ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ
ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О
РЕАДМИСИЈИ
Основни циљ пројекта „Заштита и унапређење имовинских права интерно
расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији – Правна
помоћ” заснован је на заштити и остваривању основних људских, нарочито
имовинских, права интерно расељених лица, избеглица и повратника по основу
споразума о реадмисији (у даљем тексту: Корисници) кроз механизме обезбеђивања
бесплатне правне помоћи.
Предвиђене Пројектне активности непосредно се реализују кроз успостављање и
рад канцеларија бесплатне правне помоћи, при чему се правна помоћ пружа крајњим
Корисницима у оквиру сталних канцеларија бесплатне правне помоћи, кроз рад
Моблиних правних тимова на „терену”, као и уз сарадњу са надлежним институцијама.
Кључне активности Пројекта усмерене су на обезбеђивање адекватног приступа
информацијама, саветима и ефикасне правне подршке која је неопходна да би
корисници Пројекта остварили своја права.
У том смислу правна подршка обухвата:
- Правно информисање и саветовање;
- Правну помоћ;
- Заступање интерно расељених лица пред надлежним органима,
организацијама и институцијама на АП Косово и Метохија.
Корисници Пројекта:
1. Интерно расељена лица
Пројектни тим настоји да обезбеди уживање основних људских права интерно
расељеним лицима у местима боравка пре принудног расељења. У том смислу, посебан
значај огледа се у пружању правне подршке у области заштите и остваривања њихових
имовинских права. Поред права на имовину, Пројекат је усмерен на економска и
социјална права, као и забрану дискриминације интерно расељених лица.
Директан начин правне заштите обухвата пружање бесплатних правних
информација, савета и помоћи, као и заступање пред судовима, другим органима,
организацијама и институцијама на АП Косово и Метохија.
2. Избеглице
Пројектни тим настоји да избеглицама обезбеди да остваре своја права у
Републици Србији и местима одакле су избегла. У том циљу, правни тим Пројекта
пружа бесплатне правне информације, савете и помоћ у областима од значаја за
њихова права. Иако Правни тим Пројекта не заступа избегла лица из Босне и
Херцеговине и Хрватске пред судовима и другим релевантним органима и
институцијама тих држава, помаже како би наведена лица била у могућности да
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заштите своја права пред тим органима и институцијама, и то пружањем
правних информација, правним саветовањем и састављањем потребних правних аката.
Паралелно са тим, развија сарадњу са организацијама чије активности избеглицама
могу бити од значаја за ефикасно остваривање потребне правне подршке.
3. Повратници по основу споразума о реадмисији
Пројектни тим настоји да олакша и обезбеди повратницима на основу споразума о
реадмисији да остваре своја права по повратку у Републику Србију. Правни стручњаци
пружају бесплатне правне информације и савете о могућностима остваривања
одређених права наведених лица и пружају правну подршку, нарочито помоћ у
прикупљању докумената како би остварила та права.

Пројектом је предвиђено пружање правне помоћи Корисницима који су у тешком
социјално-економском положају, и то у оним областима друштвеног живота која су за
поменута лица од значаја за остваривање њихових основних људских права (области:
имовинских права, права на социјално осигурање и заштиту, право на образовање, рад,
смештај...).
Поред сталних Канцеларија бесплатне правне помоћи у Београду, Краљеву, Нишу,
Врању, Грачаници и Косовској Митровици, Корисницима су на располагању тернске
посете Мобилних правних тимова, бесплатна инфо линија 0800 108 208 и интернет
странице Пројекта.

Пројектом предвиђено пружање правне помоћи
Корисницима биће одржано 08.06.2018. у просторијама
КТЦ од 11 часова.
Све додатне информације можете добити од
Повереника за избеглице и миграције Општине
Лапово.
Контакт телефон:063/1185-308

2

