , , , возила, , , , 
износи    во    готово, , , , животни    осигурувања, , , , приватни    пензиски    осигурувања    и    други    
имотни    вредности    (исто и во странство) коишто Ви припаѓаат само Вам, на Вашиот 
сопруг/регистриран животен партнер односно Вашата сопруга/ регистрирана животна 
партнерка или заеднички. Ако се косопственици едно или повеќе лица, означете го уделот 
којшто Ви припаѓа Вам, на Вашиот сопруг/регистриран животен партнер или на Вашата 
сопруга/регистрирана животна партнерка. Соодветните докази треба да се приложат во 
копија. Покрај тоа судот може по основан повод да побара други докази (на пример изводи од 
сметка за еден подолг временски период наназад). 

Pravna помош vo vrska so troшocite pri судски постапки или процеси може да Ви се 
одобри и тогаш кога има имотни вредности, но истите служат за обезбедување на соодветна 
основа за живот или соодветна griжa. Имотни вредности од таков вид се на пример 

- лично користени домашни простории, 

- капитал што служи за дополнително старосно згрижување во смисла на законот за данок 
на доход и чиja komulacija е поттикнато од државата („Ристер-пензија (приватно старосно 
згрижување)“) 

- соодветно возило, ако истото се користи за стручната обука или е потребно за 
извршување на професионалната дејност, 

- помали износи во готово или парични вредности (состојба април 2017: износи до вкупно 
5000 Eвра за странката која има потреба од помош, плус 500 Eвра за секое лице коешто 
претежно е издржувано од неа). 
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Овие имотни вредности морате сепак да ги наведете! 

Покуќнина, , , , облека    и    предмети коишто се потребни за стручното образование или 
вршењето на професionalnata dejnost мора да се наведат само тогаш, ако ги надминуваат 
рамките на вообичаеното или ако се работи за предмети од повисока вредност. 

Ако постои изграден недвижен    имот, наведете ја и целокупната површина којашто се 
користи за живеење, односно за комерцијални цели, не само површината која се користи од 
Вас и Вашите најблиски (горе дел D). 

Кај недвижен    имот    треба да се наведе пазарната вредност (не вредноста на целината или 
вредноста од осигурувањето против пожар), кај сметки    за    градење, , , , банкарски    сметки, , , , жиро    
сметки, , , , штедни    сметки    и слично треба да се наведе моменталната состојба на сметката, кај 
хартии    од    вредност, , , , нивниот    број    и    регистарскиот    број    на    хартијата    од    вредност,,,,    како    и 
моменталната вредност na kursot, а кај животното    осигурување    откупната вредност. 
Соодветни докази (на пр. потврди од банки или осигурувања) треба да се приложат во копија. 

Под ,,,,,,,,Други    имотни    вредности““““    влегуваат и побарувања а во бракоразводна постапка 
особено и правото на изедначување на доходите. 

Ако вметнувањето или валоризацијата на еден имотен предмет претставува особена 
потешкотија за Вас и Вашето семејство, објаснете го тоа на посебен лист. 

H Ако ги пријавите трошоците    за    сместување    наведете ја површината на станот, бројот на 
собите и вкупниот број на лица коишто живеат во просторот за живеење. Класифицирајте ги 
трошоците како што е предвидено во формуларот. 

Дополнителни    трошоци    за    кирија    se se se se – освен трошоците    за    греење    коишто треба да се 
наведат посебно - оперативните    трошоци    коишто mu se presmetuvaat na iznajmuva~ot, (на 
пр. данок за земјиште, водоснабдување, одводнување, чистење на улици, отстранување на 
отпад, оџачар, лифт, заедничка струја, чистење на домот, заедничка антена и др.). Овде 
сепак не припаѓаат трошоците за гас и струја за сопствениот стан (доколку не се работи за 
трошоци за греење), телефон или радиодифузна такса. 

Кон оптоварувањето од туѓи средства кај сопствен    стан припаѓаат особено ратите за кредит 
кој е земен за градбата, купувањето или одржувањето. Дополнителни    трошоци освен 
трошоците за греење што треба да се наведат посебно се и оперативните трошоци. 

Ако го делите просторот за живеење со друго лице како близок член со потреба за издршка 
(горе дел D), внесете ги само износите коишто отпаѓаат на Вашето учество. Потребните    
докази    ((((на    пр. . . . договор    за    изнајмување, , , , документи    за    кредит, , , , пресметка    за    
дополнителни    трошоци) ) ) ) мора    да    бидат    приложени    во    копија.... 

I Потребните докази за месечните плаќања и моменталната висина на преостанатиот долг 
мора да го приложите во копија, ако imate обврска за плаќање, за да стекнете имотен 
предмет наведен во дел G. 

J 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

K 

 

Ако пријавите некое посебно    оптоварување    наведете го месечниот износ или делумните 
месечни износи коишто се одземаат од Вашите примања или од примањата на Вашиот 
сопруг/регистриран животен партнер или Вашата сопруга/регистрирана партнерка. Освен 
доказите приложете образложение на посебен лист. Овде може да се наведе и оптоварување 
за издршка на Вашиот сопруг/регистриран животен партнер односно Вашата 
сопруга/регистрирана животна партнерка од претходен брак или партнерство. Ако се наоѓате 
во некоја посебна животна ситуација и од таму постојат предуслови за обезбедување на 
повеќе потреби според член 21 од Социјалниот законик II или член 30 од Социјалниот 
законик XII тие исто така ќе се признаат како одбиток. Примери за ова се: 

- Идни мајки по 12-тата недела од бременоста; 

- Лица коишто живеат заедно со едно или повеќе малолетни деца и сами мора да се грижат 
за нивната нега и воспитување; 

- Лица со хендикеп на коишто им се признаени одредени надоместоци според Социјалниот
законик XII; 

- Лица коишто имаат потреба од медицински условена скапа исхрана. 

 

 

Изјавата исто и при адвокатско застапување треба да биде лично потпишана од странката во
последниот ред. Vo slu~aj na законско застапување мора да се потпише законскиот zastapnik. 
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