
AVOKATI IM – 
Informator për 

ndihmën 
juridike gjatë 

procesit 
të riintegrimit të të 

kthyerve 
sipas marrëveshjeve 

për ripranim

Informatat kontaktuese
Qendra juridike Podgoricë
Rruga Jovana Tomaševića nr. 31/6
Nr. tel: +382 20 230 913

+382 69 388 965
+ 382 69 388 237

e-mail: pravnicentar@t-com.me

Qendra juridike Berane
Rruga Miljana Vukova nr. 2
Nr. tel: +382 51 234 286
e-mail: pravnicentar.ba@t-com.me
Facebook: Pravni centar
www.pravnicentar.co.me
Orari i punës me palë
Çdo ditë pune prej orës 07:30 deri në orës 15:30

Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e vetme e Qendra 
juridike dhe në asnjë mënyrenuk mund të interpretohet si 
opinion i Bashkimit Europian

Projekt i finansuar nga Bashkimit Evropian



Rreth nesh
Qendra Juridike është organizatë joqeveritare e cila ofron 

ndihmë juridike falas të huajve të cilët kërkojnë ose fituan 

mbrojtjen ndërkombëtare në Mal të Zi, personave pa nën-

shtetësi, të kthyerve sipas marrëveshjeve për ripranim dhe 

kategorive të tjera të personave të rrezikuara ose vulnerabël. 

Pas kthimit në Mal të Zi 
Qendra Juridike mund 
të ju ofrojë informatat: 
• për të drejtat tuaja dhe mënyrat si mund t’i realizoni ato

pas kthimit tuaj në Mal të Zi;

• për organet shtetërore, organet e vetëqeverisjes vendore

dhe organizatat të tjera të cilët mund të ju ndihmojnë në

realizimin e të drejtave dhe aksesimin e shërbimeve;

• rëndësinë e lajmërimit pranë institucioneve kompetente

pas kthimit në vend;

• mekanizmat e mbrojtjes të të drejtave në rast të lëshimeve

në punën e institucioneve kompetente ose të diskrimin-

imit.

Qendra Juridike do të 
ju ofrojë përkrahjen 
juridike falas që: 

• të lajmëroni vendbanimin
• të merrni dokumentet personale
• të regjistroni fëmijët në librin amëz të të lindurve
• të realizoni të drejtat nga mbrojtja sociale, e fëmijëve

dhe shëndetësore
• të nostrifikoni diplomën
• të regjistroni fëmijët në shkollë
• të lajmëroheni në evidencën pranë shërbimit

kombëtar të punësimit

Në partneritet me OJQ Caritas Mali i Zi ne ofrojmë edhe 
përkrahjen profesionale psiko – sociale në procesin e 
riintegrimit.

Qendra Juridike do të respektojë privatësinë dhe interesat 
Tuaja, në pajtim me ligjin, standardet e pranuara dhe etikën 
juridike.

Qendra Juridike do të Ju ndjek gjatë tërë procesit të 
realizimit të të drejtave dhe do të lehtësojë komunikimin dhe 
bashkëpunimin Tuaj me organet shtetërore të Malit të Zi.




