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АЛБ

Дана� 13.04.2022.� у� Основном� Суду� у
Митровици,� 10� изабраних� стажиста� су
имали� састанак� са� потпредседником
Основног� суда� у� Митровици,� Бекимом
Велићи�ем,� пред� почетак� обављања
приправничког�стажа.�
Потпредседник� Основног� суда� у
Митровици,� Велићи,� пожелео� �е
добродошлицу� будућим� стажистима,
об�аснио� им� шта� могу� да� очеку�у� у
наредних�три�месеца�током�стажирања,
као� и� шта� ће� бити� њихове� улоге� и
задаци�у�суду.�
Стажисти� су� ангажовани� преко� НВО
ACDC� на� про�екту� "Побољшање
транспарентности� и� владавине� закона
у� општинама� са� већински� српским
становништвом"� финансираног� од
стране�ИНЛ�у�сарадњи�са�НВО�АКТИВ.

САСТАНАК СТАЖИСТА СА
ПОТПРЕДСЕДНИКОМ ОСНОВНОГ

СУДА У МИТРОВИЦИ

Презентаци�а�истраживања
о�ефикасности�правосудног
система�на�северу�Косова
одржана��е�28.�априла.

https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.youtube.com/watch?v=9tO5gbrDZRg
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650914359.pdf
https://acdc-kosovo.org/
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650914478.pdf
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650914478.pdf
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650914359.pdf
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650914902.pdf


Про�екат� спроводи� Центар
за� правну� помоћ� и
регионални� разво�� (CLARD)
у� сарадњи� са� Косовским
институтом� правде� и� НВО
Центар� за� заступање
демократске� културе
(ACDC).

Про�екат�Подршка�младим
писцима�у�интеркултуралном
ди�алогу�и�промовисање
културолошке�различитости
подржан��е�од�стране�ЕУ
про�екта�Регионална�мрежа
за�културолошку�различитост
‒�РЕАД�ко�и�спроводи�Гете�‒
Институт�Скопље�као�водећи
партнер�и�5�партнерских
организаци�а�из�региона:
Удружење�Крокодил�(Срби�а),
Центар�за�балканску�сарадњу
‒�Ло�а�(Северна�Македони�а),
Instituti�ILibrit�dhe�i
Promocionit�(Албани�а),
Културно�удружење�Калем
(Турска)�и�Кендра
Мултимедиа�(Косово).�Општи
циљ�про�екта��е�подршка�и
�ачање�регионалне�сарадње
младих�писаца�и
промовисање�разумевања�и
поштовања�различитих
култура.
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Анђела�Декић,
студенткиња
итали�анског��езика�и
књижевности,�написала
�е�текст�под�насловом
„Лековита�моћ
књижевности“,�у�ко�ем�се
осврнула�на�књижевност
на�Косову,�указала�на
њен�знача��и�истакла�да
су�међукултурна�сарадња
и�при�атељство�међу
младим�писцима�на
Косову�могући.�

У�оквиру�про�екта�су
об�ављена�два�ОП�ЕД
-а.

Лулзим�Хака�,
суоснивач�РЕЦ�‒
За�еднице�ко�е
оснажу�у�помирење,
написао��е�Оп-ед�о
културно��сарадњи�и
разво�у�културног
живота�на�Косову.

МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА
У ЛЕПОСАВИЋУ

У� склопу� про�екта� “Иници�атива
за� образовање� против
породичног� и� сексуалног
насиља”,� НВО� ACDC� �е� у
Лепосавићу� организовала
активност�ко�а��е�имала�за�циљ�да
подигне� свест� грађана� о
проблемима�родно� заснованог�и
породичног� насиља,� као� и� да
пружи� неопходне� информац�е� о
коришћењу� бесплатне� правне
помоћи�за�жртве�насиља.

ОП-ЕД

https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/interkulturalna-saradnja-bez-temelja
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/lekovita-moc-knjizevnosti
https://www.youtube.com/watch?v=4unsUiIF2Hg
https://acdc-kosovo.org/
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У� оквиру� про�екта� “Оснаживање
институционалног� одговора� на
корупци�у�на� северу�Косова”�ко�и�има
за�циљ� смањење� корупци�е�на� северу
Косова,�НВО� ACDC� �е� покренула� �авну
кампању� усмерену� ка� подизању� �авне
свести� и� знања� о� корупци�и� и
механизмима�против�корупци�е.�

Као� део� кампање,� об�ављена� �е
информативна� брошура� о� раду
Агенци�е� за� борбу� против� корупци�е,��
� на� српском,� албанском� и� енглеском
�езику.

 БРОШУРА - КОСОВСКА АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У� присуству� потпредседника
Основног� суда� у� Митровици
Бекима� Велићи�а� и� представника
УНМИК-а,� извршни� директор
Центра�за�заступање�демократске
културе,� Душан� Радаковић
потписао��е�продужетак�уговора�са
десет� преводилаца� и� пет� правна
сарадника� у� Основном� суду� у
Митровици� на� период� од� три
месеца.

ПОТПИСАН ПРОДУЖЕТАК УГОВОРА
СА ДЕСЕТ ПРЕВОДИЛАЦА И ПЕТ

ПРАВНИХ САРАДНИКА

Трећа� �авна� расправа� �е� одржана� 19.
априла� на� ко�о�� су� учествовали
истакнути� представници� меди�а
(Тат�ана� Лазаревић,� уредница� портала
KoSSev,�Дарко�Димитри�евић,� главни�и
одговорни� уредник� радио� Гораждевца
и� Ненад� Радосављевић,� директор� РТВ
Мира)�ко�и� су�дали�увид�у� ситуаци�у�на
северу�Косова�у�вези�са�корупци�ом.

ТРЕЋА ЈАВНА РАСПРАВА
 

Преводиоци� и� стручни� сарадници� су� ангажовани
преко� НВО� ACDC� на� про�екту� "Олакшавање
приступа� правосуђу� и� промовисање� људских
права� у� региону� Митровице“� финансираног� од
стране�УНМИК-а.

На� састанку� се� разговарало� и� о
меди�ском� извештавању� о� корупци�и,
ангажовању� грађана� као� и� о
проблемима�са�извештавањем.

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.youtube.com/watch?v=gsEUaGn1RXo
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650529142.pdf
https://acdc-kosovo.org/
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650529142.pdf
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650529522.pdf
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650529339.pdf
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У� априлу� 2022.� НВО� ACDC� �е� организовала� низ� �авних� предавања� под� називом
„Улога�и�одговорности�Институци�е�Омбудсмана�на�Косову“.� Јавна�предавања�су
одржана�у�Звечану,�Србици,�Северно��Митровици�и�Вучитрну.

+381� 64� 11� 77� 871

+383�44�539�852

Догађа�и� су� окупили� студенте� и� младе�људе� ко�и� су� добили� прилику� да� сазна�у
више�о�Институци�и�Омбудсмана�на�Косову.�Поред�тога,�присутнима�су�подељене
информативне�брошуре�и�фла�ери�са�информаци�ама�о�раду�и�контакт�подацима
релевантних�локалних�канцелари�а�у�региону�Митровице.
Предавања�су�део��авне�кампање�ко�а�се�реализу�е�у�оквиру�про�екта�„Олакшавање
приступа� правосуђу� и� промовисање�људских� права� у� региону�Митровице“� ко�и
финансира�УНМИК.

У�оквиру�про�екта
Општине�за�младе,�у
априлу��е�завршена
сери�а�тренинга�за�младе.
Тренинзи�су�имали�за
циљ�да�младе�људе�обучe
одговара�ући�им�меким
вештинама,�вештинама
управљања�про�ектима�и
предузетничким
вештинама�прилагођене
буџету�и�обиму
подгрантова.

Млади�ко�и�су�завршили
обуку�имаће�прилику�да
конкуришу�за�грантове�у
оквиру�сво�их�општина.

M4Y ТРЕНИНЗИ

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/


Душан�Радаковић,�извршни
директор�Центра�за
заступање�демократске
културе�био��е�панелиста�на
конференци�и�Прошлост,
садашњост,�ФОРУМ
БУДУЋНОСТИ�-�у
организаци�и�НВО�АКТИВ.
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ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ,
ФОРУМ БУДУЋНОСТИ

У�простори�ама�Центра�за�заступање
демократске� културе� (ACDC),
Агенци�а�за�бесплатну�правну�помоћ
организовала� �е� округли� сто� са
представницима� НВО� у� Северно�
Митровици.� Сврха� округлог� стола� �е
била� �ачање� сарадње� Агенци�е� и
невладиних� организаци�а� ко�е� се
баве�заштитом�друштвено�угрожених
категори�а� у� циљу� промоци�е
бесплатне� правне� помоћи� и
стварања� равноправног� приступа
правди.

Извршни� директор� Центра� за� заступање
демократске� културе,� Душан� Радаковић
гостовао� �е� у� емиси�и� Слободно� српски� у
продукци�и�Меди�а�центра�Чаглавица.�Он��е
у� интерв�уу� Будимиру�Ничићу� навео� да� ни
после�пет�и�по�година�од�почетка�разговора
Београда� и�Приштине� у� Бриселу� �ош� нема
конкретних� позитивних� промена� у
животима�грађана.
Целу� емиси�у� можете� погледати� на� видео
снимку�испод.

ОКРУГЛИ СТО АГЕНЦИЈЕ ЗА
БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ

СЛОБОДНО СРПСКИ

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=82mcU_mNQ1E


Организаци�е� окупљене� у
иници�ативи� ОПЕН� об�авиле� су
саопштења� за� �авност� поводом
тврдњи� косовског� преми�ера� о
етничком� мотиву� за� напад� на� стан
Селвера� Харадина�а� 2012.� и� поводом
оружаних� напада� на� косовску
полици�у.� Саопштења� су� доступна
само�на�српском��езику.�

�����������������Саопштење�за��авност�1�

�����������������Саопштење�за��авност�2
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У� прво�� меди�ско�� емиси�и� у� оквиру
про�екта� Суочавање� са� прошлошћу� и
помирење� на� Косову� кроз� подизање
свести� о� питањима� несталих,� Душан
Радаковић,�извршни�директор�Центра�за
заступање� демократске� културе,� и� Инес
Аљовић� Миха�ловић,� координаторка
про�екта,� представили� су� про�екат� и
предсто�еће�активности.

Знача��несталих�на�Косову� �ош� �едном� �е
наглашен� у� другом� разговору� за�меди�е,
где� су� гости� били� Негован� Маврић,
координатор� Удружења� несталих� из
Велике� Хоче� и� представник� Ресурсног
центра,� и� Инес� Аљовић� Миха�ловић,
координаторка�про�екта.�

Током� разговора,� господин� Маврић� �е
истакао� да� �е� за� решавање� питања
несталих� неопходан� ангажман
Вашингтона�и�Брисела.

ИСТРАЖИВАЊЕ О ПОЗИЦИЈИ ЖЕНА НА
СЕВЕРУ КОСОВА

У� априлу� �е� НВО� ACDC� спровела
истраживање� о� положа�у� жена� на
северу�Косова.�Истраживање� �е�део
про�екта�Жене�за�жене�‒�у�едињене
и�оснажене�ко�и�подржава�Реактор
‒� Истраживање� на� делу� и� њихови
партнери�кроз�Акци�у�„Унапређење
родне�равноправности�кроз�процес
приступања�ЕУ“.�

ИСТРАЖИВАЊЕ О МЕЂУЕТНИЧКИМ
ОДНОСИМА

У� оквиру� про�екта� "Промовисање
међуетничког� ди�алога� у� локално�
самоуправи",�НВО�ACDC� �е�спровела
истраживање� о� тренутном� стању
међуетничких� односа� и
неопходности� унапређења
свакодневног�живота.

Подаци�су�прикупљени�путем�фокус
група�и�упитника�спроведених�у�три
мултиетничка� насеља� у� Северно�
Митровици� и� обухватило� �е� људе
свих�за�едница.

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.youtube.com/watch?v=47-4HjnLnG8
https://www.youtube.com/watch?v=5bAv2K2LRik
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-medije-2
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-medije-2
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-medije-2
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-javnost-2
https://acdc-kosovo.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQZI6vRDnNzimowv_GRiImAoHlUhP_8tpzavM3WVUq9niPBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

