
Представљање портала „Српска земља“ намијењеног правној помоћи заштите и остваривања имовинских права избјеглих и расељених лица из Федерацији БиХ
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Представљање портала „Српска земља“ намијењеног правној помоћи заштите и
остваривања имовинских права избјеглих и расељених лица из Федерацији БиХ      

У Прес-центру Удружења новинара Србије, Кнез Михаилова 6/III, у уторак 25. јануара
2022. године, са почетком у 11 часова, одржаће се прес-конференција на којој ће се
представити досадашње и будуће активности на плану заштите имовинских и других
права Срба у Федерацији БиХ које спроводе заједнички институције Републике Српске и
Републике Србије.

  

На конференцији ће бити потписан Споразум о сарадњи у области заштите и
остваривања имовинских и стварних права избјеглих и расељених лица и других лица
која полажу право на некретнине у Федерацији Босне и Херцеговине између
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Одбора за заштиту права
Срба из Федерације БиХ, те званично најављено отварање канцеларије за правну помоћ
у Београду. Овом приликом биће представљен и портал намијењен правној помоћи под
називом „Српска земља“ који је пројектно подржала Управа за сарадњу с дијаспором и
Србима у региону.

  

На конференцији ће учествовати:

    
    -  Милимир Вујадиновић, предсjедник Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне
скупштине Републике Србије;   
    -  Арно Гујон, в.д. директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
Министарства спољних послова Србије;   
    -  Владимир Цуцић, комесар Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије;   
    -  Душко Ћутило, директор Фонда за избегла и расељена лица и сарадњу са Србима
у региону АП Војводине;   
    -  Млађен Цицовић, шеф Представништва Републике Српске у Србији и  
    -  Ђорђе Радановић, координатор рада канцеларија за правну помоћ Републике
Српске и предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ .   

  

Овом конференцијом и свим претходним заједничким активностима, Представништво
Републике Српске у Србији, Одбор за заштиту права Срба у Федерацији БиХ, Управа за
сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије и Фонд за избегла и расељена лица и сарадњу са Србима у региону
АП Војводине, желе да подигну видљивост ове значајне теме за остваривање
имовинских права Срба у Федерацији БиХ.
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