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КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН 
ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН?
Овај информативни билтен намењен је свим 
особама које 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 правни тим Пројекта 
може да Вам помогне у вези са Вашим правним 
проблемом.

ШТА ПРОЈЕКАТ МОЖЕ 
ДА ВАМ ПРУЖИ?
Пружамо бесплатну правну помоћ избеглим и 
расељеним лицима у погледу правних проблема 
који се односе на место њиховог предратног 
пребивалишта. 
Услуге које Пројекат може да Вам пружи зависе 
од природе Вашег правног проблема, али и од 
тога које су институције надлежне за решавање 
Вашег правног проблема. 
За избегла лица са подручја Хрватске и БиХ наш 
правни тим пружа бесплатне правне савете или 
пише поднеске надлежним органима (органи 
јавне управе, суд, итд.). 
За интерно расељена лица са подручја АП КиМ 
наш правни тим поред пружања бесплатних 

правних савета или писања поднесака надлежним 
органима (органи јавне управе, суд, итд.) пружа и 
бесплатно заступање пред судовима и државним 
органима на подручју КиМ.

ШТА ПРОЈЕКАТ НЕ МОЖЕ 
ДА ВАМ ПРУЖИ?
Не можемо Вам помоћи око:
- купопродаје покретних или непокретних ствари;
- пружања финансијске помоћи за куповину 
лекова, грађевинског материјала, итд.

- психо-социјалне помоћи;
- правних проблема за које су надлежни органи 
Републике Србије;

- било које врсте породичних спорова

КАКО ДА ЗАТРАЖИМ 
ПРАВНУ ПОМОЋ?  
Процедуре Пројекта су следеће:
1. пријава и заказивање пријема код правног 
саветника:
Пријем код саветника Пројекта заказује се лично 
у канцеларији пројекта или путем телефона. 
Предност приликом пријема имају странке код 
којих постоји рок за предају поднесака или 
обраћања надлежном органу, што је обавезно да 
се нагласи приликом заказивања пријема.
 

Пројекат реализује
конзорцијум предвођен:



2. ко ће Вас примити:
За пријем и рад са странкама задужени су правни 
саветници Пројекта. 

Након упознавања са Вашим правним проблемом и 
увидом у документацију коју поседујете, правни 
саветник ће одлучити који вид бесплатне правне 
помоћи ће Вам бити пружен. 

• У случају да Ваш правни проблем не спада у 
надлежност нашег Пројекта, правни саветник 
ће Вас обавестити о томе и евентуално упутити на 
Вама распложива правна средства. 

• Уколико поводом Вашег правног проблема 
правни саветник напише поднесак, дужни сте да 
потпишете све примерке истог, при чему један 
примерак задржавате за себе.

• Ако за Ваш случај буде одобрено бесплатно 
заступање од стране правног тима Пројекта, 
закључићете уговор о правној помоћи са 
представником Пројекта. 

• Уговором ће бити утврђена међусобна права и 
обавезе, а посебно трајање периода у ком ће 
Вам Пројектни тим пружати услуге бесплатног 
заступања. 

• На основу закљученог уговора о правној помоћи 
потребно је да издате пуномоћје којим овлаш-
ћујете правне саветнике Пројекта да преду-
зимају тачно одређене радње у поступку који се 
тичу заштите и остваривања Ваших права.

• Странке које желе да прибаве документацију из 
институција са подручја АП КиМ морају издати 
оверено пуномоћје правним саветни-
цима Пројекта, како би они у њихово име 
покушали да прибаве документ. Правни тим ће у 
оквиру својих могућности, али и објективних 
околности на терену, покушати да прибави 
документ. Пројектни правни 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. У услуге правног тима не спадају евентуалне таксе или 
трошкови поступка чије плаћање у складу са важећим прописима захтевају надлежни органи у сваком 
појединачном предмету.

ШТА ОЧЕКУЈЕМО ОД ВАС?
На састанку са правним саветником Пројекта 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 правним саветницима односите са уважавањем. 
Правни саветници Пројекта су овлашћени да одбију пружање 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!

0800.108.208

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

Београд | Трг Николе Пашића 12/7
Тел: +381.11.3342.115
Факс: +381.11.3342.108
Е-mail: info@pravnapomoc.org

Краљево | Хероја Маричића 47
Тел/Факс: +381.36.315.760
Е-mail: info.kv@pravnapomoc.org

Ниш | Епископска 26/4
Тел/Факс: +381.18.253.015
Е-mail: info.ni@pravnapomoc.org 
Наше особље на Косову и Метохији
можете контактирати:
Косовска Митровица | Краља Петра I бб 
(поред Raiffeisen банке)
Тел/Факс: +381.28.424. 021
Е-mail: info.km@pravnapomoc.org 
Грачаница |Школска ББ
Тел/Факс: +381.38.64.735
Е-mail: info.gc@pravnapomoc.org

www.pravnapomoc.org


