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ANALIZA E KERKIMIT - QËNDRIMET E
QYTETARËVE PËR EFIKASITETIN E

SISTEMIT GJYQËSOR NË VERI TË
KOSOVËS 

Në�kuadër�të�projektit
“Rritja�e�transparencës�dhe

sundimit�të�ligjit�në
komunat�me�shumicë

serbe”,�Qendra�Avokuese
për�Kulturë�Demokratike
(ACDC)�ka�realizuar�një
hulumtim�që�kishte�për

qëllim�vlerësimin�e
perceptimeve�të�qytetarëve

për�punën�dhe
funksionimin�e

institucioneve�gjyqësore�në
veri�të�Kosovës.�
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Hulumtimi�i�plotë�është�i
disponueshëm�në�faqen�e
internetit�të�OJQ�ACDC�në
gjuhën�serbe,�angleze�dhe

shqipe.
�
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Më� datë� 13.04.2022� në� Gjykatën
Themelore� në� Mitrovicë,� 10
praktikantë� të� zgjedhur,�para� fillimit
të� punës� praktike,� kanë� pasur� një
takim�me�nënkryetarin,�Bekim�Veliqi.�
Zëvendëskryetari� Veliqi� u� uroi
mirëseardhje� praktikantëve� dhe
shpjegoi� se� çfarë�mund� të�presin�në
tre�muajt�e�ardhshëm�gjatë�praktikës
dhe�cilat�do�të�jenë�rolet�dhe�detyrat
e�tyre�në�gjykatë.�
Praktikantët� janë� të� angazhuar
përmes� OJQ� ACDC� në� projektin
"Rritja�e�transparencës�dhe�sundimit
të� ligjit� në� komunitetet�me� shumicë
serbe�të�Kosovës",�financuar�nga�INL
në�bashkëpunim�me�OJQ�AKTIV.�

TAKIMI I PRAKTIKANTËVE ME
ZËVENDËS KRYETARIN E GJYKATËS

THEMELORE NË MITROVICË 
 

Më�28�prill�është�mbajtur
prezantimi�i�hulumtimit�për

efikasitetin�e�sistemit
gjyqësor�në�veri�të�Kosovës.

�

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_1650914902.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


Projekti�zbatohet�nga�Qendra
për� Ndihmë� Juridike� dhe
Zhvillim� Rajonal� (CLARD)� në
bashkëpunim� me� Institutin
Kosovar� të� Drejtësisë� dhe
OJQ� Qendra� Avokuese� për
Kulturë�Demokratike�(ACDC).

E�projektit�Përkrahja�e�Autorëve
të�Rinj�në�Dialogun
Ndërkulturor�dhe�promovimin�e
diversitetit�kulturor,�i�përkrahur
nga�fondi�i�BE-së�për�Rrjetëzim
Regjional�për�Diversitetin
Kulturor�-�READ,�zbatuar�nga
Instituti�Goethe�në�Shkup�si
partner�udhëheqës�i�5
organizatave�partnere�nga
rajoni:�Asociacioni�Krokodil
(Serbi),�Qendra�për
Bashkëpunim�Ballkanik�LOJA
(Maqedoni�Veriore)�Instituti�i
Librit�dhe�Promocionit
(Shqipëri),�Asociacioni�Kulturor
Kalem�(Turqi)�dhe�Qendra
Multimedia�(Kosovë).�
Objektivi�i�përgjithshëm�i
projektit�është�të�mbështesë
dhe�forcojë�edhe�më�tutje
bashkëpunimin�rajonal�të
shkrimtarëve�të�rinj��dhe
promovimi�i�dhe�respektit�të
ndërsjellë�për�kulturat�e
ndryshme�
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Andjela�Dekiq,�studente�e
gjuhës�dhe�letërsisë�italiane
nga�Kosova,�shkroi�një�oped-
in�të�titulluar�“Fuqia
shëruese�e�letërsisë”,�në�të
cilën�i’u�referua�letërsisë�në
Kosovë�dhe�theksoi
rëndësinë�dhe�fuqinë�e�saj.
Përgjatë�tekstit�të�saj,�ajo
theksoi�se�bashkëpunimi
ndërkulturor�dhe�miqësia
mes�shkrimtarëve�të�rinj�të
kombësisë�serbe�dhe
shqiptare�në�Kosovë�janë
vërtet�të�mundshme.

TNë�kuadër�të�projektit
u�publikuan�dy�OP�ED.

Lulzim�Hakaj,�bashkë
themelues�i�organizatës
REC�ka�shkruar�OP-ED-
in�për�bashkëpunimin
kulturor�duke�zvogëluar
paragjykimet�dhe
stereotipet�e�të�gjitha
komuniteteve�në
Kosovë.

KLINIKË LIGJORE MOBILE
 LEPOSAVIQ

Në�kuadër�të�projektit�“Iniciativa
për� Edukim� kundër� Dhunës� në
Familje� dhe� Dhunës� Seksuale”,
OJQ� ACDC� organizoi� aktivitetin
në� Leposaviq� me� qëllim� të
ndërgjegjësimit� të� qytetarëve
për�problemet�e�dhunës�me�bazë
gjinore� dhe� në� familje,� si� dhe
ofrimin� e� informatave� të
nevojshme� për� përdorimin� e
ndihmës� juridike� falas� për
viktimat�e�dhunës.

OP ED

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/sq/op-ed/op-ed-bashkepunimi-nderkulturor-pa-themel
https://www.acdc-kosovo.org/sq/op-ed/fuqia-sheruese-e-letersise
https://www.youtube.com/watch?v=4unsUiIF2Hg
https://acdc-kosovo.org/
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Në� kuadër� të� projektit� "Rritja� e� reagimit
institucional� ndaj� korrupsionit� në� veri� të
Kosovës",� që� synon� reduktimin� e
korrupsionit� në� veri� të� Kosovës,� OJQ
ACDC� nisi� fushatën� publike� të� dizajnuar
për� të� rritur� ndërgjegjësimin� dhe
njohuritë� e� publikut� rreth� korrupsionit
dhe�mekanizmave�kundër�korrupsionit.�

Në� kuadër� të� fushatës� u� publikua� një
broshurë� informative� për� punën� e
Agjencisë�Kundër�Korrupsionit� në� gjuhën
serbe,�shqipe�dhe�angleze.

BROSHURË - AGJENCIA KUNDËR
KORRUPSIONIT

Në� prani� të� zëvendës-kryetarit� të
Gjykatës� Themelore� në� Mitrovicë,
Bekim� Veliqi� dhe� përfaqësuesve� të
UNMIK-ut,� drejtori� ekzekutiv� i� OJQ
ACDC�Dushan�Radakoviq�nënshkroi
vazhdimin� e� kontratës� me� dhjetë
përkthyes� dhe� pesë
bashkëpunëtorë� juridikë� në
Gjykatën� Themelore� të� Mitrovicës
për�periudhën�tre�mujore.

VAZHDIMI I KONTRATËS ËSHTË
NËNSHKRUAR ME 10 PËRKTHYES

DHE 5 BASHKËPUNËTORË
JURIDIKË

 

Takimi� i� tretë� publik� u� mbajt� më� 19� prill
dhe�përfshiu�anëtarë�të�shquar�të�mediave
(Tatjana� Lazarević� ‒� redaktore� e� portalit
KoSSev,� Nenad� Radosavljeviq� ‒� Drejtor� i
RTV� MIR� dhe� Darko� Dimitrijeviq� ‒
kryeredaktor�i�Radio�Gorazhdevac),�të�cilët
dhanë�njohuritë�e� tyre�në�situatën�në�veri
të�Kosovës�lidhur�me�korrupsionin.

TAKIMI I TRETË PUBLIK 
 

Përkthyesit� dhe� bashkëpunëtorët� juridikë� janë� të
angazhuar� përmes� OJQ� ACDC� në� projektin� e
financuar� nga� UNMIK-u� “Lehtësimi� i� qasjes� në
drejtësi� dhe� promovimi� i� të� drejtave� të� njeriut� në
rajonin�e�Mitrovicës”.

Në�takim�u�diskutua�edhe�për�raportimin
e�mediave� për� korrupsionin,� angazhimin
e�qytetarëve,�problemet�me�raportimin.

https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1650529522.pdf
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://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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Në�prill�të�vitit�2022,�OJQ�ACDC�organizoi�një�seri�ligjëratash�publike�me�titull�“Roli�dhe
përgjegjësitë� e� Institucionit� të� Ombudspersonit� të� Kosovës”.� Ligjëratat� publike� janë
mbajtur�në�Zveçan,�Skenderaj�dhe�Mitrovicë�Veriore.�

+381� 64� 11� 77� 871

+383�44�539�852

Ngjarjet�mblodhën�së�bashku�studentë�dhe�të�rinj�të�cilët�patën�mundësinë�të�mësojnë
më� shumë� për� Institucionin� e� Ombudspersonit� të� Kosovës.� Për� më� tepër,� të
pranishmëve� i’u� shpërndanë�broshura� informative�dhe� fletushka�që�ofrojnë� informata
për�punën�dhe�detajet� kontaktuese� të� zyrave� relevante� lokale�në� rajonin�e�Mitrovicës.
Ligjëratat� janë�pjesë�e� fushatës�publike�të�realizuar�në�kuadër�të�projektit� të� financuar
nga�UNMIK-u�dhe�synojnë�të�rrisin�dukshmërinë�e�Institucionit�të�Avokatit�të�Popullit�në
Kosovë.

M4Y TRAJNIMESH
Në� kuadër� të� projektit
Komunat� për� Rininë,� një
seri� trajnimesh� u� mbajtën
në�prill.�Trajnimi�kishte�për
qëllim�t'u�sigurojë�të�rinjve
aftësitë� të� buta� dhe
menaxhimin� e� projektit
dhe� sipërmarrësit� aftësi� të
përshtatura� me� buxhetin
dhe� qëllimin� e
subgranteve.

Të� rinjtë� që� kanë
përfunduar�trajnimin�do�të
kenë�mundësi� të�aplikojnë
për� grante� brenda
komunave�të�tyre.

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/


Dushan� Radakoviq,� Drejtor
Ekzekutiv� i� Qendrës
Avokuese� për� Kulturë
Demokratike� ishte� panelist
në�konferencën�“E�kaluara,�e
tashmja,�FORUMI�I�ARDHMËS
‒� Gjendja� e� Pajtimit� në
Kosovë”,�organizuar�nga�OJQ
AKTIV.
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E KALUARA, E TASHMJA,
FORUMI I ARDHMËS

Agjencia� për� Ndihmë� Juridike� Falas
në� ambientet� e� Qendrës� Avokuese
për� Kulturë� Demokratike� organizoi
tryezën�me�përfaqësues�të�OJQ-ve�në
Mitrovicën� e� Veriut.� Qëllimi� i� tryezës
ishte� forcimi� i� bashkëpunimit
ndërmjet� Agjencisë� dhe� OJQ-ve� që
merren�me�mbrojtjen�e�kategorive�të
cenueshme� sociale� me� qëllim� të
promovimit�të�ndihmës�juridike�falas
dhe�krijimin�e�qasjes�së�barabartë�në
drejtësi.

Drejtori� ekzekutiv� i� Qendrës� Avokuese� për
Kulturë�Demokratike,�Dushan�Radakoviq,�ishte
i� ftuar� në� emisionin� “Slobodno� Srpski”,
prodhuar�nga�New�Press�dhe�Qendra�Mediale
në�Çagllavicë.�Në� intervistë�për�Budimir�Niçiq,
ai�ka�deklaruar�se�edhe�pas�pesë�vjet�e�gjysmë
që�nga�fillimi�i�bisedimeve�ndërmjet�Beogradit
dhe� Prishtinës� në� Bruksel,� ende� nuk� ka
ndryshime� konkrete� pozitive� në� jetën� e
qytetarëve.
Emisionin�e�plotë�mund�ta�ndiqni�në�videon�e
mëposhtme:

TRYEZA E AGJENCISË PËR
NDIHMË JURIDIKE FALAS

SLOBODNO SRPSKI

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


BESIMET MEDIALE

Organizatat� e� mbledhura� në� iniciativën
“Open”� lëshuan� dy� komunikata� për
mediat� lidhur� me� pretendimin� e
kryeministrit� të� Kosovës� për� motivin
etnik� të� sulmit� në� banesën� e� Selver
Haradinajt�në�vitin�2012�dhe�për�sulmet�e
armatosura� ndaj� Policisë� së� Kosovës.
Njoftimet� për� shtyp� janë� të
disponueshme�vetëm�në�gjuhën�serbe.
�
��������������������Deklaratë�për�shtyp�1

��������������������Deklarata�për�shtyp�2
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Në� paraqitjen� e� parë�mediale� në� kuadër� të
projektit� Ballafaqimi� me� të� kaluarën� dhe
pajtimi� në� Kosovë� përmes� ndërgjegjësimit
për�çështjet�e�personave�të�zhdukur,�Dushan
Radakoviq,� Drejtor� Ekzekutiv� i� Qendrës
Avokuese�për�Kulturë�Demokratike�dhe�Ines
Aljoviq�Mihajloviq,�Koordinatore�e�Projektit,
prezantuan� projektin� dhe� aktivitetet� e
ardhshme.

Rëndësia�e�personave�të�zhdukur�në�Kosovë
edhe�një�herë� theksohet�në�bisedën�e�dytë
për� media,� ku� të� ftuar� ishin� Negovan
Mavriq,� koordinator� i� Shoqatës� së
Personave� të� Zhdukur� nga� Hoça� e� Madhe
dhe� përfaqësues� i� Qendrës� Burimore� dhe
Ines� Aljoviq� Mihajloviq,� koordinatore� e
projektit.

Gjatë� diskutimit,� z.� Mavriq� theksoi� se
angazhimi� i� Uashingtonit� dhe� i� Brukselit
është� i� domosdoshëm� për� zgjidhjen� e
çështjes�së�personave�të�zhdukur.

Në� prill,� OJQ� ACDC� kreu� anketën�mbi
pozitën� e� grave� në� veri� të� Kosovës.
Hulumtimi� është� pjesë� e� projektit
Women�for�Women�‒�United�in�Power�i
mbështetur�nga�Reactor�‒�Research�in
Action� dhe� partnerët� e� tyre� përmes
Aksionit� “Përparimi� i� Barazisë� Gjinore
përmes� Procesit� të� Anëtarësimit� në
BE”.

ANKETË MBI POZITËN E GRAVE NË VERI TË
KOSOVËS

Në� kuadër� të� projektit� Promovimi� i
Dialogut�Ndëretnik�në�Pushtetin�Lokal,
OJQ� ACDC� realizoi� hulumtimin� për
gjendjen� aktuale� të� marrëdhënieve
ndëretnike� dhe� nevojën� për
përmirësimin�e�jetës�së�përditshme.

Të� dhënat� janë� mbledhur� përmes
fokus� grupeve� dhe� pyetësorëve� të
realizuar� në� tri� vendbanime
multietnike� në� veri� të� Mitrovicës� dhe
në�hulumtim�janë�përfshirë�njerëz�nga
të�gjitha�komunitetet.

HULUMTIMI MBI MARRËDHËNIET
NDËRETNIKE

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://acdc-kosovo.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQZI6vRDnNzimowv_GRiImAoHlUhP_8tpzavM3WVUq9niPBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

