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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА  
 
CRP/K Програм грађанских права Косова 
CRP Комисија за имовинске захтеве Косова 
EC Европска комисија 
EULEX Мисија владавине права Европске уније на Косову и Метохији – ЕУЛЕКС  
GOS Влада Србије 
HPC Комисија за стамбене и имовинске захтеве 
HPD Дирекција за стамбена и имовинска питања 
HRRP Комисија за разматрање људских права 
IDP Интерно расељено лице 
KiM Косово и Метохија 
KIRS Комесаријат за избеглице Републике Србије 
KFOR Косовске снаге 
KPA Косовска агенција за имовину  
KPCC Комисија за имовинске захтеве Косова 
KTA Косовска поверилачка агенција  
OKiM Канцеларија за Косово и Метохију  
NGO Невладине организације  
OHCHR Канцеларија Високог комесара за људска права 
OSCE Организација за европску безбедност и сарадњу - ОЕБС 
SRSG Специјални представник Генералног секретара Уједињених Нација 
UNHCR Високи комесаријат УН-а за избеглице 
UNMIK Мисија УН на Косову1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Косово*- Овај назив је без прејудицирања ставова о статусу и у складу је са Резолуцијом УН Савета 
Безбедности 1244/99 и мишљењем Међународног суда правде о Косовској Декларацији о 
независности“. 
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ОДЕЉАК 1 – УВОД 
 
Ова ажурирана верзија приручника је и даље практичан водич који помаже 
адвокатима практичарима у пружању правне помоћи интерно расељеним лицима  са 
Косова и Метохије.2 То чини тако што укључује лекције научене из искуства стручњака 
из ранијих програма за пружање правне помоћи и осталих постојећих програма који су 
укључени у повраћај имовине, приступ правди и сличне проблеме који погађају 
интерно расељена лица са Косова и Метохије. 
 
Када се овај документ чита на интернету, могућ је непосредни приступ подвученим 
линковима и тексту означеном плавом бојом држањем Ctrl тастера и кликом на линк. 
 
Структура овог приручника је израђена у складу са домаћим и међународним 
законима и практичним методама/најбољом праксом у пружању помоћи овим 
угроженим групама које живе у расељењу. Ова методологија се такође подстиче у 
Принципима о повраћају стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица 
(Пинхеиро принципи).3 У Водећим принципима УН о интерној расељености (Водећи 
принципи)4 се такође наводи да су домаће власти одговорне за пружање заштите и 
хуманитарне помоћи расељеним лицима у оквиру своје надлежности. 
 
Ситуација интерно расељених лица са Косова и Метохије се разликује од многих 
других проблема везано за интерно расељена лица из међународних принципа, по 
томе што овде држава има ограничену правну власт и утицај у областима одакле 
потичу интерно расељена лица. Међутим, у овом случају држава има могућност да 
помогне овим интерно расељеним лицима у остваривању њихових права путем 
сарадње, учествовањем и чак подршком пројектима правне помоћи као што је овај, 
што је и била пракса још од почетка првог пројекта правне помоћи. 
 
Пинхеиро принципи се директно односе на ситуације као што је ситуација на Косову и 
Метохији где УН врши ефективну власт државе и наглашавају да прелазни орган УН 
задржава примарну одговорност да примењује међународне стандарде људских 
права, као што је описано у Принципима.5 
 
Главна разлика у томе, у овом Приручнику у односу на већину других, је то да је 
посвећена посебна пажња стварном пружању правне помоћи кроз заступање интерно 
расељених лица пред судовима, органима управе и осталим институцијама Косова и 
Метохије, а који разликује правну помоћ која се пружа интерно расељеним лицима у 
оквиру овог пројекта од остале правне помоћи овој групи у Србији. 
 
 
 
 
  

                                                             
2 Све референце у овом Приручнику за Косово и Метохију су дате у вези са чланом 182 Устава Републике 
Србије. Све референце за Косово укључују читав регион покрајине укључујући Метохију. 
3 UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/17, Principle 22.3 
4 Садржани у анексу УН документа E/CN.4/1998/53/Add.2 од 11/02/1998. године.  
5 УН Приручник о повраћају стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, страна 19 



6 
 

Тренутна ситуација у вези са имовинским правима интерно расељених лица са 
Косова 
Центар за мониторинг интерног расељења је известио да „око 209.000 регистрованих 
интерно расељених лица у Србији крајем 2013. gодине према српском Комесаријату за 
избеглице“6 не укључујући око 17.100 „интерно“ расељених лица живи на Косову7 или 
да око 16.000 расељених са Косова и Метохије живи у Црној Гори.8 Косовска агенција 
за имовину је навела на својој интернет страници да постоји преко 42.749 имовинских 
захтева поднетих код те агенције, од којих је о 42.114 захтева одлучено. Током 2004. 
године интерно расељена лица су поднела око 21.000 тужби за накнаду, од којих је 
већина процеса обустављена од стране УНМИК Одељења правде до септембра 2008. 
године. Правни поступци за неке од обустављених тужби су започели пред неким од 
општинских судова. Важно је напоменути да значајан број тужби за накнаду није у вези 
са захтевима код Косовске агенције за имовину будући да се велики број односи на 
имовину која је уништена након доласка НАТО снага у јуну 1999. године.  
 
Центар за мониторинг интерног расељења извештава да „Више од деценије након 
њиховог пресељења, близу пола регистрованих интерно расељених лица наставља да 
живи у несигурним условима. Скоро половина свих интерно расељених лица и даље 
живе у лошим условима становања са ограниченим приступом основним услугама. 
Просечни услови у којима ова лица живе су генерално инфериорни у односу на услове 
заједнице њихових домаћина; положај расељених Рома је далеко гори у односу на 
положај других расељених лица која нису Роми.“9 
 
Места која су често била посећивана ради решавања захтева 
Већина интерно расељених лица и даље трпе због непостојања приступа 
институцијама на Косову или из објективних или из субјективних разлога, како би 
могли сами да се позабаве својим имовинским проблемима. Као резултат тога, 
настало је неколико мерила током мандата УНМИК-а како би се решио овај недостатак 
приступа; укључујући оснивање Канцеларије за везу са судовима (КВС) у областима 
које помажу олакшавање приступа угрожених етничких група „судовима“. Међутим, 
ова услуга више не постоји, будући да се КВС затворила у јуну 2016. године. Поред 
тога, Косовска агенција за имовину је имала канцеларије у Београду, Крагујевцу и 
Нишу све до њиховог затварања у јуну 2008. године, канцеларије су остале затворене 
преко годину дана пре него што су поново отворене у оквиру УНХЦР-а. Та организација 
је тренутно у процесу реструктуирања у време писања овог приручника. 
 
Институционална правна помоћ на Косову постоји али једна од главних препрека је то 
да примаоци правне помоћи морају бити становници Косова. Осим тога, озбиљна 
буџетска смањења су учинила да правна помоћ практично не постоји. 
 
Постоји мали број невладиних организација које пружају ограничене облике правне 
помоћи интерно расељеним лицима у вези са проблемима који се односе на имовину 
(нпр. прибављање докумената). Али са изузетком Пројекта правне помоћи ниједна 
није у посебној обавези да помаже у имовинским питањима. 

                                                             
6 Интернет страница УНХЦР-а у Србији www.unhcr.org.yu/utils/File.aspx?id=326 укључујући структуру 
према општинама 
7 Интернет страница Центра за мониторинг интерног расељења: Анализа цифара косовских интерног 
расељених лица, Приступ јануар 2017. године 
8 Интернет страница УНХЦР-а у Црној Гори http://www.unhcr.org/montenegro.html  
9 Србија Преглед 2013: Одуговлачење интеграције, Центра за мониторинг интерног расељења 
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ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
Садашња структура тренутног Пројекта правне помоћи се базира на моделу који је 
утврђен у Програму правне помоћи данског Савета за избеглице из 2008. године.10 
Садашњи Пројекат има овлашћење да пружи правну помоћ и информације интерно 
расељеним лицима са Косова и Метохије, као и избеглицама из Босне и Херцеговине и 
Хрватске. Заступање је претежно обезбеђено пред судовима и квази судским органима 
Косова и Метохије, кроз примену домаћих и међународних закона, конвенција и 
принципа. 
 
Сваки покушај да се обезбеди свеобухватни Програм правне помоћи за интерно 
расељена лица и избеглице треба да има неколико основних услова: 

- оснивање теренских канцеларија широм Србије у областима са значајним бројем 
интерно расељених лица и избеглица; 
- редовне теренске посете како би се дошло до оних лица која имају тешкоћа у 
приступу успостављеним канцеларијама за правну помоћ; 
- успостављање пријемног процеса, укључујући критеријуме за подобност правне 
помоћи и идентификацију врста правне помоћи која се може пружити; 
- успостављање транспарентног и јединственог процеса примене, укључујући обрасце 
и процедуре којима се штите како клијенти тако и пружаоци правне помоћи; 
- идентификација главних врста проблема који утичу на расељена лица и избеглице; 
- идентификација различитих институција овлашћених да се баве конкретним 
питањима; 
- признавање и решавање потенцијалних безбедносних проблема у вези заступања 
клијената на Косову и Метохији; 
- разумевање посебних потреба за поверљивошћу докумената клијената и 
професионализам у предмету; 
- детаљно бележење статистичких података о броју предмета и завршеним радовима; 
- припремање и широка распрострањеност кампање о информацијама која досеже до 
угрожених група; 
-  слободан приступ судовима, катастру и осталим службама широм Косова и Метохије. 

 
  

                                                             
10 Основан од стране Европске агенције за реконструкцију „да реализује програм правне помоћи у 
оквиру институција Владе Србије које се баве избеглицама и интерно расељеним лицима“ 
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УТВРЂЕНИ НИВОИ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
Пројекат је категорисан у три (3) прогресивна нивоа правне помоћи која се пружа 
расељеним лицима и два нивоа за избеглице. Сваки ниво подразумева другачији низ 
активности. Ови нивои су наведени испод: 

Правне информације/савети 

Основну правну информацију може одмах пружити службеник правне помоћи без 
претходног одобрења укључујући оне које се односе на питања која су изван 
овлашћења Пројекта правне помоћи. Она обухвата информације за клијента о 
одговарајућем месту где се подносе документа/захтеви или информације о 
конкретном судском поступку. У мери у којој је могуће, службеник правне помоћи 
треба да помогне у директном контактирању одговарајуће институције/организације. 
Подносилац захтева који се обрати канцеларији за правну помоћ и тражи основне 
правне информације треба само да попуни формулар за интерне потребе правне 
помоћи. Примерак обрасца је приложен на крају приручника. 

Правни савет захтева потпуније разумевање правног проблема подносиоца захтева и 
обухвата саветовање клијента о питањима као што су доступност правних лекова, 
припрема суђења, правна опција, тактике итд. (нпр. кога треба да тужи, шта треба да 
захтева, по ком основу, код које институције, итд.). 

Правна помоћ 

Правна помоћ захтева постојање стварног заступничког односа између клијента и 
службеника правне помоћи. То укључује пружање директне помоћи у изради и 
подношењу захтева, тужби, дописа као и прикупљање доказа/докумената. Када се 
утврди да постоји потреба за правном помоћи, службеник за правну помоћ припрема 
сажетак случаја истичући чињенице и проблеме у вези са случајем и захтева 
одобрење од Вође тима да пружи правну помоћ. Када добије одобрење, потписује се 
Уговор о пружању услуге правне помоћи, уз истицање конкретне помоћи која се пружа 
клијенту. Шаблон уговора је приложен на крају приручника. 

Заступање пред судом (само за интерно расељена лица) 

У зависности од случаја, обезбеђено је заступање пред судом, и то првостепеним 
судом, Врховним судом и осталим надлежним органима. Критеријум за прихватање 
случајева који обухватају заступање пред судом, поред тога што клијент треба да буде 
расељено лице, обухвата и потенцијалне случајеве за успостављање преседана и 
основаност случаја. Када то одобри Вођа тима, Виши правни стручњак или  именовани, 
службеник за правну помоћ може да заступа клијента на одобреном нивоу.  

У циљу заштите службеника за правну помоћ од обавезивања на заступање клијента 
на нивоима који нису прихватљиви за Пројекат, одобрење за заступање се мора 
регистровати за сваки ниво заступања одвојено. На пример, може се дозволити правна 
помоћ заступања на нивоу општинског суда, али је потребно одвојено одобрење за 
заступање на нивоу окружног суда. Ово омогућава Пројекту да спроведе нови преглед 
предмета за сваки ниво како би се обезбедило да је и даље у оквиру овлашћења 
пројекта, да није фриволан и да је прихватљив за следећи ниво.    
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Дијаграм процене и нивоа пружене правне помоћи 
 
 
 
 
 
 
 
 
Појединац испуњава 
критеријуме погодности за 
правну помоћ 
                                                         → 

Правни информације/ степен савета 
 
Обезбеђене правне информације/савет, 
уговор о пружању услуга потписан, према 
потреби 
 

Правни 
службеник се 
обавештава о 
детаљним 
информацијама 
случаја → 
 

 
          ↑ не 
 
Потребна правна 
помоћ поред 
информација/савета? 
                            → да 

 
 
 
 
Подносилац захтева хоће да покрене 
поступак за наслеђивање имовине њеног 
оца али не зна ком суду треба да се 
обрати. Након разматрања детаља 
случаја, службеник за правну помоћ је 
саветује ком суду да се обрати и која 
документа су јој потребна за подношење. 

Степен правне помоћи 
 
Случај је одбијен за даљу обраду 

и подносилац је обавештен о 
разлозима. Правна 

информација/савет су дати ако је 
то могуће 

 
Правни 
службеник 
тражи 
одобрење 
правног 
саветника за 
даљу обраду 
 

    ↑ не 
 
Случај 
одобрен за 
даљу обраду? 
           
               → да 

 
Пружена правна помоћ. 
Потписани су уговор о пружању 
услуге као и пуномоћје. 
 
Након пријема савета од правне 
помоћи о најбољем току акције у 
том случају, подносилац жели да 
поднесе тужбу Општинском суду 
у Приштини. Након пријема 
одобрења од главне 
канцеларије, правни службеник 
сачињава тужбу у име клијента. 
Правна помоћ такође обухвата 
испоруку тужбе суду. 

Степен правног заступања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пружена правна помоћ. 
Потписани су уговор о пружању 
услуге као и пуномоћје. 
 
 
 
 
Правни службеник припрема 
случај и лично се појављује 
пред Општинским судом у 
Приштини у име подносиоца 
ради расправе. 
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ОДЕЉАК 2 – ПРОЦЕС ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
Процес правне помоћи обухвата следеће главне кораке: захтев за правну помоћ, 
преглед захтева, процена основаности случаја, прихватање/одбијање случаја, 
пружање правне помоћи, затварање случаја. Сваки процес има неколико под-процеса 
који су детаљније описани у засебним насловима који се односе на те под-процесе. 
 
Захтев за правну помоћ  
 
Појединац мора формално да затражи правну помоћ, у зависности од правног питања 
и његове/њене ситуације, може да постане или не постане клијент. У случајевима који 
не потпадају под овлашћења програма, појединци који траже помоћ се углавном 
упућују на друге организације са одговарајућим овлашћењима. Исто тако, разне 
организације и институције упућују правне случајеве на програм уколико ти случајеви 
не потпадају под њихова овлашћења или способности. Програм (видети даље у тексту) 
сарађује са широком мрежом организација које могу редовно да упућују клијенте 
интерно расељена лица или избеглице. Поред тога, програм помаже процесима који 
су у току – као што је УНХЦР програм регистрације интерно расељених лица – са циљем 
олакшавања решавања правних случајева који се често не решавају годинама. 
 
 Појединци могу да конкуришу за правну помоћ лично, путем телефона, укључујући и 
преко бесплатног телефонског броја, иако последња два начина имају предност 
будући да омогућавају члану особља да објасни клијенту шта да понесе на 
иницијални разговор.  
 
Већина захтева за правну помоћ се прими директно од појединаца који су сазнали за 
услуге Правне помоћи преко информативног материјала који је припремио пројектни 
тим, преко медија и из других извора. 
 
Како би се лично пријавили за правну помоћ, свако лице може да се обрати било којој 
канцеларији за правну помоћ и да попуни захтев за правну помоћ. Поред тога, 
спроводе се и теренске посете широм Србије како би се олакшао приступ правној 
помоћи оним особама које не могу да дођу до канцеларија за правну помоћ. 
 
Захваљујући сарадњи између Пројекта и Канцеларије за Косово и Метохију, 
невладиним организацијама и другим организацијама, велики број случајева је упућен 
на Пројекат за правну помоћ. Ово се ради било на основу овлашћења пројекта, као у 
случају Канцеларије за Косово и Метохију или путем других аранжмана, као што је 
случај са невладиним организацијама. Поред тога, Диадикасиа која је консултантски 
била одговорна за претходни пројекат је извршила пренос свих списа на Канцеларију 
за Косово и Метохију будући да је дошло до престанка рада. У идеалном случају, 
претходник пројекта је требало да оконча сваки од предмета на крају свог рада тако да 
се сваки клијент може контактирати након поновног отварања, да нови захтеви имају 
ажуриране информације као и да су одобрења прописно евидентирана у базу 
података. Нажалост овај поступак се није спровео што је касније довело до збрке са 



11 
 

предметима, будући да је било потребно неколико месеци да се ажурира статус 
предмета, при чему многи клијенти нису били сигурни да ли су клијенти правне 
помоћи или не. 
 
Примање упућених предмета 
 
Након што се утврди да је предмет који је упућен правној помоћи у оквиру 
надлежности пројекта, контактира се клијент чији је предмет како би се осигурало да 
се пренос предмета врши уз његову дозволу, као и да би клијент формално потписао 
одобрење за пренос предмета и заступање. Сви детаљи о томе где је предмет био 
(нпр. код које организације) се морају уписати у списе предмета ради пропратне 
комуникације са претходном организацијом, према потреби, о отвореним и другим 
питањима у вези са предметом. Поред тога, то ће помоћи у идентификовању 
ефикасности партнерства са спољним организацијама. 
 

Друге организације са којима је Пројекат сарађивао у прошлости уз упућивање 
 
Захтеви интерно расељених лица само за документа - Praxis +381 11 344 4486 
Захтеви избеглица из Босне – Балкански центар за миграције +381 11 322 0987 
Захтеви избеглица из Хрватске за правну помоћ – Центар за мир, правне савјете и 
психосоцијалну помоћ +385 32 413 319 
Разна правна помоћ у Хрватској – Српски национални савет - tatjana.spasojevic@snv.hr 
 
Приближавање особама које имају потешкоћа у приступу правној помоћи 
(теренске посете) 

Постоје многи случајеви где клијент није био у могућности да приступи било којој 
установљеној канцеларији за правну помоћ из разних здравствених, финансијских или 
других разлога. Пре свега постоји одговорност пружаоца било које правне помоћи да 
осигура да потенцијални подносиоци захтева могу да приступе услузи. Посебну пажњу 
треба обратити на рањиве категорије чија свеукупна ситуација и посебне потребе, 
укључујући потребу за информацијама, их спречавају да приступе услугама правне 
помоћи. 
 
Како би се позабавили таквим питањима приступа службеници на пројекту спроводе 
редовне теренске посете, када је то могуће. Током пројекта је било неколико 
планираних теренских посета за утврђени временски период, наменске посете су 
такође планиране на основу потреба за истим. Свака канцеларија за правну помоћ се 
подстиче да успостави контакт са местима која су централне тачке за расељена 
лица/избеглице у областима где исти могу имати потешкоћа у приступу било којој од 
успостављених канцеларија како би олакшале њихов приступ тим канцеларијама. Пре 
одласка у теренску посету одговарајући службеник треба да унапред координира са 
Вишим правним саветником (КЕ2) из логистичких и практичних разлога. 
 
Клијент је расељено лице, старија особа слабог имовинског стања која живи у Јагодини 
и тражи помоћ у прибављању пресуде Општинског суда у Приштини будући да та 
особа није у могућности да оде самостално на Косово. Како би се олакшао приступ 
службеник добија пуномоћје од клијента са циљем прибављања пресуде. 
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Коришћење мрежа општинских повереника је такође корисно будући да они обично 
редовно контактирају са расељеним лицима/избеглицама а налазе се широм Србије. 
Координирањем напора са локалним повереницима у различитим општинама, 
општинским властима или чак расељеним општинама са Косова и Метохије, правни 
службеник може да закаже састанак са расељеним лицем током теренске посете. Ово 
има додатну корист у изградњи овлашћења ових организација. 
 
Директно информисање ових циљних група кроз стратешко ширење информативног 
материјала и одабране наступе у специјализованој штампи и електронским медијима 
је такође неопходно будући да се на тај начин допире до особа које нису у директном 
контакту са повереницима или другим организацијама. Штампани материјал такође 
треба дистрибуирати организацијама које су у контакту са расељеним лицима тако да 
имају увид у овлашћење и шта може или не може да се учини помоћу правне помоћи. 
 

Организације са којима је Пројекат сарађивао у прошлости 
 

Иницијатива за развој и сарадњу 
Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 
Дански савет за избеглице у Србији 
Екуменска хуманитарна организација 
Eneca 
Група 484 
Микро развој 
Центар за права мањина 
Канцеларија за Косово и Метохију, Влада Републике Србије 
PRAXIS – заштита избеглица, интерно расељених лица и повратника по реадмисији 
Црвени крст Србије 
Ромски центар за демократију 
УНХЦР Агенција УН за избеглице 
  
Пријава путем телефона 
 
Постоје многи случајеви у којима појединци траже само основне правне 
информације/савете који се могу пружити путем телефона укључујући позивање 
бесплатног телефонског броја Пројекта. Појединци могу назвати у било ком тренутку 
током радног времена. Поступак за примање и обраду таквих захтева је објашњен под 
насловом „Пружање правне помоћи путем телефона“ ниже у тексту. 
 

БЕЛЕЖЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ 
 
Образац за правну помоћ је креиран тако да осигура да се забележе најважнији 
детаљи подносиоца захтева/клијента и предмета. Поред информација које су 
неопходне за образац захтева испитивач треба да прибави што је више детаља могуће 
о том предмету. Постоје многобројни разлози за темељно и прецизно бележење 
детаља подносиоца захтева/клијента: 
- желите да будете сигурни да ћете поново моћи лако да контактирате свог клијента; 
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- потребно вам је да детаљно забележите тврдње будући да су оне основа вашег 
предмета и процене правних питања. 
- прикупљање што више детаља је одличан почетак како би досије био добро 
организован. 
 
Почетни запис треба да садржи што више од следећих информација од чега је већина 
већ истакнута у обрасцу захтева, како следи: 
 
- контакт детаљи подносиоца захтева/клијента. Вероватно ћете морати у будућности 
да контактирате особу путем телефона или писаним путем. Најбоље је да забележите 
све могуће начине контактирања – нпр. уколико особа има две адресе или два броја 
мобилних телефона, забележите оба. Ово се односи и на е-маил адресе, где је то 
могуће. Уколико нема адресе онда прибележите адресу рођака или пријатеља. 
 
- име подносиоца захтева/клијента. Треба да забележите како име тако и презиме а 
тамо где постоји више клијената (нпр. супруг и супруга) или подносилац користи 
различита имена (надимак или псеудоним) забележите сва имена. 
 
- датум рођења. То ће олакшати идентификацију особа нарочито уколико наиђете на 
два клијента са истим именом. 
 
- датум првог контакта. Ово може да буде датум писма подносиоца или када вас је 
подносилац први пут позвао или када вам је ствар упућена од стране друге 
организације. 
 
- референтни број. Случај можда већ има референтни број уколико вам је упућен од 
стране друге организације или ако вам је уручен од стране Министарства за Косово и 
Метохију. Ово треба забележити ради лакшег сналажења у случају да вас контактира 
друга организација у вези са случајем и обрнуто. 
 
- рокови. Уколико вам је случај додељен можда има рок на који треба да обратите 
пажњу. Такође обратите пажњу уколико постоје законски рокови у оквиру којих сте ви 
или подносилац у обавези да предузмете неку радњу. 
 
- правни службеник. Овим се идентификује службеник који је примио притужбу и који 
је одговоран за даље кораке. 
 
- етничка припадност. Ова информација се користи искључиво за статистичке сврхе 
али такође помаже пројекту да идентификује потенцијалну системску дискриминацију. 
Подносилац захтева/клијент има могућност да не одговори на ово питање. 
 
- говорни језик. Ово помаже у припреми комуникације са клијентом будући да ће вас 
упозорити у случајевима када вам може бити потребан преводилац. 
 
- име туженог или супротне стране. Уколико се ради о појединцу онда име и презиме 
или назив уколико је организација. Подносилац захтева треба да идентификује једног 
или више тужених. Уколико је то фирма или организација треба да идентификује 
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њихов корпоративни назив. Уколико се ради о владиној агенцији тада се као туженик 
наводи државни службеник (ако је познат), канцеларија или организација. Дешавало 
се да један тужени буде идентификован у неколико случајева тако што заузима 
имовину више интерно расељених лица. 
 
- врста предмета. Ово обезбеђује лакше сналажење у даљем раду као и помоћ у 
идентификовању правних трендова. 
 
- предмет на који се упућује. Уколико упућујете на предмет друге организације 
забележите назив организације на коју упућујете ствар. 
 
- опис околности случаја. Сажетак предмета се у овом одељку може исећи и 
пребацити. Требало би истаћи значајне детаље предмета. 
 
- датум наредне потребне радње. Треба увек забележити датум следеће радње која 
се планира за предмет како не би мировао. Предмет који мирује током продуженог 
времена не решава проблем клијента. Уколико нема даљих акција које треба да се 
предузму онда то треба навести у спису предмета. 
 
- сваки повезани предмет. Могуће је да постоје повезани предмети који се односе на 
истог клијента или на сличну имовину са сличним проблемима у тој области; ову 
информацију треба истаћи тако да се може сачинити ефикасна стратегија која ће се 
бавити овим системским проблемима. 
 
- повезана питања. Као што је наведено код повезаних предмета, идентификација 
повезаних проблема може да помогне да се идентификују трендови који помажу у 
даљем планирању методологије за бављење истима. 
 
Основни подаци о клијенту се морају забележити чак и у случајевима када су дате 
основне информације/савети. Информације прикупљене у таквим случајевима се могу 
ограничити на основну идентификацију (име, презиме, контакт подаци и предмет 
укратко). О овим подацима треба да извештавамо редовно како донаторе тако и 
институције кориснице. Ви можда знате да сте некоме помогли али ова информација 
треба да се пријави  како би рад пројекта био боље приказан и како би се помогло 
даље планирање. 
 
Приликом утврђивања да ли је пружена правна помоћ након састанка са клијентом, 
лакмус тест је питање „да ли је појединац у бољем положају или више информисан 
након састанка са правним службеником“. Уколико је одговор потврдан тада је особи 
пружена правна помоћ и требало би да постоји запис који указује на контакт особе код 
Правне помоћи. Поред тога, ово помаже у случају да се особа врати у неком тренутку у 
будућности. Важно је да се забележе контакт подаци клијента будући да се може 
јавити потреба за контактирањем те особе у будућности. Уколико клијент нема број 
телефона тада забележите телефонски број рођака или пријатеља на који можете да 
контактирате клијента. 
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Пружање основних правних информација или савета појединцима највероватније не 
захтева унос многих (или било ког) докумената. Захтев за правну помоћ заједно са 
одговарајућим документима треба да се чува у фасцикли заједно са сличним 
предметима у хронолошком реду. Треба да се сачини индекс случајева са предње 
стране фасцикле како би списи били организовани. Индекс треба да садржи име 
клијента и број предмета а предмети треба да буду заведени у хронолошком реду. 
Предња страна сваког захтева за правну помоћ треба да има број предмета написан на 
њој. 
 
Напомена: важно је да се телефонски позиви бележе уколико је пружена правна 
информација како је горе наведено. Да, то јесте досадно али је део вашег посла. 
Информација се мора забележити будући да клијент може поново звати у 
будућности. Штавише, тиме се обезбеђују важни статистички подаци за будућу 
правну помоћ као и за извештавање. 
 

Индекс на предњој страни фасцикле са информацијама/саветима 
Број предмета Име клијента Датума захтева Правни службеник 
    
    
    
    

 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
Овлашћења пројекта су ограничена на пружање правне помоћи интерно расељеним 
лицима и избеглицама са доказаним финансијским потребама. Приликом утврђивања 
да ли особа треба да буде приоритет за правну помоћ, правни службеник треба да 
утврди да ли су испуњени следећи лични критеријуми и критеријуми везано за 
предмет: 
 
Лични критеријуми 
 
Приликом доношења одлуке да ли подносилац захтева испуњава личне критеријуме 
за примање правне помоћи, службеник за пружање правне помоћи прегледа следеће 
информације: 
 

 Подносилац треба да буде лице расељено са Косова и Метохије, из Хрватске 
или Босне. 

 Подносилац није у стању да сам/сама реши свој правни проблем и ограничен је 
у приступу правди. 

 Требало би да обратите пажњу у списима да ли је подносилац у неповољној 
ситуацији, што обухвата: 

o Животне услове који су испод стандардних (нпр. колективни центар, 
изнајмљивање, итд.) 
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o Радни статус и ниво прихода 
o Број издржаваних лица 
o Број чланова домаћинства са приходима 
o Здравствено стање 

 
Разлог за то је што у току подношења судовима или управним органима клијент може 
да има право да се пријави за одрицање од судских или осталих накнада као и 
трошкова. 
 
Критеријуми везано за предмет 
 
Правна ствар и правна услуга која се тражи треба да буду у оквиру правних услуга 
помоћи које може да пружи пројекат: 
 

 Предмет мора да обухвата спор на Косову и Метохији или је потребна помоћ за 
некога ко је из Хрватске или Босне; 

 Предмет мора да буде основан. Мора да има одређене изгледе на успех или 
правну сврху. Као део прегледа правни службеник прегледа да ли је предмет 
дуго мирује. Ово је детаљније објашњено у делу о томе шта је неозбиљан 
захтев. 

 
Неозбиљан захтев/тврдња је онај који је дат без икаквог правног основа. У неким 
предметима таква радња може бити злонамерна са циљем малтретирања туженог. У 
потпуности је без основа у закону и не може се подржати разумним аргументом за 
продужење, измену или укидање постојећег закона; 
 
Неозбиљне тврдње не само што су губитак времена судова већ могу да буду издатак за 
клијента. Судови имају могућност да наплате судске трошкове оној страни која је 
изгубила спор. Ово се може окончати тако што се од клијента тражи да плати судске 
трошкове или пружаоцу правне помоћи који би био у могућности да троши време и 
фондове на захтеве који нису неозбиљни. 
 
Правни службеници треба да осигурају да предмети које узимају имају основ како би 
се избегло да се њихови предмети означе као неозбиљни од стране судије. Ово није 
увек лако будући да многи клијенти имају стварне проблеме за које траже 
обештећење а можда нису адекватно информисани о томе како да поступе у 
предмету. Посао је правног службеника је да у потпуности информише клијента о 
његовим/њеним правима и правним лековима како би тражили такво обештећење. 
 
Трошкови вођења предмета пред судом који немају основа не само да негативно 
утиче на клијента и пројекат у финансијском смислу већ, и на професионалну 
репутацију правног службеника који пружа правну помоћ и на пројекте које финансира 
ЕУ. Дијаграм који објашњава поступак је приказан испод у тексту. 
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Дијаграм процене подобности клијента/предмета за правну помоћ 
 

Процену врше правни службеници по пријему захтева за правну помоћ 
 

 
 
 
 
 

Одбијање 
предмета и 
упућивање на 
друге невладине 
организације или 
институцију, кад 
је то могуће 

Одбијање 
предмета и 
саветовање 
клијента да 
затражи други 
савет 

 
 

Појединац 
подноси 
захтев за 
правну 

по  ћ 

↑не 
Интерно 

расељено 
лице или 

избеглица? 
→ да 

↑не 
Захтев је 
основан? 

 
 

→ да 
 
 
 
 
 

Критеријуми који се односе на 
предмет 

Одбијање  редмета и 
саветовање клијента 
да затражи други 
савет 
 
 
 
   ↑не 
 
Подносилац има 
ограничен приступ 
правди                           
                                                          
→да 
 
 
 
 
 
  ↑не 
 
Да ли је подносилац 
сиромашан?    → да 

 
 
 
 

  
        Лични 
критеријуми 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Захтев је прихваћен 
а затим је извршена 
процена нивоа 
правне помоћи 

 
 
 

ОДОБРЕЊЕ/ОДБИЈАЊЕ ПРЕДМЕТА 
 
Са изузетком информација/савета који се могу дати без успостављања заступничког 
односа са клијентом, правни службеник мора да тражи одобрење за пружање правне 
помоћи или за заступање. Одобрење даје адвокат на нивоу управе након прегледа 
чињеница и фактора како предмета тако и клијента. Овај процес изолује правног 
службеника од критиковања од стране подносиоца захтева и обезбеђује ефективан и 
непристрасан преглед основа предмета. 
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Сви подносиоци захтева за правну помоћ треба да буду информисани о томе да ли је 
правни службеник прихватио предмет или га је одбио и о томе се сачињава белешка у 
извештају који прати предмет и у бази података за сврхе извештавања. Уколико је 
предмет прихваћен, подносилац треба да потпише Уговор о пружању услуге правне 
помоћи у коме се наводи тип услуге коју пружа правни службеник. 
 
У случајевима када је правна помоћ одбијена,подносилац ће се упутити, ако је то 
могуће. Службеник правне помоћи има лист за упућивање који садржи контакт 
податке организације којој се подносилац може обратити укључујући друге пружаоце 
правне помоћи, међународне организације у Србији, владине агенције, судове и 
невладине организације. Списак неких од ових организација је дат на крају дела са 
алаткама. 

ОДЕЉАК 3 – МЕТОДОЛОГИЈА 
 
Уводно писмо за клијента 
ада заступа клијента, адвокат треба да води рачуна да буде марљив тако што ће сва 
документација бити у писаној форми. Овим се штити клијент, правни службеник и 
пружа се јасноћа за све стране. Правни службеник има најмање десетак различитих 
текућих предмета а неки од клијената можда нису баш образовани, тако да је важно 
да се сви детаљи о пруженим услугама забележе у писаном облику. То помаже 
адвокату приликом освртања на оно што је договорено и помаже клијенту да тачно зна 
шта адвокат може а шта не може да учини за њега. Ово се најбоље постиже уводним 
писмом за клијента у ком се формално наводи, једноставним језиком, које услуге ће 
му бити пружене и све релевантно што сте рекли током разговора. Осим тога, то 
помаже одржавању прецизне евиденције уколико предмет буде предат другом 
адвокату. 
 

ПРИМЕР УВОДНОГ ПИСМА КОЈИМ СЕ КЛИЈЕНТ УПУЋУЈЕ НА 
ДРУГОГ АДВОКАТА ЗБОГ ДРУГИХ СТВАРИ 

(ИМЕ КЛИЈЕНТА) 
(АДРЕСА КЛИЈЕНТА) 

(ДАТУМ) 
Поштовани (ПУНО ИМЕ КЛИЈЕНТА) 
Драго ми је да смо се упознали (ДАТУМ). Овим вас подсећам да смо у могућности да 
вас заступамо у вези са вашим имовинским захтевом. Имајте на уму да нећемо бити у 
могућности да вас заступамо у вези са вашим (наведите проблем) или другим 
питањима која нису наведена у уговору који сте закључили са пројектом правне 
помоћи (датум). 
 
Чињеница је да Пројекат правне помоћи није у могућности да вам помогне са другим 
проблемима који се не односе на имовину али то не мора да значи да је такав случај 
неоснован. Ми не дајемо мишљење у вези са предметима осим оних који се тичу 
имовине а у коме вам пружамо помоћ. 
 
Покушали смо, без успеха, да пронађемо другог пружаоца правне помоћи који би вам 
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помогао са вашим другим захтевима. Уколико желите да наставите са правним 
радњама у вези са захтевима који се не односе на имовину саветујемо вам да 
контактирате приватног адвоката. Он би могао да вас посаветује у вези са 
основаношћу случаја и како бисте могли да покренете случај. (УКОЛИКО МОЖЕТЕ ДА 
ПРЕПОРУЧИТЕ НЕКОГА КО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ КЛИЈЕНТУ ОВДЕ НАВЕДИТЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗАЈЕДНО СА КОНТАКТ ПОДАЦИМА) 
 
Захваљујемо се. 
 
С поштовањем, 
(ИМЕ ПРАВНОГ СЛУЖБЕНИКА) 
Правна помоћ 
(КОНТАКТ ПОДАЦИ) 
 
Саветовање клијента 
 
Када се особа обрати за правну помоћ она то чини јер сматра да је њен проблем веома 
озбиљан и тражи помоћ. Све случајеве, велике или мале, треба озбиљно схватити. Које 
су основе за саветовање клијената? У основи, треба да дате клијенту информације које 
је потребно да зна како би донео информисану, разумну одлуку о правцу акције. 
Другим речима, требало би да информишете клијента о ономе што бисте и ви сами 
желели да знате пре него што потрошите велику количину времена, бриге и труда на 
било који значајни подухват. 
 
Ефективно саветовање обухвата способност прикупљања свих релевантних детаља од 
клијента, укључујући све јаке и слабе тачке њиховог предмета. Клијенти су често 
егоцентрични када је у питању њихов предмет и често забораве да пруже све детаље, 
осим ако их правилно испитате. 
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Савети за ефективно саветовање клијената: 
 

 Разматрања времена. Сви клијенти субјективно питају „колико дуго ће трајати 
предмет?“ Иако не можете да будете прецизни у својим смерницама треба да 
можете да дате процену колико времена је потребно за решавање њиховог 
предмета. Шта може да одложи решење? Шта ће супротна страна вероватно 
учинити а што ће утицати на брзо решавање проблема или пролонгирање 
истог? Ваш клијент треба да цени реалне процене и факторе који утичу на њих. 
Мали број клијената жели да чује да ће се нешто брзо решити а онда да открије 
да ће процес трајати много дуже него што је обећано. 

 
 Усмерите разговор. Будући да се број предмета правне помоћи стално 

повећава нећете имати неограничено време за састанак са клијентом. Дакле на 
самом почетку састанка у канцеларији покушајте да организујете разговор. На 
почетку реците клијенту о чему ћете разговарати, како желите да вам изложи 
проблем и како ћете радо помоћи са саветом или пружањем информације о 
томе шта се може предузети и зашто би требало да запишу свако питање које 
имају током разговора како бисте на крају одговорили на њих. Уколико скрену 
са теме пажљиво их вратите назад на конкретно питање. 
 

 Будите стрпљиви. Добар правни службеник је увек добар слушалац. Упркос 
томе што смо управо навели сетите се да постоји танка линија између 
„наставите“ или покушаја да будете увиђавни према потребама клијената да 
дају одушка фрустрацијама или да „испричају своју причу“. Ово не само да 
омогућава релевантним чињеницама и детаљима да буду испричани већ и 
клијентима да изразе своја осећања. Сетите се да је нашим клијентима понекад 
само потребно да их неко саслуша. 

 
 Прибавите комплетне чињенице. Сачекајте са давањем савета док клијент не 

објасни комплетно свој проблем. Немојте да ускачете и дате одговоре док 
клијент није имао прилику да објасни све јер савет не треба да се базира на 
делимичним чињеницама. Будите сигурни да питате, да се распитујете и 
истражујете све док више не буде непознатих чињеница. Сачекајте да клијент 
заврши и тада питајте „Да ли има још?“ Тада и тек тада наставите са давањем 
савета. Ништа није горе од тога да на суду сазнате за чињенице које је клијент 
заборавио да вам каже. 

 
 Саветујте у потпуности. Увек саслушајте шта вас клијент пита или шта тражи. 

Када је клијент у потпуности информисан о времену које је потребно за обраду 
предмета и опцијама/алтернативама које су му доступне, тада клијент може да 
донесе информисане одлуке о томе шта даље да предузме. 

 
 Наредни састанци. Комплетан савет је немогуће дати у кратком временском 

периоду. Уколико имате на располагању само 15-20 минута за састанак са 
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клијентом закажите један или више наредних састанака како бисте добили 
детаље, дали комплетан савет, поставили додатна питања или дали повратну 
информацију о решавању проблема. Можда ће бити потребно да клијент 
донесе додатну документацију  на следећи састанак или да поведе особе које 
треба да потпишу уговор о пружању услуга правне помоћи. 

 
 Чувајте евиденцију. Ово значи да треба да пратите када сте се састали са 

клијентом, шта вам је рекао, које документе вам је показао, који је проблем, 
шта сте саветовали, о којим радњама сте се договорили, кога сте звали (или 
коме сте послали е-маил) и исте или сличне податке забележите за све наредне 
телефонске позиве или састанке. Набавите копије битних докумената тако да 
можете да их прегледате. 
 

 
Саветовање преко телефона 
Пројекат правне помоћи има бесплатну линију коју клијенти користе да би ступили у 
контакт са нашим канцеларијама. У протеклих неколико година, канцеларије за 
пружање правне помоћи су редовно примале питања од клијената преко телефона, у 
вези са услугама које нуде и захтевима за правним информацијама. У случајевима где 
појединац тражи основне информације (нпр. где да поднесе тужбу) прихватљиво је да 
пружите информацију или основни савет. Преко телефона не би требало да дајете 
обећања о пружању правне помоћи или заступања, други и трећи ниво правне 
помоћи. 

Када дајете правне информације/савете преко телефона, важно је да забележите име 
клијента и да попуните захтев за правну помоћ. Детаљи савета треба да буду 
забележени у случају да буде потребно праћење ситуације или уколико клијент поново 
позове у будућности. 
 
Савети у вези са ефективним телефонским саветовањем: 
 

 Немојте се никада јављати на телефон са „Хало“ већ са „ЕУ Пројекат правне 
помоћи, како вам можемо помоћи“; 

 Обавестите особу са ким разговара; 
 Сазнајте име клијента коме је потребна информација; 
 Забележите време позива; 
 Односите се са поштовањем према клијенту и његовом проблему; 
 Водите детаљне белешке током разговора; 
 Упознајте се са проблемом који вам клијент представља; 
 Користите отворена питања током разговора (нпр. ко, шта, када, где) да 

добијете боље објашњење проблема; 
 Информишите клијента о услугама које пружате и типу информација које могу 

да добију; 
 Уколико предмет захтева прегледање докумената или виши степен правне 

помоћи закажите састанак са појединцима како бисте се лично састали да 
разговарате о проблему; 

 Уколико предмет није у оквиру овлашћења пројекта, покушајте да упутите 
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клијента на надлежну институцију. Списак организација се налази на крају дела 
са алатима. 

 
 

 
 

Подношење тужби пред локалним судовима на Косову и Метохији 
 
Због природе тужби које се подносе и статуса клијената који се заступају, може се 
очекивати да ће бити доста потешкоћа повезаних са подношењем тужби пред 
локалним судовима на Косову и Метохији. Ово обухвата, без ограничења: питања 
безбедности, одбијање да се прихвате документа из централне Србије, одбијање да се 
доставе документа на српском језику а у неким случајевима, постоји 
пристрасност/предрасуде и чак сукоб интереса. 
 
Дужност адвоката је да са доста ентузијазма заступа своје клијенте најбоље што може 
чак и у најекстремнијим потешкоћама. То значи да не сме бити места грешкама пред 
овим судовима и редовно се прати статус предмета. Пружаоци правне помоћи треба 
да се осигурају да имају важећа пуномоћја приликом достављања поднесака 
локалним судовима у име клијента. Док неки судови тренутно прихватају документа 
сачињена на прописан начин пред судовима у централној Србији, неки то не чине а 
свакако их неће прихватити уколико су из судова расељених са Косова и Метохије. У 
последње време је било случајева  где су судови на Косову и Метохији одбили да 
прихвате пуномоћја оверена у централној Србији од стране било ког суда. 
 
Адвокати треба да имају навику да затраже унапред, писаним путем, присуство судског 
преводиоца који ће преводити током саслушања и који ће превести транскрипт са 
суђења на српски језик. Постоји неколико одредби важећег закона које гарантују 
право странака на језик у судовима.11 Ипак, многи предмети у прошлости су били 
одложени због пропуста да се координишу услуге преводиоца унапред. Пропуст 
правног службеника да то учини је на штету клијента и сматра се неефикасном 
адвокатуром и на тај начин кршењем поступка. 
 
 

                                                             
11 Члан 12 Закона о употреби језика, Службени лист САП Косово број 02/L-3, овај закон се примењује 
заједно са УНМИК Уредбом број 2006/51 од 20.10.2006. године 
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Трошкови суда/предмета, ко их плаћа 
 
У већини случајева, правна помоћ покрива трошкове такси за поднеске пред судом, за 
клијента који не може да плати ове трошкове. 
 
Према важећем закону на Косову и Метохији, судске таксе се плаћају у неколико 
случајева (нпр. уколико подносилац тужбе тражи новчану накнаду). Исти закон 
дозвољава суду да одустане од такве накнаде по захтеву подносиоца тужбе уколико 
може да докаже да је слабог имовног стања. 
 
Раније у складу са Законом о судским таксама (Службени лист аутономне покрајине 
Косова и Метохије 12/79) (члан 17) изузеће од обавезе плаћања судских такси се 
одобравало на основу правила утврђених у одредбама Закона о парничном поступку 
(Службени лист аутономне покрајине Косова и Метохије 4/77). Њима је прописано да 
надлежни суд треба да донесе одлуку о захтеву странке да се изузме на основу 
информација о његовом/њеном финансијском статусу (члан 172 став 1). 
 
У 2008. години УНМИК је припремио Административно наређење којим Судски савет 
Косова (ССК) треба да униформише судске таксе на Косову и Метохији.12 У новембру 
2008. године Судски савет Косова је објавио Административно упутство о судским 
таксама. Одељак 7 овог правилника се бави конкретно одрицањем од судских такси за 
сиромашне особе. Члан 7.2(б) је нарочито занимљив у свом тексту: „Судија надлежан 
за предмет претпоставља да особа не може да плати таксу … Особа може да пружи 
доказ о томе да прима правну помоћ од Окружног бироа за правну помоћ.“ Ово се 
односи на правну помоћ која је формално утврђена УНМИК Уредбом број 2006/36, 
међутим било би мудро за адвокате правне помоћи да тврде како прималац правне 
помоћи од пројекта треба да има једнаку заштиту из закона као и особе које примају 
институционализовану правну помоћ. 
 
У децембру 2016. године локална влада Косова у сарадњи са УСАИД пројектом је 
припремила „Националну стратегију о имовинским правима“ којом се предлаже 
изузимање интерно расељених лица од плаћања судских трошкова. 13 Уколико се 
предложене промене примене ово би омогућило расељеним лицима да буду изузета 
од плаћања судских трошкова. Природно, било би неопходно обезбедити доказ током 
процеса подношења захтева, што је пре могуће, да је клијент заиста расељено лице. 
 
Добијање међународног судије надлежног за предмет 
 
Било је неколико случајева када је клијент тражио да се његов предмет повери 
међународном судији. Основни разлог за такав захтев се врти око недостатка 
поверења у објективност локалног правосуђа. 
 
                                                             
12 УНМИК Административно наређење бр. 2008/4 члан 2 
13 Косовска стратегија о имовинским правима, децембар 2016, Анекс 4, страна 148 
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Постоје предности и мане које треба имати у виду приликом одлучивања да ли 
тражити међународног судију у предмету. 
 
Предности 
- непристрасан преглед предмета 
- професионално суђење 
- ограниченост застрашивања судије путем спољашњих утицаја14 
 
Мане 
- дуго чекање преводиоца (недеље/месеци) 
- недостатак разумевања локалних закона од стране међународних судија 
- спорија обрада предмета 
- тешкоће у састајању са судијом 
- потешкоће у превођењу на саслушањима 
- недостатак искуства међународних судија 
 
Крајем 2016. године Пројекат је обавештен да је ЕУЛЕКС пребацио све имовинске 
предмете на локалне судове и да ће ретко преузимати нове предмете. Штавише, јасно 
се наводи да се неће узимати нови имовински предмети, без обзира на то да ли су по 
природи међу-етнички. 
 
Процес тражења међународног судије је некада био једноставан како је наведено у 
Уредби УНМИК-а бр. 2000/64, члан 1.1 и Уредби бр. 2000/6. Док се закони односе на 
кривичне предмете, судови су у прошлости закључили да се то односи и на грађанске 
парнице, с обзиром на сличне притиске са којима се суочавају локалне судије у таквим 
предметима, исто колико и они у кривичним предметима. 
 
У кривичним предметима и даље постоји могућност добијања ЕУЛЕКС судије. 
Препоручује се да захтев буде у име клијента и уколико је могуће да има пратеће 
писмо подршке сваке особе која може да убеди суд да прихвати именовање 
међународног судије(нпр. међународна организација/канцеларија, локални 
судија/тужилац). Нови закони о именовању међународног судије у предмету 
обухватају и Закон бр. 03/L-053 о надлежности, избору предмета и расподели 
предмета ЕУЛЕКС  судија и тужилаца на Косову и Метохији. 
 
Неће сваки захтев за именовање међународног судије у предмету бити одобрен, с 
обзиром на ограничен број међународних судија и жеље да се развију способности 
локалних судија. Коришћење аргумента да предмет дуго траје није довољна основа. 
Мора постојати добар разлог за тражење међународног судије: међу-етнички спор, 
организовани криминал, отворена пристрасност локалног судије су све добри 
примери. Постоји судска пракса у имовинским предметима која се може навести у 
писму уколико су околности сличне онима у којима се налази ваш клијент: 
 

                                                             
14 Видети ОЕБС Извештај; Застрашивање правосуђа: безбедност судија и тужилаца, април 2010 
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- Случај Самија Луштаку (Sami Lushtaku) где је међународни судија био именован да 
изврши пресуду Општинског суда у Приштини за избацивање незаконитог станара, 
број предмета 461/2004; 
- Општински суд у Клини, који се односи на лажну продају имовине расељених лица, 
број предмета 48/04; 
- Општински суд у Истоку, који се односи на лажну продају имовине расељених лица, 
број предмета 165/2006;  
 
Уколико имате клијента са предметом који води међународни судија тада би 
експоненцијално помогло да документи који се подносе суду буду на енглеском језику 
иако закон дозвољава подношење на српском/албанском. Такође, адвокат који говори 
енглески језик би требало да се појави пред судијом како би јасно представио случај 
без ризика потенцијалних грешки у преводу од стране преводиоца. То би убрзало 
процесуирање предмета над другима. 
 
Пример предности када адвокат говори језиком судије 
 
У Приштини постоји адвокат кога често ангажују у предметима са судијама који говоре 
француски језик. Када представља случај он може да се обрати судији без преводиоца. 
Исто важи и за једног његовог колегу који говори енглески језик. С друге стране, 
једном од малобројних српских адвоката на Косову је потребан преводилац када жели 
да комуницира са судијом и није у стању да разговара са њима лично или 
неформално. 
 
 
Коришћење судске праксе Саветодавног одбора за људска права 
 
Саветодавни одбор за људска права УНМИК-а је званично престао са радом 1. јула 
2016. године а стварна реализација одлука одбора није решена, будући да ниједна 
препорука одбора за накнаду која треба да се плати није спроведена од стране УН-а. 
Овлашћење одбора је било ограничено па се одбор бавио случајевима након што се 
исцрпе сви други расположиви правни лекови за наводна кршења. 
 
Одбор је био овлашћен да саслуша жалбе о кршењима људских права почињеним од 
стране Мисије УН на Косову. Као и ХПД и Косовска агенција за имовину велика већина 
случајева се односила на интерно расељена лица која су живела на територији Србије 
(око 70% имовинских предмета, накнаде штете и предмета пред Косовском агенцијом 
за имовину, не укључујући на хиљаде подносилаца захтева у предмету тровања 
оловом у Кишници и Рома, који би довели број предмета на 80%). 
 
Жалбе је требало поднети у року од шест месеци од датума доношења коначне 
одлуке. Саветодавни одбор је прво прегледао прихватљивост жалбе. Уколико је 
сматрао да је жалба прихватљива, испитивао би основаност и усвајао мишљење. 
Мишљење Саветодавног одбора је садржало закључак о томе где је дошло до кршења 
људских права. Такође могло је да садржи, по потреби, препоруке. 
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Закључак Завршног извештаја Саветодавног одбора је да је од 357 случајева који су 
примљени, Одбор је утврдио да је УНМИК повредио људска права подносилаца 
захтева у 94% случајева.15 Извештај је доступан на српском језику. 
 

 
Ашкали 0%, Југословени 0%, Црногорци 4%, Македонци 1%, Роми 2%, Албанци 6% и 

Срби 87%; 
Етничка структура 240 несталих/убијених жртава пред Саветодавним одбором16 

Док тренутно постоји ограничени број клијената који су остварили захтеве у погледу 
несталих и убијених чланова породице могуће је да ће се тај број повећати с обзиром 
да је један број осумњичених починилаца био из редова припадника ОВК.17 Отварање 
Специјалног суда за ратне злочине ОВК ће свакако скренути пажњу на акције бивших 
припадника ОВК, од којих би многи радије избегли публицитет судског предмета, а 
што је свакако у корист клијената интерно расељених лица који имају предмете који 
укључују такве особе. 
 

                                                             
15 Видети Завршни извештај, Саветодавног одбора за људска права Историја и заоставштина 2007-2016, 
јун 2016 
16 Извор, статистички подаци Саветодавног одбора за људска права у септембру 2016 
17 Извор, преглед свих случајева Саветодавног одбора који укључују нестале или убијене особе и 
набрајање референци на осумњичене како је наведено у мишљењима 
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Наводни починиоци именовани у мишљењима Саветодавног одбора: 

ОВК 76%, Непознато 20%, Остало 4% 
 
 
Сва мишљења Саветодавног одбора су достављена Специјалном представнику 
Генералног секретара. Он тада одлучује да ли и како да поступи на основу закључака и 
препорука Саветодавног одбора. Све одлуке и мишљења Саветодавног одбора као и 
одлуке Специјалног представника су објављене. Претходни пројекти за пружање 
правне помоћи су били успешни у добијању одлука у њихову корист од стране 
Саветодавног одбора. Међутим, УНМИК је пропустио да надокнади штету било којој 
особи где је утврђено кршење: 
 
Услед пропуста УНМИК-а да прати препоруке Одбора, процес Саветодавног одбора 
није успео да прибави никакву компензацију за подносиоце захтева. Као такви они су 
виктимизирани од стране УНМИК-а у два наврата: оригиналним кршењем људских 
права почињеним против њих и тако што нису добили компензацију кроз овај 
процес.18  
 
Рад Саветодавног одбора је сада померен на праћење и захтев да се Уједињене Нације 
придржавају препорука Одбора и плате компензацију жртвама. 
 
Штавише релевантна судска пракса Саветодавног одбора за људска права која треба 
да буде од помоћи адвокатима који пружају помоћ интерно расељеним лицима као 
прецедентног органа обухвата и случај Милигорић и други. Треба напоменути да су 
одлуке Одбора само саветодавне и да не постоје овлашћења да се изврше ове одлуке 
али у исто време Одбор  је урадио велики посао везујући одговарајуће случајеве за 
преседане пред Европским судом за људска права и садржи неке од одличних 
аргумената у корист клијената интерно расељених лица. 
 

                                                             
18 Завршни извештај Саветодавног одбора, став 255 
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У наставку су нека од мишљења Саветодавног одбора која могу бити корисна када 
тражите аргумент у корист клијента коришћењем Европске конвенције за људска 
права и његове судске праксе: 
 
Која се односи на 
имовину: 

14К: Милогорић и други, број 38/08  
ХПД: Томановић, 191/09 члан 1 протокол 1 – давање 
права/имплементација одлука (повраћај/повраћај у 
посед/шема закупа) 
КТА: Парлић, 01/07 (кршење); 49/08 Крстић (нема кршења) 
Остало: Морина, 36/08 – право на имовину, члан 6 Европске 
конвенције (разуман рок), члан 1 Протокола 1, ефикасан 
правни лек члан 13 Конвенције 
Јокић 323/09, члан 1 Протокола 1 Европске конвенције о 
људским правима – немогућност регистровања власништва 
над земљом 
Југобанка, 57/10 и 58/10 
Гуга – 47/08 – КТА дискриминација 

 
Радни 
односи/пензија/остала 
повезана социјална 
права 

33/10 Сејат и други (ЕлектроКосмет), 34/10 Милићевић и 
други (Синдикат ЈППК Косово Обилић) и 35/10 Гајић и други 
(ЈП Термоелектране Обилић) – њихово право на рад је 
повређено и били су жртве дискриминације. Они се позивају 
на члан 7 и члан 23 Универзалне декларације о људским 
правима и члан 6 став 1 Међународног пакта о економским, 
социјалним и културним правима. 
 
Кишница, 81/10 – право на рад (члан 6 Међународног пакта о 
економским, социјалним и културним правима), право на 
правично суђење (члан 6 Европске конвенције), мирно 
уживање имовине (1 Протокола 1), право на социјалну 
сигурност и адекватан животни стандард члан 9 и 11 
Међународног пакта о економским, социјалним и културним 
правима + дискриминација чланови 2 и 9 Међународног 
пакта о економским, социјалним и културним правима) 
 
B.Q. 85/10 (депортација из САД-а – без основних животних 
услова) забрана нехуманог/понижавајућег поступања (члан 3 
Европске конвенције) и право на рад, социјалну сигурност и 
адекватан животни стандард (чланови 6, 9 и 11 
Међународног пакта о економским, социјалним и културним 
правима). 

 
 Забрана дискриминације (члан 14 Европске конвенције) – на основу предмета 

Лалић и Гуга.  
 
Значај мишљења/начини коришћења: 
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1) релевантна судска пракса судских тела за људска права у примени на ситуацију на 
Косову 
2) анализа минималних истражних стандарда 
3) опис преовлађујуће опште ситуације на Косову 
4) збир конкретних чињеница релевантних за предмет као што их је представио 
подносилац захтева – видети и решити недоследности 
5) детаљан преглед релевантних истражних досијеа који се налазе код УНМИК-
а/Одбора – понекад не много/уопште без детаља – анонимни подносиоци 
6) индикације пропуста у истрагама: 
- не предузимање истражних радњи (истрага места злочина, интервјуисање 
подносиоца, сведока, осумњичених, испитивање доказа,…) 
- процесне радње нису предузете (отварање/затварање званичне истраге, обавештења 
оштећенима, објашњење права оштећенима, нарочито за правну помоћ и допунска 
истрага), 
- трагови нису праћени 
7) списак могућих приговора, који можете да очекујете – у већини случајева од 
УНМИК-а, али некад и од судова, тужилаца, КТА/ХПД… 
8) може се ослањати на будуће тужбе пред различитим инстанцама 
9) питајте подносиоца да ли се жалио Саветодавном одбору или не. Неколико 
постојећих клијената пре Саветодавног одбора и неколико будућих клијената је можда 
поднело жалбе али се чак ни не сећају или су примили мишљење. 
 
Иако је Саветодавно тело престало да постоји, питање компензације је врло живо 
будући да постоји на стотине подносилаца захтева интерно расељених лица за која је 
Одбор утврдио да треба да приме компензацију од УНМИК-а. Уобичајени одговор од 
УНМИК-а на препоруке Одбора за компензацију је наведен у одговору Специјалног 
представника Генералног секретара: 
 

 „У вези са препорукама Одбора да се одобри адекватна компензација 
подносиоцима, Одбор је свестан да тренутна упутства о компензацијама 
Генералне скупштине УН-а не допуштају УН организацијама или њеним 
мисијама да плате компензацију осим оне за материјалну штету или 
физичке повреде. Стога УНМИК није у позицији да плати било какву 
компензацију за кршења људских права која су се могла догодити у овом 
тренутку. Међутим, УНМИК ће наставити да се бави овим питањем у 
седишту УН-а у Њујорку са циљем да се привуче пажња Генералне скупштине 
УН-а на потребу за детаљним прегледом његових важећих правила о 
компензацији а која правила искључују плаћање компензације за 
нематеријалну штету.“19 

 
Добијање исплате од стране УНМИК-а захтева другачију врсту адвокатуре, будући да су 
домаће инстанце исцрпљене што оставља међународне, укључујући сарадњу са 
невладиним организацијама, институцијама корисницама и међународним 
организацијама.  
 

                                                             
19 Видети случај Милигорић Саветодавног тела, горе 
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Могућност да се УН приволе да плате компензацију је сада сазрела будући да су УН 
одобриле крајем октобра 2016. године исплату пакета помоћи у вредности од 400 
милиона долара што обухвата жртве у Хаитију које су заражене колером од УН 
мировних снага. 20 Ово је први велики корак за УН у компензацији жртвама за своја 
кршења у дужем временском периоду и може се извести поново уз одговарајући 
приступ. 
 
Ефективна употреба Европске конвенције о људским правима 
 
Кад год је могуће препоручује се навођење релевантних чланова Европске конвенције 
о људским правима поред домаћих закона, приликом заступања. Ово је нарочито 
тачно када излажете пред Саветодавним одбором за људска права или пред 
међународним судијом, будући да они препознају Европску конвенцију и њену судску 
праксу као прецедентне. Релевантни чланови Конвенције у вези са имовинским 
предметима су: 
 
Члан 1 Протокола 1 - Заштита имовине  
Члан 2 Протокола 4 – Слобода кретања  
Члан 6 - Право на правично суђење   
Члан 13 – Право на делотворни правни лек 
Члан 14 – Забрана дискриминације  
 
Велики број релевантних предмета у вези са имовинским правима расељених лица, 
избеглица који се односе на реституцију као и тужбе су приложени у облику додатка 
на крају овог приручника. 
 
Подношење тужби против КФОР-а 
 
У случајевима који укључују имовину коју је окупирао КФОР процес постаје веома 
компликован, због имунитета од правног процесуирања који имају чланови КФОР-а 
према Уредби УНМИК-а бр. 2000/47. Сваки контингент прати своја правила за 
компензацију штете када је КФОР узурпирао имовину. Особе са притужбама против 
већих контингената (нпр. Француске, САД-а, Немачке) треба да поднесу тужбе 
директно против тих снага у њиховим главним базама. 
 
 
Клијент је поднео тужбу у седишту француског КФОР-а због окупације њене радње од 
стране француских снага. Тужба је прослеђена у Париз где је донета одлука о томе да 
ли треба или не треба да се обезбеди компензација. Уколико клијент прими пресуду 
која је неповољна за њега, може да се жали већу састављеном од три (3) особе које су 
локални представници француског КФОР-а и представника француске владе. Веће је 
саветодавног карактера и мора да одлучи једногласно како би његова одлука била 
послата у Париз. Нажалост представник француске владе је дужан да прати 
инструкције из седишта у Паризу. 

                                                             
20 Видети УН саопштење за јавност: УН Хаити одговор на колеру, лансирање мулти партнерског фонда, 
14. октобар 2016 
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Клијенти који имају притужбе против мањих контингената (нпр. чешког) треба да 
поднесу тужбе у седишту КФОР-а у које се налази у Филмском граду у Приштини. 
Канцеларија се зове „Измир“ зграда и налази се на улазу у комплекс. Даље 
информације о имовинским тужбама против КФОР-а можете добити на тел. 038 503 
603 локал 2793, мобилни тел. 044/310-185. Остала питања правне природе можете 
упутити на правну јединицу КФОР-а локал 2087. 
 
Било је доста негативног искуства у раду са неким КФОР-овим контингентима (нпр. 
грчким, немачким) који обично одбијају да плате. Било је случајева да су неки 
контингенти платили компензацију носиоцима имовинских права (нпр. Шпанија, 
Велика Британија). Неки клијенти су примили компензацију али се жале на износ који 
су примили. 
 
Препоручује се у случајевима када су повређена клијентова права а КФОР не преузме 
одговорност за своје радње, да се адвокат жали амбасади одговорног контингента у 
Београду са надом да ће се извршити политички притисак. Примерак такве жалбе 
треба да се пошаље одговарајућој организацији за људска права(нпр. Amnesty 
International, Human Rights Watch). 
 
Ефективно коришћење међународних организација/тела 
 
Постоји велики број међународних организација које су овлашћене да извештавају о 
злоупотреби људских права, правног система и осталих сродних тема интерно 
расељених лица или су донатори таквих програма. Број оваквих организација се стално 
смањује. Неке од њих имају велики утицај на међународне и домаће 
органе/организације. Ове организације обухватају невладине 
организације/међународне невладине организације, донаторске организације као и 
земље које имају значајно учешће на Косову. Како би могли да схватите како да их 
користите прво треба да схватите како оне раде; 
 
Већина ових организација запошљава особе које су упознате са свеукупном ситуацијом 
и са објављеним садржајем из разних извештаја од стране других организација  и у 
медијима, постоји ограничен изворни контакт са расељеним лицима и угроженим 
групама. 
 
На Косову већина међународног особља живи у Приштини и имају слаб контакт са 
српском заједницом, осим током званичних састанака и повремених контаката са 
српским локалним особљем у њиховим канцеларијама, уколико их имају. Мали број 
странаца је добио дозволу да оде у северну Митровицу, осим службено. Често постану 
свесни проблема тек када им га надређени доделе као задатак, ако је популаран и 
дуготрајан проблем или ако им се успешно пријављује из спољашњег извора. 
Природно, они могу да предузму акцију по питању проблема уколико су га свесни или 
им се стално „звоца“ да предузму акцију. 

Стога је важно редовно ажурирање ових организација са свим проблемима са којима 
се суочавате у раду са судовима и осталим органима. Одржавајте састанке, 
разматрања уз навођење ових проблема и проверите да ли је унето у записник да сте 
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их обавестили и да је питање разматрано. Поставите овим организацијама питање 
„шта можемо да учинимо у вези са овим проблемима?“. Пошаљите примерке 
записника са састанака свим учесницима, пошаљите примерке писама/извештаја 
шефовима мисија у седиштима изван Косова. Одржавајте наредне 
састанке/разматрања како бисте обележили постигнути напредак. Овакве акције 
обично мобилишу ове организације. 

Принцип 22 Пинхеиро Принципа такође препознаје одговорност ових органа 
међународне заједнице, који имају утицајне позиције, за промовисање и заштиту 
имовинских права. 

Мере које могу да предузму ове организације зависе од њихових овлашћења/улоге  и 
обухватају: на пример донаторска организација која је обавештена о проблему за који 
је сазнала може да обустави даље финансирање док се проблем не реши. Невладина 
организација за људска права може да извести о проблему за који је сазнала на 
неколико инстанци, да врши притисак на било домаће или међународне организације 
или обоје. Извршни органи могу да предложе законе/уредбе којима се одговара на 
проблем. 

ЕУЛЕКС је скоро саветовао Пројекат да утврди сарадњу са разним медијима, будући да 
се објављивање чланака у медијима често надгледа од стране међународне заједнице 
а судије се обично понашају најбоље могуће када су им у судници присутни новинари.  

ОДЕЉАК 4 – ПРАВНЕ ТУЖБЕ И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ИМОВИНОМ 
 
С обзиром на то да се велики број предмета односи на имовину као и на њен утицај на 
решавање расељења , посебну пажњу треба обратити на ову област уз навођење 
кључних питања и методологија за њихово решавање.  
 
Треба покренути судски поступак и пратити га на првом и другом степену, уз обавезно 
заступање пред судовима, управним и другим квази судским телима на Косову и 
Метохији. Способност да се одреди дужина трајања поступка – чиме би се предвидели 
рокови за окончање појединачних предмета – је отежана у тренутним околностима 
услед спорног правног оквира, недостатка механизма за преглед (као што је 
Специјално веће Врховног суда Косова које треба да се формира да би се бавило 
жалбама повезаним са Косовском агенцијом за имовину), услед периодичних повреда 
процесног права21 и неразумно дугих грађанских парница22 од стране судова на Косову 
и Метохији. 
 
Најчешћи облици имовинских предмета 
 
Следећа анализа категорише најчешће имовинске проблеме који и даље погађају 
расељена лица са Косова и Метохије. Не постоји заједнички приступ у решавању ових 

                                                             
21 Видети Мисија ОЕБС-а на Косову, Спорови око власништва над непокретном имовином на Косову, 
март 2009  
22 На пример, грађанске парнице за укидање лажних уговора пред Општинским судом у Клини започете 
2004. Године којима је требало 5 година до доношења првостепене пресуде (нпр. Радивоје Исаиловић, 
предмет број 46/04, започето 2004. године) 
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проблема; неке је потребно решавати на суду, неке у Косовској агенцији за имовину и 
друге пред другим организацијама. Категорије заједничких имовинских проблема су 
објашњене заједно са примерима стварних случајева, уз савет како поступити у овим 
случајевима.  
 
1. Случајеви након доношења одлуке од стране ХПД/КПА 
 
Било је неколико случајева, након доношења одлуке Комисије за захтеве ХПД-а/КПА-а 
и накнадних исељења, када је имовина постала поново окупирана. Напори да се 
позове полиција да исели незаконите станаре су често тешки и а неки могу захтевати 
судску интервенцију што још више успорава процес. 
Клијент је примио ХПД одлуку којом се потврђују његова имовинска права на његову 
кућу у Пећи 2003. године, и дат му је кључ његове имовине. Никада се није вратио у 
своју кућу из разлога безбедности и недостатка перспективе за запошљавање. 
Неколико месеци касније комшија га је обавестио да му је кућа поново незаконито 
усељена. Обавестио је КПА о томе и речено му је да је то питање сада ван њихове 
надлежности.  
 
Горњи пример је типичан за многе случајеве са којима се пројекат бави; поред тога 
постоји велики број случајева где имовина којом управља КПА постане незаконито 
усељена. Процедура за решавање ових врста предмета нажалост остаје иста. 
Вишестрани приступ може бити потребан у решавању оваквих случајева, па и 
укључивање УНМИК-а, ЕУЛЕКС-а и Одељења за људска права и заједнице при мисији 
ОЕБС-а, тражећи подршку од КПА и подношењем захтева пред Општинским судом. 
Такође се саветује контактирање КПА како бисте добили званични одговор од те 
агенције и како бисте прибавили доказ о томе како је тачно незаконити станар исељен. 
Саветује се и да покушате да наведете КПА да изврши исељење незаконитог станара на 
основу пропуста да благовремено обавести носиоца имовинског права о исељењу или 
због пропуста да ефикасно обезбеди имовину након исељења. 
 
У ретким случајевима полиција ће иселити незаконитог станара због ломљења печата 
који је ставила ХПД/КПА и због поновног заузимања имовине, међутим, и даље треба 
да разговарате са командантом локалне полицијске станице и да покушате. Полиција 
је некада ефикасна барем у пратњи до имовине како бисте разговарали са станарима а 
то може бити ефикасно за решавање проблема. Такође би било мудро контактирати 
локалног јавног тужиоца и поднети кривичну пријаву против незаконитих станара због 
поновног уласка у посед и ломљења ХПД печата. Ово би не само представљало 
значајан притисак на станара да напусти посед већ би и обесхрабрило поновни улазак 
будући да се то третира као кршење одредби Кривичног законика. Законодавно тело је 
регулисало ово кривично дело у Кривичном законику Косова, где се јасно наводи да ће 
починилац бити кажњен затвором од једне (1) до три (3) године уколико су претходно 
осуђени за незаконито заузимање непокретне имовине или када су исељени из такве 
непокретне имовине наређењем суда или наређењем/одлуком било ког јавног 
субјекта или институције утврђеним на основу важећих закона Републике Косово.23 
Напомене о томе шта су рекли или урадили полиција и јавни тужилац треба 

                                                             
23 Уредба УНМИК-а 2003/26, Кривични законик Републике Косово, члан 332 



34 
 

забележити у списе предмета и како би се помогло у извештају пројекта о ефикасности 
у контактирању ових органа. 
 
Национална стратегија о имовинским правима на Косову, објављена у децембру 2016. 
године уз помоћ УСАИД-а, идентификује ове врсте предмета у оквиру дела „Мере 
политике #1“ и препоручује да локалне власти у Приштини „Развију инструменте за 
спречавање серијског поновног заузимања имовине након исељења од стране КПА и 
да побољшају време одговора и механизме решавања у случају поновног 
заузимања…“24 
 
2. Тужбе које су у току и тужбе након доношења КПА одлука 
 
Прелазак на КПА Косовску агенцију за имовину након престанка са радом ХПД-а 2006. 
године је омогућило расељеним лицима да подносе тужбе за пољопривредну и 
комерцијалну имовину као и стамбену. Закон такође омогућава алтернативне облике 
обезбеђења за успешне подносиоце укључујући исељење, стављање имовине под 
управу, уговор о закупу, одузимање незаконитих структура, аукцију и компензацију.25 
Рок за подношење тужбе код Косовске агенције за имовину је сада затворен и не 
примају се нове тужбе. Клијенти из ове категорије ће највероватније тражити наставак 
постојећих тужби или жалби пред Врховним судом Косова. 
Клијент поседује плац са обрадивим земљиштем дуж аутопута Приштина – Скопље 
који је на незаконит начин узурпиран и претворен у бензинску пумпу. Поднео је тужбу 
Косовској агенцији за имовину 2005. године и примио је одлуку од Комисије за 
имовинске захтеве Косова (КПЦЦ) да је одбијена његова тужба наводећи да није дао 
довољно доказа о имовинском праву. Клијент је првобитно доставио копију 
купопродајног уговора и стари власнички лист, а станар није оспоравао тужбу. Клијент 
жели да поднесе жалбу Врховном суду Косова. 
 
Жалбе у КПА случајевима су саслушане пред Врховним судом Косова у мешовитим 
већима која чине домаћи и међународни судије.26 Правни службеници припремају 
предмете који иду пред Врховни суд по жалбеном поступку, и обавештавају расељена 
лица о њиховим правима за која могу да поднесу жалбу уколико то желе. У зависности 
од предмета може бити мудро да се прати ситуација са адвокатом који заступа тужену 
страну како би се покушало да се ублажи ситуација кроз решење између клијента и 
незаконитог станара. Чињеница да тужба постоји ставља незаконитог станара под 
притисак будући да често знају да немају законско право на имовину и не знају који 
правни лек ће доделити суд. 
 
3. ХПД/КПА случајеви компензације (Ц против А) 
 
Постоје многи случајеви у којима је Комисија за имовинске захтеве ХПД-а одлучила да 
и расељено лице и незаконит станар имају имовинско право над спорном имовином. 
Као резултат тога, обе стране имају имовинско право и док се једној страни додељује 

                                                             
24 Стратегија о имовинским правима на Косову. Децембар 2016 супра, анекс 4, страна 148 
25 Уредба УНМИК-а 2006/10, члан 16.2 
26 Уредба УНМИК-а, 2660/10, члан 13 
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имовина у посед друга треба да прими компензацију. До данас никаква компензација 
није плаћена расељеним лицима ни у једном од ових случајева. 
 
  
Клијент је радио у предузећу у друштвеном власништву 1993. године и стекао је 
станарско право на стан у Приштини 1995. године, а касније у јануару 1999. године је 
купио стан. Напустио је Косово у јуну 1999. године и касније је имовина незаконито 
узурпирана. Поднео је тужбу код ХПД-а 2001. године. Незаконити станар је такође 
поднео тужбу у којој наводи да је у стану живео до 1992. године и да је исељен на 
дискриминаторски начин. 
 
Све у свему, Комисија за стамбене и имовинске захтеве (ХПЦЦ) је донела одлуку да и 
клијент и тужени имају право на имовину будући да је незаконити станар изгубио 
власништво услед дискриминације. Стан је дат у посед туженом уз обавезу да плати 
одређени износ за имовину а да клијент прими износ за узурпирану имовину. Нити је 
станар платио било који износ како је требало према одлуци нити је клијент примио 
износ. 
 
Пропуст да се плати компензација је јасно кршење чланова 1 и 13 Европске конвенције 
о људским правима и наводи се у великом броју случајева.27 
 
У предмету Демировић жалба је застарела у мају 2007. године, у складу са правилом 
шест месеци, будући да је коначна одлука надлежног органа донета шест месеци 
раније. Међутим, како је Одбор одржао само своју конститутивну седницу у Приштини 
новембра 2007. године, подносилац захтева је тврдио да он и стотине других у сличној 
ситуацији нису имали могућност да поднесу жалбу Одбору будући да је до краја 2007. 
године тај Одбор био углавном непознат. Иако је Одбор утврдио да је подносилац са 
разлогом забринут, предмет је био недопуштен јер није било посебних околности. 
 
4. Незаконите имовинске трансакције 
 
Генерално, начин преваре на који је продата стамбена, пољопривредна и 
комерцијална имовина која припада расељеним лицима обухвата фалсификована 
пуномоћја која је потписало треће лице за продају имовине, купопродајне уговоре 
који су сачињени на превару,коришћење лажних личних карти приликом потписивања 
уговора. У одређеним околностима Кривични законик Косова28 предвиђа право 
оштећеног да поднесе имовинску тужбу/тужбу за компензацију у току кривичног 
поступка. 
 
Клијент који је расељено лице живи у Краљеву је наследио кућу у Истоку од оца који је 
умро 2001. године у Краљеву. У 2007. години је нашао купца за кућу и започео је 
процедуру продаје. Током процеса је утврђено да је кућа продата 2003. године. 
 
Након ближег прегледа утврђено је да је продавац његов отац (који је био 2 године 
                                                             
27 Мишљење Саветодавног одбора за људска права, Демировић против УНМИК-а, бр. 57/08, Одлука од 
17. априла 2009 
28 Уредба УНМИК-а 2003/26, члан 107; Кривични законик Републике Косово, члан 398 
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мртав у тренутку продаје имовине). Нити је потпис аутентичан као ни број личне карте. 
Да ствари буду још горе имовина је поново продата 2006. године, други пут трећем 
лицу. 
 
Постоје очигледни правни изазови за добијање успешне кривичне пресуде у односу на 
добијање успешне грађанске парнице (нпр. стандард доказивања је виши у кривичним 
процесима) а успешна грађанска парница је довољна да се поништи незаконита 
трансакција која је резултат преваре. Међутим, било би мудро да се поднесе кривична 
пријава у исто време кад се покрене грађанска парница за поништење незаконите 
трансакције имовине која је резултат преваре. Имајте на уму скорашње промене 
законодавства, само чланови адвокатске коморе Косова могу да заступају клијенте у 
кривичним процесима. Ово је захтевало промену у раду пројеката правне помоћи 
будући да скоро ниједан адвокат у претходном пројекту није био члан те коморе. 
Кампања регрутовања посебно ових адвоката је спроведена како би се решио 
проблем ових промена. 
 
Кривични случајеви се процесуирају много брже од грађанских парница и успешна 
пресуда се може користити као подршка у грађанској парници за накнаду штете, 
пресуда против стране која је учествовала у имовинској трансакцији која је резултат 
преваре се може користити против исте те стране, која може да буде укључена у друге 
преварне трансакције. Кривичне пријаве су такође боља мотивација од грађанске 
парнице за незаконите станаре да реше случајеве на неформалан начин и да напусте 
непокретност у питању, будући да је било случајева где су домаћи судови одлагали 
саслушања у грађанским парницама док се кривични поступак не оконча. 
 
Важно је напоменути да је у 2001. години УНМИК припремио Уредбу која иако је 
припремљена специјално за решавање незаконитих трансакција преваре је на 
индиректан начин обезбеђивала одређену заштиту од таквих случајева.29 У пракси, 
Уредба је захтевала одобрење општинског администратора за имовинске трансакције 
између различитих етничких група. Формулација Уредбе показује да је њена намера да 
буде ограниченог али неодређеног трајања. У теорији судија би требало да може да 
поништи трансакције које су се догодиле током мандата УНМИК-а, а које нису имале 
одобрење општинског администратора. У принципу, ово значи да имовина која је 
продата пре 2008. године треба да има одобрење УНМИК-овог општинског 
администратора. Док би на папиру и према законима ово требало да помогне, у 
стварности домаћи судови никада нису следили ту политику. 
 
5. Предмети који се односе на наслеђивање 
 
Предмети који се односе на наслеђивање имовине на Косову и Метохији су 
једноставни али веома важни судски поступци. Док су такви предмети више 
процедуралне природе, остају камен спотицања за многа интерно расељена лица која 
нису упозната са процесом. Нажалост, ови случајеви су некад најтежи за решавање јер 

                                                             
29 Уредба УНМИК-а бр. 2001/17 о регистрацији уговора за продају непокретне имовине у специфичним 
географским областима Косова 
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сложенији обухватају спорове између чланова породице који никада у животу нису 
били на Косову. 
 
Мајка нашег клијента је умрла 2007. године у колективном центру у Београду. Она је 
била власник стана у Драгашу. Клијент је једини преживели рођак и жели да покрене 
оставински поступак за стан. 
 
Има копију власничког листа из катастра у Призрену од 2004. године са печатом 
УНМИК-а. 
 
Ови случајеви се решавају подношењем захтева за покретање оставинског поступка 
пред судовима на Косову и Метохији или у централној Србији у зависности од 
територијалне надлежности судова као што је предвиђено Законом о наслеђивању30 и 
недавно проглашеном Закону о ванпарничном  поступку31 (који није увео никакве 
битне измене у оставинском поступку). Закони предвиђају да се поступак расправља у 
општини у којој се налази имовина или у општини где је власник преминуо.32 
 
Правни службеници који су имали сличне предмете на Косову и Метохији су се сусрели 
са особљем запосленим у судовима и канцеларијама катастара који су одбијали да 
приме документа од институција из централне Србије.33 Препоручује се покретање 
оставинског поступка пред надлежним судом на Косову и Метохији како би се избегло 
непризнавање судске одлуке српских судова од стране надлежне канцеларије 
катастра, што би подразумевало поновно покретање поступка и дуплирање процеса и 
значајно би успорило процес. Међутим ово не значи да је процес који је окончан пред 
судом у централној Србији незаконит али у интересу судске сврсисходности 
препоручује се обраћање косовским судовима као места суђења. Након одређивања 
суда, подноси се захтев за покретање оставинског поступка заједно са релевантном 
документацијом. Заступање пред судовима на овом нивоу отклања недостатак 
приступа косовским судовима и доприноси ефикасном решавању ових предмета. 
 
Један од главних изазова пројекта је решавање случајева који обухватају спорове 
између чланова породице који нису интерно расељена лица око имовине на Косову 
или чак када су клијенти расељена лица. Главни проблем је у том што пројекат на крају 
ради са члановима породице који не могу или неће да преговарају или да се сложе 
око наследства. Пројекат не може једноставно да представља једног подносиоца који 
је расељено лице а да остави друге подносиоце, расељена лица, да ангажују другог 
адвоката а постоје потенцијално озбиљне последице пред српском Адвокатском 
комором уколико иста канцеларија заступа клијенте са супротстављеним интересима. 
Политика пројекта у прошлости је била да прво странке реше своје спорове и договоре 
се пре процесуирања предмета пред судовима на Косову. Ово спречава формирање 
неравномерне преговарачке позиције било које од странака и убрзава обраду 
предмета. 

                                                             
30 Закон о наслеђивању на Косову, Закон бр. 2004/26 
31  Закон о ванпарничном поступку за Косово, Закон бр. 03/L-007 
32  Закон о ванпарничном поступку за Косово, чланови 14 и 128; Закон о наслеђивању на Косову, члан 
147 
33 Расправљано у оквиру радне групе правне помоћи, 14. јула 2011. године у Београду 
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6. Масовне тужбе за накнаду штете поднете 2004. године 
 
Између јуна и децембра 2004. године правна служба Координационог центра за 
Косово и Метохију је поднела преко 18.000 грађанских и кривичних тужби, у име 
интерно расељених лица.34 Тужбе су поднете против УНМИК-а, КФОР-а, Привремених 
институција локалне самоуправе, различитих општина и у неким случајевима против 
именованих појединаца. Велики део тужби је обухватао имовинске захтеве различите 
природе (тужбе за накнаду износа за комуналије/закупнину/штету док је непокретност 
била узурпирана као и за уништење имовине).  
 
Међутим, Одељење правде УНМИК-а је одмах обуставило процесе у вези са овим 
тужбама до решавања питања како да их процесуира. Ове тужбе су одмрзнуте након 
инструкција УНМИК-а крајем 2008. године да се поново почне са процесуирањем 
предмета. Као резултат тога у неким општинама су започета саслушања али не у 
другима. Копија свих инструкција укључујући налог за обуставу и касније укидање 
обуставе су доступни овде. 
 
Саветодавни одбор за људска права УНМИК-а је дао мишљење35 за 64 притужбе од 
стране расељених породица које су биле приморане да напусте своје домове 1999. 
године и у свим случајевима је утврдило да је УНМИК прекршио људска права 
подносилаца захтева. Конкретно Одбор наводи:  
 
„чињеница да су дужи временски период подносиоци захтева били спречени да 
остваре накнаду штете утврђене од стране суда као последицу мешања Одељења 
правде довело је до кршења члана 6 став 1 Европске конвенције о људским правима“, 
нарочито њиховог права на приступ суду.“36 
 
Одбор је такође саветовао да се исплати компензација подносиоцима захтева за 
нематеријалну штету. Важно је напоменути да је предмет Милигорић поднет Одбору 
од стране првог пројекта правне помоћи још у 2008. години. За више информација о 
наплати компензације погледајте одељак о Саветодавном одбору горе у тексту. 20 
 
Клијент је био власник куће у Пећи која је уништена током јула 1999. године. Поднео је 
тужбу Општинском суду у Пећи против КФОР-а и УНМИК-а за накнаду штете, наводећи 
да је њихова одговорност да одржавају мирно окружење према Уредби УНМИК-а број 
1992/2 и Резолуцији УН 1244. 
 
Одељење правде УНМИК-а је замрзло тужбу, између осталих, привремено док се не 
донесе решење за такве тужбе будући да судови нису били у стању да процесуирају 
тако велики број предмета. 
 

                                                             
34 Стварни број је око 21.000 предмета, али суд у Призрену одбија да прихвати предмете од Канцеларије 
за везу са судовима УНМИК-а, која је предала и пријавила број предатих предмета. 
35  Видети ХРАП предмет Милигорић и други против УНМИК-а, предмети бр. 38/08, 58/08, 61/08, 63/08 и 
69/08, мишљење од 24. марта 2010 
36 Исти извор, члан 46 
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Као резултат тога, приступ у решавању ових врста предмета зависи од фазе у којој се 
предмет налази. 
 
Даљи изазов се појавио са усвајањем Амандмана на Закон о финансијском управљању 
и рачуноводству37 који заправо укида процесуирање ових тужби за накнаду за до 180 
дана или док Министарство правде Косова не обавести суд у писаном облику да 
преузима заступање у име Владе или јавног органа. Овај закон се може посматрати као 
нешто слично упутству УНМИК-а  из 2004. године да се заустави процесуирање ових 
предмета за које је Саветодавни одбор утврдио да су повреде члана 6 става 1 Европске 
конвенције о људским правима, која у релевантном делу гласи: „у одлучивању о 
његовим грађанским правима и обавезама…, свако има право на правично …. рочиште 
у разумном року пред …. трибуналом…“38 Такође могло би се рећи да овај закон има 
штетне ефекте по расељена лица и етничке Србе, нарочито у кршењу члана 14 
Европске конвенције о људским правима. Док се тужба може поднети Уставном суду 
Косова биће потребно доста времена да се обради. 
 
До данас ниједна од ових тужби није била успешна пред судовима јер су и УНМИК и 
КФОР прогласили имунитет од кривичног гоњења а локалне власти су утврдиле да нису 
контролисали дешавања током 1999. године. Постоји неколико стотина случајева из 
нереда који су се догодили у марту 2004. године који су у бољем положају али чак и 
ови предмети буду одбачени. 
 
7. Накнада штете за незаконито заузимање имовине 
 
Ова врста предмета се понекад повезује са предметима после доношења одлуке од 
стране ХПД-а/КПА будући да често долазе након одлуке Комисије за стамбене и 
имовинске захтеве (ХПЦЦ) или Комисије за имовинске захтеве Косова. Међутим није 
обавезно да овакви предмети произлазе из таквих пресуда. Било је неколико случајева 
када расељено лице тужи незаконитог станара за закупнину, конверзију имовине, 
штету и друге тужбе повезане са преступима. Ови случајеви су били и ефикасни у 
утврђивању оквира за посредовање између незаконитог станара и носилаца 
имовинског права у решавању спорова. Заиста, у неколико случајева где је суд утврдио 
да би незаконити станар био много више пријатељски настројен према тужиоцу 
уколико би решили спор изван суда у замену за повлачење тужбе. 
 
Клијент је био власник имовине у Пећи која имовина је нелегално заузета од јуна 1999. 
године до августа 2007. године. Она је чак примила позитивну одлуку од Комисије за 
стамбена и имовинска питања за повраћај њене имовине 2003. године. Сазнала је да је 
иста особа све време живела као незаконити станар. 
 
Жели да поднесе тужбу Општинском суду у Пећи и да тражи накнаду од незаконитог 
станара за коришћење имовине (закуп, комуналије и трошкове). 
  

                                                             
37  Амандман на Закон о финансијском управљању и рачуноводству, Закон скупштине Косова 03-L-221, 
члан 25 
38 Одлука Саветодавног одбора за људска права, Петко Милигорић 38/08, 24. март 2010 
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Ови предмети се морају поднети у суду који је надлежан за општину у којој се налази 
имовина. Било би практично доставити суду копију одлуке Комисије како би се 
доказала дужина трајања незаконитог узурпирања. Ови захтеви се понекад могу 
спојити са другим имовинским захтевима. 
 
8. Незаконито заузимање 
 
Ове врсте случајева укључују оне који нису поднели захтеве ХПД-у или су пропустили 
КПА рокове. Ово је могло да се догоди из неколико разлога (нпр. страх или продаја 
која се никад није десила). 
 
 
Клијент је власник куће у Обилићу која је незаконито заузета. Речено му је да уколико 
поднесе захтев код ХПД или КПА његова кућа ће бити спаљена као и куће његових 
комшија. Сада је пропустио КПА рокове и жели да помогне у враћању своје имовине. 
 
 
Тренутно, једина могућност за клијента је да се обрати домаћем суду што можда није 
лоша ствар, с обзиром на спору обраду КПА одлука и често поновно заузимање 
предметне имовине. Такође би било корисно поднети тужбу код домаћег тужиоца у 
овом предмету и захтевати подизање кривичне пријаве против незаконитог станара 
будући да постоје мотиви у кривичном закону за незаконите станаре да напусте 
имовину у замену за обуставу кривичног поступка.39 
 
9. Регистрација имовине у катастарским књигама 
 
Релативно једноставан административни процес као што је регистрација имовине у 
катастарској евиденцији може бити отежана због једног или више фактора као што је 
недостатак слободе кретања (субјективно или објективно), отпор запосленог особља у 
катастру, недостатак евиденција и компликоване процедуре подношења или остале 
препреке. Регистрација је природни наставак после многих поступака као што је 
оставински, реституција након преварне продаје или чак регистрације преноса 
власништва од пре сукоба. Катастарски службеници на Косову и Метохији обично 
одбијају да препознају документа од расељених катастара што доказано ствара опште 
потешкоће за расељена лица. 
 
 
Клијент је наследио од мајке кућу у Гњилану 1998. године. Има важећу одлуку суда и 
хоће да је региструје у локалном катастру. 
 
 
У решавању таквих случајева важно је директно контактирати надлежну катастарску 
канцеларију у општини где се налази имовина у питању. Сваки проблем у вези са 
прибављањем документације или са регистровањем имовине треба да се решава пред 
домаћим судом и информације о овим проблемима треба проследити ОЕБС-у, ЕУ и 

                                                             
39 Уредба УНМИК-а 2003/26, Привремени Кривични законик Косова, члан 226 
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осталим телима која врше мониторинг како би се извршио притисак на локалне власти 
да предузму акцију. 
 
10. Остале врсте проблема у вези имовине 
 
Ово обухвата различите и разноврсне проблеме у вези имовине, укључујући 
заузимање имовине од КФОР-а, привремено заступање предмета, имовински 
предмети од значајне вредности за судски преседан. 
 
 
Клијент је расељено лице које живи у месту Мердаре. Од 1999. године до 2003. године 
КФОР је заузео његово пољопривредно земљиште у Подујеву на граници Косова. 
 
Он жели да поднесе тужбе против КФОР-а за коришћење земље и спречавање њега да 
је користи. 
 
 
 
Приступ који ће се користити у сваком предмету зависи од врсте проблема са којим се 
клијент суочава. Примери дати у уоквиреним деловима горе у тексту треба да буду 
добар путоказ о томе како да се настави са другим врстама предмета. 
 
Такође је дошло до значајног повећања броја  предмета који се односе на 
приватизацију друштвених предузећа у којима су расељена лица претходно била 
запослена. Бивши радници имају право на одређени новчани износ од продаје. 
Нажалост, Косовска агенција за имовину је често уклањала или пропуштала да 
обухвати и имена неалбанаца са списка оних који имају право да добију средства. 
Понекад се даје аргумент да се радник није појавио на раду након 1999. године уз 
игнорисање чињенице да су ови људи били присиљени да напусте своје домове на 
Косову. 
 
Закон о специјалној комори Врховног суда Косова о питањима везано за рад Косовске 
агенције за приватизацију бр. 04/L-033, од 31. августа 2011. године којим је основана 
Специјална комора Врховног суда Косова о питањима везано за рад Косовске агенције 
за приватизацију, као што је дато у члану 21.2 Закона о судовима бр. 03/L-199, је део 
Врховног суда Косова. Ова институција правосуђа је наследник Специјалне коморе 
Врховног суда Косова о питањима везано за рад Косовске агенције за имовину која је 
основана на основу Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13, измењено и допуњено Уредбом 
УНМИК-а бр. 2008/4. Надлежност Специјалне коморе Врховног суда Косова је утврђена 
у члану 4 Закона о Специјалној комори Врховног суда. На основу овог члана Специјална 
комора прегледа захтеве и жалбе који произлазе из понашања у процесу 
приватизације друштвених предузећа или Агенције, захтеве и жалбе у вези са правима 
запослених према члану 10 Уредбе број 2003/13, општа имовинска и кредитна 
потраживања у вези са предузећима или корпорацијама, жалбе и остала питања која 
произлазе из или у вези са организацијом и реструктуирањем друштвених предузећа у 
складу са Уредбом УНМИК-а број 2005/48. 
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ОДЕЉАК 5 - ИЗЈАВЉИВАЊЕ ЖАЛБЕ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЗА СВОГ 
КЛИЈЕНТА 
 
Приликом узимања захтева за правну помоћ, правни службеник може постати свестан 
случаја дискриминације усмерене против подносиоца захтева. Прво је важно утврдити 
да ли постоје докази који поткрепљују тврдњу о дискриминацији из правне 
перспективе. Ово захтева документовање информација које је пружио 
подносилац/подносиоци захтева и примена правног теста за дискриминацију на њих. 
 
Иако на Косову и Метохији постоји Закон за борбу против дискриминације на папиру 
који је објављен пре неколико година, до данас је било мало или скоро уопште није 
било помињања стварне примене овог закона. Иако је Закон за борбу против 
дискриминације широко уређен и обухвата многе области, овде је стављен нагласак на 
стамбену и имовинску дискриминацију. 
 
Врсте притужби 
 
Важно је напоменути да често постоји штетни утицај у вези са притужбама на 
дискриминацију. Притужба за приступ правди произлази из ситуације када се особа 
или група особа жале да су наишли на препреке у приступу судовима. Подносилац се 
може суочити са опипљивим препрекама (као што је недостатак превоза, претња 
безбедности или сигурности). Могу се жалити и на невидљиве препреке (као што је 
одлагање, неизвесност закона, недостатак поверења у правичну примену закона или 
ограничени подаци о закону и њиховим законским правима). 
 
Жалба због кршења људских права је тврдња да је особа била дискриминисана на 
забрањеном основу повредом заштићене активности. 
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 Тест дат доле у тексту је тест за дискриминацију према Европској конвенцији о 
људским правима, члан 14 али његови елементи су заједнички за тестове за 
дискриминацију у многим међународним инструментима за људска права као и у 
праву Европске уније. Важно је да правни службеник разуме и примени овај тест на 
предметна питања ради идентификовања потенцијалних проблема дискриминације. 
 
Претпоследње питање које правни службеник треба себи да постави је да ли је 
понашање државних органа могло да повећа произвољну дискриминацију (у односу 
на дозвољене диференцијације) на њиховој страни када су обе стране у сличној 
ситуацији? 
 
Стога када правни службеник открије доказе да су државни актери третирали 
појединца или групу мање повољно у односу на другог појединца или групу а обе 
стране су у сличној ситуацији, он/она би требало да примене следећи тест да утврде да 
ли је дошло до дискриминације: 
 
РАЗЛИЧИТ ТРЕТМАН? – да ли појединац или група имају другачији третман (тј. 
неповољнији) од стране државних органа од других који се налазе у сличној позицији? 
(уколико је одговор „да“ идите на следећи корак; уколико је одговор „не“ онда нема 
произвољне дискриминације). 
 
ДА ЛИ ПОСТОЈИ ЛЕГИТИМАН ЦИЉ? – Да ли држава има легитиман циљ у третману 
појединца или групе појединаца на другачији начин тј. да ли држава има разумно и 
објективно оправдање за различит третман узимајући у обзир циљ различитог 
третмана и ефекте које производи? (уколико је одговор „да“ пређите на следећи 
корак; уколико је одговор „не“ онда постоји произвољна дискриминација повреде 
члана 14 Европске конвенције о људским правима). 
 
ДА ЛИ СУ МЕРЕ КОЈЕ ДРЖАВА ПРИМЕЊУЈЕ ПРОПОРЦИОНАЛНЕ ПОСТИЗАЊУ ЦИЉА? – 
чак и ако држава има легитиман циљ за третирање појединца или групе појединаца 
другачије, да ли су средства која се користе пропорционална циљу који треба да се 
оствари? Тако, у складу са међународним стандардима људских права, држава може 
да ограничи права појединца или групе појединаца само у оној мери колико је 
потребно да се остваре легитимни циљеви И НЕ ВИШЕ ОД ТОГА. (уколико је одговор 
„да, пропорционално је“ не постоји произвољна дискриминација. Али уколико 
средства која држава користи нису пропорционална [тј. више су од потребног за 
остваривање легитимног циља], тада је утврђено да постоји произвољна 
дискриминација) 
 

 
ТЕСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПРОИЗВОЉНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 
Нема дискриминације Дискриминација  Дискриминација 

 
                                            ↑ не                        ↑не                               ↑ не 

Процена 
дискриминације  

Различит 
третман?  

Легитиман 
циљ     

Пропорционално  
      

Нема 
дискриминације 
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                     →              → да             → да                  → да 
 
 

 
Забрањени основ обухвата: етничку припадност, расу, религију, националност, језик, 
социјално порекло, рођење, имовину, пол, род, сексуалну оријентацију, брачни статус, 
ментални или физички инвалидитет. Међутим, категорије забрањеног основа нису 
затворене и могу да обухватају сличне или аналогне основе. Они могу да обухватају и 
породични статус на пример. Подносилац се може идентификовати са једном или 
више угрожених група. 
 
Заштићене активности обухватају: запослење и стручну обуку, чланство у и запослење 
у организацијама (као што су еснафи или синдикати), образовање, становање, 
здравство и социјална заштита, благостање, приступ роби и услугама, приступ јавним 
местима, лична безбедност, учешће у јавним радњама (као што је гласање или 
кандидовање за изборну функцију) као и правичан третман од стране суда. 
 
 
Форма жалбе 
 
Свака жалба треба да садржи информације о следећем: 
 
1. идентитету подносиоца/подносилаца; 
2. идентитету туженика (односно одговорне особе или агенције); и 
3. околностима које су довеле до жалбе. 
 
Припремање жалбе 
 
Лице које подноси жалбу је подносилац жалбе. Ово се односи на особе које подносе 
жалбу у своје име или у име друге особе или групе или класе особа. Као и сви подаци 
који се морају навести, име подносиоца жалбе треба да буде читко исписано. 
 
Жалба треба да обухвати идентификацију или име једног или више тужених – особе 
или организације чије понашање је непожељно. На пример, уколико подносилац 
наводи да је малтретиран од стране запосленог у катастру онда као туженог треба 
навести како име запосленог тако и назив катастра. Уколико је тужени фирма или 
организација, мора се идентификовати корпоративним називом. Уколико је тужени 
државна агенција онда се као тужени наводе државни службеник (уколико је познат), 
служба и организација. 
 
Правичан третман од стране судова захтева да све особе имају једнак приступ правди 
пред независним и непристрасним судом који обезбеђује ефикасан механизам за 
њихова законска и грађанска права. Дискриминаторско поступање се јавља када се 
две стране не третирају једнако или постоји отворена пристрасност против једне 
стране. 
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Становање обухвата станарско право, привремени или трајни смештај и продају 
некретнине и обухвата услове и одредбе уговора у том смислу. Дискриминација у овој 
области се јавља када постоји преференцијални третман једне стране над другом било 
од стране јавног стамбеног органа, суда или другог тела. 
 
Приступ роби и услугама се односи на све робе и услуге који су уобичајено доступни 
јавности од стране особе, државне агенције или приватне корпорације или чак 
невладине организације у којој има лица запослених од стране државе нпр. невладина 
организација са уговором са Министарством за дистрибуцију хуманитарне помоћи (тј. 
помоћ у обнови). 
 
Дискриминација услуга се јавља сваки пут када подносилац жалбе или други 
пружалац услуге самовољно ускрате услуге особи под истим условима и одредбама 
под којима их пружају другим припадницима јавности. Једини изузетак овоме је 
дозвољена диференцијација наведена горе у тексту (легитиман циљ и 
пропорционалност). 
 
Приступ јавним местима се протеже на сва места која су уобичајено доступна јавности 
од стране било особе, државне агенције или приватне корпорације.  
 
Дискриминација у приступу јавним местима се појављује кад год подносилац верује 
да, на пример, суд, општинска служба, општинска власт или друго лице који су 
задужени за јавно место, ускраћују приступ (или пропусте да их учине доступним) 
особи на исти начин или у истом степену у ком је то омогућено другим припадницима 
јавности. 
 
Следеће вероватно неће бити повезано са предметима који се тичу имовинских 
питања али су свеједно заштићени законом: 
 
Радни однос  означава било које запослење – повезана активност или стручна обука и 
обухвата одбијање да се запосли, отпусти или услове запослења. 
 
Дискриминација запослености наводно постоји кад год подносилац верује да тужени 
не би запослио особу, обучавао је, отпустио или би је третирао на дискриминаторски 
начин на послу.  
 
Здравствена и социјална заштита означава све услуге које су уобичајено пружене 
припадницима јавности од стране власти или других агенција. 
 
Дискриминација здравствене и социјалне заштите наводно  постоји када подносилац 
верује да тужени одбија да обезбеди државне или друге јавне услуге особи. Такође 
може да проистекне када исти услови и одредбе нису примењени на особу као на 
друге припаднике јавности. 
 
Образовање обухвата све наставне услуге било јавне или приватне, на основном, 
средњошколском нивоу, нивоу виших школа и универзитета. 
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Дискриминација образовања наводно постоји када подносилац верује да је особа 
дискриминисана на основу одбијања пријема, одлуке о обустави или избацивању или 
у вези са условима и одредбама које се односе на студирање, присуство или учешће. 
 
Учешће у јавним радњама укључује гласање, кандидатуру, за изборну функцију или 
службу у јавним или одборима заједнице и комисијама. 
 
Дискриминација јавних радњи наводно постоји када подносилац верује да је особи 
ускраћена могућност да учествује у таквим активностима због његове припадности 
угроженим групама. 
 
Дискриминација је забрањена на основу разлога наведених у АДЛ (Анти-
дефламацијска лига) и међународним конвенцијама. Подносилац жалбе треба да 
идентификује основе због којих верује да се на неко лице  примењује (нпр. етничка 
припадност, националност, језик и религија). 
 
Следећи облици дискриминације су прописани од стране АДЛ 
Непосредна дискриминација 
Посредна дискриминација 
Узнемиравање 
Упутство за дискриминацију 
Виктимизација 
Сегрегација 
 
Жалба мора да садржи потпун опис околности за које се тврди да представљају 
дискриминационо понашање. Треба да обухвати сваки инцидент за који се верује да је 
дискриминациони и сваки инцидент мора да се односи на области и на основе 
описане у делу Ц и расу у делу Д АДЛ-а. 
 
Жалба треба да појасни: 
 

 Шта је лице урадило за шта подносилац верује да је узнемиравање или 
дискриминација или обоје; 

 Када и где се такво понашање догодило; 
 Како се наводно узнемиравање односи на расу. 

 
Подносилац жалбе треба да наведе да ли се води неки други правни поступак који се 
бави истим или повезаним околностима утврђеним у делу Е обрасца жалбе. Ово ће 
бити случај, на пример, када синдикат или удружење запослених започну жалбени 
поступак или уколико је жалба поднета неком другом административном телу (нпр. 
општини, министарству, суду или трибуналу) која се односи на исте или сличне 
околности као и оне утврђене у делу Е обрасца жалбе. 
 
Коме се подноси жалба? 
 
Постоје ограничене информације о томе коме се жалба подноси. У интересу клијента 
би било мудро поднети жалбу Општинском суду у општини где се наводно кршење 
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догодило. Суд је једино тело на Косову и Метохији које има овлашћење да извршава 
пресуде и нареди компензацију материјалне и нематеријалне штете. Међутим, било 
би мудро проверити да ли у оквиру Министарства правде или Министарства јавних 
служби постоји канцеларија којој се подносе жалбе за дискриминацију. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДЕЉАК 6 – ПОСРЕДОВАЊЕ 
 

ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРЕГОВАРАЊЕ КАО СРЕДСТВА ЗА АДВОКАТА 
 
Алтернативно решавање спорова се односи на било које средство решавања спорова 
изван суднице, обухвата посредовање, арбитражу и остале начине решавања сукоба. 
Из културне и историјске перспективе ово је била дугогодишња пракса у региону, када 
странке често постигну вансудско поравнање како би решиле спор. У неким 
случајевима резултат таквог поравнања се више поштује будући да је решење настало 
између обе странке за разлику од наредбе стране која није укључена. 
 
Ово никако не значи да правни службеник треба да тражи неформално поравнање јер 
ово може створити потешкоће за клијента у будућности. Споразумно поравнање спора 
између странака где је поравнање евидентирано и које се одражава на суд је ефикасан 
облик преговарања. Преговарање не мора нужно да значи тражење компромиса за 
обе стране. Поред тога што доводи до под-оптималних исхода за обе стране, судски 
налог може стварно да нашкоди односима као што компромиси могу да доведу до 
незадовољства, неспоразума чак и сукоба, а то има негативан утицај на потенцијални 
повратак. 
 
Једна ствар се показала као истинита у имовинским споровима, а то је да незаконити 
станари су више пријатељски настројени у преговарању када постоји ХПД/КПА захтев 
или судски поступак у току против њих. Током ове фазе су спремни да користе 
неформалне начине решавања спора пре него да се суоче са потенцијалном 
грађанском или чак кривичном пресудом против њих. Постоји стара изрека међу 
адвокатима: „Ништа се не креће без притиска.“ Подношење тужбе ствара такав 
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притисак. Ово је разлог зашто се тужена страна често слаже да решава тужбу изван 
судског поступка. Између осталог, то спречава срамоту за незаконитог станара због 
изгубљеног судског спора и отклања неизвесност која се повезује са судском 
пресудом. 
 
Такође је тачно да постоје многи случајеви када тужени постане више ратоборан након 
доношења пресуде против њега и поново узурпира имовину или изазове неку другу 
врсту потешкоће из ината. То је још један разлог зашто треба покушати да се спор 
реши изван суда кад год је то могуће. Искуство показује да су клијенти правне помоћи 
често решавали своје спорове са стране, без адвоката правне помоћи и често уз 
информисање правне помоћи тек неколико месеци касније. 
 
Било би мудро за правног службеника да одмери могућности контактирања адвоката 
туженог како би расправљали о алтернативи званичном оптужном поступку. Такође 
закон омогућава странкама да поднесу захтев судији у којој захтевају посредовање а 
постоји велики број лиценцираних посредника сада именованих на Косову. Клијент 
зна најбоље шта жели а можда зна и шта друга страна жели. Поред убрзавања 
поступка, потенцијално за неколико година, правни службеник помаже клијенту да 
реши свој спор мирно. Уколико је друга страна ратоборна и понуди нешто што је 
неразумно, клијент лако може да одбије и настави са судским поступком несмањеним 
темпом. 
 
Неопходно је да адвокати буду у току и да буду обучени за посредовање/преговоре 
пре него што затраже било који облик алтернативног решења спора. У супротном 
постоји ризик да дође до преговора са страном која је имала такву обуку, а што се 
може показати као штетно за клијента. 

 

 

ОДЕЉАК 7 – ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ И УПРАВЉАЊЕ 
ДОСИЈЕОМ 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 
Сви правни службеници у оквиру пројекта правне помоћи треба да прочитају и да су 
сагласни да прате следећа правила о професионалној одговорности и управљању 
досијеима. 
 
Правник као припадник правне струке заступа клијента, он је службеник правног 
система и јавни грађанин који има посебну одговорност за квалитет правде. Као 
саветник, правник пружа клијенту разумевање на основу информација о клијентовим 
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законским правима и обавезама и објашњава њихову практичну примену. Као адвокат, 
правник ревносно доказује положај клијента према важећем праву. Као преговарач, 
правник тражи резултат који је повољнији за клијента. Као евалуатор, правник делује 
тако што испитује клијентове правне послове и извештава клијента о њима. Ове 
дужности су инхерентне, с обзиром на висок ниво поверења које клијент поклања 
правнику и значај услуге која се пружа. Они се изводе из утврђених норми и правила 
професионалне одговорности у оквиру модерних правних система. 
 
Овај Одељак наводи дужности адвоката према клијенту и у решавању предмета 
клијента. 
 
Инхерентне дужности правних стручњака који пружају правну помоћ 
 
Дужност обавештавања 
 
- потпуно обавештавање клијента о његовим правима и опцијама које омогућавају 
клијенту да донесе одлуке на основу информисаности; 
- хитан одговор на разумни захтев клијента; 
- хитно преношење понуда за нагодбу које долазе од супротстављених страна; 
 
Дужност бриге 
 
- стручност, вештина правног знања; 
- припремање предмета; 
- не сме да занемари правну материју; 
- не сме да преузме материју за коју зна да правник није компетентан да је решава. 
 
Поверљивост 
 
- без сагласности клијента не сме да открије информације у вези са заступањем 
клијента (осим како би спречио клијента да почини кривично дело (нпр. да прода 
имовину за коју зна да није његова)) 
 
Безбедно чување имовине 
 
- евиденција/документи клијента се чувају одвојено од осталих; 
- евиденција треба да се чува на сигуран начин. 
 
Бележење детаља о пруженој правној помоћи у сваком предмету 
 
Како би добили комплетну слику о садржају рада правног службеника, обиму посла и 
потребама клијента, правни службеник мора да забележи детаље у списе предмета и 
када је то могуће у базу података, о различитим радњама које је предузео у предмету. 
Ово обухвата припремање и/или подношење тужби пред судовима,праћење или 
помагање клијенту на суду, припремање писама, итд. Ове податке треба да забележи 
како би се приказао посао који је урађен за сваки предмет, како би се олакшао прелаз 
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предмета између правника и заштитиле особе које раде на предмету. Такође, то 
помаже у истицању различитих типова потребне правне помоћи. 
 
Детаљно и темељно управљање досијеом је неопходно из неколико разлога: 
 
1) Да би се обезбедио адекватан доказ о вашем предмету – како бисте уложили 
правни лек у вашем предмету било пред судом или у поступку мирења/посредовања 
биће вам потребан доказ о вашем предмету. Уверите се да ништа не недостаје из 
евиденције досијеа или можете да завршите са рупом у предмету. 
 
2) Одговорност и транспарентност – имате професионалну обавезу да спроводите 
извесне стандарде бриге и да будете одговорни за ваш рад. На пример, уколико се 
клијент жали да нисте ваљано радили на њиховом предмету уколико имате детаљну 
евиденцију моћи ћете да покажете да сте испуњавали своје професионалне обавезе. 
 
3) Ефикасност вашег рада – сви ми смо склони да заборављамо ствари. Уколико 
чувате добру евиденцију досијеа моћи ћете да брзо пронађете статус вашег предмета 
и који је следећи корак како не бисте трошили време на упознавање са предметом на 
коме нисте радили неко време. 
 
4)Институционална меморија – уколико изненада постанете недоступни ономе ко 
преузме ваша досијеа ће бити врло тешко да разуме шта се дешава уколико нисте 
направили добре белешке о досијеима. 
 
Шта треба да се бележи у досије? 
 
Свака радња и документ који се односи на предмет. Ово обухвата: 
1) Датум и детаље о разговорима са клијентима лицем у лице, сведоке и друге 
странке повезане са предметом 
 
 

Радно време на предмету/Time Sheet 
 
Правни службеник _________________                                 Клијент _________________ 
Број предмета _________________ 
 

Дат м  Време (од /1 сат) Опис  
   
   

 
 
 
 
 
 
2) Датум и детаље о телефонским позивима и разговорима – ово обухвата случајеве 
када сте звали некога, а те особе нису одговориле на телефон. Требало би да можете 
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да покажете да сте извршили своју професионалну дужност тако што сте уложили све 
могуће напоре да контактирате особу. 
 

Записник (белешка) о разговору  
 

Датум: ___________________ време: ___________________ Предмет: _____________ 
Лично разговор:__________ Телефонски позив: ___________________ 
Контакт инициран од: _________________  Разговор са: _________________________ 
Број телефона: _____________________ 
Тражене информације: ______________________ 
Дате информације: ________________________________ 
Предузета радња: ________________________________ 
Од: __________________________________________________ 
 
 
3) Сву долазну и одлазну пошту 
 
4) Разговоре са колегама и надређенима о предмету – добро је водити евиденцију о 
одлукама које су донете у вези са предметом и како су настале. Можете да покажете 
да сте пратили упутства вашег надређеног. 
 
5) Е-маил поруке које се односе на предмет. 
 
6) Истраживање спроведено у вези са предметом – копије релевантних одредби 
закона или други релевантни материјал. 
 
7) Детаљи о радњама које су предузеле друге колеге у вези са предметом – на 
пример уколико је неко од ваших колега разговарао са вашим клијентом осигурајте да 
вам пружи белешке о том разговору. 
 
Сваки од ваших досијеа треба да буде организован на исти начин, како бисте се лакше 
сналазили када често радите са различитим предметима. На овај начин је лакше 
идентификовати било који документ који недостаје. Такође помаже у ефикасном 
управљању списа предмета. 
 
Пример бележака о досијеу 
 
16/1/2017 
10:00 Позвао клијента да видим да ли има копију писма које је написао као жалбу на 
одлуку Општинског суда у Призрену којом се одбацује његова имовинска тужба. 
Клијент није одговорио (10 минута). 
 
13:30 Поново позвао клијента. Разговарао сам са његовом супругом која је рекла да је 
одсутан до краја следеће недеље (10 минута). 
 
27/1/2016 
11:20 Позив клијента. Рекао је да има копију писма и да ће је послати (15 минута). 
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15/2/2017 
Примио сам копију клијентовог писма (копија послатог писма). Истраживао сам 
релевантни закон. Разговарао сам са Мајом о томе да ли основи за одбацивање 
наведени и писму потпадају под релевантни закон. Маја каже да није сигурна али да 
ће проверити са Дулетом (2 сата). 
 
16/2/2017 
Питао са Адријана да ли је проверио закон са Дулетом. Адријан је послао е-маил 
(копија заведена). Дуле мисли да треба да буде више доказа за основ за одбацивање 
како би потпадало под закон (1 сат). 
 
 
 
Директоријуме треба организовати на начин на који их је лако пронаћи. Име клијента 
и број предмета треба да буду у директоријуму досијеа. Сва документа која се односе 
на предмет треба да се чувају у директоријуму на организован, уједначен начин. Ово 
олакшава процес прегледања досијеа и пренос са једног правника на другог и током 
преноса правне помоћи на организацију наследника. 
 
За сврхе информације/савета треба да постоје одвојене фасцикле које садрже све 
такве случајеве. Фасциклу треба јасно означити и индексирати са именима и бројем 
предмета за сваки предмет. У другим случајевима, досије треба јасно означити са 
предње стране и чувати у узастопном низу према броју предмета. Ово помаже у 
прегледу потпуности рада на предмету и да ли су сви предмети на броју. 
 
 

“Печатирање Датумаром”  
Уобичајени начин за обезбеђење и праћење докумената који су поднети током 
парнице је помоћу „Датумар“ методе нумерације докумената. Ово значи да свака 
страна коју подноси подносилац има утиснуте узастопне бројеве којима 
регистратор/службеник тог суда потврђује да је свака страна примљена. Примерак 
онога што је поднето се чува у канцеларији за правну помоћ било електронским путем 
или физички. Ова пракса је посебно од непроцењиве вредност у пост-конфликтним 
судовима где постоју озбиљна забринутост подносиоца и чак међународних 
посматрача у квалитет правосуђа. 
 
Неке радње са канцеларијским материјалом продају марке са узастопним бројевима 
аутоматски, међутим уколико ово није опција може бити корисно да правни 
службеник или асистент, уколико је могуће, наведу број на свакој страни руком. 
Уколико неки документ неочекивано нестане тада подносилац има доказ о томе која 
документа је поднео. 
 
 
 
Поверљивост датотеке са документима 
 



53 
 

Поверљивост је дужност чувања одређених информација у тајности. Осим законских 
услова да се клијентове информације чувају као поверљиве, одржавање поверљивости 
је важан фактор у изградњи односа поверења са другима. Поверење између клијента и 
адвоката је од суштинске важности. Тешко је правилно помоћи клијенту уколико се не 
осећа пријатно да истинито открије све околности њиховог случаја. 
 
Право на приватност се генерално посматра као право да се ограничи колико друштво 
може да задире у личне послове неке особе. Постоје многи аспекти приватности, али у 
контексту правног или канцеларијског пословања главна брига је приватност 
информација и комуникације. 
 
Канцеларије за правну помоћ често посећују чланови јавности и те канцеларије су лако 
доступне. Како би се обезбедила поверљивост свих судских докумената, правна помоћ 
се ослања на сарадњу целокупног особља да обрате додатну пажњу када поседују 
осетљиве информације. Никаква поверљива информација клијента се не треба делити 
ни са ким изван канцеларије без изричитог пристанка клијента. 
 
Додатну пажњу треба обратити да се копије судских докумената не остављају свуда по 
ходницима, коридорима или на фотокопир машини. Канцеларије треба да буду 
закључане када су без надзора. Канцеларије у којима се чувају документа треба да 
буду одвојене од оних којима лица изван канцеларије, укључујући и клијенте, имају 
приступ. Врата између њих треба да буду закључана. 
 
Тип информација које треба да буду поверљиве обухвата: 
 

 Осетљиви лични подаци; 
 Имена појединих клијената, сведока или чланова особља; 
 Адресе и телефонски бројеви клијента, сведока или чланова особља; 
 Информације које се односе на жалбу клијента; 
 Изјаве подносиоца захтева или сведока. 

 
 
Информације се чувају поверљивим и безбедним на следеће начине: 
 

 Не расправља се о стварима у вези са клијентом са било ким изван особља које 
је овлашћено да зна те информације; 

 Чување радних досијеа безбедно ускладиштених (закључан орман или 
канцеларија); 

 Чување поверљивих информација у електронској форми обезбеђене лозинком; 
 Вођење разговора са клијентом на приватној локацији; 
 Враћање свих докумената у њихова досијеа након што завршите рад са њима; 
 Уништавање (сецкање) свих поверљивих информација које вам више нису 

потребне; и 
 Не користите папир са поверљивим информацијама за рециклажу. 

 
Поверљиве информације 
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Природа посла правне помоћи захтева поверљивост свих предмета у свако време. То 
значи да се предмети не спомињу изван канцеларије без изричитог писаног одобрења 
клијента. Ни једна приватна информација из предмета не треба да се спомиње са било 
којом особом или организацијом изван пројекта правне помоћи. Ово се односи на 
осетљиве податке укључујући извештаје о праћењу предмета или базе података. 
 
Поверљивост се базира на поштовању права појединца на приватност. Постоје правни 
као и друштвени разлози за заштиту поверљивости и приватности.  
 
Многе земље имају конкретне законе којима се штите лични подаци у одређеном 
контексту. На пример, постоје закони којима се спречава да адвокати, лекари или 
социјални радници откривају личне информације без одобрења особе на коју се 
односе. 
 
Постоје добри друштвени разлози за заштиту приватности особе. Људски односи се 
ослањају на одређени ниво поверења, када се личне информације деле, да ће се 
чувати у тајности. Ово је важно како за појединца тако и за друштво уопште. 
 
Неовлашћено откривање информација које су добијене преко посла се може сматрати 
недоличним понашањем и злоупотребом положаја. Такво недолично понашање води 
до дисциплинских поступака, укључујући отказ. 
 
Сукоб интереса 
 
 До сукоба интереса може доћи уколико ваши интереси (или интереси ваше породице 
или пријатеља) се такмиче са интересима организације за коју радите. У случају 
пројекта правне помоћи до сукоба интереса обично долази када се интерес правног 
службеника надмеће са интересом клијента. Сукоб интереса треба избегавати будући 
да угрожава кредибилитет и интегритет вашег рада. 
 
Такви интереси који се надмећу могу да отежају некоме да врши своје дужности 
поштено. Чак и када нема доказа о неправилним радњама сукоб интереса може да 
створи утисак неправилности који може да поткопа поверење у способност особе да 
делује правилно и може да наштети имиџу пружаоца правне помоћи. 
 
Уопштеније, сукоб интереса се дефинише као било која ситуација у којој је појединац у 
позицији да искористи професионално или службено својство на неки начин за своју 
личну корист (или корист некога ко је повезан са њим). 
 
Свако мора да тежи да избегне појаву сукоба интереса у обављању својих дужности. 
Привид сукоба интереса је подједнако погубан за поштовање јавности за обављени 
посао као и стварни сукоб интереса. 
 
Најбољи начини за решавање сукоба интереса су да се избегавају у потпуности. Ово се 
чини на два начина: откривањем и изузимањем. 
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Уколико било који члан особља верује да постоји сукоб интереса он мора одмах да 
пријави своју забринутост (разоткрије) свом надређеном. Надређена особа ће 
одлучити да ли постоји потенцијални сукоб интереса и уколико је то ситуација како се 
може поправити. 
 
Од сваког члана особља са сукобом интереса (етички) се очекује да се изузме из 
(уздржи од) посла где постоји такав сукоб интереса. 
 
Примери ситуација у којима може доћи до сукоба интереса: 
 
- ви сте у одбору за регрутовање а један од испитаника је ваш добар пријатељ; 
- клијент вас пита да истражите предмет који се односи на посао који је делимично у 
власништву вашег рођака; 
-  коришћење вашег положаја као пружаоца правне помоћи да наводите интерно 
расељена лица која траже помоћ; 
 
Често вам клијенти дају поклоне или вам нуде да вам дају поклоне или услуге као 
начин да вам захвале за вашу помоћ, међутим некада је намера да се утиче на ваш 
рад. Чак и када то није разлог за поклон или услугу, ваше прихватање значајнијег 
поклона може да изгледа као покушај да се утиче и као сукоб интереса подрива 
кредибилитет ваших поступака. Прихватање значајнијих поклона је стога неприкладно. 
 
Примери поклона или услуга: 
- Новац 
- Попусти 
- Сексуалне услуге 
- Понуда помоћи неком од ваших чланова породице да се запосле 
 
Понашање 
 
Сво особље треба да се у сваком тренутку понаша на начин који промовише поверење 
јавности у достојанство, интегритет, ефикасност и непристрасност пројекта правне 
помоћи. Сво особље треба да се придржава високих стандарда професионалног и 
личног понашања, да поштује и поступа у складу са законом, извршава своје дужности 
непристрасно и марљиво и да избегне свако понашање и ситуацију који могу да воде 
до преиспитивања њиховог интегритета и непристрасности. 
 
Свако ко ради у правној помоћи има дужност бриге у раду са клијентима. Ово значи да 
смо у обавези да им помогнемо на најбољи могући начин у оквиру наших овлашћења. 
 
Уколико не знате одговор на питање клијента немојте да измишљате. Немојте 
једноставно да одбијете клијента. Реците му да ћете сазнати одговор или ћете пронаћи 
другу особу на коју можете да упутите клијента. Реците клијенту да се врати уколико се 
испостави да упућивање није било од помоћи. 
 
Суочавање са тешким клијентима није лако али је важно имати у виду њихове тешке 
околности. Клијент вам се обраћа за помоћ јер има проблем. Ово обично значи да су 
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под великим стресом и дошли су у сукоб са другим особама и организацијама. Као 
резултат тога, клијент понекад може да буде агресиван, емотиван и чак тужан. 
 

 Саслушајте проблем и омогућите особи да вам исприча целу своју причу. Људе 
често фрустрира осећај да никога није брига за њихов проблем. 

 Покажите емпатију и разумевање. Вежбајте активне технике слушања. Ово је 
ситуација у којој ви показујете да разумете шта вам особа прича тако што 
преносите то што вам говори у скраћеном облику. 

 Уколико клијент и даље буде тежак за сарадњу можда је неопходно да 
завршите разговор или пружање помоћи. 

 Важно је да останете професионални и да останете мирни када се суочавате са 
тешким клијентом. 

 
Професионализам 
 
Рад у канцеларијском окружењу значи да ви и ваше колеге имате обавезу да се 
понашате на професионалан начин. 
 
- лични е-маилови и телефонски позиви треба да буду сведени на минимум током 
радног времена. 
- уколико немате посла питајте надређеног шта треба следеће да обавите – немојте да 
проведете цео дан на интернету. 
- обављајте посао током редовног радног времена. 
- оставите личне проблеме ван канцеларије. 
- ви сте део тима. Успех вашег тима и ваше организације у постизању својих циљева се 
ослања на ваше пуно учешће и поузданост. 
- немојте да вас други чекају. Ако ћете каснити обавестите надређеног о томе.  
- имате одговорност према својим колегама. Негативан став једне особе у канцеларији 
утиче на друге колеге и ефикасност тима. 
- колеге треба да се понашају једни према другима са одређеним степеном 
поштовања. Особе које се не слажу у друштвеном смислу треба да и даље могу да 
раде заједно. Ово се може постићи само ако се колеге (укључујући и надређене) 
понашају једни према другима са одређеним степеном поштовања. То значи да нису 
дозвољене личне увреде. Свако треба да има прилику да изрази своје мишљење и да 
буде укључен у доношење одлука. 
- од особља се очекује да се облаче на професионалан начин који одговара професији 
коју они представљају. Формалнија одећа је потребна за вођење разговора и током 
састанака. 
 
Пријављивање непрофесионалног понашања 
 
Шта да урадите уколико откријете да се неко од ваших колега или надређени понаша 
неетички нпр. прима мито или краде? 
 
Какву одговорност имате према надређеном уколико од вас затражи да учините нешто 
неетички? 
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Сви запослени су у обавези да поступају етички у сваком тренутку. Неетичко и 
незаконито понашање имају негативан утицај на канцеларију, правну професију као и 
на организацију у целини. Уколико сазнате за било које непрофесионално понашање у 
обавези сте да одмах обавестите вашег надређеног о томе. Пропуст или одбијање да 
се пријави непрофесионално понашање представља пропуст у обављању дужности те 
особе. 
 
Рециклирање   

 

 
Уколико нема поверљивих информација у документу може да се користи као стари 
документ за копирање докумената који се не шаљу изван канцеларије или за нацрте. 
Смањићете трошкове за папир за канцеларију а помоћи ћете у заштити околине.  
 
Праксе забране дискриминације 
 
Дискриминација постоји када се неко третира мање правично од других људи на 
основу карактеристика које поседује. Све особе које долазе у контакт са правном 
помоћи било да су клијенти, колеге или неко други треба да се третирају на начин који 
не представља дискриминацију. 
 
Сексуално узнемиравање на радном месту 
 
Сексуално узнемиравање је непожељно понашање због ког се особа осећа увређено, 
понижено и/или застрашено, а у којим ситуацијама је то разумна реакција с обзиром 
на околности. 
 
Сексуално узнемиравање може имати различите облике. Може да укључује: 
 

 Непожељно додиривање, грљење или љубљење; 
 Сугестивне коментаре или шале; 
 Експлицитно сексуалне слике, чуваре екрана или постере; 
 Нежељени позиви на састанак или захтеви за секс; 
 Наметљива питања о приватном животу запосленог или о телу; 
 Непотребна фамилијарност; 
 Увреде или исмејавање на основу пола; 
 Сексуално експлицитни е-маилови или СМС поруке; 
 Понашање које је такође кривично дело према кривичном закону као што је 

физички напад, недолично понашање, сексуални напад, прогањање или 
опсцена комуникација; 

 
Сексуално узнемиравање није сексуална интеракција, флерт, привлачност или 
пријатељство које је добродошло, узајамно, са сагласношћу или обострано. Сексуално 
узнемиравање је правно признат облик полне дискриминације. 
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ЗАТВАРАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА 
 
Важно је да пошаљете свом клијенту писмо са саветом о затварању вашег предмета. 
Чак и када сте већ дали исти савет вашем клијенту преко телефона или лично, 
формално писмо обезбеђује јасан доказ да сте извршили своју професионалну 
дужност да дате савет вашем клијенту о његовим могућностима. 
 
Писмо са саветом треба да садржи следеће елементе: 
 
1. изјаву о томе на шта се односио предметни случај 
2. резиме онога шта је клијент тражио 
3. радње које сте предузели да помогнете клијенту 
4. релевантне одредбе закона које се примењују на предмет 
5. исход ваших напора 
6. опције које су на располагању клијенту, укључујући упућивање 
7. позив за клијента да вас контактира уколико му буде потребна даља помоћ или 
разјашњење 
 
Када је правна помоћ пружена и предмет затворен треба затворити и списе предмета. 
Затварање треба да се забележи електронским путем у бази података али и у самом 
досијеу. Поред тога, треба пратити следеће кораке: 
- клијента треба информисати у писаном облику да је досије закључен, 
- треба вратити сваки оригинал документа који припада клијенту, 
- треба попунити образац за затварање предмета који потписује надређени адвокат, 
- досије се шаље архиви заједно са скенираним копијама релевантних докумената 
укључених у електронски досије. 
 

ПРИМЕР ЗАВРШНОГ ПИСМА ЗА КЛИЈЕНТА 
(ИМЕ КЛИЈЕНТА) 
(АДРЕСА КЛИЈЕНТА) 

(ДАТУМ) 
Поштовани (ПУНО ИМЕ КЛИЈЕНТА) 
 
Драго ми је да смо се упознали (ДАТУМ). Радује ме што смо били у могућности да вам 
помогнемо у вашем предмету пред Општинским судом у Клини за поништавање 
преварне продаје ваше имовине. 
 
Већ сам вам дао примерак пресуде Општинског суда у Клини и уз њу сам приложио 
ажурирани власнички лист из општинског катастра. Ваш досије је сада и званично 
затворен у овој канцеларији и завршено је наше заступање. Сва оригинална документа 
која сте поднели током предмета су вам враћена. Копија вашег предмета ће бити 
архивирана током наредних пет година због наше евиденције након чега се уништава. 
 
Слободно контактирајте канцеларију у било које време уколико вам буду потребне 
додатне информације. 
 
Захваљујемо се. 
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С поштовањем, 
(ИМЕ ПРАВНОГ СЛУЖБЕНИКА) 
Правна помоћ 
(КОНТАКТ ПОДАЦИ) 
 
 
Образац за затварање предмета је средство којим се обезбеђује да је предмет 
правилно затворен. То обезбеђује да сва релевантна документа се врате клијенту и да 
је сваки предмет прегледан пре затварања. Након што се комплетирају сви наведени 
захтеви у предмету који се затвара, досије прегледава надређени адвокат како би 
осигурао завршетак досијеа и да нема отворених питања. Када се заврши преглед и 
одобри досије он постаје званично затворен. 
  
Образац треба да буде последњи документ заведен у предмет и прва страна која се 
види када се отворе списи предмета. Ово ће помоћи свакоме ко прегледа предмет да 
одмах зна да је случај затворен и који је резултат предмета. 
 

Затварање предмета 
 

Име клијента ______________________  Правник __________________________ 
Тренутна адреса ______________________________________________________ 
Врста предмета ______________________________________________ 
Датум отварања _______________________  Датум затварања ___________________ 
Из разлога што предмет евентуално може бити уништен, битно је да сви важни 
документи буду враћени странки лично или преко редовне поште (са повратницом). 
 
Уручивање предмета странки је извршено датума? _____________________ 
Предмет је архивиран, које године? ______________________________ 
Предмет би требало да буде уништен које године? ________________________ 
Да ли је клијент обавештен о затварању и архивирању предмета – на који начин? ___ 
Кога датума је клијенту послато затворено писмо са документима? ________________ 
 
РЕЗУЛТАТ __________________________________________________________ 
 
Потпис од супервизор адвоката. Прочитао сам овај предмет, спреман је да буде 
затворен. 
 
Датум _______________   Име __________________   Потпис __________________ 
 

 

ОДЕЉАК 8 – СТАТИСТИКА/РЕГИСТРОВАЊЕ ПРЕДМЕТА КЛИЈЕНАТА 
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Постоји инхерентни значај за евидентирање било ког посла који укључује велики број 
подносилаца и пружених услуга. Ово омогућава ефикасно праћење правних трендова 
и образаца у предметима и помаже у будућем планирању. Из ових разлога је важно да 
правни службеник редовно и потпуно извештава о својим активностима. 
 
Недељно извештавање 
 
Недељни извештај је важно средство за праћење напретка правне помоћи као и 
значајних трендова у имовинским проблемима и достигнућа. Ови извештаји могу да 
прате учинак појединачних канцеларија као и да пруже свеукупну слику када напредак 
сваке канцеларије може да се упореди. Извештај треба да одражава завршени рад 
током радне недеље и треба да се пошаље заједно са извештајем о праћењу 
предмета. 
 
Евидентирање података из предмета у Недељном извештају 
 
Више предмета за једног клијента 
 
Евидентирање броја нових предмета уместо броја клијената указује на обим посла на 
адекватнији и одговарајући начин боље у односу на стварни обим посла правног 
службеника. Уколико би се евидентирао само број клијената обим посла би био 
приказан као сувише мали и не би тачно одражавао стварну ситуацију. 
 
Клијент може да има много предмета, на пример узурпирање пољопривредног 
земљишта у Клини, лажну продају његове имовине у Пећи и оставински поступак у 
Пећи. Клијент има три предмета будући да се сваки од њих решава у посебном 
поступку. 
 
Предмет се региструје само једном и мора да се затвори када све радње у вези са 
истим буду завршене. У горе наведеном примеру, успешни завршетак оставинског 
поступка у Пећи би ефикасно закључило тај предмет и у нашој статистици би се водио 
као завршен предмет (у овом случају затворен предмет) без чекања да се друга два 
предмета заврше. Иако се ради о једном клијенту постоји неколико различитих и 
одвојених радњи које су потребне да се спроведу у предмету. 
 
Као резултат тога, сви правни службеници треба да региструју предмете одвојено чак и 
када су то предмети једног клијента. Ово обухвата предмете у којима се даје правна 
информација/савет преко телефона: 
 
Примери: Клијент А има 
 
1) оставински предмет 
- састанак са клијентом 
- саветовање клијента о могућностима које су му доступне 
- израда тужбе за суд 
- телефонски позив од суда 
- заступање клијента у оставинском поступку 
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Регистровање: 
а) врсте предмета: 
б) предузете радње: заступање у судском поступку 
ц) усмени савет који је дат: 
д) припрема основних писаних докумената (пуномоћја) 
е) читање документације и анализа предмета 
ф) остале активности које сте предузели за клијента 
 
2) Преварна трансакција имовине 
- помоћ приликом полицијског саслушања 
-  преговарање са клијентом 
- израда докумената за суд 
- заступање у судском поступку 
- подношење кривичне пријаве 
 
Регистровање: 
а) врсте предмета: 
б) предузете радње: заступање у судском поступку 
 
3) Незаконита узурпација друге куће 
- слушање клијентове тврдње 
- помагање у прибављању доказа 
- појављивање на суду у име клијента 
 
Регистровање: 
а) врсте предмета: 
б) предузете радње: помоћ у изради писане тужбе 
 
Категорије предмета наведене доле у тексту су уобичајени имовински проблеми који 
су идентификовани као они који утичу на највећи број предмета. Уколико предмет 
клијента који је интерно расељено лице се уклапа у неку од ових категорија онда 
додајте предмет у одговарајућој колони. Уколико предмет није у оквиру 
идентификованих категорија додајте предмет у колону „остало“. Испод је дат кратак 
опис врста предмета који одговарају свакој категорији: 
 
Случајеви после ХПД одлуке 
 
Ово обухвата предмете у којима постоји нерешено ХПД питање (не рачунајући Ц 
против А предмете из разлога наведених у даљем тексту); ово су предмети када 
постоји одлука коју је донела Комисија за стамбене и имовинске захтеве (ХПЦЦ) али 
нема њеног извршења, или постоји одлука Комисије против клијента, поновно 
узурпирање након незаконите евикције или неки други проблем у вези са Дирекцијом 
за стамбена и имовинска питања (ХПД). 
 
А против Ц 
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Подгрупа предмета после ХПД одлуке али одвојени из следећих разлога: до данас 
ниједан од ових предмета није решен како пред ХПД тако ни пред КПА. Иако су доста 
једноставни да правна помоћ може да погура извршење ХПД одлуке која није 
извршена, овај проблем се неће решити редовним каналима и захтева озбиљно 
залагање на вишеструком нивоу. Треба да имамо јасну слику о томе колико тачно 
предмета ово обухвата. 
 
КПА 
 
Ово обухвата предмете када је клијент примио КПА одлуку и жели да поднесе жалбу 
Врховном суду као што то дозвољава закон. 
 
Масовне тужбе за накнаду штете поднете 2004. године 
 
Ово се односи на предмете за накнаду штете који су поднети 2004. године који су на 
чекању у судовима. 
 
 
Компензација - остали предмети 
 
Ово се односи на предмете компензације који нису обухваћени у оквиру 18000 
предмета поднетих 2004. године. То су тужбе за накнаду штете након ХПД одлуке 
против познатих појединаца или слично. Морамо разликовати ове предмете од 
предмета компензације од укупно 18000 у којима се у највећој мери тужи КФОР, 
УНМИК и остала тела за уништавање имовине, уместо да их спојимо. Уз правилно 
саветовање клијент има добре шансе да оствари реституцију за штете на имовини која 
је незаконито узурпирана. 
 
Преварне трансакције 
 
Обухватају предмете када је имовина продата кроз преварну трансакцију. 
 
Оставински предмети 
 
Основни оставински предмети. 
 
Предмети експропријације 
 
Предмети када је имовина расељених лица била одузета од стране локалне 
самоуправе на Косову и Метохији. 
 
Катастарски предмети 
 
Регистрација имовине у Косовски катастар или друга катастарска питања. 
 
Незаконито заузимање 
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 Ово обухвата све облике незаконитог заузимања. Постоје неки случајеви који се 
односе на незаконито заузимање имовине изван КПА и ХПД-а. Ово су на пример особе 
које су пропустиле рок за подношење захтева код КПА. Дефинитивно треба 
напоменути и пратити будуће расправе о ефикасности КПА кампање за подизање јавне 
свести и потребе за продужење рока. 
 
Приватизација 
 
Ово се бави предметима када је компанија у којој је клијент био запослени била 
приватизована од стране косовске Агенције за приватизацију. 
 
Остало (предмети који се односе на имовину) 
 
Ово обухвата друге проблеме који нису наведени а који се могу решити. 
 
 
 
 
 
Остало (упућивање) 
 
Ово су предмети изван овлашћења правне помоћи који можда нису имовински 
предмети, можда јесу али не на Косову и Метохији. На крају ми упућујемо клијента на 
другу организацију за помоћ. 
 
Важно је под никаквим околностима правни службеник правне помоћи не каже 
подносиоцу захтева „жао ми је али то није у оквиру нашег овлашћења, пријатан дан 
вам желим и довиђења.“ Професионална одговорност сваког правника је да упути 
особу на праву организацију. Уколико не знате на кога да га упутите сазнајте. Уколико 
и даље не знате где да га упутите позовите вашег руководиоца за упутство. Набавите 
контакт податке организације код које тој особи може бити пружена помоћ или се 
понудите да помогнете особи да контактира организацију. 
 
Затворени предмети – представљају крај циклуса правне помоћи и затворен досије. 
 
Нивои пружене правне помоћи. Уколико нисте пружили никакву правну помоћ онда 
немојте ништа евидентирати. 
 
Информација/савет – ово обухвата упућивања на друге организације које могу да 
помогну клијенту. 
 
Помоћ – ово обухвата основну помоћ, прибављање докумената и израду докумената 
за клијента. Такође обухвата и све усмене савете који нису у оквиру „предмета 
заступања“. 
 
Заступање на суду – ово се односи само на пружено заступање на суду. Ово се не 
односи на чињеницу да сте потписали уговор о пружању услуге правне помоћи. Ово се 
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односи на стварно заступање које сте пружили а што обухвата подношење Врховном 
суду у име клијента, апелационим судовима и чак Саветодавном одбору за људска 
права. 
 
Имаћете места у другој колони да забележите број предмета у којима сте именовани 
да пружите заступање пред судом, што ће боље показати везу између броја предмета 
које сте отворили и заступање и време које је потребно за обраду предмета. Ово ће 
помоћи у оправдању дужих пројеката под условом да за реституцију у пост 
конфликтном окружењу нажалост треба доста година. 
 
Теренске посете су посете на терену којима се олакшава приступ правној помоћи 
особама које имају потешкоћа у приступању канцеларијама за правну помоћ из 
економских разлога или физичке болести. Ова информација помаже у идентификацији 
области које могу бити без услуге у Србији и такође показује напоре уложене у 
мобилност. 
 
Коришћење базе података правне помоћи 
 
База података правне помоћи је крајње средство у извештавању и евидентирању 
података. Она омогућава кориснику да одмах унесе информацију док води разговор са 
клијентом а која се одмах интегрише у базу података и праћење предмета чиме се 
елиминише потреба да уносите податке у недељни извештај. Информација унета у 
базу података је суштински иста као оно што је унето у недељни извештај и извештај о 
праћењу предмета, међутим информација се аутоматски конвертује, за разлику од 
ручног уношења елемената у статистичке податке. 
 
Унутар пројекта се развија модерна и ефикасна база података која ће на крају 
заменити недељни извештај. Посебан, свеобухватан приручник за коришћење базе 
података ће бити доступан у блиској будућности. 
 
Месечни/Привремени и Годишњи извештај 
 
Ако осигурате да су сви подаци из предмета прописно евидентирани олакшава се 
обезбеђивање будућих свеобухватних извештаја. Ови извештаји су од кључног значаја 
за идентификовање главних трендова који утичу на интерно расељена лица у њиховим 
имовинским захтевима који се не могу детектовати у појединачном случају (нпр. 
распрострањене преварне трансакције имовине у источном Косову и Метохији и где је 
сачињено највише пуномоћја). Такви извештаји помажу да се идентификују области у 
којима је велики део расељених лица затражио правну помоћ (нпр. џепови у јужној 
Србији као што је Куршумлија). Важно је да су правни службеници свесни да 
информације које пружају у својим недељним извештајима се интегришу у веће 
свеобухватне извештаје. 
 
Руководство пројекта је одговорно за пружање редовних месечних извештаја 
институцији корисници као и редовне извештаје о томе шта се у оквиру пројекта заиста 
учинило. То је немогуће урадити без примања редовних извештаја од сваког члана. 
Док ви као појединац знате шта сте урадили то природно није тако очигледно у 
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седишту, без информисања. Зато је неопходно да сво особље редовно извештава о 
активностима. 
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Београд недељни извештај Недеља од 1. августа 
2011 

 

Отворени 
предмети 

Укупно Предмети после 
ХПД одлуке 

Ц против А КПА Накнада 
штете 
18000 

Накнада 
штете 
остало 

Преварне 
транс. 

Оставина експропријација Катастар Незаконито 
заузимање 

приватизација Остало 
(упућивање) 

Недељно укупно 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Укупно у току 87 8 3 11 5 16 13 1 1 9 8 2 2 

Затворени 
предмети 

Укупно  Предмети после 
ХПД одлуке 

Ц против А КПА Накнада 
штете 
18000 

Накнада 
штете 
остало 

Преварне 
транс. 

Оставина експропријација Катастар Незаконито 
заузимање 

приватизација Остало 
(упућивање) 

Недељно укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Укупно у току 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Предмети у току Укупно Предмети после 
ХПД одлуке 

Ц против А КПА Накнада 
штете 
18000 

Накнада 
штете 
остало 

Преварне 
транс. 

Оставина експропријација Катастар Незаконито 
заузимање 

приватизација Остало 
(упућивање) 

Укупно у току 84 7 3 10 5 16 12 9 1 9 8 2 2 
Пружена правна 

помоћ 
укупно Информације/савет Помоћ  Заступање пред 

судом 
        

Недељно укупно 2 0 1 1         
Укупно у току 84 18 23 43         

 
 

 

 
Опис активности за ову недељу: 
 

 

 

Укупан број 
клијената 

 
81 

 

Етничка 
припадност 

Срби Роми Горани Бошњаци Албанци Хрвати Остало 

 64 14 3 0 0 0 0 
Пол  Мушки  Женски       
 66 15      

 
Број предмета који су одобрени за заступање 

5     

- састанак са КИРС повереником, општина Смедерево, понедељак 
- састанак са новим клијентима, уторак 
- писање поднесака за клијенте, среда 
- састанак запослених, тим у Београду, четвртак 
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Укупни број теренских посета Пута  Посете терену ове недеље Локација  Пута  

Локација   
Нови Сад 1  Смедерево  1 
Смедерево 1   
Палилула  1   

 
Значајни предмет  
 
Предмет Борис Борковић 
Клијент се вратио у Добротин, општина Липљан током 2004. године. Развојни програм УН-
а (УНДП) је изградио кућу за његову породицу. Покушао је да региструје своју кућу у 
катастру на Косову. Службеници у катастру су закључили да је кућа изграђена на 
земљишту које је у власништву пољопривредне компаније Липљан. Катастар је одбио да 
региструје имовину нашег клијента. Обратио се разним институцијама у вези са 
проблемом без успеха осим Омбудсмана Косова. Следећи кораци су заступање клијента 
пред КТА и вероватно пред судским властима. 
 
Активности планиране за наредну недељу 
 

Понедељак  Уторак  Среда  
Посета Општинском суду у Приштини, 
предмет Марковић 
Саслушање, Клина, предмет Ристић 

Састанак са клијентом Петковић 09:00 
Састанак са клијентом Радуловић 10:00 
Састанак са клијентом Богдановић 11:00 

Састанак са клијентом Сусманић 14:00 
Састанак са клијентом Ађанић 16:00 

Четвртак  Петак  Субота  Недеља  
Саслушање у Општинском суду у Призрену, 
Петковић предмет 
Састанак са клијентом Максимовић у 
Гораждевцу 

Теренска посета хендикепираном клијенту 
Мандић у крају Калуђерица 
Саслушање у Општинском суду у 
Митровици, предмет Бесевић 

  

 
Остало 
Мало тонера у штампачу, потребан нови што пре 
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ОДЕЉАК 9 – ПИТАЊА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ПУТОВАЊА НА КОСОВО И 
МЕТОХИЈУ 
 
Безбедносна ситуација на Косову и Метохији није увек стабилна и нека подручја нису 
безбедна као друга. Важно је пратити безбедносне протоколе у погледу безбедности и 
путовања на Косово и Метохију. Свако ко иде на Косово и Метохију мора да предузме 
следеће мере предострожности: 
 
- проверите која је безбедносна ситуација на Косову и Метохији и у општини у коју 
идете. Ово обухвата позивање канцеларија за правну помоћ у Косовској Митровици 
или Грачаници пре поласка да их обавестите да долазите. На овај начин вас имају у 
виду уколико се појави неки безбедносни проблем. 
- често је мудро да пошаљете унапред план кретања канцеларији за правну помоћ на 
Косову и Метохији како бисте осигурали да они знају куда идете и како да вас 
контактирају. 
- узмите СИМ картицу која важи на Косову и Метохији. Свака канцеларија за правну 
помоћ има СИМ картицу која им је дата а која покрива цело Косово и Метохију. 
Картица треба да се програмира са бројевима за хитне ситуације на Косову и Метохији. 
Тренутно једини српски провајдер јужно од реке Ибар је Телеком Србија, а Теленор и 
ВИП не раде на Косову. 
- користите главне путеве када путујете на Косово и Метохију, не користите споредне 
путеве осим ако је то апсолутно неопходно. 
- имајте мапу Косова и Метохије у возилу у свако време тако да можете да користите 
алтернативне путеве у случају ванредних ситуација. 
- обезбедите пре поласка довољно горива да вам траје цео пут. Ако је могуће узмите 
возило које је са пуним резервоаром. 
- увек обавестите некога о томе куда идете. 
 
Списак бројева за хитне ситуације је дат на крају приручника. 
 

План кретања за април/мај 
 Датум 

пута 
Подручје  Коначно 

одредиште 
Чланови особља (са 
бројем телефона у 
Србији/Косову) 

Локација 
преноћишта 

Потреба 
за 
пратњом 

Траса кроз 
Косово 

Сигурна 
локација 

1 29/04/09 Пећ/Peja Клина  Зоран Поповић 
064/000 000 

Грачаница  Не  Мердаре 
(капија 3), 
Приштина, 
Грачаница 

Грачаница  
ПР 

2 30/04/09 Пећ/Peja Београд  Ђорђе Попић 
064/000 000 

нема Не  Грачаница, 
Клина, 
Мердаре 
(капија 3), 
Београд 

Грачаница 
ПР 

Долазећа страна треба да контактира место контакта након уласка на Косово и након изласка са 
Косова, изван радног времена, службеника на дужности треба контактирати директно: 
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Слобода кретања интерно расељених лица на Косову и Метохији 
 
Недостатак слободе кретања за интерно расељена лица на Косову и Метохији је један 
од разлога због кога постоји правна помоћ. Канцеларија за везу са судовима на Косову 
и Метохији је дала мапу, испод у тексту, 2008. године, која одражава њихову процену 
слободе кретања за угрожене етничке групе на Косову и Метохији за приступ суду и 
другим телима на Косову и Метохији. Нажалост није се много тога променило од тада. 
 

 
 

 

 
Физички приступ судовима на Косову  
за угрожене етничке групе  
(подаци добијени од Канцеларије за везу са судовима на Косову) 
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ОДЕЉАК 10 – ПРИСТУП ИМОВИНИ НА ОСНОВУ ПРАВА 
 
Принципи УН о повраћају стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, у 
даљем тексту Пинхеиро принципи, које је израдио Пауло Серхио Пинхеиро /Paulo 
Sergio Pinheiro/40дају детаљно објашњење о повраћају имовине избеглицама и 
расељеним лицима. Већина међународних конвенција на основу којих су Принципи 
настали се односи директно на имовинске проблеме интерно расељених лица са 
Косова и Метохије. 
 

Право на приватну својину 
 
Право сваког појединца на мирно уживање своје имовине је садржано у многим 
међународним споразумима у којима су Косово и Метохија потписница било на 
основу закона или на основу његовог статуса протектората под управом УН-а. 
 
Ова права су истакнута у Универзалној декларацији о људским правима из 1945. 
године (УДЉП). Други међународни инструменти од значаја укључују Међународни 
Пакт о грађанским и политичким правима41 и Међународни Пакт о економским, 
социјалним и културним правима.4243 Поред тога, Одбори који прате примену оба 
Пакта су образложили ова права са више детаља. 
 
Право на повраћај стамбене и друге имовине 
 

ПОВРАЋАЈ (РЕСТИТУЦИЈА) 
 
„Све избеглице и расељена лица имају право да им се врати сва стамбена имовина, 
земљиште и /или друга имовина која им је била произвољно и незаконито одузета 
или да добију накнаду за сваку стамбену имовину, земљиште и/или другу имовину 
коју је фактички немогуће вратити као што то одреди независни, непристрасни 
суд. 
 
Државе ће јасно дати приоритет праву на повраћај као најповољнијем леку за 
расељење и као кључном елементу за успостављање правде. Право на повраћај 
постоји као посебно право и без предрасуда у односу на стварни повратак или не-

                                                             
40 Повраћај стамбене и друге имовине у контексту Повратка избеглица и интерно расељених лица: 
Завршни извештај Специјалног известиоца, Пауло Серхио Пинхеиро: E/CN.4/Sub.2/2005/17 (28. јун 2005. 
године) 
41 МПГПП члан 17.1 „ Нико не сме бити изложен произвољном или незаконитом мешању у његов 
приватни живот, породицу или преписку нити незаконитим нападима на његову част или углед.“ 
42 МПЕСКП члан 11.1 „Државе потписнице овог Пакта признају право свакога на довољан животни 
стандард за себе и своју породицу, укључујући довољно хране, одећу и становање и на стално 
побољшање животних услова.“ 
43 УДЉП члан 17(1) „Свако има право да поседује имовину сам и у заједници са другима и да (2) Нико не 
сме самовољно бити лишен своје имовине.  
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повратак избеглица и расељених лица који имају право на стамбену имовину, 
земљиште и другу имовину.“44 
 
 
Пинхеиро наводи да се израз „повраћај односи на правичан правни лек (или облик 
успостављања правде) којим се појединци или групе лица која су претрпела губитак 
или повреду враћају колико је то могуће у првобитну позицију која је постојала пре 
губитка или пре повреде.“ 
 
Он задире даље у право на повраћај и наводи да је право на правни лек за кршење 
људских права можда најбоље дефинисано у Основним принципима и смерницама о 
праву на правни лек и репарације за жртве тешких кршења међународних људских 
права и озбиљних кршења  међународног хуманитарног права (2005). Даље, 
„повраћај треба да, кад год је то могуће, врати жртву у првобитну ситуацију пре него 
што је дошло до грубог кршења закона о људским правима или озбиљних кршења 
међународног хуманитарног права. Повраћај обухвата, према потреби: враћање 
слободе, уживање људских права, идентитета, породичног живота и држављанства; 
повратак у место становања, обнављање запослења и повратак имовине.“45 
 
Значај права на повраћај у контексту Косова и Метохије се не може довољно нагласити 
јер се бави не само правом на повраћај нечије имовине већ и правом на обнову 
живота. Чињеница да је већина ових права изгубљена док су Косово и Метохија били 
под управом УН-а је значајна. 
 
Пинхеиро наводи да изрази – повраћај стамбене имовине, земљишта и друге имовине 
– је композитни израз који је развијен на основу десетина правних и других стандарда 
који су усвојени током последњих неколико деценија експлицитно или имплицитно 
признајући право на повраћај избеглица и расељених лица. 
 
Ови стандарди се могу наћи у многим инструментима изван важећих локалних закона 
на Косову и Метохији, укључујући међународне и регионалне уговоре, друге 
међународне и регионалне текстове закона о људским правима, међународно 
хуманитарно право и међународно кривично право, неколико резолуција Савета 
безбедности и Генералне скупштине УН-а, Закључке Извршног одбора УНХЦР-а, 
резолуције и повезане стандарде Комисије УН за људска права и Поткомисије за 
заштиту и унапређење људских права, опште коментаре које дају уговорна тела УН за 
људска права, разне мировне уговоре између УНХЦР, земље порекла и земље азила и 
у оквиру правне праксе многих тела за људска права укључујући Европски суд за 
људска права и друге, од којих су многа наведена у овом приручнику. 
 
Принципи који се односе на повраћај су организовани на такав начин да пре употребе 
било ког решења за повраћај заснованог на накнади, се морају уложити сви напори да 
се обезбеди реституција заснована на самом повраћају и ако се утврди да су ти напори 
били неизводљиви тек онда се примењује накнада. Ово се не односи на било које 
интерно расељено лице као оштећену страну, које свесно и добровољно бира или 
                                                             
44 Принципи УН о повраћају стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, одељак 2.1 и 2.2 
45 Ибид. 
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изражава јасну наклоност решењу које се заснива на накнади и које лице разуме да би 
се овим могао окончати процес реституције за њих и да их то може спречити да 
подносе будуће тужбе за повраћај имовине. Ово нарочито важи уколико УНМИК или 
албанска Влада Косова траже да се присилно врате расељена лица успркос јасним 
индицијама да нису остварени услови за безбедан и достојанствен повратак и да се 
интерно расељена лица противе повратку како би се приказало да је све безбедно и 
лепо у покрајини. Ово нарочито важи у случајевима присилног повратка заједнице 
Рома.46 
 
Алтернативно би могло доћи до ситуације у којој је прошао дуг временски период од 
расељења а расељено лице је обновило свој живот на другом месту на такав начин да 
не жели да се пресели чак и уколико су услови за повратак безбедни. Нажалост ово је 
ситуација многих особа које су побегле са Косова и Метохије након 1999. године и које 
су обновиле своје животе у централној Србији или негде другде. 
 
Правни службеници пројекта треба да се припреме за ситуације када лица која се 
надају да ће спречити реституцију и повраћај и да ће на тај начин наизглед угасити 
преостале захтеве за реституцију, нуде новац или други начин компензације интерно 
расељеним лицима. Ово је била ситуација са многим пројектима повратка када су 
расељена лица морала да потпишу „Уговор три стране“ у коме се наводи да расељено 
лице неће тужити за накнаду штете. Више о накнади штете се налази под насловом 
„Компензација“. 
 
Да ли реституција мора да означава враћање у посед оригиналне куће? 
 
Не увек. Реституција може да обухвата комбинацију повратка, олакшавање продаје 
имовине у коју расељена лица добровољно не желе више да се врате али на којој су 
задржали власништво и када су одговарајући облици и износи компензације 
обезбеђени. Многобројни могући сценарији се могу појавити у контексту процеса 
реституције; централна тачка ипак остаје да расељено лице има право приоритета на 
становање. 
 

ПРАВО НА ОДГОВАРАЈУЋЕ СТАНОВАЊЕ47 
 
Клијент је имао кућу у селу Бресије која је изгорела током нереда 17. марта 2004. 
године. Кућа је обновљена као део пројекта који укључује локалну власт Косова. Након 
повратка кући клијент је открио да је реконструкција извршена лоше и да имовина 
иако споља изгледа лепо и даље није усељива. Поднео је тужбу против локалне 
самоуправе за пропуст да изврши реконструкцију његове куће на начин да кућа буде 
усељива. 
 

 „Свако има право на животни стандард који обезбеђује здравље и 
благостање, његово и његове породице, укључујући храну, одећу, стан и 

                                                             
46 Видети Amnesty International Извештај; Нигде нису добродошли, Зауставите присилни повратак Рома 
на Косово, 27. септембар 2010 
47 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, Одељак 3(8) 
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лекарску негу и потребне социјалне службе, као и право на осигурање у случају 
незапослености, болести, онеспособљења, удовиштва, старости или других 
случајева губљења средстава за издржавање услед околности независних од 
његове воље.“48 

 
 

 „Државе чланице овог Пакта признају право сваком лицу на животни 
стандард довољан за њега самог и његову породицу, укључујући довољно 
хране, одећу и смештај као и стално побољшање његових услова живота. 
Државе чланице ће предузети одговарајуће мере ради осигурања остварења 
овог права и у том циљу оне признају битни значај слободно изабране 
међународне сарадње.“49 

 
Важно је да се истакне израз „одговарајуће“ становање. Оно обухвата: безбедност 
становања, доступност услуга, материјала, објеката и инфраструктуре, приступачност, 
подобност за становање, доступност, локацију и културну подобност. 
 

Контејнер село за интерно расељена лица у Грачаници од 2004. године – данас, да ли 
је то одговарајући смештај? 

 
 
 
Принцип 18 Водећих Принципа о интерно расељеним лицима предвиђа да: „сва 
интерно расељена лица имају право на одговарајуће животне стандарде“ и да „у 
најмању руку, без обзира на околности, и без дискриминације, надлежни органи треба 
да обезбеде интерно расељеним лицима и да осигурају безбедан приступ: … основом 
смештају и становање“. Постоји неколико примера на Косову и Метохији где су куће 
интерно расељених лица обновљене или враћене али нису усељиве и због тога су 
поднете тужбе. Други су поднели тужбе због тога што им куће нису реконструисане и 
они траже накнаду штете. Адвокати треба да буду сигурни да упућују на право на 

                                                             
48 Члан 25(1) Универзалне Декларације о људским правима 
49 Члан 11(1) МПЕСКП 
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одговарајуће становање када траже реституцију за уништене куће или куће које нису 
изграђене према стандарду према којем би биле подобне за становање. 
 
Дате су одређене изјаве на међународном нивоу у односу на интерно расељена лица и 
њихов приступ одговарајућем становању. На пример Извршни одбор УНХЦР-а у 
Закључку бр. 101 о питањима правне безбедности у контексту добровољне 
репатријације избеглица, охрабрује земље порекла да пруже избеглицама које се 
враћају а које су бескућници приступ земљи и/или одговарајуће становање у складу са 
локалним стандардима. 
 
Право на добровољни повратак у условима безбедности и достојанства 50 
 
Водећи Принципи о интерном расељењу обухватају дужност да се омогући интерно 
расељеним лицима да се врате у своје куће „на безбедан начин и достојанствено.“51 
 
„Принцип 28 
Надлежни органи имају примарну обавезу и одговорност да утврде услове као и да 
обезбеде средства која ће омогућити интерно расељеним лицима да се добровољно 
врате на безбедан начин и достојанствено њиховим кућама или у место становања 
или да се добровољно преселе у неки други део земље. Такви органи треба да 
настоје да олакшају интеграцију повратника или расељених лица која су се 
преселила.“ 
 
Израз достојанство је тешко дефинисати у контексту реституције и повратка. Добра 
дефиниција у контексту Косова и Метохије долази из УНХЦР-а: „У пракси, елементи 
морају да обухвате то да се избеглице не малтретирају; да се могу вратити без услова и 
да уколико желе могу спонтано да се врате према свом темпу; да не буду произвољно 
одвојени од чланова породице и да се њихове националне власти према њима 
понашају са поштовањем и пуним прихватањем, укључујући комплетно успостављање 
њихових права.“52 Опструкција или неактивност власти која негативно утиче на процес 
повратка представља кршење ових права. 
 

ПРАВО ДА ОДЛУЧЕ ДА СЕ НЕ ВРАТЕ У МЕСТО ПОРЕКЛА 
 
„Избеглице и расељена лица не смеју бити присиљени или на други начин приморани, 
директно или индиректно, да се врате у своје бивше куће, на земљу или место 
становања. Избеглице и расељена лица треба да буду у стању да ефикасно следе 
трајна решења за расељење осим повратка, уколико то желе, без прејудицирања 
свог права на реституцију њихових кућа, земљишта и друге имовине.“53 
 

                                                             
50 Пинхеиро Принципи, Одељак 4(10) 
51 Принцип 28.1 
52  Приручник УНХЦР о добровољној репатријацији из 1996: Међународна заштита и Приручник за 
активности репатријације и реинтеграције из 2004 
53 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, Одељак 10(3) 
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Незавршено секундарно место повратка у Новом Бадовцу 
 
Клијент је интерно расељено лице из села Црквена Водица у општини Обилић. Њена 
кућа је уништена током 1999. године и поново током 2004. године и она и њена 
четворочлана  породица живе у контејнеру у Грачаници. Од њеног расељења 
демографска ситуација у Обилићу се променила драматично са 50% Срба на 1%, не 
постоји школа за њену децу на њиховом језику, постоје безбедносни проблеми а 
рудник угља се доста приближио селу. Она није напустила Косово и жели да се 
локално интегрише у Грачаници и пријавила се да буде премештена у једну од кућа у 
суседству које српска Влада гради у Новом Бадовцу. Општинска власт у Приштини је 
одуговлачила са процесом неколико пута, упркос умешаности УНМИК-а. Они тврде да 
би требало да се врати у село Црквена Водица. 
 
Више од деценије након завршетка сукоба постоји неколико подручја на Косову и 
Метохији где је опасно или немогуће да се пружи потпуна реституција расељеном 
лицу у виду повратка њиховој оригиналној кући. Ово се може приписати 
сигурносним/безбедносним питањима, нема никакве шансе за пружање образовања 
или запослења, подручје је постало пренасељено током година или се у демографском 
смислу драматично променило да „кућа“ више није дом. Овај проблем је препознат од 
стране Одбора за економска, социјална и културна права; 
 
(ф) Локација: Одговарајуће становање треба да се налази на локацији која 
омогућава приступ могућности запослења, здравственим услугама, школама, 
установама за бригу о деци и другим социјалним установама… слично томе, 
смештај не сме да буде изграђен на загађеним локацијама нити у непосредној 
близини изворима загађивања који угрожавају право на здравље становника.54 
 
Из више разлога формална помоћ повратку од стране УНМИК канцеларије, УНХЦР-а, 
косовског Министарства за повратак је ретко пружана и није спроведен значајнији број 
повратака. Састанци са старешинама у селу у подручјима повратка су имали ограничен 
успех. Међутим, има неколико примера где је српска Влада успешно реализовала 
пројекте секундарног расељења без помоћи међународне заједнице (нпр. Звечан, 
северна Митровица, Бошњачка махала и Нови Бадовац). Постоји неколико пројеката 
секундарног расељења који се одуговлаче већ годинама. Резултат тога је да постоје 
многа подручја са изграђеним зидовима кућа али без воде и струје и које су 
ненасељене годинама, нпр. у Новом Бадовцу. 
 

                                                             
54 Одбор за економска, социјална и културна права током шестог заседања 1991. године, под Општим 
коментаром број 4, право на одговарајуће становање (члан 11.1 Пакта), став 7 
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Ако није могуће вратити особу у њену кућу на достојанствен начин онда су 
алтернативе као што је секундарно расељење оправдане. 
 
Важно је напоменути да са избором да се не врате у место порекла расељена лица се 
нису одрекла права на реституцију. 
 
Одговорност је власти да обезбеди да повратак кући буде достојанствен и безбедан. 
Уколико власт то не може да гарантује то је не ослобађа одговорности да реши 
расељење и реституцију интерно расељених лица. 
 
Да ли реституција мора да значи физички повратак и поновно поседовање 
оригиналне куће или се и други посредни исходи сматрају трајним решењима? 
 
Физички повратак није једина опција. Прво и најважније, мора се признати да право на 
повратак није и обавеза повратка. Повратак се не може ограничити и обратно не може 
ни бити наметнут. Право на становање и реституцију имовине не треба да буде 
условљено физичким повратком некога ко је расељен из своје куће или места 
пребивалишта и ова права остају на снази без обзира на то да ли је дошло до стварног 
повратка. 
 
У неким случајевима, повратак је немогућ, неодговоран или незаконит због 
безбедносне ситуације или потенцијалних претњи, али особа са правом на реституцију 
може да врши права над том имовином без физичког повратка тамо, као што је био 
случај са расељеним лицима којима је омогућено да њиховом имовином управља КПА 
док се не врате. 
 
Нарочито битно у овом контексту је изражена жеља оних лица која су имаоци права на 
реституцију: корисници ових права не могу да буду приморани да се врате нити да 
прихвате решење њихових захтева за реституцију. 
 
Пинхеиро истиче да у случају расељених лица са Косова и Метохије је само мали део 
оних са успешним захтевима за реституцију, око 12% - заправо који су изабрали да 
траже физички повраћај своје имовине; у овом случају због озбиљних претњи уколико 
одлуче да се врате њиховим законитим кућама. Више од 40% оних који подносе 
захтеве за реституцију решавају своје предмете са тренутним секундарним станаром 
кроз посредовање, које обухвата продају имовине и понекад изнајмљивање или 
давање у закуп имовине у питању. 
 
Када повратак једноставно није могућ или пожељан, расељено лице може да има 
користи од програма реституције који им омогућава да поново успоставе контролу над 
својим кућама и земљом кроз продају, изнајмљивање или закуп својих кућа или 
земље. Али се још једном мора нагласити да таква жеља треба да потиче од самих 
расељених лица, не сме им бити наметнуто као мање од два могућа лоша избора. 
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КОМПЕНЗАЦИЈА55 
 
„… расељена лица имају право на пуну и ефикасну компензацију као саставну 
компоненту процеса реституције. Компензација може да буде новчана или у 
натури. Државе ће, како би биле у складу са принципом ресторативне правде, 
обезбедити да се лек компензација користи само када лек реституција није 
фактички могућ или када оштећени свесно и добровољно прихвати компензацију у 
замену за реституцију или када услови мировног решења до ког се дошло 
преговарањем предвиђају комбинацију реституције и компензације.“56 
 
Клијентова кућа у Косово Пољу је изгорела у нередима у марту 2004. године. Годину 
дана касније локална самоуправа је понудила да обнови његов дом. У том периоду сви 
његови комшије су продали своје куће, све претходне радње су се затвориле, 
демографија краја се драматично променила и његова деца су се одселила у Краљево. 
Поред тога, већина кућа које су подигнуте од стране локалне самоуправе су лоше 
изграђене тако да су биле у потпуности неусељиве и требало их је обновити. Клијент је 
захтевао компензацију у замену за реконструкцију тако да може сам да обнови негде 
другде, тврдећи да је сада немогућа реституција у Косово Пољу. 
 
Компензација је добро утврђен алтернативни начин решавања спорова и метод за 
решавање имовинских спорова изван суда. У контексту реституције међутим, 
компензација постаје компликована будући да такође утиче на право на жалбу за 
реституцију и негативно утиче на повратак. 
 
Као што је раније речено, компензација за расељена лица у замену за повратак треба 
да се разматра само онда када су сви остали начини исцрпљени, када расељено лице 
свесно и добровољно изабере или изрази јасну наклоност према трајном решењу које 
се базира на компензацији и разуме да то може да закључи процес реституције и 
спречи је да поднесе будуће захтеве за реституцију за повраћај своје имовине. 
 
Принципи наводе да компензација се види само као прихватљива замена за физички 
опоравак оригиналне куће и земље када су три кључна услова испуњена: 1. Када је 
обнова смештаја, земље или других права на имовину фактички немогућа; 2. Када се 
имаоци права на реституцију добровољно определе за решење које се базира на 
компензацији; и 3. Само ако се следи одлука у том смислу независног и непристрасног 
трибунала или другог легитимног и надлежног тела без поверених интереса у 
предметној ствари.57 
 
Пинхеиро Принципи наглашавају да компензација не би аутоматски требало да буде 
прихватљива алтернатива реституцији када реституција на основу стварног повратка 
није изводљива због отпора одређених власти или политичких групација или због 
неспремности међународне заједнице да снажно подржи права реституције.58 
 
                                                             
55 Пинхеиро принципи, одељак 21 
56 Ибид 
57 Пинхеиро принципи, Одељак 2 
58 Ибид 
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Израз фактички немогуће који се помиње у првом критеријуму се односи на физичко 
оштећење или уништење стамбене имовине, земљишта и друге имовине као 
последица оружаних сукоба и не услед одређених политичких или повезаних препрека 
које могу да спрече да се реши конкректни случај реституције на основу стварног 
поновног власништва над оригиналним кућама и земљом. Међутим, може се 
користити у вези са околностима у којима је нова сврха дата парцели земљишта током 
одсуства расељеног лица тако да она сада представља јавно добро или доноси 
значајну економску корист том подручју. На пример, куће које су уништене у Облићу 
1999. године су можда у областима које су у потпуности уништене 2005. године 
приликом проширења локалног рудника угља. 
 
Комбинована решења како реституције (оригиналне куће или земље) тако и 
компензације (како би се омогућила поновна изградња оштећене или уништене куће) 
могу да понуде најтрајнија решења за тешку ситуацију појединих избеглица и 
расељених лица. У другим случајевима, лек потпуне компензације (како у роби тако 
и/или у новцу) може да обезбеди најбољи и највише жељени начин решавања 
преосталих захтева за реституцију, све док се критеријуми горе наведени у потпуности 
поштују.59 
 
Да ли се компензација може понудити без претходног покушаја да се обезбеди 
право реституције? 
 
Не према Пинхеиро Принципима. Реституција треба да буде примарно средство за 
промену смера расељења осим ако је изражена жеља расељеног лица да прими 
компензацију у замену за реституцију. Компензација се не може наметнути 
избеглицама или расељеним лицима и осим ако није лек коме су наклоњени 
расељени (према схватању да опоравак оригиналне куће и имовине није више могућ) 
компензација треба да буде резервисана за случајеве када други правни лекови нису 
доступни, а у многим случајевима треба да се комбинује са реституцијом на основу 
поновног власништва као средства за јачање могућности одрживе репатријације.60 
 
Да ли је новац једини облик прихватљиве компензације 
 
Не. Поред новчане компензације постоје и други облици компензације укључујући 
замену земље, премештај друге имовине и остале креативне алтернативе које треба 
да буду прихватљиве за интерно расељено лице. 
 
Пинхеиров поглед на новац из угла људских права каже да „док новчана компензација 
се често види као једноставан начин за решавање земљишних, стамбених и 
имовинских захтева за реституцију, новчана компензација треба да буде резервисана 
само за сваку штету која се може економски проценити а која произлази из кршења 
међународних људских права и хуманитарног права, као што су: физичке и менталне 
повреде, изгубљене могућности (укључујући образовање), материјална штета или 
губитак прихода, повреде угледа или достојанства, трошкови потребни за правну или 
стручну помоћ, лекове и медицинске услуге, психолошке и социјалне услуге, 
                                                             
59  Ибид 
60 Ибид, Одељак 21 
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изгубљену или уништену непокретну и/или покретну имовину, укључујући уништење 
или оштећење оригиналне куће. Чак и у овим случајевима новчана компензација треба 
генерално да се избегава у земљама без функционалног тржишта за куће и земљиште 
или сигурне штедње у банкама. Када се утврди да су испуњени ови предуслови а 
избеглица или расељено лице желе да приме новчану компензацију у замену за 
реституцију али не постоји довољно јавних средстава за ову сврху, корисници овог 
приручника треба да траже помоћ од релевантних власти да нађу алтернативне 
начине за обезбеђивање компензације. Очигледна прва алтернатива је финансирање 
изградње – од стране државе или на основу државне субвенције – одговарајућег, 
приступачног смештаја који може бити доступан повратницима или расељеним 
секундарним станарима. 
 
Друга решења која се базирају на смештају или праведним алтернативама би могла 
бити доступна кроз низ креативних мера, укључујући: обезбеђивање алтернативних 
земљишних парцела, оснивање јавног стамбеног фонда који издаје владине стамбене 
обвезнице, ваучере или појединачне субвенције које се користе само за изградњу 
стамбеног простора; Помоћ Владе повратницима у проналажењу празних постојећих 
станова или у приступу новим кућама; смањење пореза за повратнике на одређено 
време; повратници се могу сместити на врх званичне стамбене листе чекања; државне 
земљишне парцеле се могу доделити повратницима; државне обвезнице са значајним 
износом се могу обезбедити за повратнике; или се повратницима могу дати повољнији 
стамбени кредити за материјал за изградњу уколико се одлуче да сами граде нове 
куће.“61 
 
Да ли су уништене куће изузете од захтева за реституцију? 
 
Уопште нису, заправо постоји дословце на десетине хиљада таквих захтева поднетих 
од стране интерно расељених лица против Привремених институција локалне 
самоуправе, УНМИК-а и КФОР-а због уништених кућа које никада нису обновљене, 
већина тих кућа припада неалбанцима интерно расељеним лицима. 
 

ПРАВО НА СЛОБОДУ КРЕТАЊА 
 
Свако има право на слободу кретања и право да изабере своје пребивалиште. Нико 
неће бити произвољно или незаконито присиљен да остане на одређеној 
територији, подручју или региону. Слично, нико неће произвољно или незаконито 
бити присиљен да напусти одређену територију, подручје или регион.62 
 
Држава треба да обезбеди да слобода кретања и право да се изабере 
пребивалиште не подлежу никаквим ограничењима осим оних која прописује закон, а 
која су потребна ради заштите националних интереса, јавног реда, здравља или 
морала или права и слободе других и која су у складу са међународним људским 
правима, хуманитарним правом и избеглицама и другим сродним стандардима.63 
                                                             
61 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, Одељак 21 
62 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, Одељак 9(1) 
63  Ибид, Одељак 9(2) 
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Клијенткиња се вратила на Косово и живела у манастиру Дечани док је чекала 
извршење ХПД одлуке да се исели незаконити станар. Тражила је превоз од КФОР-а 
сваки пут кад би напустила манастир. Пре извршења ХПД одлуке продала је кућу јер 
није могла слободно да се креће, а њен син није могао да дође кући будући да је пре 
рата био полицајац у Пећи. 
 
Стандарди људских права као што је члан 13(1) Универзалне декларације о људским 
правима и члан 12(1) Међународног пакта о грађанским и политичким правима 
препознају право на слободу кретања и пребивалишта. 
 
 
 

 

Јела Мијовић, интерно расељено лице у Ђаковици, 100м од своје куће живела је на 
црквеном имању 11 година. Умрла је 25. децембра 2011. године. 
 
Све особе имају право да се крећу од једног до другог места и да се настане на месту 
свог избора.64 Проблем је то што слобода кретања није ограничена неким актом Владе 
већ ниским нивоом застрашивања које је створило субјективне препреке за интерно 
расељена лица. Међутим, општинско мешање у нечију имовину, одбијање власти да 
сарађују у вези захтева за реституцију и други облици опструкције су радње/пропусти 
на које се адвокати могу позивати пред судом и пред трибуналима за људска права 
као кршења права на слободу кретања. Део главног разлога за оснивање правне 
помоћи за интерно расељена лица са Косова је њихов недостатак слободе кретања у 
оквиру Покрајине. Недостатак слободе кретања је такође и недостатак одговарајућег 
становања како је претходно поменуто а то је основ за предузимање радњи на суду. 
 
Уживање ових права не сме да зависи од било које сврхе или разлога за особу која 
жели да се одсели или да остане у месту, оно покрива целокупну територију Косова и 
Метохије. Општи коментар бр. 27 Одбора за људска права о слободи кретања наводи 
да „Свако на основу закона у оквиру територије државе ужива, у оквиру те територије, 

                                                             
64 МПГПП, члан 12(1) 
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право да се креће слободно и да изабере своје место пребивалишта… ово право 
слободног кретања се односи на целокупну територију државе укључујући све делове 
савезних држава. 
 

ДОКУМЕНТАРНИ ДОКАЗИ О СТАМБЕНОЈ ИМОВИНИ, ЗЕМЉИШТУ И ДРУГОЈ 
ИМОВИНИ 
 
Држава и други надлежни органи или институције треба да обезбеде, на захтев 
подносиоца или његовог пуномоћника, копије свих документарних доказа у њиховом 
поседу а која документа су потребна да се поднесу и/или да подрже захтев за 
реституцију. Такав документарни доказ треба да се обезбеди бесплатно или са 
минималном таксом.65 
 
 
Клијент тражи помоћ да врати своју имовину која је како он каже продата на превару 
без његовог знања. Део процедуре у решавању његовог имовинског спора захтева 
прибављање најновије катастарске евиденције као и историју свих промена у 
катастарској евиденцији након његовог расељења. Катастар одбија да му обезбеди 
катастарску евиденцију док не исплати неплаћене порезе (за период у којем је био 
расељен) као и таксу од 50,00 евра за документа. 
 
Чак и они катастри који добро раде могу да буду проблематични. На Косову и 
Метохији  је било потешкоћа са косовском Катастарском агенцијом, било је случајева 
када је катастар захтевао да расељено лице исплати неисплаћене порезе пре него што 
дају евиденцију о имовини, упркос чињеници да такав став није потврђен у закону. 
Било је случајева одбијања општинских катастара да промене евиденцију у корист 
расељеног лица када то нареди централна Катастарска агенција. 
 
Катастар често наплаћује таксе за узимање власничког листа и пружање других 
докумената расељеним лицима упркос чињеници да је ово препрека за реституцију и 
повратак. Косовска Стратегија о имовинским правима из децембра 2016 препознаје 
овај проблем у свом извештају: „… трошкови поступка и путовања могу да 
ограниче приступ суду расељеним лицима. Услед околности расељавања или 
социјално-економских услова, захтев да се плаћају судске таксе заједно са изгледима 
да се плате остали повезани трошкови као што су путни трошкови, представља 
фактичку препреку судском преиспитивању.“66 
 
Пинхеиро препознаје опасности које обухвата процес изградње или реконструкције 
службених евиденција и могућност њихове злоупотребе од стране корумпираних 
службеника и може равноправно да се користи као мотивација за економски или 
политички јаке групе да незаконито узму земљиште које припада избеглицама и 
расељеним лицима и да га региструју као своје. 
 

                                                             
65 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за избеглице и расељена лица, Одељак 15(5) 
66 Косовска Стратегија о имовинским правима, децембар 2016, Ибид, страна 34 
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ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА И ОСТАЛА МЕШАЊА У ПРАВО ПОЈЕДИНЦА НА ИМОВИНУ 
 
Интерно расељеном лицу које је било у процесу повратка у Пећ је локална општина 
срушила кућу. Општина тврди да је то учињено у оквиру урбанистичког плана. 
Међутим, ниједна од албанских кућа у околини српске куће нису срушене. Заиста и 
бивши међународни администратор УНМИК-а и међународни службеник локалне 
заједнице су сведочили на суду да је целокупан процес извршен без њиховог знања.67 
  
Српска црква је уништена у Ђаковици након сукоба 1999. године. Током 2008. године 
општина је наредила да се уклоне рушевине и да се изгради парк. Српска православна 
црква која је власник имовине није обавештена о овој одлуци и није имала прилику да 
се противи. 
 
 
Важно је напоменути да „право на имовину“ није апсолутно право. У неким 
случајевима јавни интерес надмашује права појединца. Међутим, свако мешање у 
такву имовину треба да буде избалансирано и законито према важећем закону. 
Такође мора се одржавати правична равнотежа између захтева општег интереса и 
захтева за заштиту појединачних фундаменталних права.68 Ово нарочито важи у 
контексту Косова и Метохије, с обзиром да велики број расељених лица вероватно 
нису ни свесна експропријације њихове имовине  због њиховог расељеног статуса.69 
Било је доста случајева у пост – конфликтним окружењима где је кршење имовинских 
права са намером да се нашкоди одређеној етничкој групи било увијено у јавни 
интерес, нажалост ово је случај и на Косову и Метохији. 
 
Пре било каквог мешања у приватну својину мора да постоји ефикасно обавештење 
упућену власнику имовине као и могућност да оспори то мешање. Ово је један од 
услова благовременог поступка и право на правично суђење.70 У случајевима где 
постоји мешање у имовинска права од стране локалне самоуправе и када се докаже да 
постоји стварни разлог у јавном интересу, и даље треба да постоји правична 
компензација власнику имовине.71 Најбоља мера је да компензација треба да буде 
једнака вредности имовине. 
 
Уколико се утврди да мешање/лишавање употребе приватне имовине представља 
кршење основних права појединца, где се види да нема услова јавног интереса, да је 
повређено право на правично суђење или да постоји неефикасна компензација тада 
би то значило да „Држава“ санкционише принудно расељавање. Ово је истина, без 
обзира на то да ли је расељено лице већ у расељењу јер је у том случају власт 
одговорна за стварање препреке за реституцију имовине и повратак. Ово се може 
тумачити као кршење права на слободу кретања и пребивалиште.72 

                                                             
67 Предмет Предраг Васић против Општине Пећ, Општински суд у Пећи, 2005 
68 Lithgow и други против Уједињеног Краљевства, Пресуда Европског суда за људска права, 8. јул 1986, 
Серија А бр. 102, стр 50, став 120 
69 ОЕБС Извештај, Експропријације на Косову (децембар 2006) 
70 МПГПП члан 14(1), Европска Конвенција о људским правима члан 6 
71 Ибид, Akkus против Турске, Пресуда Европског суда за људска права, 9. јул 1997, став 30 
72 УДЉП члан 13, МПГПП члан 12(1) 
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ПРАКТИЧНИ ПРИЛОЗИ 
 
Извори информација релевантних за обим посла правне помоћи (институције, 
извештаји, правни оквир, контакти, остали линкови, итд.): 
 
Агенције: 
Комесаријат за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs 
Дански савет за избеглице www.drc.dk 
Решења за расељење  www.displacementsolutions.org 
ЕУЛЕКС на Косову www.eulex-kosovo.eu  
Европски суд за људска права www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN  
 Дирекција за стамбена и имовинска питања http://www.kpaonline.org/hpd/  
Центар за мониторинг интерног расељења www.internal-displacement.org  
КФОР www.nato.int/KFOR  
Судски савет Косова www.kgjk-ks.org  
Косовска агенција за имовину* 
(сада Косовска агенција за упоређивање и 
верификацију имовине) 

www.kpaonline.org  

Уставни суд Косова www.gjk-ks.org  
Косовска поверилачка агенција www.kta-kosovo.org  
Канцеларија за Косово и Метохију www.kim.gov.rs  
Омбудсман на Косову www.ombudspersonkosovo.org/  
ОЕБС на Косову www.osce.org/kosovo  
УНМИК официјелна интернет страна www.unmikonline.org  
УНХЦР www.unhcr.org  
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интернету, једноставно притисните тастер “Ctrl” и притисните на текст да отворите 
интернет претраживач са наведеним документом. 
 
ПРАВНО ОВЛАШЋЕЊЕ УНМИК-а ЗА УПРАВЉАЊЕ НА КОСОВУ 
 
Резолуција 1244 Савета безбедности 
 
Важећи закон, Уредба УНМИК-а бр. 2000/59 од 27. октобра 2000 о изменама и 
допунама Уредбе УНМИК-а бр. 1999/24 од 12. децембра 1999 о законима који се 
примењују на Косову. 
 
Овлашћење привремене администрације на Косову, Уредба УНМИК-а бр. 1999/01 од 
25. јула као што је измењено и допуњено Уредбом УНМИК-а бр. 1999/25 од 12. 
децембра 1999 и Уредбом УНМИК-а бр. 2000/54 од 27. септембра 2000, 
Уставни оквир из 2001, за привремену самоуправу, Уредба УНМИК-а бр. 2001/09 од 15. 
маја 2001, 
Административно наређење бр. 2007/7 од 3. августа 2007 о изменама и допунама 
Административног наређења бр. 2006/18 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2006/25 о 
регулаторном оквиру за правни систем на Косову. 
 
Скупштина је усвојила Устав без Проглашења Специјалног представника Генералног 
секретара 2008. године.  
 
УРЕДБЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА НЕПОКРЕТНУ ИМОВИНУ У ПРИВАТНОЈ И ДРУШТВЕНОЈ 
СВОЈИНИ 
 
О стављању ван снаге дискриминаторског законодавства које се тиче права на 
стамбену и другу имовину, Уредба УНМИК-а бр. 1999/10 од 25. јула 1999 
 
О регистрацији уговора за продају непокретне имовине у посебним географским 
подручјима на Косову, Уредба УНМИК-а бр. 2001/17 од 21. фебруара 2001  
 
О регистрацији уговора за продају непокретне имовине у посебним географским 
подручјима на Косову, Административно наређење бр. 2001/16 од 19. октобра 2001 за 
примену Уредба УНМИК-а бр. 2001/17 од 21. августа 2001 
 
О регистрацији уговора за продају непокретне имовине у посебним географским 
подручјима на Косову, Административно наређење бр. 2002/4 од 28. фебруара 2002 за 
примену Уредбе УНМИК-а бр. 2001/17 од 22. августа 2001 
 
О залози, Уредба УНМИК-а бр. 2001/5 од 7. фебруара 2001 
 
О хипотеци, Уредба УНМИК-а бр. 2002/21 од 20. децембра 2002 
 
О оснивању регистра за права на непокретну имовину, Уредба УНМИК-а бр. 2002/22 од 
20. децембра 2002 
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О трансформацији права на коришћење непокретне имовине у друштвеној својини, 
Уредба УНМИК-а бр. 2003/13 од 6. маја 2003 као што је измењено и допуњено 
Уредбом УНМИК-а бр. 2004/45 од 19. новембра 2004 
 
Административно наређење бр. 2005/12 од 31. августа 2005 за примену Уредбе 
УНМИК-а бр. 2003/13 од 11. јуна 2003 о трансформацији права на коришћење 
непокретне имовине у друштвеној својини, са изменама и допунама 
 
О проглашењу Закона о катастру, Уредба УНМИК-а бр. 2004/4 од 18. фебруара 2004 
којом се проглашава да ступа на снагу на дан потписивања Закона о катастру који је 
усвојила Скупштина Косова бр. 2003/25 
 
О дугорочном додељивању непокретне имовине у друштвеној својини којом 
управљају општине на Косову, Уредба УНМИК-а бр. 2005/13 од 4. марта 2005 
 
ПИТАЊА КОЈА СЕ ТИЧУ КОСОВСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИМОВИНУ (КПА) 
 
О решавању захтева у вези са приватном непокретном имовином, укључујући 
пољопривредну и комерцијалну имовину, Уредба УНМИК-а бр. 2006/10 од 4. марта 
2006 
 
Закон о изменама и допунама Уредбе УНМИК-а 2006/50 – Закон бр. 03/L-079, о 
решавању захтева у вези са приватном непокретном имовином, укључујући 
пољопривредну и комерцијалну имовину 
 
Административно наређење бр. 2007/5 са Анексом I, Анексом II и Анексом III – за 
спровођење Уредбе УНМИК-а бр. 2006/50 о решавању захтева у вези са приватном 
непокретном имовином, укључујући пољопривредну и комерцијалну имовину 
Наређење 
 
РАДНА ВЕРЗИЈА ПРЕВОДА ЗАКОНА бр. 03/L-006 ЖАЛБЕНОГ ВЕЋА КОСОВСКЕ АГЕНЦИЈЕ 
ЗА ИМОВИНУ О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ (Службени гласник Републике Косово бр. 38, 
20. септембар 2008, страна 1). Закон о парничном поступку утврђује правила о 
поступцима преко којих судови разматрају и решавају грађанске правне спорове 
физичких и правних лица, осим ако је другачије утврђено посебним законом. 
 
Косовско законодавство о имовини 1945 – 1989 
 
Компилација закона који се односе на имовину 
Компилација закона који се односе на имовину НАПОМЕНЕ и ЛИСТА АКРОНИМА 
Одредбе Устава Социјалистичке Републике Србије из 1974 које се односе на имовину 
Одредбе Устава СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО из 1974 које се 
односе на имовину 
 
Закони Социјалистичке републике Србије, преведени од стране Косовске агенције за 
имовину 
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Закон о трговини непокретном имовином 
Закон о трговини непокретном имовином са изменама и допунама 
Закон о трговини непокретном имовином са изменама и допунама 
Закон о трговини непокретном имовином са изменама и допунама 
Закон о трговини непокретном имовином са изменама и допунама 
Закон о трговини непокретном имовином са изменама и допунама 
 
 
Законодавство УНМИК-а које се односи на Косовску агенцију за имовину и 
Специјалну комору Врховног суда Косова о питањима која се односе на Косовску 
повереничку агенцију 
 
О оснивању Косовске повереничке агенције 
 
Уредба УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002 са изменама и допунама Уредбе УНМИК-
а 2005/18 и Административно наређење бр. 2005/6 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 
2002/12 о оснивању Косовске повереничке агенције, са изменама и допунама 
 
О оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима Косовске 
повереничке агенције, 
 
Административно наређење бр. 2003/13 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 како 
је измењено и допуњено и замењено Административним наређењем 2006/17 
 
Административно наређење бр. 2005/7 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 о 
оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима која се тичу Косовске 
повереничке агенције. 
 
Административно наређење бр. 2005/16 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 о 
оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима која се тичу Косовске 
повереничке агенције. 
 
Административно наређење бр. 2005/21 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 о 
оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима која се тичу Косовске 
повереничке агенције. 
 
Административно наређење бр. 2006/1 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 о 
оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима која се тичу Косовске 
повереничке агенције. Након проглашења Уредбе УНМИК-а бр. 2005/48 од 21. 
новембра 2005 о реорганизацији и ликвидацији предузећа и њихових средстава под 
административном управом Косовске повереничке агенције. 
 
Административно наређење бр. 2006/4 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 о 
оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима која се тичу Косовске 
повереничке агенције, након проглашења Уредбе УНМИК-а бр. 2005/48 од 21. 
новембра 2005 о реорганизацији и ликвидацији предузећа и њихових средстава под 
административном управом Косовске повереничке агенције. 



87 
 

 
О реорганизацији и ликвидацији предузећа и њихових средстава под 
административном управом Косовске повереничке агенције, Уредба УНМИК-а бр. 
2005/48 
 
О реорганизацији и ликвидацији предузећа и њихових средстава под 
административном управом Косовске повереничке агенције, Административно 
наређење бр. 2007/1 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2005/48 
 
О додели средстава за земљиште под административном управом Косовске 
повереничке агенције општинским администраторима за јавне сврхе: 
 
Уредба УНМИК-а бр. 2006/5 из фебруара 2006 
 
Уредба УНМИК-а бр. 2008/4, након проглашења Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 од 13. 
јуна 2002 о оснивању Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима у вези 
Косовске повереничке агенције, УНМИК Уредба бр. 2002/12 о оснивању Косовске 
повереничке агенције и Уредба УНМИК-а бр. 2005/18 од 22. априла 2005 о изменама и 
допунама Уредбе УНМИК-а бр. 2002/12 о оснивању Косовске повереничке агенције 
 
Административно наређење бр. 2008/6 о изменама и допунама Административног 
наређења  бр. 2006/17 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 2002/13 о оснивању 
Специјалне коморе Врховног суда Косова о питањима у вези Косовске повереничке 
агенције 
 
ЗАКОНОДАВСТВО УНМИК-а КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА ДИРЕКЦИЈУ ЗА СТАМБЕНА И 
ИМОВИНСКА ПИТАЊА 
 
О оснивању Дирекције за стамбена и имовинска питања (ХПД) и Комисије за 
стамбене и имовинске захтеве (ХПЦЦ): 
 
Уредба УНМИК-а бр. 1999/23 од 15. новембра 1999 
 
Административно наређење бр. 2004/5 за примену Уредбе УНМИК-а бр. 1999/23 о 
основању Дирекције за стамбена и имовинска питања и Комисије за стамбене и 
имовинске захтеве 
 
О стамбено-имовинским захтевима и Правилнику о раду и доказима Дирекције за 
стамбена и имовинска питања и Комисије за стамбене и имовинске захтеве, Уредба 
УНМИК-а бр. 2000/60 
 
ОСТАЛИ ЗАКОНИ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА КОЈЕ ВАЖИ НА КОСОВУ 
 
Закон о основним имовинско-правним односима (Службени лист СФРЈ, број 6/80) 
 



88 
 

Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, број 29/1978 од 26. маја 1978) 
са изменама и допунама бр. 39/1985, 45/1989 и 57/1989; коначне измене и допуне у 
Службеном листу СРЈ, бр. 31/1993 
 
Закон о промету непокретности (Службени лист САП Косово, бр. 45/81, 29/86 и 28/88) 
 
Закон стамбеним односима (Службени лист САП Косово, бр. 11/83, 29/86 и 42/86) 
 
Закон о сувласништву над станом (Службени лист САП Косово, бр. 43/80 и 22/87) 
 
Закон о грађевинском земљишту (Службени лист САП Косово, бр. 14/80 и 42/86) 
 
Закон о премеру и катастру земљишта (Службени лист САП Косово, бр. 12/80) 
 
Закон о укњижењу непокретности у друштвеној својини (Службени лист САП Косово, 
бр. 37/71) 
 
Закон о парничном поступку (Службени лист СФРЈ 4/77 – 1478, 36/80 – 1182, 69/82) Део 
1 
 
Закон о парничном поступку (Службени лист СФРЈ 4/77 – 1478, 36/80 – 1182, 69/82) Део 
2 
 
Закон о извршном поступку (Службени лист СФРЈ бр. 29/78) 
 
СУДСКИ САВЕТ КОСОВА 
 
Уредба УНМИК-а бр. 2005/52 о оснивању Судског савета Косова 
 
Административно наређење бр. 2007/6 од 26. јула 2007 за примену Уредбе УНМИК-а 
бр. 2005/52 о оснивању Судског савета Косова 
 
Закон о садашњем саставу Судског савета Косова 
 
Унутрашњи организациони прописи Судског савета Косова 
 
Уредба УНМИК-а бр. 2008/2 о Независној судској и тужилачкој комисији 
 
Законодавство Судског савета Косова (линк за сајт) 
 
Закон бр. 05/L – 094 о изменама и допунама Закона бр. 03/L-223 о Судском савету 
Косова, са изменама и допунама са Законом бр. 05/L-032 о изменама и допунама 
Закона бр. 03/L-199 о Судовима 
ТУЖИЛАЧКИ САВЕТ КОСОВА 
 
Закон о Тужилачком савету Косова 2010/03/L-224 
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Закон о државном тужиоцу 2010/03/L-225 
 
Законик о кривичном поступку бр. 04/L-123  
 
Закон бр. 05/L -035 о изменама и допунама Закона бр. 03/L-224 о Тужилачком савету 
Косова 
 
Закон бр. 05/L -034 о изменама и допунама Закона бр. 03/L-225 о Државном тужиоцу 
 
Закон бр. 04/L-171 о изменама и допунама Закона бр. 03/L-199 о Судовима 
 
РЕЛЕВАНТНА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА КОРЕКТИВНЕ СЛУЖБЕ КОСОВА 
 
Комитет министара Савета Европе: Препорука Rec (2006)2 Комитета министара 
државама чланицама о Европским затворским правилима  
 
ВАЖЕЋИ ПРОПИСИ И ЗАКОНИ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА 
 
Привремени Кривични законик Косова који је ступио на снагу 6. априла 2004, Уредба 
УНМИК-а 2003/25 
 
Привремени Кривични законик Косова који је ступио на снагу 6. априла 2004 
 
Постојећи закон: Кривични законик бр. 04/L-082 од 20. априла 2012 
 
О спречавању прања новца и сродних кривичних дела, УНМИК Уредба бр. 2004/2, 5. 
фебруар 2004, измењено и допуњено УНМИК Уредбом бр. 2004/10 од 29. априла 2004; 
УНМИК Уредба 2005/9 од 23. фебруара 2005 и Уредба УНМИК-а 2006/9 од 28. 
фебруара 2006 
 
Привремени Законик о кривичном поступку <косова 
 
УНМИК Уредба 2003/26 
 
Привремени Законик о кривичном поступку Косова 
 
Постојећи закон који се користи у Приштини: Законик о кривичном поступку бр. 04/L-
123 
 
 
 
 
 
Закони који се односе на кривична дела пред судом за малолетничка кривична дела 
 
Закон о јавном реду и миру 
Закон о кривичним делима малолетника 
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Закон о заштити личних података 2010/03-L-172 
 
Законик правде о малолетницима  
Законик правде о малолетницима 7. jул 2010, Закон бр. 03/L-193 
Закон о извршењу кривичних санкција 
Закон о извршењу кривичних санкција 
 
Кривични закон СФРЈ 
Кривични закон СФРЈ 
Кривични закон САП Косова 
Кривични закон САП Косова 
Закон о кривичном поступку 
Закон о кривичном поступку Југославије (СФРЈ) 
Закон изменама и допунама Кривичног Законика Косова 
Закон бр. 03/L-002 
Закон о изменама и допунама косовског Законика о кривичном поступку  
Закон бр. 03/L-003 
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма 
2010/03-L-196 
Закон о јавним набавкама на Косову 
2010/03-L-241 
Закон о Агенцији за борбу против корупције 
2009/03-L-159 
 
МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО 
 
Женевске конвенције из 1949 које је СФРЈ ратификовала 1950. Четири Протокола уз 
Женевске конвенције који су ратификовани 1979. 
Међународно хуманитарно право – Споразуми и документа 
 
ДРУГИ ЗАКОНИ 
 
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, 2010/03-L-196 
Агенција за одузету и заплењену имовину, Закон бр. 03/L-141 
 
Закони против корупције 
Закон о спречавању сукоба интереса у вршењу јавних функција, Закон бр. 2007/02-L133 
Закон о Агенцији за борбу против корупције, Закон бр. 2009/03-L-159 
Закон о декларацији и пореклу имовине и поклона високих јавних званичника, Закон 
бр. 2010/03-L-151 
 
Закон о забрани дискриминације 
Закон о забрани дискриминације, Закон 2004/3 
 
ЗАКОНИ КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА И КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ У СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСНИКУ НАКОН 1. ЈУНА 2008 
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Закон о специјалном тужилаштву за Косово, Закон бр. 03-L-052. 2008 
Закон о надлежностима, одабиру и расподели судских предмета ЕУЛЕКС Мисије на 
Косову, Закон бр.  03-L-053, 2008 
Закон о полицији, Закон бр. 03-L-035, 2008 
 
ИЗАБРАНИ ОЕБС ИЗВЕШТАЈИ О КОСОВУ 
 
Правосудни и управни систем Косова, ОЕБС-ов први Извештај, Одељак о мониторингу 
правног система 
Изазови у решавању сукоба у вези са имовинским захтевима на Косову, ОЕБС јун 2011 
Правосудни систем, ОЕБС-ов први Извештај, Одељак о мониторингу правног система, 
јун 2006 
Извештај о заједницама, ОЕБС Косово 2011 
Парнични предмети, припремни поступак, ОЕБС јун 2010 
Осам година касније повратак припадника мањинских заједница и повраћај стамбене 
и друге имовине на Косову, ОЕБС 2007 
 
Брошура 2011, ОЕБС мисија на Косову 
Неадекватна оцена олакшавајућих и отежавајућих околности од стране судова 
26.07.2010 
Неефикасно правно заступање 28.09.2010 
Застрашивање правосуђа: безбедност судија и тужилаца 15.04.2010 
Суђења за ратне злочине на Косову: Оцена десетогодишњег периода (1999-2009) 
15.06.2010 
Део Извештаја о мониторингу правног система о правном заступању ОЕБС-а у 
грађанским парницама јул 2007 
Правосудни систем у Митровици: нове информације о статусу и присутна забринутост 
за људска права 10.02.2011 
 
Приватизација на Косову; Судски преглед питања Косовске повереничке агенције од 
стране Специјалне коморе Врховног суда у вези питања која се односе на Косовску 
повереничку агенцију, мај 2008 
Извештај о експропријацији, ОЕБС децембар 2006 
Извештај о безбедности судија ОЕБС април 2010 
 
ИЗВЕШТАЈИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 
 
Извештај ЕК о напретку 2010, 9. новембар 2010, SEC(2010)1329 
Канцеларија за везу Европске комисије на Косову 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈИ/ НОВИНСКИ ЧЛАНЦИ О КОСОВСКОМ ПРАВОСУДНОМ/ПРАВНОМ 
СИСТЕМУ 
 
Америчка адвокатска комора, Индекс реформе правосуђа на Косову, октобар 2010 
Извештај организације Amnesty International, 2010 



92 
 

Извештај о случајевима корупције, Центар за заступање и правне савете, 2009 
Корупција у земљишној управи/управљању земљиштем на Косову, Ресурсни центар за 
борбу против корупције, август 2008 
ЕУЛЕКС програмски извештај 2010 
Коначни статус Косова – према трајним решењима за интерно расељена лица или 
ризик од новог расељавања? Центар за мониторинг интерног расељења, децембар 
2007 
Human Rights Watch: Табела резултата кривичног правосуђа Косова, 2009 
Годишњи извештај Омбудсмана Косова 2009 
Извештај Комитету УН за људска права у Женеви на његовом 87 заседању 
Положај дугогодишњих избеглица и расељених лица у југоисточној Европи, Савет 
Европе, мај 2007 
 
ОЕБС И САД ИЗВЕШТАЈ о безбедности и заштити сведока на Косову. Процена и 
препоруке, новембар 2007 
Имовинска права на Косову, Наслеђе које прогања друштва у транзицији, 
Међународни центар за транзициону правду, фебруар 2009 
Положај избеглица, интерно расељених лица повратника и азиланата, Група 484, јун 
2011 
 
Водећи принципи за интерно расељење 
 
Чланци и коментари Водећих принципа се могу наћи у оквиру Пројекта Брукинг 
института [Brookings Institution Project ] о интерном расељењу: 
www.brookings.edu/fp/projects/idp/articles/index.htm  
Приручник за примену Водећих принципа за интерно расељење73  
 
Пинхеиро принципи: www.cohre.org/store/attachments/Pinheiro%20Principles.pdf 
 
Релевантна судска пракса Европског суда за људска права www.javier-leon-
diaz.com/docs/Right_Case_Law.htm  
 
Правни оквир 
 
Уредба УНМИК-а www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/index.htm  
Косово локални гласник www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?lang=sr  
 
Корисне информације о правној помоћи уопште 
 
Европска комисија 74 
Савет Европе75 
 
Линкови који се односе на српска интерно расељена лица 

                                                             
73 http://reliefweb.int/report/world/handbook-applying-guiding-principles-internal-displacement-0  
74 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_aid/legal_aid_gen_en.htm  
75 http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-
operation/Operation_of_justice/Access_to_justice_and_legal_aid/  
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Извештај о Србији Центра за мониторинг интерног расељења 76 
 
Корисни линкови о важећим законима 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Evidence%20of%20laws.pdf  
 
 
 
 

СУДСКА ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА И КОМИТЕТА ЗА 
ЉУДСКА ПРАВА 
 
Постоји одличан избор релевантне судске праксе која се односи на имовинске 
предмете пред Европским судом за људска права на следећој интернет страници, од 
којих су неке истакнуте доле у тексту. Предмети се могу пронаћи претрагом ХУДОЦ 
базе података о судској пракси надзорних органа Европске конвенције о људским 
правима. 
 
Akdivar и други против Турске (1996) и 
одштета (1998)* 

Односи се на велики број исељења, 
присилно премештање и рушење села од 
стране турске Владе. Суд је утврдио да је 
било кршења како члана 8 Конвенције 
тако и члана 1 Протокола 1 и наредио је 
Влади Турске да плати накнаду штете. 

Akkus против Турске, јул 1997, став 30 Односи се на експропријацију земљишта 
и масовна исељења од стране турске 
Владе како би се изградила брана. Суд је 
сматрао да је дошло до кршења члана 1 
Протокола 1 и наредио је Влади Турске да 
плати накнаду штете.  

Bilgin против Турске (2001) 
 

Кршења Европске конвенције о људским 
правима члан 3 (забрана мучења), члан 8 
(поштовање приватног и породичног 
живота), члан 1, Протокол 1 и члан 13 
(делотворни правни лек) 

Блечић против Хрватске (2006)* Није било кршења ЕКЉП члан 1, Протокол 
1 

Broniowski против Пољске (2004) 
 

Кршење ЕКЉП члан 1, Протокол 1 

Brumărescu против Румуније (1999) 
 

Односи се на реституцију смештаја у 
односу на кућу одузету од стране 
румунске Владе 1950. Суд је нашао да је 
дошло до кршења члана 1 Протокола 1. 

                                                             
76 http://www.internal-
displacement.org/8025708F004CE90B/(httpCountries)/A6A36317DA8D29A1802570A7004CAB90?OpenDocum
ent&expand=10&link=40.10&count=10000#40.10the  
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Кипар против Турске (2001)* О кипарским Грцима расељеним са 
северног Кипра. Суд је утврдио да и даље 
постоје кршења од стране Владе Турске 
члана 8 Конвенције и члана 1 Протокола 1. 

Demopolous против Турске (2009) 
 

Кипарским Грци расељени са северног 
Кипра.  Питања која се односе на члан 1 и 
члан 8. 

Doğan и други против Турске (2004)* 
 

Кршење ЕКЉП члана 8 (поштовање 
приватног и породичног живота), члана 13 
(делотворан правни лек) и члан 1 
Протокола 1. 

Dulaş и други против Турске (2001)* 
 

Кршења ЕКЉП члана 3, члана 8, члана 1 
Протокола 1, члана 13, члана 25 (право на 
петицију суду)(накнада штете је 
одобрена) 

Guillemin против Француске (1997) 
 

ЕКЉП 50 (трошкови суда) )(накнада штете 
је одобрена) 

Jantner против Словачке (2003) 
 

Нема кршења ЕКЉП члана 1, Протокола 1 
или члана 14 

Jasiūnienė против Литваније (2003)* 
 

ЕКЉП члан 6-1 и члан 1 Протокола 1 
кршења (накнада одобрена)(предмет се 
такође односи на непримењивање 
одлуке) 

Lithgow и други против Уједињеног 
Краљевства (1986) 
 

Нема кршења ЕКЉП чланова Протокола 1, 
14 (забрана дискриминације), 6-1 или 13 
(делотворан правни лек) 

Loizidou против Турске (1996) и одштета 
(1998)* 
 

Обухвата окупацију земље и кућа од 
стране турске Владе у северном Кипру. 
Суд је утврдио да није било кршења члана 
8 Конвенције али да је било кршења 
члана 1 Протокола 1 и наредио је Влади 
Турске да плати накнаду штете. 

Orhan против Турске (2002)* 
 

Кршења ЕКЉП члан 2, члан 3, члан 5, члан 
8, члан 1 Протокола 1 и члан 13 (одобрена 
накнада штете) 

Pincová и Pinc против Чешке републике 
(2003) 
 

Кршења ЕКЉП члан 1, Протокола 1 
(одобрена накнада штете) 

Sporrong и Lönnroth против Шведске 
(1982)* 
 

Односи се на дугорочну експропријацију 
имовинских дозвола током 23 односно 8 
година и забрану изградње за предметну 
имовину. Суд је утврдио да постоји 
кршење члана 1 Протокола 1 услед дугог 
трајања током којег је имовина била под 
претњом експропријације и због тога је 
власницима била забрањена изградња 
иако до експропријације није дошло. 
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Străin и други против Румуније (2005) 
 

ЕКЉП члан 6-1 и члан 1 Протокол 1 
(одобрена накнада штете)  

Teteriny против Русије (2005) 
 

Кршење члана 6(1) и члана 1 Протокола 1 

Valová, Slezák и Slezák против Словачке 
(2004) 
 

Кршење ЕКЉП члана 1, Протокол 1 али 
нема кршења члана 6-1 

Xenides-Arestis против Турске (2006)* 
 

ЕКЉП члан 41 (правично задовољење) 
(одобрена је накнада када је Влада 
настојала да натера подносиоца да 
поднесе поново захтев ново-утврђеној 
комисији) 

Zubani против Италије (1996) 
 

Односи се на узимање фарме и 
исељавање њених станара од стране 
општинске власти како би се земља 
користила за изградњу јефтиних и 
социјалних стамбених објеката. Суд је 
утврдио да је било кршења члана 1 
Протокола 1 и наредио Влади Италије да 
плати накнаду штете. 

Zvolský & Zvolská против Чешке републике 
(2003) 
 

ЕКЉП члан 6-1 и члан 1 Протокол 1 
кршења (одобрена накнада штете) 

Zwierzyński против Пољске (2001)* 
 

ЕКЉП члан 6-1 и члан 1 Протокол 1 
кршења (одобрена накнада штете) 

*Док су сви горе наведени предмети важни за предмете реституције стамбене и 
друге имовине, ови означени звездицом могу бити од посебног значаја за расељена 
лица са Косова и Метохије. 
 
Комитет за људска права 
 
Dr. Karel Des Fours Walderode против 
Чешке републике (1996) 
 

МПГПП члан 2, став 3 (делотворан правни 
лек) и члан 26 (забрана дискриминације) 
кршења 

Eliska Fábryová против Чешке републике 
(1997) 
 

МПГПП члан 26 (забрана дискриминације) 
кршење 

Josef Frank Adam против Чешке републике 
(1996) 
 

МПГПП члан 2, став 3  (а) (делотворан 
правни лек) и члан 26 (забрана 
дискриминације) кршења 

Miroslav Blazek, George A. Hartman и 
George Krizek против Чешке републике 
(2001) 

МПГПП члан 26 (забрана дискриминације) 
кршење 

Robert Brok против Чешке републике 
(2001) 
 

МПГПП члан 2, став 1 (једнакост пред и 
једнака заштита права) и члана 26 
(забрана дискриминације) кршење 

Simunek, Hastings, Tuzilova и Prochazka МПГПП члан 26 кршење 
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против Чешке републике (1995) 
Војновић против Хрватске Законит престанак станарског права 

према хрватском праву довео је до 
произвољног мешања у право на дом и 
кршење члана 17 МПГПП. Утврђено да се 
ради о произвољности будући да је 
извршено на неправичан и 
дискриминаторски начин. 

 
 
Судска пракса Саветодавног одбора за људска права као и Секретаријата  
Саветодавног одбора за људска права УНМИК-а 
 
Постоји неколико изврсних извора релевантне судске праксе у вези имовинских 
предмета Саветодавног одбора за људска права на интернету, овде ћемо приложити 
само неколико. 
 
Славко Вулић против УНМИК-а, предмет 
број 005/07 

Категорија предмета је „А/Ц“. Подносилац 
захтева се жалио да је дужина поступка у 
овом предмету укључујући извршење 
одлуке Саветодавног одбора неспојива са 
правом на одлуку у разумном року  како 
је гарантовано чланом 6 став 1 ЕКЉП, 
кршење члана 1 Протокола 1 уз ЕКЉП, 
члана 8 ЕКЉП и кршење члана 13 ЕКЉП. 
Одбор је утврдио да нема кршења ових 
чланова. 

Н.М. и други против УНМИК-а, предмет 
број 026/08 

Предмет се односи на Ромску махалу и 
смештај у кампове за интерно расељена 
лица. Одбор је утврдио да је дошло до 
кршења чланова 2, 3, 8, 11, 12, 14 ЕКЉП; 
чланова 3, 6, 24, 27 и 37 Конвенције о 
правима детета; чланова 2, 11, 12 и 26 
МПЕСКП; чланова 1, 2 и 12 Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена у погледу женских 
подносилаца. 

Божидарка ФЕЛЕГИ, предмет бр. 032/08; 
Драган ПИЉЕВИЋ, 005/09; Светлана 
МАРИНКОВИЋ, 203/09, Велибор 
АЂАНЧИЋ, 310/09 против УНМИК-а 

Подносиоци у суштини тврде да поступци 
у вези њихових захтева за накнаду штете 
за уништену имовину су прекинути тако 
да не могу да остваре своје захтеве и тиме 
је повређено њихово право на приступ 
суду из члана 6 став 1 ЕКЉП. Такође се 
жале да као последица прекида поступка 
њихов поступак није завршен у разумном 
времену  што је кршење члана 6 става 1 
ЕКЉП. На крају, они тврде да је њихово 
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право на ефикасан правни лек прекршено 
из истих разлога према члану 13 ЕКЉП. 
Утврђено је да је било кршења члана 6 
став 1 ЕКЉП у односу на немогућности 
подносилаца да њихове захтеве реши суд. 

Рамадан Демировић против УНМИК-а, 
предмет број 057/08 

Подносилац је поднео захтев „Ц“ 
категорије код Саветодавног одбора 
захтевајући повраћај своје стамбене 
имовине у Приштини. Саветодавни одбор 
је такође регистровао још један захтев од 
другог лица за исту имовину који је 
регистрован као захтев „А“ категорије. 
Одлука Одбора је да је захтев 
недопуштен. 

Слободан Драгојевић против УНМИК-а, 
предмет бр. 066/08 

Подносилац се жали на више наводних 
кршења права на правичан третман или 
на правично суђење које гарантује члан 6 
став 1 ЕКЉП, кршење члана 1 Протокола 1 
уз ЕКЉП, даље се жали на кршење члана 
8 и члана 13 ЕКЉП. Одбор је утврдио да 
опште примедбе у односу на члан 6 став 1 
ЕКЉП у погледу независности и 
непристрасности Комисије за стамбене и 
имовинске захтеве  нису основане, и 
такође да је било кршења члана 6 става 1 
ЕКЉП у погледу непристрасности 
Комисије за стамбене и имовинске 
захтеве  на рачун њеног састава у поступку 
разматрања и да није било кршења 
других чланова. 

Запослени у рудницима Кишница и Ново 
Брдо у оквиру комплекса Трепче против 
УНМИК-а, предмет број 81/10 

Подносилац се жали да их је мораторијум 
који је прогласила Специјална комора 
ефикасно спречио да поднесу своје жалбе 
Косовској агенцији за имовину током 
2006. године. Подносиоци се даље жале 
на неуспех УНМИК-а да реши ситуацију 
њиховог удаљавања са посла и не 
примање плате од јуна 1999. године. 
Група подносилаца (радници који нису 
испунили услов за упис у рани пензијски 
план пре 15. јуна 2008) се такође жали да 
им УНМИК није обезбедио неки 
алтернативни начин издржавања и 
издржавања њихових породица у 
финансијском смислу. Одбор је сматрао 
да је дошло до кршења чланова 6 (право 
на приступ суду) и члана 13 (право на 
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делотворан правни лек) ЕКЉП као и члана 
6 (право на рад) МПЕСКП, кршења члана 9 
(право на социјалну сигурност) и 11 (право 
на одговарајући животни стандард) 
МПЕСКП. Такође Одбор сматра да није 
било кршења члана 1 Протокола 1 уз 
ЕКЉП и кршења члана 2 (општа забрана 
дискриминације) у вези са члановима 9 и 
11 МПЕСКП.  

 
 

ВАЖНЕ КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
ЕУЛЕКС Косово  
 
Контакт подаци:  
Адреса: Мухарем Фејза[Muharrem Fejza], (зграда Фармеда)  
Поштански фах: 268, 10000 Приштина 
Телефон: +381 (0) 38 78 2000  
Е-маил: info@eulex-kosovo.eu 

----------------------------------------------------------------- 
Мисија Уједињених нација на Косову 
Контакти:  
Седиште мисије 
Адреса: Индустријска зона, 10 000 Приштина 
Телефон: +381 (0) 38 504 604 4000  
Е-маил:unmik.unmissions.org 

----------------------------------------------------------------- 
Косовска полиција 
Контакти:  
Адреса: Луан Харадинај улица, поштански број 10000 Приштина 
Телефон: мобилни 192 - 92038 550 999  
За грађане – сви позиви су анонимни на број 080019999, бесплатно и поверљиво. 
Такође нам можете послати ваше информације на info@kosovopolice.com  
Е-маил: http://www.kosovopolice.com 

----------------------------------------------------------------- 
Косовска Царина 
Контакти:  
Адреса: Булевар Бил Клинтон, поштански број 10000 Приштина 
Телефон: +381(0) 38 540 350;  
+381(0) 38 541-032;  
+381(0) 38 541-030  
Е-маил: www.itg-rks.com 

----------------------------------------------------------------- 
Косовска Агенција за imovinu (КПА), сада Косовска Агенција за 
упоређивање и верификацију имовине (КПЦВА)  
Контакти:  



99 
 

КПЦВА Седиште  
Адреса: Перандори Јустиниан, улица број71 Qyteza Pejton, 10 000, Пристина 
Телефон: +381 (0) 38 249-918  
Телефакс:+ 381 (0) 38 249 919  
Е-маил: www.kpaonline.org 

----------------------------------------------------------------- 
Судски савет Косова 
Контакти:  
Адреса: Луан Харадинај улица ПН 
Телефон: + 381 (0) 038 200 17 494  
Е-маил: kgjk@rks-gov.net 

----------------------------------------------------------------- 
Надлежности: 
Судски савет Косова (ССК) је највиши орган косовског правосудног система. ССК делује у циљу 
заштите правосудног система и води рачуна да он буде професионалан, независтан, 
непристрасан, интегрисан, фер и ефикасан. Надлежан је и одговоран за именовање судија, 
тужилаца И судија поротника, дисциплинске мере против судија, тужилаца и судија поротника 
кад год прекрше поступак и води рачуна о њиховом професионалном усавршавању.  

----------------------------------------------------------------- 
Косовски полицијски инспекторат 
Контакти: 
Адреса: Министарство за државну управу, Зграда Гермиа, Свете Мајке Терезе б.б., Приштина, 
Косово 
Телефон: +381 (0) 38 200 30 610;  
+381 (0) 38 200 30 345;  
+381 (0) 38 200 30 003  
Е-маил: qendra.kontaktuese@ks-gov.net  info.portal@ks-gov.ne  

----------------------------------------------------------------- 
Надлежности:  
Мисија Полицијског инспектората је да надгледа начин на који Косовска полиција обавља 
своје дужности, осигурава стручан и ефикасан начин спровођења закона на Косову. 
Инспектори имају низ овлашћења да уђу и спроведу инспекцију полицијске станице и 
одељења, да испитају полицајце без обзира на њихов ранг, прикупљају податке о обављају 
дужности , да истраже дисциплинске жалбе и, где је то неопходно, да одузму полицијска 
документа. 

----------------------------------------------------------------- 
Косовска корективна служба 
Контакти:  
Адреса: Министарство правде , Бивша зграда Рилинђа ВИ спрат, Приштина, КосовоТелефон: 
+381 (0) 38/200-18-339  
 
Надлежности:  
Косовска корективна служба је одговорна за управљање затвореницима, притвореним 
лицима, малолетницима, у складу са важећим законима Косова, као И европским 
конвенцијама и другим прописима донетим у одговарајућим институцијама. ККС је 
одговорна за управљање институцијама разних нивоа безбедности и надзора лица под 
окриљем ККС. 

----------------------------------------------------------------- 
Одељење за судску медицину (ОСМ)  
Контакти:  
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Адреса: Одељење за судску медицину, UCCK, 11000Приштина 
Телефон: + 381 (0) 38 200 18 555  
Телефакс: + 381 (0) 38 200 18 543  
Е-маил: info@mjekesialigjore-ks.com   
www.md-ks.net   
 
Надлежности:  
Одељење за судску медицину  у оквиру Министарства правде је одговорно за управљање 
и одржавање форензичких услуга заснованих на међународно признатим стандардима и 
најбољим европским праксама ради пружања медицинско-судских услуга, обуке и услуга 
подршке породицама несталих лица. 

----------------------------------------------------------------- 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ И ЗАСТУПАЊЕ ЖРТАВА 
Контакти:   
Е-маил: www.md-ks.net   
 
Канцеларије за заступање жртава на Косову 

Канцеларија у Приштини  
Стални телефонски број за позиве: + 381 (0) 44 278 738  
Службени фиксни број телефона: + 381 (0) 38 246 059 + 381 (0) 38 200 18 738 (Центрекс) 
 
Адреса: Палата правде, Зграда Основног тужилаштва, Анекс Ц, Приземље, канцеларија бр. 
Ц007 и ЦОО6, Хајвали 
 

Канцеларија у Гњилану  
Стални телефонски број за позиве: + 377 (0) 44 711 220 + 377 (0) 44 310 467 
Службени фиксни број телефона: 0280 320 462  
Адреса: Зграда Основног тужилаштва у Гњилану, улица: Марије Шлаку, б.б., Гњилане 
 

Канцеларија у Урошевцу  
Стални телефонски број за позиве: + 377 (0) 44 161 138  
Службени фиксни број телефона: 0290 325 602  
Адреса: Зграда Основног тужилаштва у Урошевцу, Reçak улица, Урошевац 
 

Канцеларија у Призрену  
Стални телефонски број за позиве: + 377 (0) 44 310 468 
Службени фиксни број телефона: 029-241-898  
Адреса: Зграда Основног тужилаштва у Призрену, приземље, Канцеларија бр. 01, 02 и 04, 
улица Вилијам Вокер, Призрен 
 

Канцеларија у Пећи  
Стални телефонски број за позиве: + 377 (0) 44 348 164  
Службени фиксни број телефона: + 381 (0) 39 421 194  
Адреса: Зграда Основног тужилаштва у Пећи, трећи спрат, канцеларија бр. 28, улица  
Леке Дукађинија, Пећ 
 

Канцеларија у Ђаковици  
Стални телефонски број за позиве: +377 (0)44 310 466  
Службени фиксни број телефона: +381 (0)390 320 228  
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Адреса: Зграда Основног тужилаштва у  Ђаковици, приземље, улица Мајке Терезе, б.б., 
Ђаковица 
 

Канцеларија у Косовској Митровици  
Стални телефонски број за позиве:  + 377 (0) 44 310 466  
                                         + 377 (0) 44 310 468  

+ 381 (0) 63 848 79 91  
Службени фиксни број телефона:  028 543 489  
Адреса: Зграда полицијске станице Југ, трећи спрат, улица Бислима Бајгора, Митровица 
 

Канцеларија у  Истоку 
Телефон: + 377 (0) 44 352 934  
 

Канцеларија у Дечанима  
Телефон: + 377 (0) 44 425 469  
 

Канцеларија у Малишеву  
Телефон: + 377 (0) 44 418 657  
 

Канцеларија у Сувој Реци 
Телефон: + 377 (0) 44 425 480  
 

Канцеларија у Каменици  
Телефон: + 377 (0) 44 310 467  
 

Канцеларија у Витини  
Телефон: + 377 (0) 44 310 467  
 

Канцеларија у Грачаници 
Телефон: + 377 (0) 44 415 477 
 
Надлежности:  
Надлежност Одељења за пружање помоћи и заступање жртава је да 
институционализује права жртава криминала, дајући им консултације и подршку за 
приступ систему правде. Пратећа компонента одељења се фокусира на успостављање 
широке функционалне мреже заступника жртава на Косову, ради подршке и помоћи 
жртвама, док њихово укључивање у правосудни систем као и помоћ фокусирају се на 
обезбеђивању информативних ресурса жртвама, а посебно Одељење за пружање 
помоћ и заступање жртава је активно посвећено питањима заштите жртава трговине 
људима. 
 
Институција Омбудсмана на Косову  
Контакти:   
Седиште у Приштини: 
Адреса: Институција у близини “Сунчаног брега”, улица Енвер Малоку бр. 28, 10000 
Приштина 
Телефон: +381 (0) 38 223 782;  

+381 (0) 38 223 783  
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+381 (0) 38 223 784;  
+381 (0) 38 223 789  

Телефакs:  +381 (0) 38 223 790  
Бесплатни позиви за подносиоце: 0800 15555 
 
Е-маил: info@ombudspersonkosovo.org 

Надлежности:  
Истражује жалбе уложене од било кога на Косову ко сматра да су његова или њена 
људска права прекршена од стране јавних власти на Косову. Све услуге се пружају 
бесплатно. 

----------------------------------------------------------------- 
Косовска Агенција за борбу против корупције 
Контакти: 
Адресе: улица Назим Гафури бр. 1 Приштина 
Телефон: +381 (0)38 518-907 
Е-маил: info@akk-ks.org 
Пријава корупције на телефон: 0800 10800 
 
Надлежности:  
Има задатак да пренесе Јавном тужиоцу Косова све информације које имају везе са 
могућим прекршајима у вези са корупцијом, да иницира даља истраживања и подноси 
административне тужбе које се односе на наводну корупцију у оним случајевима када 
се не покреће кривични поступак; да упозорава косовске власти о њиховим обавезама 
које проистичу из међународних прописа и даје препоруке о томе како да се оне 
испуне; да даје савете током припреме етичког кодекса у јавном и приватном сектору; 
а пружи објашњење у вези несагласности, сукобу интереса, поклонима и другим 
питањима која се односе на област корупције. 

----------------------------------------------------------------- 
 
Дански савет за избеглице 
 
Контакти: 
Седиште у Приштини: 
Адреса: Марк Исаку 30, 11000 Приштина 
Телефон:  +381 (0) 38 243 793/4;  

+381 (0) 38 246 594 
Телефакс: +381 (0) 38 243 796 
Е-маил: representative@drc-kosovo.org 

Надлежности:  
Од 2003. године, ДСИ се све више фокусира на повратак мањина на Косово,  
приоритетни програм који је развијен у блиској сарадњи са ДСИ Србија. ДСИ се такође 
бави обавезним повратком из западне Европе. ДСИ остаје члан НВО Координационе 
групе за повратак, и члан је Саветодавног одбора за ProPeace платформу, удружење 
локалних НВО са мандатом за изградњу мира. ДСИ наставља да подржава ре-
интеграцију мањинских избеглица, интерно расељених лица и интерно расељених 
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лица са Косова. ДСИ тренутно има канцеларије у Призрену, Митровици, Пећи (налази у 
просторијама УНХЦР) и седиштем у Приштини. 

----------------------------------------------------------------- 
 
Независна комисија за медије 
 
Контакти: 
Адреса: улица Перандори Јустинијан бр. 124, Градић Пејтон 10000, Приштина 
Телефон:  +381 (0) 38 / 245-031 
Факс:   +381 (0) 38 / 245-034 
Е-маил: info@kpm-ks.org ; 
  arsim.dreshaj@kpm-ks.org 
 
Надлежности:  
Независна комисија за медије је једини орган на Косову одговоран за управљање, 
регулисање и додељивање ресурса спектра радио-дифузних фреквенција, издавање 
лиценци и наплату дажбина за коришћење фреквенција. 
 
Савет за штампу Косова 
 
Контакти: 
Адреса: улица Гарибалди ОБ-1, ХY-19, бр. 12 
Телефон: +381 (0) 38 739 398 
Е-маил: kontakt@presscouncil-ks.org 

Надлежности:  
Пишите нам кад год сматрате да су косовске новине или магазин који су члан нашег 
Савета прекршили принципе Кодекса, увредили или оклеветали, подстицали говор 
мржње или су ускратили право на јавни одговор. 

----------------------------------------------------------------- 
 
Центар за правну помоћ и регионални развој (ЦППРР) 
Контакти: 
Адреса: Луан Харадинај ул. 9А / 1 Приштина 
Телефон: +381 (0) 38 228 372  
е-маил: info@clardkosovo.org 
 
Надлежности:   
ЦППРР је невладина организација основана од стране појединаца из различитих 
професија и националности које су радили за међународне невладине организације  
неколико година на разним врстама програма и пројеката, који имају различите радне 
задатке и доприносе за имплементацију ових програма и пројеката. 

----------------------------------------------------------------- 
Удружење адвоката НОРМА 
Kontakti: 
Адреса: улица Африм Витиа  3/1, Приштина 
Е-маил: info@norma-ks.org 
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Надлежности:  
На основу оквира деловања НОРМА-е, радне групе функционишу у складу са тим 
областима – породица, наслеђивање, кривично право, радни односи, имовина, 
насиље у породици и управна питања. На активностима НОРМА-е ангажовано је пет 
адвоката и један финансијски радник. НОРМА служи као мост између грађанског 
друштва и владиних институција. 

----------------------------------------------------------------- 
 
 
Агенција за бесплатну правну помоћ 
Седиште у Приштини 
Контакти:  
Адреса: АФЛА централна канцеларија, улица Зенел Салиху бр. 30 
Телефон: +381 (0) 38 200 18 942 

----------------------------------------------------------------- 
 
Програм грађанског права/Косово ПГП/K 

Седиште у Приштини 
Контакти:  
Адреса: улица Р. Зоговић бр. 10, Градић Пејтон, Приштина 
Телефон: +381 (0) 38 243 610 
Е-маил: crp@crpkosovo.org  

Надлежности:  
ПГП/К је организација која пружа бесплатну правну помоћ и саветовање за 
повратнике, азиланте, расељена лица на Косову, лица код којих постоји ризик 
апатридије и лица за која се сматра да им је угрожено остваривање њихових 
грађанских права. Таква помоћ се пружа без дискриминације било које врсте. ПГП/К 
заступа кориснике у поступцима пред судом. 
 
Мисија: 
ПГП/К има за циљ побољшање заштите људских права и слобода, ангажовање на 
законским препрекама кроз заступање интереса својих корисника, олакшање приступа 
родним и другим осетљивим информацијама и неопходној документацији, са циљем 
да се промовише равноправан приступ услугама за све заједнице на Косову. 
 

----------------------------------------------------------------- 
Канцеларије Европске уније на Косову 
Специјални представник Европске уније на Косову 
Контакти:  
Адреса: Косовска улица бр. 1, Поштански фах 331, Приштина 10000  
Телефон: +381 (0) 38 5131 200  
Е-маил: delegation-kosovo@eeas.europa.eu 

----------------------------------------------------------------- 
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Комесаријат за избеглице Републике Србије  
Контакти: 
Адреса: Народних хероја 4, 11070 Београд, Србија 

Телефоне: +381 (0)11 311 72 72  
Факс: +381 (0)11 312 95 85  
Е-маил: kirs@kirs.gov.rs  

 
Координатор за Косово и Метохију, Драган Велић  
Адреса: Комесаријат за избеглице, 38205 Грачаница (Зграда Координационог центра)  
Телефон:  +381 (0)64 828 1620  

+381 (0)38 64 605  
Е-маил: dragan.velic@kirs.gov.rs 

Контакт бројеви канцеларија за правну помоћ 
 
Сајт правне помоћи 
Општа питања могу се упутити посетом сајту правна помоћ јк 

www.pravnapomoc.org 
 

Бесплатан број 0800 108 208 
 

Канцеларије за пружање правне помоћи: 
Београд - Француска 5/5, телефон: +381 (0) 11 65 57 764  

+381 (0) 11 65 57 763  
Ниш – Страхињића Бана 8, телефон: +381 (0) 23 42 72  
Краљево – Хајдук Вељкова 1/7, телефон: +381 (0) 36 201 318  
Врање – Вула Антића 25, телефон: +381 (0) 17420631  
Косовска Митровица – Филипа Вишњића 4, канцеларија 4 (зграда Трепче),  

телефон: +381 (0) 28 422 175  
Грачаница – Кнеза Лазара бб (Тржни центар, II спрат),  
телефон:  +381 (0) 38 64 981  

+381 (0) 38 64 982 
----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Контакти за хитне случајеве на Косову 
 

Важни телефонски бројеви 
Особље правне помоћи на Косову 

Зоран Поповић +381 (0) 65 81 61 174  
Никола Лазић +381 (0) 65 60 73 598  



106 
 

Ђорђе Ђорђевић +381 (0) 64 45 15 743  
Марија Перић +381 (0) 65 52 58 650  
Трифун Јовановић +377 (0) 44 31 08 07  
Василије Арсић +377 (0) 45 451 461  

 
Полицијски контакт телефони 

 
ПОЛИЦИЈА: Приштина 192  ХИТНА ПОМОЋ: Приштина 194 
ПОЛИЦИЈА: Пећ ВАТРОГАСЦИ: Приштина 193 
ПОЛИЦИЈА: Звечан  
 
Судови и тужилаштва на Косову 
 
СУДОВИ 
 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 
 

ВРХОВНИ СУД КОСОВА 
 

Канцеларија председника:                      +381 (0)38 200 18 775  
Службеник за јавне информације:            +381 (0) 38 200 18 45  

СПЕЦИЈАЛНА КОМОРА ВРХОВНОГ СУДА  
 

Канцеларија председника:         
Службеник за јавне информације:  

+ 381 (0) 38 200 17 319  
+381 (0) 038/200/17/312  

АПЕЛАЦИОНИ СУД  
 

Канцеларија председника:          
Службеник за јавне информације:   

+381 (0) 38 200 18 795  
+381 (0) 38 200 18 444  

ОСНОВНИ СУД У ЂАКОВИЦИ 
Судска јединица у Ораховцу 
Судска јединица у Малишеву 

Канцеларија председника:  
Административна канцеларија:                    
 

+381 (0)390 326252  
+381(0) 390/325-423  
 

ОСНОВНИ СУД У ПРИШТИНИ 
Судска јединица у Липљану 
Судска јединица у Подујеву 
Судска јединица у Глоговцу 
Судска јединица y Грачаници 

Канцеларија председника:  
Административна канцеларија:                    
 

+381 (0) 280/322 043  
+381 (0) 280/322 180  
 

ОСНОВНИ СУД У PEĆI 
Судска јединица у Истоку 
Судска јединица у Клини 
Судска јединица у Дечанима 

Канцеларија председника:  
Канцеларија председника:  
Службеник за јавне информације:   

+381 (0) 39/432-725  
+381 (0) 39/433-355  
+381 (0) 39/432-725  
 

ОСНОВНИ СУД У ПРИЗРЕНУ 
Судска јединица у Драгашу 
Судска јединица у Сувој Реци 

Канцеларија председника:  
Административна канцеларија:                    
 

+29 (0) 29/222-125  
+29 (0) 29/222-125  
 

ОСНОВНИ СУД У GNJILANU 
Судска јединица Ново Брдо 
Судска јединица  Витина 
Судска јединица Каменица 
 

Канцеларија председника:  
Административна канцеларија:                    
 

+381 (0) 280/322 043  
+381 (0) 280/322 180  
 

ОСНОВНИ СУД У УРОШЕВЦУ 
Судска јединица Штрпце 
Судска јединица Качаник 

 
Административна служба: 
 

+381 (0) 290/321 011  
+381 (0) 290/320 261  
 

ОСНОВНИ СУД МИТРОВИЦА 
Судска јединица Лепосавић 
Судска јединица Вучитрн 
Судска јединица Србица 
Судска јединица Зубин Поток 

Канцеларија председника:  
 
Административна служба: 
 

+377 (0) 44 245 180  
+381 (0) 28 570 815  
+381 28 573 776  
 

ОКРУЖНО ТУЖИЛАШТВО ТЕЛЕФОН 
Канцеларија главног тужиоца у Приштини 
 

Кабинет канцеларије главног тужиоца 
+381 (0) 38 200 18 826  
Канцеларија односа са јавношћу 
+381 (0) 38 200 18 848  
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Основнo тужилаштво у Приштини - Опште 
одељење 

Секретар:  +381 (0) 38200 18 711  
 
Помоћник секретара: +381 (0) 38200 18 989  Одељење за 

малолетнике 
Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела  

Основнo тужилаштво Гњилане Секретар:  0280 320 282  
Помоћник секретара: 0280 320 143  
 

Одељење за 
малолетнике 

Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела 

Основнo тужилаштво Пећ Секретар:  +381 (0) 39 422 163  
 
Помоћник секретара: +381 (0) 39 422 171 

Одељење за 
малолетнике 

Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела 

Основно тужилаштво Митровица Секретар:   
+377 (0) 44 273 626  
Помоћник секретара: +377 /0) 44 438 934  

Одељење за 
малолетнике 

Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела 

Основно тужилаштво Ђаковица Секретар:   
+381(0) 390 323 128  
Помоћник секретара: +381 (0) 390 324 008  

Одељење за 
малолетнике 

Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела 

Основно тужилаштво Урошевац Секретар:  0290 326 017  
 
Помоћник секретара: 0290 321 633  

Одељење за 
малолетнике 

Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела 

Основно тужилаштво Призрен Секретар:   
029 242 216  
 
 

Одељење за 
малолетнике 

Oдељење тужилаштва за 
тешка кривична дела 

Апелационо тужилаштво у Приштини +381 (0) 38 200 18 857  
Специјално тужилаштво са седиштем у 
Приштини 

+381 (0) 38 200 18 906  
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АНЕКС – ФОРМУЛАРИ И ОБРАСЦИ 
 

ПРИЈАВНИ ЛИСТ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ КОРИСНИКА 
Име:  
 

Презиме:  
 

Име родитеља:  
 

Датум и место рођења:  
 

Садашња адреса:  
 

Број телефона:  
 
Остале контакт информације ( е-мајл)  

Претходна адреса: 
 

Боравишни статус: 
□ ИРЛ с КиМ које живи у Србији  
□ ИРЛ с КиМ које живи на Косову  
□ Избеглице из Хрватске  
□ Избеглице из БиХ  
□ Лица са КиМ без статуса расељеног лица  
□ Повратник из реадмисије 
□ Остало  

ЈМБГ:  Пол: Мушко □  Женско □ 
Етничка група  
(Необавезно 
Србин □ Ром □ Бошњак □ Ашкалија □  
Горанац □ Албанац □ Египћанин □ Остало □  
Случај препоручен/прослеђен од: 
Како сте чули о ПРОЈЕКТУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ РАСЕЉЕНИМ И ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА?  
□ Телевизија програм/програм________________, емисија_______________  
□ Радио, програм ________________, емисија _______________  
□ Новине, ___________________ (које)  
□ Интернет, _________________ (који)  
□ Препорука, ако јесте од кога? _________________  
□ Остали извори _____________________,(који)  

 
ПРАВНА ПОМОЋ 

 
Детаљи правног проблема: 
 
Приложена документа: 
1. 
2. 
3. 
4. 
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5. 
Да ли сте затражили помоћ неке друге НВО или локалног државног органа у вези са 
овим проблемом? 
Детаљи: 
Препоручени ниво правне помоћи:  
□ Правна информација и саветовање  
□ Правна помоћ  
□ Заступање на суду  
□ Пружена правна помоћ:  
□ Ништа/Ноне  
□ Упућивање неком приватном адвокату. Ком адвокату?  
□ Упућивање некој НВО? Којој? 
□ Упућивање неком државном органу.  
□ Остало  
□ Опис пружене правне помоћи:  
Препорука за заступање на суду/државним органом:  
 
Име правног саветника  
 
Канцеларија правне помоћи:  
 
Потпис:                                                         Датум:                        2013.  
 

ПОДОБНОСТ ЗА ПРАВНУ ПОМОЋ (заступање)  
 

 
□ Одобрено за правну помоћ  
□ Да                                             □ Не  
 
Разлог:  
 
Датум обавештавања апликанта о одлуци?  
 
Потпис: Датум:  
 
 

 
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ СТАТУС КОРИСНИКА77 

 
□ Брачно стање:  
□ Неожењен  □ Ожењен □ Раздвојен □Разведен □ Удовац  
Број издржаваних чланова домаћинства:  
 
Запослење:  

                                                             
77 Попуњава се само код случајева који су предложени за заступање 
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□ Без прихода 
□ Незапослен 
□ Социјална помоћ 
□ Пензија 
□ Месечна плата 
□ Приходи од имовине 
□ Штедња 
□ Остали приходи 
ОПИС СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА:  
 
Зашто су приходи домаћинстава недовољни да покрију правне трошкове по плаћању 
уобичајених трошкова домаћинства?  
 

 
ИЗЈАВА 

 
Потврђујем да су информације и приложена документа истинита и тачна.  
Разумео сам да моје право на правну помоћ може бити обустављено ако је засновано на приложеној 
лажној информацији или документу и у том случају Пројекат од мене може тражити надокнаду свих 
трошкова плаћених у моје име.  
Разумео сам да Пројекат може захтевати додатне информације и документацију ради потврђивања мог 
права на правну помоћ и такође у ову сврху се може распитивати и код владиних организација и  
институција.  
Разумео сам да морам одмах информисати Пројекат о било каквој промени о околности које могу 
утицати на моје право на правну помоћ.  
У случају успеха у грађанском судском поступку финансираном од стране Пројекта разумео сам да 
Пројекат има право на накнаду трошкова од друге стране.  
Добровољно дајем своје личне податке за базу података Пројекта. Пројекат правне помоћи сарађује са 
Канцеларијом за Косово и Метохију Републике Србије и сагласан сам да поводом мог предмета-правног 
проблема могу да размењују моје личне податке.  
Разумео сам и сагласан сам да у случају престанка Пројекта правне помоћи расељеним лицима, мој 
случај и лични подаци може бити прослеђени Канцеларији за Косово и Метохију Републике Србије и 
следбенику Пројекта. Такође сам разумео да копија предмета, уколико је завршен, може бити 
архивиран за пет година.  
 
 
Потпис _________________________  
 
 
Датум  _________________________  
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П У Н О М О Ћ Ј Е 
________________ (име корисника), име родитеља: _____________, рођен: 
__.__.____.године у __________, општина ____________, ЈМБГ: _________________, са 
пребивалиштем у _______________, улица ___________ бр. _____; и боравиштем у 
________________, улица _________, бр. ___, лична карта бр. _____________ издата од 
стране _________________,  

 
 

ОВЛАШЋУЈЕ 
 
 

Правног саветника (име и презиме) _____________, ЈМБГ __________________,Пројекта 
ЗАШТИТА И УНAПРЕЂЕЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, 
ИЗБЕГЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ОСНОВУ УГОВОРА О РЕАДМИСИЈИ БР. 
EuropeAid/135633/IH/SER/RS, са седиштем у Београду, Ул. Француска бр. 5/5, да га заступа 
у_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______.  
Пуномоћник је овлашћен да у случају спречености за заступање, овлашћење пренесе на 
другог пуномоћника или га овласти на предузимање само појединих радњи у поступку.  
Пуномоћје временски није органичено, те стога важи до опозива или отказа који може 
бити учињен од стране властодавца или пуномоћника, писаним путем или усмено на 
записник код ограна поступка.  
 
 
Дана: __/__/2011     ВЛАСТОДАВАЦ,  
У _______      ___________________________ 
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УГОВОР O ПРУЖАЊУ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 
 
Закључен у Београду дана ________. године између: 
1. ____________ из ________, ул. ________ бр.____, са ЈМБГ:_____, у даљем тексту:  
kорисник 
 
и 
 
2. Пројекта ЗАШТИТА И УНAПРЕЂЕЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, 
ИЗБЕГЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ОСНОВУ УГОВОРА О РЕАДМИСИЈИ БР. 
EuropeAid/135633/IH/SER/RS, са седиштем у Београду, ул. Француска бр. 5/5, који заступа 
правни саветник ______________, у даљем тексту: пружалац 
 

Члан 1. 
Пружалац правне помоћи обавезује се да у периоду од тренутка потписивања уговора до 
окончања пројекта кориснику пружи бесплатну правну помоћ у складу са свим важећим 
законима и прописима у Републици Србији и Покрајини Косово и Метохија/УНМИК. 
Приликом пружања бесплатне правне помоћи биће поштовани сви међународни и 
професионални стандарди, као и стандарди у области заштите и остваривања грађанских и 
људских права. 

 
Члан 2. 

 
Бесплатнa правна помоћ предвиђена овим уговором односи се нa __________  
 

Члан 3. 
 

Корисник је у обавези да Пружаоцу преда сва документа и саопшти све информације које 
су од значаја за конкретан предмет. Корисник гарантује да су све информације, документа 
и чињенице које предочи Пружаоцу веродостојне и истините. 
 

Члан 4. 
 

Пружалац се у складу са правилима струке обавезује на поштовање права потпуне 
поверљивости у предмету, и да детаље конкретног случаја неће износити трећим лицима 
без изричитог пристанка корисника. Пружалац не сноси одговорност за исход поступка и 
одлукенадлежних органа. Пружалац се обавезује да редовно обавештава корисника о 
тренутном статусу предмета. Пружалац не сноси одговорност за евентуално 
противзаконито, нестручно  или какво друго поступање противно праву и правди  учињено 
од стране судова или органа управе, или треће стране. 
 

Члан 5. 
 

Пружалац одлучује о плаћању судских и административних трошкова који се јављају 
приликом покретања или у току поступка, у сваком предмету посебно. Пружалац има 
право да у случају позитивне одлуке у предмету где је Пружалац обезбедио заступање 
наплати судске или административне трошкове од стране која је изгубила спор, а све на 
основу правоснажне и извршне одлуке. 
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Члан 6. 
 

У случају кршења одредаба Уговора, Пружалац има право да једнострано раскине  Уговор 
о пружању бесплатне правне помоћи. 
Свака уговорна страна овлашћена је да једнострано раскине уговор уз достављање 
писаног обавештења другој уговорној страни 30 дана унапред. 
Пружалац се обавезује да у складу са правилима струке током трајања отказног рока 
предузима неопходне правне и фактичке радње у интересу корисника, као и да му преда 
копију целокупног списа предмета након истека отказног рока. 
 

Члан 7. 
 

Корисник је упознат да Пружалац сарађује са  Канцеларијом за Косово и Метохију 
Републике Србије и сагласан је да Пружалац може да размењује податке из 
његовог/њеног предмета са Канцеларијом за КиМ Републике Србије. 
Корисник је сагласан да у случају престанка Пројекта правне помоћи, Пружалац у складу  
са својом проценом његов/њен предмет може бити прослеђен Канцеларијиза КиМ 
Републике Србије и следбенику пројекта. Такође, корисник је упознат да копија предмета, 
уколико је затворен, може бити архивиран за период од пет година. 
 

Члан 8. 
 

Све неспоразуме уговорне стране ће покушати да решe мирним путем. 
У случају спора надлежан је Први основни суд у Београду. 
 

Члан 9. 
 

Овај Уговор је сачињен у два примерка на српском и енглеском језику, по једна примерак  
за сваку уговорну страну. 
За тумачење уговора меродавна је верзија на енглеском језику. 
 
ПРУЖАЛАЦ:                              КОРИСНИК: 
_________________                                                                    ____________________ 
Канцеларија за Косово И Метохију 
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ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ИМОВИНСКИХ ПРАВА ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О 
РЕАДМИСИЈИ  
Канцеларија у ____________  
адреса  

(КОРИСНИКОВО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) 
(Корисникова адреса) 

 
 
Поштовани/а __________________,  
 

Са жаљењем Вас обавештавамо да због природе нашег пројекта нисмо у 
могућности да пружимо правну помоћ поводом Вашег правног проблема.  

Чињеница да је овај Пројекат није у могућности да Вам помогне поводом овог 
конкретног правног проблема не значи да немате право да покушате да заштитите своја 
права. Препоручујемо да покушате да заштитите и остварите своја права у сарадњи са 
другим организацијама или адвокатима.  

A опција – Препоручујемо да контактирате __________ (ако постоји могућност да 
буде препоручен неко ко може преузети предмет информација о организацији/адвокату 
уз контакт детаље требало би да буде овде наведена) специјализован/а у правној области 
у коју и Ваш предмет спада.  

Б опција – Безуспешно смо покушали да пронађемо пружаоца правне помоћи који 
би Вам могао помоћи поводом Вашег правног проблема. У случају да желите да наставите 
да поступак за заштиту Ваших права препоручујемо да контактирате адвоката. У контакту 
са адвокатом могли бисте да добијете правни савет о основаности Вашег захтева за 
заштиту права, како да покренете поступак и које су могућности успешног решавања 
спора.  
 

Можете нас контактирати ако желите да добијете додатне информације о 
разлозима због којих нисмо у могућности да Вам помогнемо.  
 
 

С поштовањем,  
 
 
 
У _____________  
_____________, 20__      _________________________  

(ИМЕ ПРАВНОГ САВЕТНИКА) 
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Писмо клијенту – одбијање правне помоћи  
(ИМЕ KЛИЈЕНТА)  
(АДРЕСА KЛИЈЕНТА)  
 
 
Поштована/и гђо./гдин. (ПРЕЗИМЕ KЛИЈЕНТА),  
 
 
Обавештавамо Вас да је Ваш захтев за пружање бесплатне правне помоћи пројекта “ 
Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, избеглица и 
повратника на основу споразума о реадмисији“ у предмету/спору____________ 
(накнaде штете, у вези са радним односом, утврђења права својине, поништаја 
уговора....) који се води пред ______________ судом у _____________ под бр. 
_________________ (АКО НИЈЕ ПОКРЕНУТ СУДСКИ ПОСТУПАК ОВАЈ ДЕО СЕ БРИШЕ), а који 
сте поднели у просторијама наше канцеларије (МЕСТО), дана (ДАТУМ), одбијен.  
 
Захтев који сте поднели не односи се на правну материју у мандату пројекта бесплатне 
правне помоћи “ Заштита и унапређење имовинских права интерно расељених лица, 
избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“. Уколико желите да 
предузмете правне мере у вези са овим захтевом, требало би да се обратите адвокату ван 
наведеног пројекта/ организацији/ служби правне помоћи јединици локалне самоуправе 
___________________. (УПИСАТИ, УКОЛИКО ЈЕ МОГУЋЕ, КОНТАКТ ПОДАТКЕ АДВОКАТА 
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА КОЈУ СЕ УПУЋУЈЕ. АКО НЕМАМО КОНТАКТ ОВА РЕЧЕНИЦА СЕ 
БРИШЕ).  
 
Захваљујемо Вам се на сарадњи и указаном поверењу.  
 
 
С поштовањем,  
_________________________  
(ИМЕ АДВОКАТА)  
 
Пројекат бесплатне правне помоћи- “ Заштита и унапређење имовинских права интерно 
расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“  
www.pravnapomoc.org 
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Писмо клијенту – одобравање правне помоћи  
(ИМЕ KЛИЈЕНТА)  
(АДРЕСА KЛИЈЕНТА)  
 
 
Поштована/и гђо./гдин. (ПРЕЗИМЕ KЛИЈЕНТА),  
 
 
Било нам је задовољство да се упознамо са Вама дана (ДАТУМ) у просторијама наше 
канцеларије/ (МЕСТО). Обавештавамо Вас да је по Вашем захтеву одобрено пружање 
бесплатне правне помоћи пројекта “ Заштита и унапређење имовинских права интерно 
расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“ у 
предмету/спору____________ (накнаде штете, у вези са радним односом, утврђења 
права својине, поништај уговора....) који се води пред ______________ судом у 
_____________ под бр. _________________ (АКО НИЈЕ ПОКРЕНУТ СУДСКИ ПОСТУПАК ОВАЈ 
ДЕО СЕ БРИШЕ).  
 
У вези Вашег захтева који се односи на предмет/спор___________________ (из 
породичних односа, оставине......) који се води пред ______________ судом у 
_____________ под бр. _________________, овим Вас обавештавамо да нисмо у 
могућности да Вам пружимо бесплатну правну помоћ, будући да се исти не односи на 
правну материју у мандату пројекта “ Заштита и унапређење имовинских права интерно 
расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“. Уколико 
желите да предузмете правне мере у вези са овим захтевом, требало би да се обратите 
адвокату ван пројекта/ организацији/ служби правне помоћи јединици локалне 
самоуправе (УПИСАТИ, УКОЛИКО ЈЕ МОГУЋЕ, КОНТАКТ ПОДАТКЕ 
АДВОКАТА/ОРГАНИЗАЦИЈЕ/ СЛУЖБЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПТРАВЕ НА КОЈУ СЕ УПУЋУЈЕ. УКОЛИКО НЕМАМО ПОДАТКЕ АДВОКАТА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОВА РЕЧЕНИЦА СЕ БРИШЕ).  
 
За све додатне информације можете нам се обратити на контактe: Канцеларија за 
бесплатну правну помоћ, ул. Француска 5, 11000 Београд, телефон 0800 108 208 или на е-
маил адресу info@pravnapomoc.org  
 
Захваљујемо Вам се на сарадњи и указаном поверењу.  
 
С поштовањем,  
 
 
_________________________  
(ИМЕ АДВОКАТА)  
 
Пројекат бесплатне правне помоћи- “ Заштита и унапређење имовинских права интерно 
расељених лица, избеглица и повратника на основу споразума о реадмисији“  
www.pravnapomoc.org 
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ВОДЕЋИ ПРИНЦИПИ ИНТЕРНОГ РАСЕЉЕЊА78 
 
Увод: Обим и циљ 
 
1. Ови Водећи принципи се баве посебним потребама интерно расељених лица широм 
света. У њима су идентификована права и гаранције релевантни за заштиту лица од 
присилног расељења и за њихову заштиту и помоћ током расељења као и током 
повратка или пресељења и реинтеграције. 
 
2. У смислу ових принципа, интерно расељеним лицима се сматрају лица или групе 
лица који су били присиљени или принуђени да напусте своје куће или места 
пребивалишта, нарочито како би избегли последице оружаног сукоба, ситуације 
свеопштег насиља, кршење људских права или природне или људске непогоде, а који 
нису прешли међународно признату државну границу.  
 
3. У овим принципима се одражавају одредбе међународног права о људским 
правима и међународног хуманитарног права са којима су они консистентни. Они 
пружају смернице за: 
(а) представника Генералног секретара за интерно расељена лица у вршењу његове 
дужности; 
(б) државе кад се суочавају са појавом интерног расељења; 
(в) све друге органе власти, групе и лица у њиховим односима са интерно расељеним 
лицима; и 
(г) међувладине и невладине организације у њиховом раду на питањима интерног 
расељења. 
 
4. Дистрибуција и примена ових принципа треба да буде што шира. 
 
Дeо I: Oпшти принципи  
 
Принцип 1. 
1. Интерно расељена лица уживају, потпуно једнако, иста права и слободе по 
међународном и домаћем праву као и сви други појединци у њиховој земљи. Она не 
смeју бити дискриминисана у уживању било којих права и слобода због чињенице да 
су интерно расељена. 
 
2. Ови принципи ничим не дирају у индивидуалну кривичну одговорност по 
међународном праву, нарочито у вези са геноцидом, злочинима против човечности и 
ратним злочинима. 
Брукинг институција – Универзитет у Берну: Пројекат интерног расељења 
 
Принцип 2. 
1. Ове принципе су дужни поштовати сви органи власти, групе и појединци без обзира 
на њихов правни статус и у њиховој примени не треба да буде никаквог негативног 

                                                             
78 U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2   
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раздвајања. Уважавање ових принципа не сме да утиче на правни статус било ког 
органа власти, група или појединаца који су укључени. 
 
2. Ови принципи се неће тумачити као да ограничавају, модификују или штете одредбе 
међународног права о људским правима или међународног хуманитарног права или 
права која се појединцима дају на основу домаћег законодавства. Принципи нарочито 
не прејудицирају право тражења и уживања азила у другим земљама. 
 
Принцип 3. 
1. Државни органи имају примарну дужност и одговорност да пруже заштиту и 
хуманитарну помоћ интерно расељеним лицима унутар њихове надлежности. 
 
2. Интерно расељена лица имају право да траже и добију заштиту и хуманитарну 
помоћ од тих органа. Тражење помоћи и заштите не сме бити разлог за њихово 
прогањање или кажњавање. 
 
Принцип 4. 
1. Ови принципи се примјењују без икакве дискриминације у погледу расе, боје коже, 
пола, језика, религије или вере, политичког или неког другог мишљења, националног, 
етничког или социјалног порекла, правног или социјалног статуса, старости, 
инвалидитета, имовине, рођења или било ког другог сличног критеријума. 
 
2. Одређене категорије интерно расељених лица као што су деца, нарочито 
малолетници без пратње, труднице, мајке са малом децом, жене које су носиоци 
домаћинства, инвалиди и старци имају право на заштиту и помоћ сходно њиховом 
стању и третман адекватан њиховим посебним потребама. 
 
Дeо II: Принципи који се односе на заштиту од расељења 
 
Принцип 5. 
Сви органи власти и међународни актери су дужни да у свим околностима уважавају и 
осигурају уважавање њихових обавеза по међународном праву, укључујући људска 
права и хуманитарно право, како би спречили и избегли ситуације које би могле 
довести до расељења појединаца. 
 
Принцип 6. 
1. Свако људско биће има право на заштиту од произвољног расељења из његове куће 
или места пребивалишта. 
 
2. Забрана произвољног расељења подразумева расељење: 
(а) које се заснива на политици апартхејда, "етничког чишћења" или сличним 
понашањима која су усмерена на мењање етничког, религијског или расног састава 
погођеног становништва или су њихов резултат; 
 
(б) у ситуацијама оружаног сукоба осим кад је у питању безбедност цивила или 
уколико то не захтевају императивни војни разлози; 
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(в) у случајевима великих развојних пројеката који нису оправдани категоричним и 
превасходним јавним интересима; 
 
(г) у случају непогода осим уколико евакуација није у интересу безбедности и здравља 
погођеног становништва; 
 
(д) кад се користи као колективна казна. 
 
3. Расељење не сме да траје дуже него што то захтевају дате околности. 
 
Принцип 7. 
1. Пре доношења одлуке којом се захтева расељење појединаца, надлежни органи су 
дужни да осигурају да су све могуће алтернативе исцрпљене, како би се свеукупно 
избегло расељења. Кад не постоји никаква друга алтернатива, предузимају се све мере 
како би расељење и његове негативне последице били сведени на минимум. 
 
2. Органи власти који спроводе расељење су дужни да осигурају, што је више могуће, 
да расељеним лицима буде пружено одговарајуће становање, да је расељење 
реализовано у задовољавајућим условима у погледу безбедности, исхране, здравља и 
хигијене, те да чланови исте породице нису раздвојени. 
 
3. Уколико до расељења дође у неким другим ситуацијама мимо ванредних ситуација 
оружаних сукоба и непогода, неопходно је придржавати се следећих гаранција: 
 
(а) одлуку о томе доноси држава на основу прописа којим је овлашћена да нареди 
такву меру; 
 
(б) адекватне мере се предузимају како би се појединцима који треба да буду 
расељени пружила потпуна информација о разлозима и процедури њиховог расељења 
и, где је то примерено, о компензацији и премештају;  
 
(в) тражи се добровољни информисани пристанак од оних који треба да буду 
расељени; 
 
(г) релевантни органи власти су дужни да настоје да укључе угрожене појединце, 
нарочито жене, у планирање и реализацију њиховог премештаја; 
 
(д) мере за спровођење закона, кад је то потребно, извршавају надлежни правни 
органи; 
 
(е) уважава се право на делотворан правни лек, укључујући на преиспитивање одлуке 
коју су донели одговарајући судски органи. 
 
Принцип 8. 
Расељење се не сме извршавати на начин који угрожава право на живот, достојанство, 
слободу и безбедност предметних појединаца. 
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Принцип 9. 
Државе имају посебну обавезу да штите од расељења аутохтоне народе, мањине, 
сељаке, пастире и остале групе које зависе од земље или су за њу везане. 
 
Дeо III: Принципи који се односе на заштиту за време расељења 
 
Принцип 10. 
1. Свако људско биће има урођено право на живот које мора бити заштићено законом. 
Нико не сме бити произвољно лишен његовог живота. Интерно расељенa лица ће 
нарочито бити заштићена од: 
 
(а) геноцида; 
 
(б) убиства; 
 
(в) егзекуције по скраћеном поступку или произвољне егзекуције; и 
 
(г) присилног нестанка, укључујући отмицу или непријављено притварање, које се 
извршава под претњом смрти или резултира смрћу.  
Забрањена је употреба претњи или подстицање на било које од горе споменутих дела. 
 
2. Забрањени су, у свим околностима, напади на интерно расељена лица која не 
учествују или више не учествују у непријатељствима или друга дела насиља над таквим 
лицима. 
Интерно расељена лица ће нарочито бити заштићена од: 
 
(а) директних или неселективних напада или других дела насиља, укључујући 
стварање територија на којима су напади на цивиле допуштени; 
 
(б) изгладњивања као начина ратовања; 
 
(в) њиховог коришћења као живог штита за војне циљеве напада или као живог штита 
за омогућавање или спречавање војних операција; 
 
(г) напада на њихове кампове или насеља; и 
 
(д) коришћења против-пешадијских мина. 
 
Принцип 11. 
1. Свако људско биће има право на достојанство и на физички, ментални и морални 
интегритет. 
 
2. Интерно расељена лица, било да је њихова слобода ограничена или не, биће 
нарочито заштићена од: 
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(а) силовања, сакаћења, тортуре, окрутног, нехуманог или понижавајућег поступања 
или кажњавања и других атака на њихово лично достојанство, као што су полно 
насиље, присилна проституција и било који вид недоличног опхођења; 
 
(б) ропства или било ког савременог облика ропства, као што су продаја ради брака, 
сексуална експлоатација или присилни рад деце; и 
 
(в) дела насиља чији је циљ ширење терора међу интерно расељеним лицима. 
Забрањена је употреба претњи или подстицање на било које од горе споменутих дела. 
 
Принцип 12. 
1. Свако људско биће има право на личну слободу и безбедност. Нико не сме бити 
подвргнут произвољном хапшењу или притварању. 
 
2. Како би интерно расељена лица могла остварити ово право, неће бити ограничени 
нити затварани у кампове. У изузетним околностима, кад је такво затварање или 
ограничавање апсолутно неопходно, оно не сме да траје дуже него што то захтевају 
дате околности. 
 
3. Интерно расељена лица су заштићена од дискриминаторског хапшења и 
притварања који су резултат чињенице да су расељена. 
 
4. Интерно расељена лица не смeју ни у ком случају да се узимају за таоце. 
 
Принцип 13. 
1. Расељена деца не сeју ни у ком случају бити регрутована нити се од њих може 
захтијевати или им се дозволити да учествују у непријатељствима. 
 
2. Интерно расељена лица су заштићена од дискриминаторске регрутације у било које 
оружане снаге или групе, а која је резултат чињенице да су расељена. Нарочито се у 
свим околностима забрањује свака окрутна, нехумана или понижавајућа пракса која 
обавезује на уважавање или кажњава неуважавање регрутације. 
 
Принцип 14. 
1. Сва интерно расељена лица имају право на слободу кретања и слободу избора 
места пребивалишта. 
 
2. Интерно расељена лица нарочито имају право на слободу кретања унутар и изван 
кампова и других насеља. 
 
Принцип 15. 
Интерно расељена лица имају: 
 
(а) право да потраже безбедност у неком другом делу земље; 
 
(б) право да напусте земљу; 
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(в) право да затраже азил у другој земљи; 
 
(г) право на заштиту од присилног повратка или пресељења у било које место где би 
њихов живот, слобода и/или здравље били изложени ризику. 
 
Принцип 16. 
1. Сва интерно расељена лица имају право да знају шта се догодило њиховим 
несталим сродницима. 
 
2. Надлежни органи имају обавезу да утврде шта се догодило интерно расељеним 
лицима која се воде као нестала и да сарађују са релевантним међународним 
организацијама које се баве овим питањима. Они су дужни да најближег сродника 
информишу о напретку у истрази и да га обавесте о евентуалним резултатима. 
 
3. Надлежни органи имају обавезу да сакупе и идентификују посмртне остатке 
преминулих, да спрече њихово пљачкање и сакаћење, те да олакшају враћање тих 
остатака најближем сроднику или да их се реше уз дужно поштовање. 
 
4. Гробна места интерно расељених лица треба да буду заштићена и да се поштују у 
свим околностима. Интерно расељена лица треба да имају право приступа гробним 
местима њихових преминулих сродника. 
 
Принцип 17. 
1. Свако људско биће има право на поштовање његовог породичног живота. 
 
2. Како би интерно расељена лица могла остварити ово право, члановима породице 
који желе да остану заједно биће то и омогућено. 
 
3. Породице раздвојене расељењем треба да буду уједињене што је пре могуће. 
Неопходно је предузети све одговарајуће кораке како би се убрзало уједињење таквих 
породица, нарочито породица са децом. Надлежни органи су дужни да члановима 
породице омогуће распитивање, те да охрабрују рад и сарађују са хуманитарним 
организацијама које раде на сједињавању породица. 
 
4. Чланови интерно расељених породица чија је лична слобода ограничена њиховим 
ограничењем или затварањем у кампове имају право да остану заједно. 
 
Принцип 18. 
1. Сва интерно расељена лица имају право на одговарајући животни стандард. 
 
2. Надлежни органи су дужни да као минимум, те без обзира на околности и без 
дискриминације, интерно расељеним лицима осигурају безбедан приступ: 
 
(а) неопходним намирницама и питкој води; 
 
(б) нужном склоништу и смештају; 
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(в) одговарајућој одећи; 
 
(г) неопходним медицинским услугама и хигијени. 
 
3. Посебни напори треба да се уложе како би се обезбедило пуно учествовање жена у 
планирању и дистрибуцији ових основних потрепштина. 
 
Принцип 19. 
1. Сва рањена и болесна интерно расељена лица као и она са инвалидитетом имају 
право на најпотпунију и најбржу могућу медицинску негу и пажњу коју захтевају, без 
икакве разлике, осим из медицинских разлога. Кад је то потребно, интерно расељена 
лица имају право и на психолошке и социјалне услуге. 
 
2. Посебна пажња треба да буде посвећена здравственим потребама жена, укључујући 
приступ женским здравственим радницима и услугама, као што је репродуктивна 
здравствена заштита, као и одговарајуће саветовање за жртве сексуалног и другог 
злостављања. 
 
3. Посебна пажња треба да буде посвећена и превенцији заразних и инфективних 
oбољења, укључујући АИДС, међу интерно расељеним лицима. 
 
Принцип 20. 
1. Свако људско биће има право да свугде буде признато као особа пред законом. 
 
2. Како би интерно расељена лица могла остварити ово право, надлежни органи су 
дужни да им издају све документе неопходне за уживање и остваривање њихових 
законских права, као што су пасоши, личне идентификационе исправе, изводи из 
матичних књига рођених и венчаних. Органи власти су нарочито дужни да олакшају 
издавање нових докумената или замену докумената који су изгубљени приликом 
расељења, без наметања неразумних услова као што је условљавање издавања ових 
или других неопходних докумената повратком на територију уобичајеног боравка. 

3. Жене и мушкарци имају једнако право да добију неопходне документе као и право 
да ти документи буду издати на њихово сопствено име. 
 
Принцип 21. 
1. Нико не сме бити произвољно лишен његове покретне и непокретне имовине. 
2. Покретна и непокретна имовина интерно расељених лица биће заштићена у свим 
околностима, нарочито од следећих дела: 
 
(а) крађе; 
 
(б) директних или неселективних напада или других дела насиља; 
 
(в) коришћења имовине као штита за војне операције или циљеве; 
 
(г) коришћење имовине као предмета освете; и 
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(д) уништавања или експропријације као облика колективне казне. 
 
3. Покретна и непокретна имовина коју интерно расељена лица оставе за собом треба 
да буде заштићена од уништавања и произвољне и незаконите експропријације, 
заузимања или коришћења.  
 
Принцип 22. 
1. Интерно расељена лица, било да живе у кампу или не, не смeју бити 
дискриминисана у уживању следећих права због чињенице да су расељенa: 
 
(а) права на слободу мишљења, савести, религије или вере, уверења и изражавања; 
 
(б) права да слободно траже запослење и учествују у привредним активностима; 
 
(в) права да се слободно удружују и равноправно учествују у активностима у 
заједници; 
 
(г) права да гласају и да учествују у државним и јавним пословима, укључујући право 
на приступ средствима неопходним за уживање тог права; и 
 
(д) права на комуникацију на језику који разумeју. 
 
Принцип 23. 
1. Свако људско биће има право на образовање. 
 
2. Како би интерно расељена лица могла остварити ово право, надлежни органи су 
дужни да осигурају да таква лица, нарочито расељена деца, добију образовање које је 
бесплатно и обавезно на нивоу основне школе. У њиховом образовању би требало 
поштовати њихов културолошки идентитет, језик и религију. 
 
3. Посебни напори треба да се уложе како би се обезбедило пуно и равноправно 
учествовање жена и девојчица у образовним програмима. 
 
4. Објекти за образовање и обучавање биће стављени на располагање интерно 
расељеним лицима, нарочито адолесцентима и женама, било да живе у кампу или не, 
чим то услови дозволе. 
 
Дeо IV: Принципи који се односе на хуманитарну помоћ 
 
Принцип 24. 
1. Сви видови хуманитарне помоћи пружаће се у складу са принципима човечности и 
непристраности те без дискриминације. 
 
2. Хуманитарна помоћ интерно расељеним лицима се не сме преусмеравати, а 
нарочито не из политичких или војних разлога.  
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Принцип 25. 
1. Примарна дужност и одговорност за пружање хуманитарне помоћи интерно 
расељеним лицима лежи на државним органима. 
 
2. Међународне хуманитарне организације и други одговарајући актери имају право 
да понуде своје услуге у знак подршке интерно расељеним лицима. Таква понуда се не 
сматра непријатељским чином нити мешањем у унутрашње ствари државе, већ гестом 
добре воље. Одобрење за њихов ангажман неће се произвољно ускраћивати, 
нарочито кад релевантни органи не могу или не желе да осигурају неопходну 
хуманитарну помоћ. 
 
3. Сви релевантни органи су дужни да одобре и олакшају слободан пролаз 
хуманитарне помоћи те да лицима која се баве пружањем те помоћи омогуће 
неодложан и несметан приступ интерно расељеним лицима. 
 
Принцип 26. 
Лица која су ангажована на хуманитарној помоћи, њихов транспорт и залихе биће 
поштовани и заштићени. Они не смeју бити предмет напада нити других дела насиља. 
 
Принцип 27. 
1. При пружању помоћи, међународне хуманитарне организације и други 
одговарајући актери треба да узму у обзир потребе за заштитом и људска права 
интерно расељених лица те да предузму одговарајуће мере у том правцу. Притом, те 
организације и актери треба да испоштују релевантне међународне стандарде и 
кодексе понашања. 
 
2. Претходни став је без обзира на одговорност међународних организација чије је 
овлашћење да пружају заштиту, а које могу понудити своје услуге или чије услуге може 
затражити сама држава. 
 
Дeо V: Принципи који се односе на повратак, пресељење или реинтеграцију 
 
Принцип 28. 
1. Надлежни органи имају примарну дужност и одговорност да створе услове као и да 
обезбеде средства која интерно расељеним лицима омогућавају добровољни 
повратак, у условима безбедности и достојанства, у њихове домове или места 
уобичајеног пребивалишта или добровољно пресељење у неки други дeо земље. Ти 
органи су дужни настојати да олакшају реинтеграцију повратника или пресељених 
интерно расељених лица. 
 
2. Посебни напори треба да се уложе како би се осигурало пуно учествовање интерно 
расељених лица у планирање и реализацију њиховог повратка или пресељења и 
реинтеграције. 
 
Принцип 29. 
1. Интерно расељена лица која су се вратила у њихове домове или места уобичајеног 
боравка или која су се преселила у неки други дeо земље не смeју бити 
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дискриминисана због чињенице да су расељена. Она имају право да равноправно и у 
потпуности учествују у јавном животу на свим нивоима и да имају подједнак приступ 
јавним услугама. 
 
2. Надлежни органи имају дужност и одговорност да помогну повратницима и/или 
пресељеним интерно расељеним лицима да поврате, колико је могуће, њихову 
покретну и непокретну имовину коју су оставили за собом или која им је одузета након 
што су расељени. Кад повраћај те покретне и непокретне имовине није могућ, 
надлежни органи су дужни да обезбеде или да помогну тим лицима да добију 
одговарајућу одштету или неки други вид правичне накнаде. 
 
Принцип 30. 
Сви релевантни органи власти су дужни да међународним хуманитарним 
организацијама и другим одговарајућим актерима одобре и омогуће, у вршењу 
њихових ресорних дужности, неодложан и несметан приступ интерно расељеним 
лицима, како би помогли њихов повратак или пресељење и реинтеграцију. 
 

ПРИНЦИПИ О РЕСТИТУЦИЈИ СТАМБЕНЕ И ДРУГЕ ИМОВИНЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 
РАСЕЉЕНА ЛИЦА79 
 
Увод 
 
Имајући у виду да милиони избеглица и расељених лица широм света настављају да 
живе у несигурним и неизвесним ситуацијама, и да све избеглице и расељена лица 
имају право на добровољни повратак, у сигурности и достојанству, својим 
оригиналним или претходно уобичајеним домовима и земљишту; 
 
Наглашавајући да је добровољни повратак у безбедности и достојанству мора да се 
заснива на слободном, информисаном, индивидуалном избору и да избеглицама и 
расељеним лицима треба обезбедити потпуне, објективне, ажуриране и тачне 
информације, укључујући информације о физичким, материјалним и питањима правне 
сигурности у земљама или њиховим местима порекла; 
 
Потврђујући права избеглих и расељених жена и девојака, и признавајући потребу да 
се предузму позитивне мере како би се осигурало да су њихова права на становање, 
земљиште и другу имовину загарантована; 
 
Поздрављајући бројне националне и међународне институције које су успостављене у 
последњих неколико година како би се осигурала права избеглица и расељених лица, 
као и многе националне и међународне законе, стандарде, изјаве политика, 
споразуме и смернице који су признали и потврдили право на становање, земљиште и 
реституцију имовине; 
 

                                                             
79 E/CN.4/Sub.2/2005/17   
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Уверени да је право на становање, земљу и реституцију имовине од суштинског 
значаја за решавање сукоба и за изградњу мира након сукоба, безбедног и одрживог 
повратка и успостављања владавине права, и да је неопходно пажљиво праћење 
Програма реституције, од стране међународних организација и погођених држава, да 
би се осигурало њихово ефикасно спровођење;  
 
Уверени такође да успешна примена Програма реституције станова, земље и имовине 
као кључни елемент успостављања правде доприноси да се постигне ефикасно 
одвраћање од појаве будућих ситуација расељавање и да се изгради одрживи мир. 
 
Део 1 – Обим и примена 
 
1. Обим и примена 
1.1 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за  избеглице и расељена 
лица који су овде јасно изражени намењени су као средство помоћи свим битним 
учесницима, домаћим и међународним, код бављења правним и техничким питањима 
у вези са повраћајем стамбене имовине, земљишта и друге имовине у ситуацијама где 
је расељавање довело до тога да су особе самовољно или незаконито остале без 
својих бивших домова, земље, имовине или места где су навикли да живе.  
 
1.2 Принципи о реституцији стамбене и друге имовине за  избеглице и расељена 
лица подједнако се примењују на све избеглице, интерно расељена лица и друга 
расељена лица у сличној ситуацији, која су избегла преко државне границе али која не 
испуњавају услове из правне дефиниције избеглице (у даљем тексту “избеглице и 
расељена лица”) којима су самовољно или незаконито одузети њихови претходни 
домови, земља, имовина или места где су научили да живе, без обзира на природу 
или околности које су довеле до расељавања.”  

  
Део 2 – Право на повраћај стамбене и друге имовине 
 
2 Право на повраћај стамбене и друге имовине 
2.1 Све избеглице и расељена лица имају право на повраћај стамбене имовине, 
земљишта и/или друге имовине која им је произвољно и незаконито одузета, или да 
добију компензацију за сваку стамбену имовину, земљиште и/или другу имовину коју 
је фактички немогуће вратити као је то утврдио независтан и непристрасан трибунал. 
 
2.2 Државе ће на доказив начин ставити приоритет на повраћај као пожељан правни 
лек за расељавање и као кључни елеменат ретроактивне правде. Право на реституцију 
постоји као посебно у оквиру Приручник о праву на реституцију стамбене и друге 
имовине за избеглице и расељена лица,  и није у супротности ни са стварним 
повратком или неповратком избеглица и расељених лица која имају право на повраћај 
стамбене имовине, земљишта и имовине.  
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Део 3 – Свеобухватни принципи 
 
3. Право на недискриминацију 
 
3.1 Свако има право на недискриминацију по основу расе, боје, пола, језика, 
вероисповести, политичког или другог мишљења, националног или социјалног 
порекла, имовине, рођења или другог статуса. 
 
3.2 Државе ће обезбедити да de facto и de jure дискриминација на наведеним 
основама буде забрањена и да све особе, укључујући избеглице и расељена лица буду 
сматрани једнаким пред законом. 

4. Право на једнакост између мушкараца и жена 
4.1 Државе ће обезбедити једнако право мушкараца и жена, као и једнако права 
дечака и девојчица, на уживање права на повраћај стамбене имовине, земљишта и 
друге имовине. Посебно, државе треба да обезбеде једнако право мушкараца и жена, 
и једнако право дечака и девојчица на између осталог доборовољни повраћај у 
безбедности и достојанству; правној сигурности уживања; власништва над имовином; 
једнаком приступу наслеђивању; као и коришћењу, контроли и приступу стамбеној 
имовини, земљишту и другој имовини. 

4.2 Државе треба да обезбеде да Програми реституције стамбене имовине, земљишта 
и друге имовине, политике и праксе препознају заједничка власничка права како 
мушких тако и женских глава домаћинстава као експлицитну компоненту процеса 
реституције, и да програми реституције, политике и праксе одражавају осетљиви 
полни приступ. 

4.3 Државе треба да обезбеде да Програми реституције стамбене имовине, земљишта 
и друге имовине, политике и праксе не дискриминишу жене и девојчице. Државе 
треба да усвоје позитивне мере и обезбеде равноправност полова у овом погледу. 

5. Право за заштиту од расељавања 
5.1 Свако има право на заштиту од произвољног расељавања из свог дома, земљишта 
или места пребивалишта. 

5.2 Државе треба да уграде заштиту од пресељења у домаће законодавство, у складу 
са међународним људским правима и хуманитарним правом и повезаним 
стандардима, и треба да прошире те заштите на све оне који су у оквирима њихове 
правне надлежности или ефективне контроле. 

5.3 Државе треба да забране принудно исељавање, рушење кућа и уништавање 
пољопривредних површина и произвољно одузимање или експропријацију земљишта 
као казнене мере или као средстава или метода ратовања. 
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5.4 Државе треба да предузму кораке како би се осигурало да нико не буде подвргнут 
расељавању од стране државних или не-државних актера. Државе такође треба да 
обезбеде да се појединци, корпорације, и други субјекти у оквиру њихових правних 
надлежности или ефективне контроле уздрже од спровођења или на други начин 
учествовања у расељавању. 

6. Право на приватност и поштовање дома 
6.1 Свако има право на заштиту од произвољног или незаконитог уплитања у његову 
приватност и његов или њен дом. 
 
6.2 Државе треба да осигурају да свако добије гаранције да ће се водити прописани 
процес против таквог произвољног или незаконитог уплитања у његову или њену 
приватност и дом. 
 
7. Право на мирно уживање имовине 
7.1 Свако лице има право на мирно уживање његове или њене имовине.  

7.2 Државе треба само да подреде коришћење и уживање имовине само у јавном 
интересу и у складу са условима предвиђеним законом и општим Принципима 
међународног права. Кад год је то могуће, „интерес друштва“ треба да се тумачи као 
ограничавајући тако да значи само привремено или ограничено мешање у право на 
мирно уживање имовине.  

8. Право на одговарајуће услове становања 

8.1 Свако има право на одговарајуће услове становања 

8.2 Државе треба да усвоје позитивне мере у циљу ублажавања положаја избеглица и 
расељених лица која живе у неадекватним условима становања. 

9. Право на слободу кретања 

9.1 Свако има право на слободу кретања и право да бира своје пребивалиште. Нико не 
сме самовољно или незаконито бити приморан да остане на одређеној територији, 
подручју или региону. Исто тако, нико не може бити произвољно или незаконито бити 
приморан да напусти одређену територију, подручје или регион. 

9.2 Државе треба да осигурају да слобода кретања и право на избор места становања 
не подлежу никаквим ограничењима, осим оних који су законом предвиђени и 
потребни ради заштите националне безбедности, јавног реда, јавног здравља или 
морала или права и слобода других, и да су у складу са међународним људским 
правима, законом о избеглицама и хуманитарним правом и сродним стандардима. 

Део 4 – Право на добровољни повратак у безбедности и достојанству 

10. Право на добровољни повратак у безбедности и достојанству 
10.1 Све избеглице и расељена лица имају право да се добровољно врате у своје 
бивше домове, на земљиште или места пребивалишта у безбедности и достојанству. 
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Добровољни повратак у безбедности и достојанству мора да се заснива на слободном, 
информисаном и индивидуалном избору. Избеглицама и расељеним лицима треба да 
се обезбеде потпуне, објективне, ажуриране и тачне информације, укључујући 
информације о питањима физичке, материјалне и правне безбедности у земљама или 
местима њиховог порекла. 
 
10.2 Државе су дужне да обезбеде избеглицама и расељеним лицима која желе да се 
добровољно врате у своје домове, на своју земљу или пребивалишта, да то и учине. 
Ово право се не може скратити у условима државне сукцесије, нити може бити 
предмет произвољних или незаконитих временских ограничења. 
 
10.3 Избеглице и расељена лица не смеју се присиљавати, нити на други начин терати, 
било директно или индиректно, да се врате у своје бивше домове, на земљиште или 
места њиховог сталног боравка. Избеглице и расељена лица треба да буду у стању да 
ефикасно наставе са потрагом трајних решења за расељење уместо повратка, ако тако 
желе, без прејудицирања њиховог права на повраћај стамбене имовине, земљишта и 
друге имовине. 
 
10.4 Државе треба, када је то потребно, да захтевају од других држава или 
међународних организација финансијску и/или техничку помоћ потребну да би се 
олакшао ефикасан добровољни повратак избеглица и расељених лица, у безбедности 
и сигурности. 
 
Део 5 – Механизми за спровођење – законски, политике, процесни и 
институционални 

11. Компатибилност са стандардима међународних људских права, избеглица и 
хуманитарног права и сродним стандардима 

11.1 Државе треба да обезбеде да сви поступци реституције стамбене имовине, 
земљишта и друге имовине, институције, механизми и правни оквири буду у 
потпуности усклађени са међународним стандардима људских права, избеглица и 
хуманитарног права и сродним стандардима, и да се право да добровољни повратак у 
безбедности и достојанству у њима признаје.  
 
12. Националне процедуре, институције и механизми 
12.1 Државе треба да успоставе и подрже једнаке, правовремене, независне, 
транспарентне и недискриминаторске процедуре, институције и механизме за процену 
и спровођење реституционалних потраживања на домове, земљиште и имовину. У 
случајевима када постојеће процедуре, институције и механизми могу ефикасно да се 
баве овим питањима, треба ставити на располагање одговарајуће финансијске, људске 
и друге ресурсе да би се олакшала реституција на праведан и благовремен начин. 
 
12.2 Државе треба да обезбеде да процедуре, институције и механизми за реституцију 
стамбене имовине, земљишта и друге имовине, буду осетљиви на старосну доб и пол, 
и да признају једнака права дечака и девојчица и да одражавају свеобухватни принцип 
у „најбољем интересу“ детета. 
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12.3 Државе треба да предузму све одговарајуће административне, законодавне и 
судске мере да подрже и олакшају процес реституције домова, земљишта и имовине. 
Државе треба да обезбеде свим релевантним агенцијама одговарајућу финансијску 
помоћ, помоћ у људству и другим ресурсима како би успешно завршили свој рад на 
праведан и благовремен начин. 
  
12.4 Државе треба да установе смернице које обезбеђују ефикасност свих релевантних 
процедура, институција и механизама за реституцију стамбене имовине, земљишта и 
друге имовине, укључујући смернице које се односе на институционалну организацију, 
обуку запослених и број предмета, поступке истраге и подношења захтева, 
потврђивања власништва и других поседовних права, као и доношење одлука, 
спровођења и жалбених механизама. Државе могу да интегришу механизме 
алтернативног или неформалног решавања спорова у те процедуре, све док су такви 
механизми усклађени са међународним стандардима људских права, избеглица и 
хуманитарног права и сродним стандардима, укључујући право на недискриминацију. 

12.5 Државе треба да, тамо где је дошло до општег слома у области владавине права, 
или када државе нису у стању да спроведу процедуре, институције и механизме 
неопходне да се олакша процес реституције стамбене имовине, земљишта и друге 
имовине праведно и благовремено, затраже техничку помоћ и сарадњу релевантних 
међународних агенција у циљу успостављања привремених режима одговорних за 
обезбеђење процедура, институција и механизама избеглицама и расељеним лицима 
који су потребни како би се осигурали ефикасни лекови за реституцију. 
 
12.6 Државе треба да укључе процедуре, институције и механизме за реституцију 
стамбене имовине, земљишта и имовине у мировне споразуме и споразуме о 
доборовољној репатријацији. Мировни споразуми треба да обухвате конкретне 
подухвате којима су стране на адекватан начин решиле сва стамбена, земљишна и 
имовинска питања која захтевају лекове по међународном праву или би могла да 
угрозе мировни процес ако остану нерешена, док се очигледно даје приоритет праву 
на реституцију као пожељном леку у том погледу. 
 
13. Доступност процедура на основу захтева за реституцију 
13.1 Свако коме је самовољно или незаконито одузета стамбена имовина, земљиште 
и/или друга имовина треба да буде у могућности да поднесе захтев за повраћај и/или 
компензацију независном и непристрасном телу, и да прими одлуку о таквом захтеву. 
Државе не би требало да успостављају било какве предуслове за подношење захтева 
за реституцију. 
 
13.2 Државе треба да обезбеде да су сви аспекти процедура подношења захтева за 
реституцију, укључујући и жалбене поступке, буду праведни, благовремени, доступни, 
бесплатни, и да буду осетљиви на старосну доб и пол. Државе треба да усвоје 
позитивне мере како би се осигурало да жене могу да учествују на потпуно 
равноправној основи у овом процесу. 

13.3 Државе треба да осигурају да одвојена и деца без пратње могу да учествују и буду 
у потпуности заступљена у процедурама захтева за реституцију, као и да свака одлука у 
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вези са захтевом за реституцију одвојене и деце без пратње буде у складу са 
свеобухватним принципом „најбољег интереса“ детета. 

13.4 Државе треба да обезбеде да процедура захтева за реституцију буде доступна 
избеглицама и другим расељеним лицима без обзира на њихово место пребивалишта 
током периода расељења, укључујући и у земљама порекла, земљама азила или 
земљама у које су побегли. Државе треба да осигурају да све погођене особе буду 
упознате са процесом захтева за реституцију, и да информације о овом процесу буду 
доступне, укључујући и земље порекла, земље азила или земље у које су побегли. 
 
13.5 Државе треба да настоје да успоставе центре за обраду захтева за реституцију као 
и њихове канцеларије широм погођених области у којима потенцијални подносиоци 
захтева тренутно бораве. У циљу олакшавања највећег приступа за оне који су 
погођени, требало би да буде омогућено подношење захтева за реституцију поштом 
или преко пуномоћника, као и лично. Државе треба да размотре успостављање 
мобилних јединица у циљу обезбеђивања доступности свим потенцијалним 
подносиоцима захтева. 
 
13.6 Државе треба да осигурају да корисници стамбене имовине, земљишта и/или 
друге имовине, укључујући станаре, имају право да учествују у процесу захтева за 
реституцију, укључујући и подношење захтева за колективну реституцију. 
 
13.7 Државе треба да направе такве формуларе захтева за реституцију који су 
једноставни , лаки за разумевање и коришћење и да их учине доступним на матерњем 
језику или језицима погођених група. Потребно је да буде доступна компетентна 
помоћ како би се помогло особама у попуњавању и подношењу формулара захтева за 
реституцију, а таква помоћ треба да се обезбеди на начин који не дискриминише 
особе по старосној доби и полу. 
 
13.8 Када се формулари захтева за реституцију не могу довољно поједноставити због 
комплексности својствене процесу, државе би требало да ангажују квалификована 
лица да разговарају са потенцијалним подносиоцима захтева у поверењу, и на начин 
који не дескриминише особе по старосној доби и полу, како би се могле затражити 
потребне информације и попунити формулари захтева за реституцију у њихово име. 
 
13.9 Државе треба да успоставе јасан временски рок за подношење захтева за 
реституцију. Временски период треба да буде распрострањен и довољно дуг да се 
осигура да сви они који су погођени имају адекватну прилику да поднесу захтев за 
реституцију, имајући у виду број потенцијалних подносиоца, могуће проблеме са 
информисаношћу и доступношћу, ширини расељења, доступности процеса за 
потенцијално угрожене групе и угрожене појединце, и политичку ситуацију у земљи 
или региону порекла. 

13.10 Државе треба да обезбеде да особе којима је потребна посебна помоћ, 
укључујући неписмене и лица са инвалидитетом, добију такву помоћ како би се 
осигурало да им се не ускрати приступ процесу захтева за реституцију. 
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13.11 Државе треба да обезбеде пружање одговарајуће правне помоћи, ако је могуће 
бесплатно, онима који имају захтеве за реституцију. Иако правну помоћ могу да пруже 
било владини или невладини извори (било да су национални или међународни) таква 
правна помоћ треба да задовољи одговарајуће стандарде квалитета, забрану 
дискриминације, правичност и непристрасност како се не би угрозио процес тражења 
реституције. 
 
13.12 Државе треба да обезбеде да нико не буде прогањан или кажњен због 
подношења захтева за реституцију. 
 
14. Адекватна консултација и учешће у доношењу одлука 
14.1 Државе и други укључени међународни и домаћи актери треба да обезбеде да се 
Програми добровољне репатријације и повраћаја стамбене имовине, земљишта и 
друге имовине спроводе уз адекватне консултације и уз учешће погођених лица, група 
и заједница. 
 
14.2 Државе и други укључени међународни и домаћи актери треба посебно да 
осигурају да жене, аутохтони народи, расне и етничке мањине, старије особе, особе са 
инвалидитетом и деца су на одговарајући начин заступљени и укључени у процесе 
доношења одлуке о реституцији као и да имају одговарајућа средства и информације 
за ефикасно учешће. Потребама угрожених појединаца, укључујући старије особе, 
самохране жене на челу домаћинства, одвојену и децу без пратње и особе са 
инвалидитетом, треба пружити посебну пажњу. 
 
 
15. Евиденција и документација о стамбеној имовини, земљишту и другој имовини 
15.1 Државе треба да успоставе или да поново успоставе национални вишенаменски 
катастар или друге одговарајуће системе за регистрацију стамбене имовине, 
земљишта и друге имовине као саставни део било ког Програма реституције, 
поштујући при томе права избеглица и расељених лица. 
 
15.2 Државе треба да обезбеде да сваку судску, квази-судску, административну или 
уобичајену изјаву у односу на право власништва над или право на стамбену имовину, 
земљиште или другу имовину прате мере за осигурање регистрације или 
разграничење такве стамбене имовине, земљишта или друге имовине као што је 
неопходно да се обезбеди правна сигурност уживања. Ове одреднице треба да буду 
усклађене са међународним стандардима људских права, избеглица и хуманитарног 
права и сродним стандардима, укључујући право на недискриминацију. 
 
15.3 Државе треба да обезбеде, где је то могуће, да системи за регистрацију бележе 
и/или препознају поседовна права традиционалних и аутохтоних заједница на 
колективну земљу. 
 
15.4 Државе и други одговорни органи или институције треба да обезбеде да 
постојећи системи за регистрацију не буду уништени у време сукоба или после сукоба. 
Мере за спречавање уништења евиденција о стамбеној имовини, земљишту и другој 
имовини треба да укључе заштиту на лицу места, ако је потребно, краткорочно 
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уклањање на безбедну локацију или под надзор. Уколико се уклања, евиденција треба 
да се врати што је пре могуће након завршетка непријатељства. Државе и друге 
одговорне власти могу да размотре успостављање процедура за копирање евиденција 
(укључујући у дигиталном формату), преношење на сигурно и препознавање 
аутентичности наведених копија. 
 
15.5 Државе и други одговорни органи или институције треба да обезбеде, на захтев 
подносиоца захтева или његовог пуномоћника, копије сваког документарног доказа у 
њиховом поседу које су потребне за подношење и/или подршку захтева за 
реституцију. Такав документарни доказ треба да се обезбеди бесплатно или са 
минималном накнадом. 
 
15.6 Државе и други одговорни органи или институције који спроводе регистрацију 
избеглица или расељених лица треба да настоје да прикупе информације релевантне 
за олакшавање процеса реституције, на пример укључивањем у образац регистрације 
питања која се односе на локацију и статус бивше куће, земље, имовине или место 
пребивалишта појединца избеглице или расељеног лица. Такве информације треба 
тражити сваки пут када се прикупљају информације од избеглица или расељених лица, 
укључујући у време сукоба. 
 
15.7 Државе могу, у ситуацијама масовног расељавања где постоји мало 
документованих доказа који се односе на власништво или право поседовања, да 
усвоје коначну претпоставку да особе које беже из својих домова током одређеног 
периода који обележава насиље или катастрофа, то чине из разлога који се односе на 
насиље или катастрофу и да због тога имају право на повраћај стамбене имовине, 
земљишта и друге имовине. У таквим случајевима, административни и судски органи 
могу да самостално утврде чињенице повезане са недокументованим захтевима за 
реституцију. 
 
15.8 Држава не признаје као важеће све трансакције стамбене имовине, земљишта 
и/или друге имовине, укључујући сваки трансфер који је извршен под притиском, или 
који је на други начин под принудом или присилан било директно или индиректно, 
или који је извршен у супротности са међународним стандардима људских права. 
 
16. Права станара и других не-власника 
16.1 Државе треба да осигурају да права станара, носилаца станарског права и других 
легитимних станара или корисника стамбене имовине, земљишта и друге имовине се 
признају у оквиру Програма реституције. У највећој могућој мери, Државе треба да 
обезбеде да такве особе могу да се врате и поново запоседну и користе своју стамбену 
имовину, земљу и другу имовину на начин сличан онима који поседују формално 
власништво.  
 
17. Секундарни станари 
17.1 Државе треба да обезбеде да су секундарни станари заштићени од произвољног и 
незаконитог принудног исељења. Државе треба да обезбеде да, у случајевима у 
којима је исељење таквог станара оправдано и неизбежно за потребе реституције 
стамбене имовине, земљишта и друге имовине, да се исељење спроводи на начин 
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који је у складу са међународним стандардима људских права, као што су да се 
секундарном станару дају мере заштите права на правичан третман, укључујући 
између осталог, сваку могућност за стварне консултације, одговарајуће и разумно 
обавештење и одредбе о правном леку, укључујући могућности за правно средство. 
 
17.2 Државе треба да обезбеде да мере заштите одговарајућег поступка које 
обухватају и секундарне станаре не прејудицирају права законитих власника, станара и 
осталих носилаца права да поново запоседну стамбену имовину, земљиште и другу 
имовину у питању на праведан начин и благовремено. 
 
17.3 Државе треба да, у случају када је исељење секундарног станара оправдано и 
неизбежно, предузму позитивне мере заштите оних који немају средства за приступ 
другом одговарајућем становању осим оног који тренутно заузимају како не би 
постали бескућници и друга кршења њихових права  на одговарајуће становање. 
Државе треба да предузму да идентификују и обезбеде алтернативни смештај и/или 
земљу за такве станаре, укључујући на привременој основи, као средство да се 
омогући благовремена реституција стамбене имовину, земљишта и друге имовине 
избеглица и расељених лица. Недостатак таквих алтернатива, међутим не би требало 
да непотребно одлаже примену и спровођење одлука надлежних тела у вези са 
реституцијом стамбене имовине, земљишта и друге имовине. 
 
17.4 Државе могу размотрити, у случајевима када је стамбена имовина, земљиште и 
друга имовина продата од стране секундарних станара трећим лицима који делују у 
доброј вери, да успоставе механизам за пружање компензације оштећеним трећим 
лицима. Флагрантност наведеног расељавања међутим, може у крајњој линији 
довести до конструктивног обавештења о незаконитости куповине напуштене 
имовине, чиме ће се, у таквим случајевима, предухитрити стварање имовинских 
интереса у доброј вери. 
 
18. Законодавне мере 
18.1 Државе треба да обезбеде право избеглица и расељених лица да се повраћај 
стамбене имовине, земљишта и друге имовине препознаје као основна компонента 
владавине права. Државе треба да обезбеде право на повраћај стамбене имовине, 
земљишта и друге имовине помоћу свих неопходних законских мера, укључујући 
усвајање, измене и допуне, реформу или укидање релевантних закона, прописа и/или 
пракса. Државе треба да развију законски оквир за заштиту права на повраћај 
стамбене имовине, земљишта и друге имовине који је јасан, конзистентан и према 
потреби консолидован у једном закону. 
 
18.2 Државе треба да обезбеде да сви релевантни закони јасно разграничавају сваку 
особу и/или погођену групу која има законско право на повраћај своје стамбене 
имовине, земљишта и друге имовине, пре свега избеглице и расељена лица. Помоћни 
подносиоци треба да се на сличан начин признају, укључујући чланове породице у 
време расељења, супружнике, партнере из заједничког домаћинства, издржаване 
особе, правне наследнике и остале који треба да имају право на захтев на истим 
основама као и примарни подносиоци.  
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18.3  Државе треба да обезбеде да национално законодавство које се односи на 
повраћај  стамбене имовине, земљишта и друге имовине је интерно конзистентан као 
и у складу са претходно постојећим релевантним споразумима, као што су мировни 
споразуми и споразуми добровољних репатријација, све док су ови споразуми у 
складу са међународним стандардима људских права, избеглица и хуманитарног 
права и сродним стандардима. 
 
19. Забрана произвољних и дискриминаторских закона 
19.1 Државе не треба да усвајају као ни да примењују законе који прејудицирају 
процес реституције, нарочито кроз произвољне, дискриминаторске или на други начин 
неправедне законе напуштања или застаревања.  
 
19.2 Државе треба да предузму хитне кораке да укину неправедне или произвољне 
законе и законе који на други начин имају дискриминаторски ефекат на уживање 
права на повраћај стамбене имовине, земљишта и друге имовине и треба да обезбеде 
правне лекове за оне који су неправедно оштећени претходном применом таквих 
закона. 
 
19.3 Државе треба да обезбеде да све националне политике које се односе на право 
на повраћај стамбене имовине, земљишта и друге имовине у потпуности гарантују 
права жена и девојака на недискриминацију и једнакост како у закону тако и у 
практичној примени. 
 
20. Спровођење одлука и пресуда о реституцији 
20.1 Државе треба да одреде конкретне јавне агенције које ће преузети одговорност 
са спровођење одлука и пресуда о реституцији стамбене имовине, земљишта и друге 
имовине. 
 
20.2 Државе треба да обезбеде преко закона и других одговарајућих средстава да 
локалне и националне власти имају законску обавезу да поштују, примењују и 
спроводе одлуке и пресуде о реституцији стамбене имовине, земљишта и друге 
имовине. 
 
20.3 Државе треба да усвоје посебне мере за спречавање јавне опструкције 
спровођења одлука и пресуда о реституцији стамбене имовине, земљишта и друге 
имовине. Претње или напади на званичнике и агенције који спроводе Програм 
реституције треба да се у потпуности истраже и процесуирају. 
 
20.4 Државе треба да усвоје посебне мере за спречавање уништења и пљачке спорне 
или напуштене стамбене имовине, земљишта и друге имовине. Како би се смањило 
уништење и пљачкање, Државе треба да развију процедуре за попис садржаја 
стамбене имовине, земљишта и друге имовине из захтева, у оквиру контекста 
Програма реституције стамбене имовине, земљишта и друге имовине. 
 
20.5 Државе треба да спроводе кампање јавног информисања усмерене на 
информисање секундарних станара и других релевантних лица о њиховим правима и 
правним последицама непоштовања одлука и пресуда о реституцији стамбене 
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имовине, земљишта и друге имовине, укључујући пропуст да се добровољно напусти 
узурпирана стамбена имовина, земљиште и друга имовина и оштећење и/или 
пљачкање узурпиране стамбене имовине, земљишта и друге имовине.  
 
21. Накнада штете 
21.1 Све избеглице и расељена лица имају право на потпуну и ефикасну накнаду штете 
као саставни део процеса реституције. Компензација може бити новчана или у натури. 
Државе треба да, како би поштовале принцип ресторативне правде,осигурају да се лек 
компензације користи само када реституција није фактички могућа или када оштећено 
лице добровољно и уз пуно сазнање прихвати накнаду штете у замену за реституцију 
или када услови договореног мировног споразума укључују комбинацију реституције и 
компензације. 
 
21.2 Државе треба да обезбеде, као правило, да се реституција сматра фактички 
немогућом само у изузетним ситуацијама, наиме када је стамбена имовина, земљиште 
и/или друга имовина уништена или када више не постоји како је утврдио самостални, 
непристрасни трибунал. Чак и у таквим околностима носилац права на стамбену 
имовину, земљиште и/или другу имовину треба да има на располагању и могућност да 
се имовина поправи или изгради, кад год је то могуће. У неким ситуацијама, 
комбинација реституције и компензације може да буде лек и облик који највише 
одговара ресторативној правди.  
 
Одељак 6 – Улога међународне заједнице укључујући међународне организације 
 
22. Одговорност међународне заједнице 
22.1 Међународна заједница треба да промовише и штити право на повраћај стамбене 
имовине, земљишта и друге имовине као и право на добровољни повратак који је 
безбедан и достојанствен. 
 
22.2 Међународне финансијске, трговинске институција, институције развоја и друге 
институције и агенције, укључујући чланице и донаторске Државе које имају право 
гласања у оквиру таквих тела, треба да у потпуности узму у обзир забрану незаконитог 
или произвољног расељавања и нарочито, забрану на основу међународних стандарда 
људских права и сродних стандарда праксе принудног исељења. 
 
22.3 Међународне организације треба да раде са националним Владама и да деле 
стручност о развоју националних политика и Програма реституције стамбене имовине, 
земљишта и друге имовине и да помогну да се осигура њихова компатибилност са 
међународним стандардима људских права, избеглица и хуманитарног права и 
сродних стандарда. Такође међународне организације треба да пруже подршку 
надгледању њиховог спровођења. 
 
22.4 Међународне организације, укључујући УН, треба да теже да осигурају да 
мировни споразуми и споразуми добровољне репатријације садрже одредбе у вези са 
реституцијом стамбене имовине, земљишта и друге имовине, укључујући између 
осталог успостављање националних процедура, институција, механизама и правних 
оквира. 
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22.5 Међународне мировне операције током свог целокупног мандата треба да 
помогну у одржавању безбедне и стабилне средине у којој се могу успешно спровести 
и извршити одговарајуће политике и Програми  реституције стамбене имовине, 
земљишта и друге имовине. 
 
22.6 Међународне мировне операције, у зависности од контекста мисије, треба да 
подрже заштиту права на реституцију стамбене имовине, земљишта и друге имовине, 
укључујући и извршење одлука и пресуда реституције. Државе чланице у Савету 
безбедности треба да размисле о укључивању ове улоге у овлашћења мировних 
операција. 
 
22.7 Међународне организације и мировне операције треба да избегавају узурпирање, 
изнајмљивање или куповину стамбене имовине, земљишта и друге имовине на којој 
носиоци права немају тренутно приступ или контролу и треба то исто да траже од свог 
особља. Слично томе, међународне организације и мировне операције треба да 
обезбеде да тела или процеси под њиховом контролом или надзором не ометају, 
директно или индиректно, реституцију стамбене имовине, земљишта и друге имовине. 


