
ПОДРШКА
СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈА ЗА
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА,
ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИКЕ

- ПРАВНА ПОМОЋ

Пројекат 
финансира: у сарадњи са:

Kancelarija za Kosovo i Metohiju
Vlada Republike Srbije

0800.108.208
Бесплатна инфо линија за позиве
упућене са 064, 065 и 066 мреже

као и са фиксних телефона  

www.pravnapomoc.org

Пројектне канцеларије

БеоградБеоград  | Трг Николе Пашића 12/7
тел: 011.3342.115 | факс: 011.3342.108

Краљево

Краљево

 | Хероја Маричића 47
тел/факс: 036.315.760

Ниш

Ниш

 | Епископска 26/4
тел/факс: 018.253.015

Пројекат реализује
конзорцијум предвођен:

Наше особље на Косову и Метохији
можете контактирати на:

Koсовска Митровица
Kраља Петра I бб (поред Raiffeisen banke)

тел/факс: +381.28.424.021
E-пошта: info.km@pravnapomoc.org 

Грачаница  |  Школска бб
тел/факс: +381.38.64.735

E-пошта: info.gc@pravnapomoc.org

E-пошта: info@pravnapomoc.org 

E-пошта: info.kv@pravnapomoc.org 

E-пошта: info.ni@pravnapomoc.org  

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 року.
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Интерно расељена лица

Избегла лица

О ПРОЈЕКТУ

ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Корисник пројекта 
• Канцеларија за Косово и Метохију
  Владе Републике Србије

Пројекат „Подршка спровођењу стратегија за 
интерно расељена лица, избеглице и повратнике 
- правна помоћ“ финансира Европска унија, а реа-
лизује конзорцијум предвођен Diadikasia Busine-
ss Consultants S.A.  Пројекат је почео са радом  де-
цембра 2012. и  трајаће до јуна 2014.

Циљ пројекта

Свеукупни циљ пројекта је да се побољша пружа-
ње правне помоћи и заступање избеглих и расе-
љених лица у местима предратног боравишта 
како би им се помогло у заштити и остваривању 
права. Такође, пројекат пружа правну помоћ по-
вратницима по основу Споразума о реадмисији.

Пројектни тим настоји да обезбеди уживање људских 
права интерно расељеним лицима у местима њиховог 
предратног боравишта на начин који је предвиђен 
домаћим и страним законима и документима.
С обзиром да се највећи број нерешених правних 
случајева односи на имовину, наши правници највише 
се баве случајевима: 
• Поврата имовине и накнаде штете

Пројектни тим настоји да обезбеди избеглицама из 
Хрватске и Босне и Херцеговине да остваре своја 
права у местима одакле су избегли.
У том циљу, правни тим пројекта пружа бесплатну 
правну помоћ и правне савете избеглицама у припре-
мању правних докумената -поднесака (тужбе, 
жалбе....) највише из области:
• Поврат и обнова имовине
• Станарска права
• Пензиона права
Правни тим пројекта не заступа избегла лица из 
Босне и Херцеговине и Хрватске пред судовима и 
релевантним институцијама тих држава, али им 
помажу како би били у могућности да се сами 
заступају пред тим институцијама.

• Пружање правне помоћи  расељеним лицима, избе-
глицама и повратницима

• Заступање интерно расељених лица пред судови-
 ма и другим релевантним институцијама на Косову
 и Метохији

• Израда правних докумената - поднесака за избе-
глице из Босне и Херцеговине и Хрватске 

• Писање извештаја о темама које се тичу оствари-
вање права избеглица и расељених лица

• Пружање помоћи приликом прикупљања докуме-
ната повратника

• Преношење примера најбоље праксе и  искуства 
при пружању правне помоћи избеглим и  расеље-
ним лицима

Информисање кључних заинтересованих страна у 
пројекту путем:
• Интернет странице пројекта
• Дистрибуције и емитовања штампаног и аудио-

визуелног материјала
• Бесплатне инфо линије 
• Информативне теренске посете насељима са по-

вратницима и расељеним лицима
• Медијске покривености успешно решених случа-

јева пројекта
• Организовање јавних догађаја-скупова

Очекивани резултати
• Пружена бесплатна правна помоћ интерно расе-

љеним лицима, избеглицама и повратницима 
на начин којим се обезбеђује потпуно оствари-
вање њихових људских права

• Унапређено праћење и извештавање о стању 
људских права и  законодавним променама и 
другим темама које утичу на избеглице и интер-
но расељена лица

• Повећана доступност информација које су не-
опходне за остваривања права избеглицама, 
расељеним лицима и повратницима. Ове инфор-
мације биће доступне релевантним институци-
јама на локалном, регионалном и националном 
нивоу

Циљне групе
• Интерно расељена лица са Косова и Метохије
• Избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске
• Повратници по основу Споразумa о реадмисији

Повратници
Пројектни тим настоји да обезбеди повратницима на 
основу Споразума о реадмисији да остваре своја 
права по повратку у Србију.
Правни стручњаци пружају бесплатне правне савете 
и информације о могућностима остваривања одређе-
них права  и пружају помоћ у прикупљању докумена-
та како би остварили  та права.  Пројектни тим тежи 
да путем директног контакта и посетама местима 
боравка повратника помогне повратницима при по-
вратку у заједницу кроз специфичне активности.

• Другим имовинским питањима (нелегално запоседање 
имовине, преварне трансакције и отуђење имовине, 
нелегална експропријација имовине....)

• Питањима приватизације

Поред права на имовину пројекат је посебно усмерен 
на економска и социјална права, као и забрану 
дикриминације расељених лица. 
Један од основних средстава правне заштите којим се 
користи наш тим правних стручњака је директно засту-
пање пред судовима и другим релевантним институци-
јама на Косову и Метохији.  То је јединствена одлика 
овог пројекта.
Поред непосредног рада са клијентима, пројекат ради 
и на идентификацији институционалних и законодав-
них недостатака и проблематичне праксе
која имају негативан утицај на остваривање права 
расељених.  Наш тим правника континуирано извешта-
ва о проблемима са којима се сусрећу у свом 
свакодневном раду. Своја запажања анализирају у 
складу са важећим стандардима и објављују у темат-
ским извештајима доступним за јавност.  


