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Пројекат 1. 

 

Подршка помирењу на Косову кроз подизање свести о питању несталих лица 

 

01.03.2020. - 31.05.2020 

 

 
НВО Центар за заступање демократске културе реализовао је пројекат, подржан од Центра 

за грађанско образовање у оквиру ширег пројекта под називом „Активизам цивилног 

сектора за помирење у региону бивше Југославије, подршка РЕКОМ-у“, који ће се бавити 

помирењем процес на Косову кроз подизање свести о питању несталих лица. 

 

Главни циљ пројекта је био подршка помирењу на Косову кроз подизање свести о несталим 

лицима. 

 

Конкретни циљеви су били: 

- Идентификовати свест јавности о питању несталих лица. 

- Подићи свест јавности о питању несталих лица и активностима РЕКОМ-а 

 

Пројекат 2 

Помоћ интегрисаним правосудним институцијама на северу Косова 

01.10.2019. - 30.04.2020 
 

 

НВО Центар за заступање демократске културе започео је реализацију пројекта 

„Унапређење рада правосуђа и тужилаштва и приступа правди на Косову – Помоћ 

интегрисаним правосудним институцијама на северу Косова“, подржаног од УНМИК-а. 

 

Општи циљ пројекта је био да се побољша администрација правде на северу Косова. 

 

Пројекат се састојао од две компоненте: 

Компонента 1 укључује подршку Основном суду у Митровици у решавању заосталих 

предмета кроз ангажовање 3 правна сарадника и 10 преводилаца; док 

Компонента 2 укључује циљану обуку за младе адвокате и правне приправнике са севера 

Косова, што ће довести до стварања Центра за правну обуку. 
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Пројекат 3. 

Унапређење употребе службених језика у раду Косовске полиције на северу Косова 

01.01.2020. - 31.05.2020. 

 

 

НВО Центар за заступање демократске културе је спровео пројекат, подржан од стране 

Владе Косова – Канцеларије повереника за језике који се бави унапређењем службених 

језика у раду косовске полиције на северу Косова. 

 

Циљ овог пројекта је био да се побољша употреба српске ћирилице као једног од службених 

језика на Косову. 

 

Главни циљ пројекта је био: 

- Прво да се утврди, а затим побољша квалитет употребе српског језика у раду 

косовске полиције. 

- Утврдити и исправити квалитет превода службених формулара које полиција 

користи у својим свакодневним активностима. 

 

Пројекат је реализован кроз следеће активности: 

- Теренско истраживање у четири северне општине, које се састојало од истраживања 

и фокус група. 

- Јавне конференције 

- Израда стручне анализе са препорукама за унапређење српског језика као службеног 

језика на Косову. 

- Медијска кампања – две ТВ емисије и два радио програма 

- Активности видљивости – промотивни материјали, билборди. 

 

 

Пројекат 4. 

Интеграција заједнице без граница у Митровици 

01.11.2019. - 30.04.2020. 

 

 
Пројекат „Интеграција заједнице ван границе у Митровици“ имплементирала је НВО ACDC 

у сарадњи са НВО „Косовски форум за инклузивно друштво“, уз подршку Америчке 

амбасаде у Приштини. 

 

Циљ овог пројекта је био рушење баријера између косовских Срба и Албанаца у Митровици, 

обнављањем односа између подељених страна у једно мирољубиво, функционисано и 

успешно друштво кроз изградњу младих капацитета вештинама заговарања и заступања 

својих интереса у Европским интеграцијама. 
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Током реализације овог пројекта, од 1. новембра 2019. до 30. априла 2020. године, 

организован је низ мултиетничких сусрета, као и креативних радионица и предавањима са 

гостујућим говорницима, представницима одлучивања у заједници, (спортистима) 

спортистима, привредницима и другим успешним појединци који ће мотивисати наше младе 

студенте да учествују у процесу европских интеграција и обезбеде бољу будућност и 

заједнички живот на Косову. 

 

Пројектне активности: 

- Обука младих вештинама заговарања и заступања својих интереса у мултиетничкој 

заједници. 

- Радионице о препознавању доприноса младих у трансформацији сукоба у дијалогу. 

- Омладински барски камп: Учесници са обе стране Митровице састајали су се на 

неформалан начин.  

 

Пројекат 5. 

Сачувајмо будућност наше деце 

15.01.2020. - 15.07.2020 

 

 

НВО ACDC уз подршку БГФ, спровeo je пројекат који се бавити питањима заштите нашег 

животног окружења у Северној Митровици; путем активности подизања свесности грађана, 

едукацијом младих, акцијама чишћења и активностима у природи. 

 

Главни циљ пројекта био је да подигне свест грађана о важности чистог животног окружења 

и да изгради нову перцепцију будућности. 

 

Пројектне активности: 

Пројекат се спровесо кроз следеће активности: 

- Истраживање и анализа. 

- Едукациони тренинзи за младе и остале људе добре воље о значају чистог животног 

окружења 

- Студијске посете Министартству животне средини и просторног планирања у 

Приштини 

- Организација активности чишћења градских и приградских делова. 

- Организација излета у природи путем активности камповања и планинарења. 

- Видљивост 

 

 

Пројекат 6.   

Мала иницијатива владавине права на северу Косова 

01.07.2020. - 30.09.2020. 
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НВО Центар за заступање демократске културе - ACDC уз подршку Немачког друштва за 

међународну сарадњу - ГИЗ спровео је пројекат под називом ''Мала иницијатива владавине 

права на северу Косова'', који ће се бавити даљом подршком повећању поверења јавности у 

интегрисане судске институције на северном Косову. 

 

Главни циљ пројекта је био да пружи даљу подршку консолидацији владавине права и 

спровођењу правде на северном Косову. 

 

Специфични циљеви су: 

- Да се додатно охрабре млади правници из невећинских заједница да се укључе у 

правничку праксу на Косову; 

- Да допринесе повећању новоа знања и свести јавности о функционисању 

интегрисаних правосудних институција на северном Косову. 

 

Пројекат 7.  

Побољшање транспарентности и владавине закона у општинама са већински 

српским становништвом 

 

01.09.2020. - 31.08.2021 

 

 
Главни циљ пројекта био је да побољша квалитет учешћа грађана у процесима доношења 

одлука кроз низ акција усмерених на успостављање одрживих механизама који ће 

омогућити учесницима у пројекту да ближе и ефикасно надгледају рад локалних самоуправа 

и судова. Пројекат је био подељен у две компоненте; један који се бави учешћем грађана у 

процесима доношења одлука, а други уз подршку правосудним институцијама, а сваку 

компоненту предводи организација са специфичним компетенцијама у тим областима. 

 

 

Специфични циљеви у оквиру компоненте 1: 

- Специфични циљ 1: Повећати капацитете за борбу против корупције на локалном 

нивоу кроз оснаживање ОЦД и њихово умрежавање у Локални савет за борбу против 

корупције, који ће такође укључити представнике локалних самоуправа и медија. 

- Специфични циљ 2: Допринети успостављању локалних механизама за укључивање 

грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу. То ће се постићи кроз 

успостављање Локалног савета за борбу против корупције како би се осигурала 

транспарентност у процесу доношења одлука  који ће деловати као бедем против 

корупције. То ће довести до веćе транспарентности и на локалном нивоу ćе 

допринети смањењу коруптивног понашања различитих јавних институција у 

општинама са већински српским становништвом. 
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- Специфични циљ 3: Повећати знање и свест о значају и начинима укључивања 

грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу. Остварењем овог циља се 

предузима шири опсег активности у вези са активностима за подизање свести, 

укључујући представнике локалних самоуправа у општинама са већинским 

косовским Србима на Косову, грађане и ОЦД о механизмима прилагођеним за јачање 

учешćа јавности у доношењу одлука. 

 

Пројекат 8. 

Подршка интеграцији младих правника из мањинских заједница на Косову 

01.10.2020. - 31.01.2021. 

 

 
 

ВО Центар за заступање демократске културе –„ACDC“ у партнерству са Швајцарском 

амбасадом спровео је пројекат под називом „Подршка интеграцији младих правника из 

мањинских заједница на Косову“ са циљем оснаживања позиције младих правника на 

северном Косову и њиховој улози у независном судству. 

 

 Пројекат ће се спровести кроз следеће активности: 

 НВО “ACDC” је организовала пет (5) вебинара са групом од 12-15 младих правника, 

са циљем да их информише о приправништву и могућностима за запошљавање након 

завршетка ЦОВИД-19 пандемије. 

 Како бисмо идентификовали суштинке препреке и изазове који стоје на путу 

интеграцији младих правника НВО “ACDC” је осмислила упитник у сарадњи са 

адвокатским канцеларијама на северу Косова. Налази и резултати анкете су били 

адекватно обрађени у извештај са прецизним препорукама. 

 

 

Пројекат 9. 

 

Транспарентност и ефикасност Основног суда на Косову 

 

01.05.2020. - 31.08.2020. 
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Пројекат 10.  

Решавање утицаја COVID-19 на радна права жена  

01.09.2020. - 30.11.2020 

 

 

Пројекат 11.  

 

Започните сопствени посао 

 

01.09.2019. - 30.09.2020. 

 

 

 

Пројекат 12. 

 

Побољшање учинка правосуђа и приступа правди на Косову - Даља подршка 

интегрисаним правосудним институцијама на северу Косова 

 

01.09.2020. - 28.02.2021. 

 

 

Пројекат 13. 

 

5. разред у Северној Митровици 

 

01.11.2019. - 31.01.2020. 
 

 

  

Пројекат 11.  

 

Промоција националног ревизора на Косову 

 

01.09.2019. - 31.12.2020. 
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Пројекат 12. 

 

Legal English 

 

01.09.2019. - 30.06.2020 

 

 

 

 

 
 


