Соц. зашт. и осигурување
Заштита на деца и правда
ПИО
Здравс.осигурув.и зашт.
Работни односи
Родово базирано и семејно
Статусни прашања
Заштита на чов.права
Други
ИПС за БПП
ОПИ
ОПС
Комплетирање ББПП
Состав формулари и
обрасци
Состав претставки и
барања

3. Општи податоци за лицето
кое добило примарна правна
помош
4. Област на правното прашање

Х



Х
Х
Х


Х
Х
Х





Х
Х

6. Забелешки

Имотно правно

Контакт

Етничка припадност

Возраст

Населено место и општина

Пол

Име и презиме

2. Датум на прием

1. Ред.бр.

Прилог бр. 1

Евиденција за податоците што се однесуваат на дадената примарна правна помош
5. Форма на обезбедена
примарна правна помош
(со обележување на една
или повеќе форми)

1 од 3

Прилог бр. 2

МЕСЕЧЕН / ШЕСТМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДАДЕНА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ (да се заокружи)
1. Општи податоци за давателот на примарната правна помош
Целосен назив на здружението или правната клиника
Правник кој ја дава примарната правна помош и кој
го составил извештајот
Контакт телефон
Електронска пошта
Период за кој се известува
Начин и датум на поднесување
2. Податоци за лицата кои добиле примарна правна помош во периодот за кој се известува
Вкупен број на лица населено место и регион на пол
возраст
етничка припадност
живеење
м
ж
-18
18-25 25-50 +50 мак
алб
ром
тур

срби

др.

Заштита
на
чов.прав
Други
а

Родово
базирано
и
Статусни
семејно
прашања

односи

Здравс.о
сигурув.и
зашт.
Работни

правда
ПИО

Соц.
зашт. и
осигурув
Заштита
ање
на деца и

Имотно
правно

- Број на лица кои добиле иницијален правен совет за правото на користење на бесплатна правна помош
- Број на лица кои добиле општа правна информација
- Број на лица кои добиле општ правен совет;
- Број на лица кои добиле помош при комплетирање на барањето за секундарна правна помош;
- Број на лица кои добиле помош при пополнување на формулари и обрасци
- Број на лица кои добиле помош при состава на претставки и барања за заштита на слободи и права

3. Вид на правни прашања за кое е комплетирано и поднесено барање за
секундарна правна помош
2 од 3

4. Вид на правни прашања за кои е дадена општа правна информација
5. Вид на правни прашања за кои е даден општ правен совет
6. Вид на правни области за кои е дадена правна помош при состав на
формулари и обрасци
7. Број на прилози при извештајот и соодветно цитирање
8. Опис на планирани активности и давање на дополнителна правна помош за лицата за кои се известува во
тековниот месец, а кои ќе се преземат во наредниот месец. Оваа рубрика се пополнува по потреба.
9. Одржани заеднички настани со подрачните одделенија на Министерство за правда за правно
зајакнување и едукација на локалното население во организација на здружението и/или правната клиника,
која се пополнува по потреба и која треба да содржи информации за датумот на одржување на настанот, бројот на
учесници, времетраење на настанот, теми за едукација и правно зајакнување на локалното население и заклучоци
од настанот.

Датум
Потпис на претставник
Печат

3 од 3

