
НВО ACDC је у фебруару наставила да
организује догађаје који се баве важним
темама и проблемима грађана.
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Одлука Владе у Приштини о
експропријацији земљишта у
власништву Срба у општинама
Лепосавић и Зубин Поток била је
главна тема на северу Косова у
фебруару.

Тим поводом, ACDC је 20. фебруара
организовала јавну конференцију са
циљем да скрене пажњу
међународне заједнице и косовске
владе на незаконито одузимање
земље од Срба на северу Косова.

20 фебруар

На скупу су говорили Зоран Тодић, бивши
председник општине Лепосавић, Предраг
Миљковић, адвокат из Северне Митровице,
Душко Челић, професор права и стручњак
за имовинска питања и Младен
Ћипријановић, адвокат из Лепосавића.

Конференција је организована у оквиру
пројекта „Побољшање транспарентности и
владавине права у општинама са
већинским српским становништвом", који
подржава INL.

Раније овог месеца, НВО ACDC,
заједно са другим ОЦД, издала је
саопштење у којем изражава
велику забринутост и протест због
одлука Владе Косова о
експропријацији земљишта на
северу Косова.

У заједничком саопштењу позива
се влада у Приштини да заустави
све пројекте на приватним и јавним
парцелама док се не изврше
свеобухватне консултације са
локалном заједницом, њеним
представницима и цивилним
друштвом.

Саопштење

SRB ALB ENG

Медијско
извештавање

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-povodom-odluka-vlade-kosova-o-eksproprijaciji-zemlista-na-severu-kosova
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-povodom-odluka-vlade-kosova-o-eksproprijaciji-zemlista-na-severu-kosova
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-lidhur-me-vendimet-e-qeverise-se-kosoves-per-shpronesimin-e-tokes-ne-veri-te-kosoves
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/statement-regarding-the-decisions-of-the-government-of-kosovo-on-the-expropriation-of-land-in-the-north-of-kosovo
https://www.euronews.rs/srbija/politika/78620/ne-smiruju-se-tenzije-zbog-eksproprijacije-zemljista-u-opstini-leposavic-mestani-kazu-da-ce-zemlju-braniti-zivotom/vest
https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/javna-debata-eksproprijacija-na-severu-kosova.html?fbclid=IwAR0KejX8QBTD0mSGfKIC1icEZerIeV-37zg1M-6UvlgX_5pu4GuvyF3yEhA
http://radiomitrovicasever.com/2023/02/20/javna-debata-eksproprijacija-na-severu-kosova-neozbiljnost-i-neodgovornost-vlade-u-pristini/
https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/todic-i-dalje-ne-znamo-koja-je-svrha-eksproprijacije-zemljista-interes-gradjana-nije
https://www.tanjug.rs/photo-gallery/e96b1616-4206-47c7-aa4d-910bfa824543
https://rtv.rs/sr_lat/drustvo/skup-o-eksproprijaciji-na-severu-kosovu-i-metohiji-monopol-sile-pristinskih-institucija_1419680.html
https://www.radiokontaktplus.org/vesti/eksproprijacija-na-severu-pravo-jacega/41063
https://www.tvmost.info/post/javna-debata-eksproprijacija-na-severu-kosova-neozbiljnost-i-neodgovornost-vlade-u-pristini
https://www.youtube.com/watch?v=_6tdBwpYsGk
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У оквиру пројекта „Побољшање
транспарентности и владавине
права у општинама са већинским
српским становништвом",који
подржава ИНЛ, организована је
јавна дискусија на којој се
разговарало о раду у
правосудном сектору из
перспективе адвоката.

Јавна дискусија Дискусија је пружила неке кључне увиде у
стање у правосуђу на северу Косова након
оставки судија, тужилаца и другог
административног и помоћног особља из
правосудних институција.

Учесници догађаја били су адвокати и правни
заступници Срба са севера Косова Небојша
Влајић и Јована Филиповић, као и извршни
директор НВО ACDC Душан Радаковић.

27 фебруар

8 фебруара, аустријски амбасадор
на Косову гдин. Christoph
Weidinger, и његов заменик, гдин.
Martin Schaller, састали су се са
представницима цивилног
друштва из Северне Митровице.

Посета аустријског
амбасадора

Током састанка, извршни директор ACDC-а
Душан Радаковић, извршна директорица
Нове друштвене иницијативе Јована
Радосављевић и Шеф одсека за практичне
политике у НВО „Актив“, Caleb Waugh
упознали су амбасадора са актуелном
ситуацијом на северу Косова из угла српске
заједнице.



Душан Радаковић за Каллко о кризи
на северу и експропријацији
земљишта у Дрену

Душан Радаковић за Тањуг о
експропријацији земљишта на
северу

Душан Радаковић за РТВ Ким о
повратку српских полицајаца

ACDC у медијима
Александар Рапајић,
програмски директор ACDC-а,
био је гост у емисији
„Договор” чија је тема била
оснивање Заједнице српских
општина.

Програмска службеница Инес
Аљовић Михајловић говорила
је за РТК2 о истраживању које 
 ACDC спроводи о положају
трудница и младих породиља и
њиховим радним правима.

Душан Радаковић за Косово онлајн о
томе како косовско правосуђе
функционише на северу након што
су Срби напустили иницијације

Душан Радаковић, извршни директор НВО ACDC, учествовао на годишњој
конференцији Радне групе Националног конвента о Европској унији за Поглавље
35, под називом „У сусрет споразуму“.  Он се током панела осврнуо на неке важне
теме које нису обухваћене споразумом, попут имовинских питања.

LINK

https://www.radiokim.net/vesti/drugi-pisu/nedovoljno-zainteresovanih-za-mesta-u-policiji-na-severu-kosova.html
https://www.tanjug.rs/srbija/politika/13818/dusan-radakovic-pristina-na-eksproprisanom-zemljistu-gradi-novi-bondstil/vest
https://www.youtube.com/watch?v=sngIwBD13d0
https://www.facebook.com/DobroJutroRTK2/videos/ines-aljovi%C4%87-mihajlovi%C4%87-iz-centra-za-zastupanje-demokratke-kulture-acdc-govorila/609527544342872/
https://www.youtube.com/watch?v=BWGyZuaJtMU
https://www.radiokim.net/vesti/politika/dogovor-kome-ce-trebati-zso-kada-se-srpski-narod-iseli.html?fbclid=IwAR2Qf8uzQzOKNR3W_qB_kATmLnGr9cRAHg9p5i2PkEBpjHYZGDAQlSxDPfw
https://www.youtube.com/watch?v=_6tdBwpYsGk


       Афирмисањем
Међународног дана
матерњег језика указујемо
на језичку разноликост.
Неговањем истог чувамо
културолошку традицију
народа, развијамо културу
слушања, комуникације али
и мишљења.

      Сматра се да
обележавање овог дана
доприноси додатном
учвршћењу напора
међународне заједнице за
искорењивање сиромаштва,
повећања забринутости за
достојанство рада, једнаке
могућности и правични
приступ социјалним
добрима те правди за сваку
људску особу.

      Ово је дан када славимо
улогу организације
цивилног друштва у борби
за основна људска права,
демократију и одрживи
развој за све. Данас славимо
њихов храброст, посебност
и издржљивост у стварању
бољег сутра за целокупно
људско друштво.

Нови пројекатНови пројекат

НВО ACDC наставља да пружа услуге бесплатне
правне помоћи као подршку Канцеларији за
бесплатну правну помоћ на северу Косова. 

НВО АCDC позива све оне који имају проблема
у остваривању својих права на Косову да
посете нашу канцеларију и контактирају
правне сараднике који ће им пружити
бесплатне правне услуге, информације и
савете.

НВО ACDC са задовољством
најављује наставак пројекта
„Промовисање међуетничког
дијалога у локалној управи“, који
финансира Национална
задужбина за демократију (НЕД).
Пројекат је осмишљен тако да
ојача одборе заједница,
промовише добре међуетничке
односе у локалној управи на
северу Косова и подржи мале
локалне иницијативе у Северној
Митровици и Звечану.

Саопштења поводом
међународних дана
ACDC наставља да обележава међународне
дане како би се скренула пажња јавности на
нека кључна питања и пренело знање о
важним светским данима.

Програмски менаџер Слободан
Стошић је заједно са другим
представницима невладиних
организација са севера Косова
посетио општине Бујановац,
Прешево и Медвеђа.  Циљ
студијске посете, коју је
организовала НВО Актив, била
је размена искустава у области
међуетничке сарадње, односа
са локалним и централним
институцијама, као и
поштовања људских права
невећинских заједница.

Студијска посетаСтудијска посета
БујановцуБујановцу

Погледајте
неке од
иницијатива
и активности
које су
реализоване
у претходној
години.

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/dan-maternjeg-jezika
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/svetski-dan-socijalne-pravde
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/svetski-dan-nevladinih-organizacija
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1677078537.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_6tdBwpYsGk
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