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

ИНФОРМАТИВНИ
БИЛТЕН Бр. 3
УПУТСТВО ЗА ОСОБЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ДРУШТВЕНИХ
ПРЕДУЗЕЋА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Поштовани корисници,
Услед великог броја пријава поводом поступка приватизације друштвених предузећа на
Косову и Метохији, у жељи да вам поједноставимо покретање поступка како бисте остварили
своја права и будемо што ефикаснији молимо вас да се придржавате следећих упутстава:
• Уколико сте у могућности прегледајте на интернету wеб страницу Косовске агенције за приватизацију обавештања о ликвидацији предузећа и листама радника који остварују права на 20 % од продаје.
Обавештења се налазе на www.пак-кс.орг (колона са леве стане “ликвидација” и “листе радника”)
• Уколико је ваше предузеће на листи СТРОГО водите рачуна о задатом РОКУ -то је једини и последњи
рок и Косовска агенција за приватизацију не уважава било какве изузетке
• Уколико желите да вам ми помогнемо приликом покретања поступка (подношење захтева или
изјављивања жалбе), молимо вас да нам се прво најавите путем телефона. Правници нису у
обавези да вас приме без претходне телефонске најаве и мораћете да чекате јер приоритет имају
странке који имају заказане термине
• Водећи рачуна о року који је задала Косовска агенција за приватизацију, Пројекту бесплатне правне
помоћи МОРАТЕ да се обратите најмање 10 ДАНА пре истека рока како би имали времена да вам
помогнемо. Поред састављања жалбе или захтева потребно је доставити вашу жалбу или захтев
надлежном органу на Косову и Метохији. Напомињемо да поштански саобраћај не функционише
између Србије и КиМ
• Уколико се не држите овог рока Пројекат бесплатне правне помоћи НЕ МОЖЕ СНОСИТИ
ОДГОВОРНОСТ за неприхватање ваше жалбе или захтева и неуспех у поступку

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА У ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ
ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
1. У рубрици "име ДП-а" напишите назив друштвеног
предузећа у коме сте радили до јуна 1999
2. У рубрици "име и презиме" напишите своје име и
презиме (за жене и девојачко презиме)
3. У рубрици "адреса" упишите адресу где тренутно
станујете
4. У рубрици "подаци за контакт" пратите упутство и
унесите ваше бројеве телефона, факса, емаил
5. У рубрици "подаци банке" унесите податке уколико
имате рачун у банци на Косову и Метохији (не из
Србије, само банка која послује на поручју КИМ
долази у обзир. Уколико немате, оставите празно)
6. У рубрици “вредност у еврима” упишите вредност
за коју сматрате да вам предузеће дугује. То је
цифра за неисплаћене плате од јуна 1999. када сте
били принуђени да напустите ваше радно место, до
2003. уколико сте корисник привремене новчане
накнаде или до тренутка када сте засновали нови
радни однос или до тренутка одласка у пензију.
Износ ћете израчунати на следећи начин:
број месеци у том периоду помножите са бруто
износом плате коју сте имали маја месеца 1999.
(бруто плата је плата са свим порезима и
доприносима)
7. У рубрици "40.1.7." под називом "неосигурана
потраживања", можете штиклирати само један
квадрат по обрасцу. Свакако штиклирајте први
квадратић "потраживање за неисплаћене плате "

8. Уколико имате још неко потраживање морате
попунити други образац и тек на њему штиклирати
неки други квадратић (уколико на пример имате
4 потраживања, морате попунити 4 обрасца)
9. У великом квадрату са десне стране упишите
"потражујем неисплаћене плате у периоду од 1999.
до момента када се то потраживање окончало"
10. У квадрату „пратећи докази потраживања“
упишите документе које прилажете а који доказују
да сте тамо радили. То може бити оверена
фотокопија радне књижице, фотокопија личне
карте, фотокопија расељеничке легитимације или
било који други доказ о раду у том предузећу.
Имајте у виду, да они који не поднесу фотокопије
ових докумената неће бити узети у разматрање и
биће одбијени од стране КАП-а
11. Уколико немате радну књижицу обавезно у
великом квадрату са десне стране (испод периода
потраживања) упишите “захтевам увид у архиву
предузећа јер немам радну књижицу”
12. На крају, попуните дно странице својим именом,
називом радног места на коме сте били запослени
(на пример: књиговођа) и датумом кад сте
попунили овај образац.
ОБРАЗАЦ ОБАВЕЗНО ПОТПИСАТИ
13. Све што сте попунили мора бити апсолутно
истинито јер у супротном можете кривично
одговарати и то пише на самом обрасцу

Ваше захтеве-поднеске морате подносити у складу са роковима утврђеним важећим прописима
на КиМ. Пропуштање рока за последицу повлачи да нећете успети да остварите своје право!

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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