
Уколико Вам је потребан бесплатан правни 
савет, можете попунити и послати нам попуњен 

електронски образац. Наш тим правних 
стручњака ће се постарати да добијете одговор 

у што краћем времену.

Подршка 
избеглицама 

и интерно 
расељеним 

лицима 
У Србији

Министарство за Косово и Метохију
Влада Републике Србије

Пројекат 
финансира: у сарадњи са:

Пројекат 
реализује:

у конзорцијуму са:

Инфо Центар 0800.108.208
Сви позиви упућени на овај број са 064, 065, 066 

и фиксне мреже су бесплатни.

www.pravnapomoc.org

Пројектне канцеларије 
Београд | Трг Николе Пашића 12/7

Тел: +381.11.3342.115 
Факс: +381.11.3342.108

Краљево | Хероја Маричића 47
Тел/факс: +381.36.315.760

Ниш | Генерала Транијеа 4
Тел/факс: +381.18.254.993

Наше особље на Косову и Метохији можете 
контактирати на:

Косовска Митровица
Краља Петра I ББ, (поред Raiffeisen банке)

Тел/факс: +381.28.424.021 

Грачаница | Грачаница ББ
Тел/факс: +381.38.64.735

Београд

Краљево

Ниш



АКТИВНОСТИ

1. Правна помоћ 
2. Ширење информација

1. Правна помоћ 
• Пружање правне помоћи интерно расељеним 

лицима (ирЛ) и избеглицама, укључујући 
директно заступање ирЛ пред судовима и 
другим релевантим институцијама на косову 
и Метохији (киМ)

• идентификација практичних препрека за 
повратак на киМ

• развијање Стратегије заступања у корист 
права ирЛ на киМ

• анализа институционалног окружења и 
правног оквира на киМ

• Припрема и дистрибуција извештаја о 
праћењу људских права

• Преношење најбољих пракси и научених 
лекција при пружању правне помоћи ирЛ и 
избеглицама 

2. Ширење информација
ширење информација кључним 
заинтересованим странама у пројекту кроз:
• интернет презентацију пројекта
• дистрибуцију и емитовање штампаног и 

аудио-визуелног материјала 
• бесплатну инфо линију (за избеглице и 

интерно расељена лица)
• Медијско праћење и извештавање о успешнo 

решеним пројектним случајевима
• јавне догађаје (за општу и стручну јавност) 

који ће се организовати у оквиру пројекта

Интерно расељена лица
Пројектни тим настоји да омогући интерно расеље-
ним лицима (ИРЛ) да остваре своја права у свом мес-
ту порекла. 
С обзиром да се највећи број нерешених правних пи-
тања односи на непокретну имовину, пројекат се 
фокусира на пружање правне помоћи у случајевима 
који се односе на непокретности, као што су:
• Поврат имовине
• Накнада за одузету или оштећену имовину
• Случајеви наследства који укључују непокретну имовину
• Друга имовинска питања (нелегално запоседање имо-

вине, преваре, нелегална експропријација имовине итд)
Поред тога, наши правници заступају клијенте и дају 
правне савете у случајевима који се односе на оствари-
вање права из приватизације друштвених предузећа.
Како би у што већој мери помогао интерно расеље-
ним лицима у остваривању њихових права у месту 
порекла, наш тим адвоката директно ће их засту-
пати пред судовима и другим релевантним инсти-
туцијама на Косову и Метохији. 
Поред непосредног рада са клијентима, пројекат 
ради и на идентификацији институционалних и за-
конодавних пропуста и проблематичних пракси. Тим 
правника континуирано извештава о проблемима са 
којима се сусреће у свакодневном раду и предлаже ре-
шења за њихово превазилажење.
Пројектни тим организује редовне консултације са 
институцијама и организацијама које могу да допри-
несу проналажењу решења за установљене правне 
пропусте и проблеме интерно расељених лица. 

Избеглице
Пројектни тим настоји да омогући избеглицама из 
Хрватске и Босне и Херцеговине да остваре своја 
права у свом месту порекла. 
Правници који раде на пројекту дају бесплатне прав-
не савете и помажу избеглим лицима да припреме 
правна докумената (тужбе, жалбе итд.), пре свега у 
следећим областима: 
• поврат и обнова имовине 
• станарска права
• пензиона права
Пројекат није у могућности да директно заступа из-
бегла лица пред судовима и другим релевантним ин-
ституцијама у Босни и Херцеговини, и у Хрватској. 

Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Подршка избеглицама и расељеним 
лицима у Србији” финансира Европска Унија а 
реализује Diadikasia Business Consultants S.A. у 
конзорцијуму са Hilfsverk Austria International, 
ICMPD и Групом 484. Пројекат је започео у но-
вембру 2010. и траје две године.

Свеукупни циљ
Свеукупни циљ пројекта је да се побољша пру-
жање правне помоћи и да се повећа доступност 
правовремених и тачних информација које су не-
опходне за реализацију права интерно расељених 
лица и избеглица у Србији. 

Циљне групе
• интерно расељена лица са косова и Метохије
• избеглице из босне и Херцеговине и Хрватске 

Корисник пројекта 
• Министарство за косово и Метохију 

републике Србије 

Очекивани резултати
• Правна помоћ, неопходна за бољи приступ 

интерно расељених лица и избеглица у Србији 
њиховој имовини, здравственој и социјалној 
заштити као и запошљавању, пружена у скла-
ду са највишим професионалим стандардима

• Унапређено праћење и извештавање о људ-
ским правима и о законодавним променама и 
другим темама које утичу на интерно расеље-
на лица и избеглице 

• Повећана доступност правовремених и тачних 
информација које су неопходне за реализацију 
права интерно расељених лица и избеглица у Ср-
бији и побољшан пренос информација интерно 
расљеним лицима и избеглицама, донаторској 
заједници као и релевантним надлежним инсти-
туцијама на националном и регионалном нивоу


