
ПРИЛОГ БР. 1  

 

ПРИЈАВА ЗА ПРОЕКТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ 
  
 
 
1.Информации за овластеното здружение/ правна клиника 
Назив на здружението/ 
Правниот факултет: 

 
 

Правен статус:  
Број на Решение за упис во  
Регистарот на здруженија овластени за 
давање на примарна правна помош/  
Регистарот на правни факултети  
овластени за давање на  
примарна правна помош:                                     

 
 

Матичен број на здружението/ 
Правниот факултет: 

 
 

Адреса:  
Телефон:  
Е-пошта:  
Фејсбук и веб-страница на здружението/ 
Правниот факултет: 

 
 

Законски застапник:  
Име и презиме, телефон и е-пошта 
на вработен/ангажиран правник: 

 
 

Име и презиме, телефон и е-пошта 
на контакт лицето од правната клиника: 

 

2. Податоци за проектот 
Наслов на проектот:  
Вкупен буџет на проектот во денари:  
Побарано од Министерство за правда 
во денари: 

 
 

Град, плански регион каде ќе се 
имплементира проектот: 

 

Период на имплементација:  
Партнери на проектот (доколку има):  
3. Банкарски податоци 
Сопственик на банкарската сметка:  
Единствен даночен број (ЕДБ):  
Број на сметка:  
Банка депонент:  
Потписник на сметката:  

 

 

 

 



3. Опис на проектот  
(не подолго од една страница) 
 

 

 

4. Цели на проектот 
(додадете дополнителни редови, доколку проектот има повеќе од 3 специфични цели) 

Општа цел:  
Специфична цел 1:  
Специфична цел 2:  
Специфична цел 3:  

 

5. Активности на проектот 
(објаснете ги активностите планирани во рамките на проектот и начинот на кој ќе бидат 
имплементирани) 

 



6. Очекувани резултати 
 

 

 
 
7. Целни групи 
(наведете ги целните групи со кои ќе работите) 

 

 
 
 



8. Временска табела 

Цел Активности 
Месеци Резултати/ 

продукти 
Индикатори 
на успех 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                

               

               

                

               

                

                

                

                

                



9. Прилози кон пријавата 

☐ Електронски пополнет Предлог-буџет во кој јасно се дефинирани буџетските линии и 
средствата потребни за имплементација на проектните активности 

☐ Годишен извештај за работата на здружението/правната клиника за минатата година 

☐ Портфолио за спроведени активности од бесплатна правна помош 

☐ Кратка биографија на правникот кој е вработен, односно ангажиран да ја обезбедува 
примарната правна помош 

☐ Изјава за партнерство (доколку се предвидени партнери) 

 

 

Место и датум                                                                                     Потпис и печат од овластено лице



ПРИЛОГ БР.2 –  

ТРИМЕСЕЧЕН НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Општи податоци за проектот 

Наслов на проектот:  
Број на договор за доделување финансиски 
средства: 

 

Назив на здружението или Правниот 
факултет: 

 

Адреса:  
Телефон и Е-пошта:  
Име и презиме, телефон и Е-пошта на 
вработениот/ангажиран правник: 

 

Име и презиме, телефон и е-пошта 
на контакт лицето од правната клиника: 

 

Град, плански регион каде се имплементира 
проектот:: 

 

Одобрен буџет:  
 

2. Објаснете ги активностите кои се реализирани во периодот на известување. Кои општествени промени беа предизвикани преку вашите 
активности? Дали има отстапувања од планираните активности и резултати и кои се причините за истите? 

 

3. Кои резултати се постигнати во периодот на известување? 
 

4. Опис на корисници кои добиле примарна правна помош. 
 
4.1. Колку корисници добиле примарна правна помош и каква и нивната застапеност според пол, возраст, место на живеење ? 
4.2. Каков облик на примарна правна помош добиле корисниците? 



4.3. Во кои правни области најчесто се бара примарна правна помош? 
4.4. За колку корисници е поднесено барање за секундарна правна помош? 
4.5. Колку барања се одобрени, одбиени или во процедура за периодот на известување? 

 

5. Опис на проблемите и потешкотиите со кои се соочивте при реализацијата на активностите и како беа надминати 

 

 

 

 

 

6. Финансиски извештај 
 

  

Трошок 

Единица Број на 
единици 

Одобрен 
буџет 

Вкупен 
трошок 

во 
тековниот 

период 

Вкупен 
трошок во 

претходниот 
период 

Остаток/Пречекорување 

1. Плати и хонорари             
1.1 Бруто плата (хонорар) за вработен/ 
ангажиран правник За месец         0 

1.2. Месец/дневница         0 
Вкупно     0 0 0 0 
2. Патувања             
2.1. Локален превоз По патување         0 
2.2. За месец         0 
Вкупно     0 0 0 0 
3. Наемнина и комунални трошоци за 
канцеларија             



3.1 Наемнина За месец         0 
3.2 Електрична енергија За месец         0 
3.3 Комуналии За месец         0 
Вкупно     0 0 0 0 
4. Комуникации             
4.1 Телефон За месец         0 
4.2 Поштарина За месец         0 
Вкупно     0 0 0 0 
5. Други трошоци             
5.1 Пристап до дата база со законски 
прописи             0 
5.2 Осигурување од одговорност             0 
Вкупно     0 0 0 0 
6. Вкупни трошоци       0 0 0 

 

Место и датум                                                                                                                                                                           Потпис и печат од овластено лице 


