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У оквиру пројекта „Промовисање међуетничког дијалога у локалној самоуправи“,
који финансира Национална задужбина за демократију (NED), а спроводи Центар
за заступање демократске културе (ACDC) објављена је анализа под називом
"Унапређење међуетничке сарадње у Северној Митровици". Ово свеобухватно
истраживање имало је за циљ да истражи ставове грађана свих националности о
условима живота у овим насељима и могућностима за унапређење положаја и
сарадње грађана. Поред тога, анализа настоји да допринесе повећању нивоа
међунационалне сарадње и подржи међуетничку сарадњу и иницијативе које ће
зближити заједнице у мултиетничкој зони у Северној Митровици.
Комплетна анализа доступна је на сајту НВО ACDC на сва
три језика:

Током августа, настављени су састанци за
представницима свих заједница. Ови састанци ће такође
резултирати конкретним потребама заједнице и помоћи
у развоју малих пројектних идеја. Циљ пројекта
„Промовисање међуетничког дијалога у локалној
самоуправи“ је да се преко одбора за заједнице
ефикасно ради са свим заједницама у Северној
Митровици на утврђивању њихових потреба и
формулисању пројеката.

АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЊА 
“УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУЕТНИЧКЕ САРАДЊЕ У СЕВЕРНОЈ МИТРОВИЦИ”

У склопу пројекта “Жене за жене –
уједињене и оснажене“ у току месеца
августа одржана су три састанка са
женама са севера Косова које су се
укључиле у стварање женске мреже која
има за циљ јачање положаја жена као и
поспешивање сарадње са већ
постојећим мрежама на Косову. У склопу
истог пројекта одржан је састанак
заговарања у циљу бољег укључивања
жена из невећинских заједница у процес
приступања ЕУ и бољег укључивање
њихових потреба и приоритета у
Извештаје о напретку Косова. 

Састанци заговарања

Пројекат „Жене за жене – уједињене
и оснажене“, који спроводи НВО 
ACDC, подржали су Реактор –
Истраживање на делу и њихови партнери
кроз акцију „Унапређење родне
равноправности кроз процес приступања
ЕУ“. Ову акцију финансира Европска унија и
суфинансира Шведска агенција за
међународни развој и сарадњу.
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Од августа 2022. године, НВО Центар за заступање
демократске културе наставиће да пружа услуге бесплатне
правне помоћи у својим просторијама као подршка
Канцеларији за бесплатну правну помоћ на северу Косова. С
тим у вези, НВО ACDC позива све оне који имају проблема у
остваривању својих права на Косову да посете канцеларију
и контактирају правне сараднике који ће им пружити
бесплатне правне услуге, информације и савете.

Продужетак уговора са преводиоцима и правним сарадницима
Дана 25. августа 2022. године, у присуству председника Основног суда у
Митровици Љиљане Стевановић, извршни директор Центра за заступање
демократске културе, Душан Радаковић, потписао је продужетак уговора са
шест преводиоца и два правна сарадника у Основном суду у Митровици, и
једним правним сарадником који ће бити ангажован на одељењу Апелационог
суда у Северној Митровици, на период од десет месеци.
Преводиоци и стручни сарадници су ангажовани преко преко пројекта “Даља
подршка приступу правосуђу и људским правима у региону Митровице”,
финансираног од стране УНМИК-а. 

Током августа, НBО ACDC је у оквиру пројекта
М4Y (Општина за младе) спровео тренинге за
волонтере и посматраче који ће помагати
неформалним групама младих у спровођењу
друштвено одговорних пројеката. Тренинзи су
спроведени у све четири општине у којима
НВО ACDC сроводи пројекат, Звечан, Вучитрн,
Србица и Ранилуг. Волонтери и посматрачи су
такође млади људи који су спремни да своје
време и знање уложе у помоћ друштву и
помагаће у имплементацији 36 пројеката који
су одобрени у првом кругу М4Y пројекта у ове
четири општине.

M4Y Training
 

Поред ових активности, тим НВО ACDC је
покренуо нови круг имплементације пројекта
М4Y кроз процес кампање информисања и
мобилизације младих за учешће у тренинзима
М4Y.



Представници организација цивилног
друштва и медија из српске заједнице
на Косову, окупљени око платформе
Емпирика, укључујући и ACDC,
почетком августа издале су
саопштење у којем позивају све
стране да мирним путем реше кризу
на северу Косова насталу због најаве
почетка спровођења одлуке о
пререгистрацији српских таблица (са
ознакама градова на Косову) на РКС и
успостављања реципроцитета о
личним картама које издаје
Републилка Србија. 

Организације цивилног друштва из
српске заједнице на Косову, које су
део иницијативе Опен, међу којима је и
Центар за заступање демократске
култутре – ACDC, издале су заједничко
саопштење у коме се тражи од Владе
Косова оснивање Заједнице општина
са српском већином.

ТВ ЕМИСИЈАУ склопу пројекта ,,Побољшање
транспарентности и владавине закона у
општинама са већински српским
становништвом,, који финансира Биро за
међународну сарадњу у борби против
наркотика  и спровођење закона (INL) а који
спроводи ACDC у сарадњи са НВО Активом,
емитована је медијска емисија у којој су гости
били стажисти Бојана Србљак, Милена
Митровић  и Велиша Вучуровић, који су били
ангажовани на истоименом пројекту а који су
имали прилику да говоре о својим искуствима
која се тичу рада у правосудним институцијама.
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У Северној Митровици одржана је јавна расправа о
мерама реципроцитета косовске владе и о сродним
темама. Учесници ове дебате били су репрезентативне
невладине организације које се већ годинама баве
сличном тематиком, али и медији како би дискутовали
о потенцијалним решењима. Јавну расправу су
организовали Грађанска иницијатива Српски опстанак
и Грађанска иницијатива за Зубин Поток. Учешће у
овом скупу је, као један од панелиста, узео и извршни
директор НВО ACDC – Душан Радаковић.

Извршни директор НВО ACDC - Душан Радаковић је за
Н1 дао изјаву и представио своје виђење ситуације о
томе како договор Београда и Приштине изгледа у
пракси, односно шта се тачно са српском личном
картом може на Косову, те да ли се институције
стварно труде да очувају присутност Србије на
Косову.

@ Srpski Opstanak | Facebook ЈАВНА РАСПРАВА
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