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ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈА ЗА
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ
И ПОВРАТНИКЕ - ПРАВНА ПОМОЋ

ИНФОРМАТИВНИ
БИЛТЕН Бр. 2
КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН
ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН?
Oвај информативни билтен намењен је свим
повратницима који први пут долазе у канцеларије
Пројекта ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈА
ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И
ПОВРАТНИКЕ – ПРАВНА ПОМОЋ.
Уз помоћ информација које можете наћи у овом
билтену сазнаћете да ли тим Пројекта може да
Вам помогне у вези са Вашим правним
проблемом.
Услуге Пројектa су доступне заинтересованим
повратницима до јуна 2014. године.
ШТА ПРОЈЕКАТ МОЖЕ
ДА ВАМ ПРУЖИ?
Пројектни тим настоји да повратницима из
Западне Европе, добровољним или на основу
Споразума о реадмисији, помогне у остваривању
права при повратку у Србију.
Службеници који раде на Пројекту дају бесплатне
правне савете, пружају информације о
могућностима остварења одређених права и
пржају помоћ како би остварили права на:

• Личне документе:
- Извод из матичне књиге рођених и Уверења
о држављанству
- Помоћ при упису у матичне књиге и књиге
држављана
- Помоћ у прибављању докумената из
иностранства
• Приступ здравственој заштити: помоћ у
остваривању права на здравствено осигурање
• Приступ социјалној помоћи
• Становање
• Образовање:
- помоћ у поступку признавања страних
школских исправа и сведочанстава
- помоћ при упису деце у школе
ШТА ПРОЈЕКАТ НЕ МОЖЕ
ДА ВАМ ПРУЖИ?
Не можемо Вам помоћи око:
- купопродаје покретних или непокретних ствари
- пружања финансијске и хуманитарне помоћи
- психо-социјалне помоћи
- било које врсте породичних спорова

КАКО ДА ЗАТРАЖИМ
ПРАВНУ ПОМОЋ?
Процедуре Пројекта су следеће:
1. пријава и заказивање пријема
код службеника за реадмисију:
Пријем код службеника за реадмисију заказује се
лично у канцеларији Пројекта или путем телефона.
2. ко ће Вас примити:
За пријем и рад са странкама задужени су
службеници за реадмисију Пројекта.
Након упознавања са Вашим правним проблемом,
службеник за реадмисију ће одлучити који вид
бесплатне правне помоћи ће Вам бити пружен.

• У случају да Ваш правни проблем не спада у
надлежност нашег Пројекта, службеник ће Вас
обавестити о томе и евентуално упутити на Вама
расположива правна средства или надлежне
институције.
• Странке које желе да прибаве документацију из
институција са подручја АП КиМ морају издати
оверено пуномоћје службеницима Пројекта, како
би они у њихово име покушали да прибаве
документ. Пројектни тим ће у оквиру својих
могућности, али и објективних околности на
терену, покушати да прибави документ.
Пројектни тим не може да гарантује позитиван
исход поводом захтева за прибављање
докумената која се налазе у евиденцијама
институција на подручју АП КиМ.

ДА ЛИ СУ УСЛУГЕ ПРОЈЕКТА БЕСПЛАТНЕ?
Услуге правног тима Пројекта су бесплатне.
ШТА ОЧЕКУЈЕМО ОД ВАС?
На састанку са службеником за реадмисију молимо Вас да Ваш правни проблем изнесете у
потпуности, и да све расположиве информације и документе дате на увид као и да не ускраћујете
информације битне за пружање правне помоћи. Молимо Вас да се према службеницима Пројекта
односите са уважавањем.
Службеници Пројекта су овлашћени да одбију прижање бесплатне правне помоћи у случају да им
намерно ускратите потпуне и веродостојне информације, или уколико се према њима
односите на омаловажавајући или други неприкладан начин.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС!
Бесплатна инфо линија за позиве упућене са 064,
065 и 066 мрежа као и са фиксних телефона

0800.108.208
www.pravnapomoc.org
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