
 



Правосуђе у митровачком региону – истраживање  

 

Објавио: 

Центар за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) кроз пројекат ''Допринос јачању 

интегрисаног правосудног система у митровачком региону кроз анализу и истраживање”  

 

О издавачу: 

Центар за алтернативно решавање спорова (АДРЦ) је организација са седиштем у 

митровичком региону чији рад је усмерен на приступ правди путем посредовања и на 

поспешивање комуникације и обостраног разумевања међу заједницама.  

 

АДРЦ помаже судовима, тужилаштву, странкама на њихов захтев, интервенишући на 

приступачан начин који штеди и време и новац како би решио легитимне захтеве 

странака у спору. Препознат као законски акт, сваки споразум постигнут у процесу 

посредовања има снагу извршне исправе. 

 

Поред пружања услуга посредовања, АДРЦ доприноси и ширим иницијативама помирења 

у митровичком региону кроз изградњу људских капацитета за дијалог и преговарање и 

пружа оквир за међуетнички ангажман. 

 

Центар за алтернативно решавање спорова - Центар за медијацију Митровица 

ул. Оливер Ивановић/Сами Фрашери бр.52, Северна Митровица 

Контакт: info@mediation-mitrovica.org 

+383 (0) 45 309 715    

+383 (0) 49 403 203  

Веб сајт: www.mediation-mitrovica.org  

 

Ова публикација је израђена уз подршку Немачке агенције за међународну сарадњу 

‘’Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH’’. Садржај и мишљења 

изражена у овом документу искључива су одговорност Центра за алтернативно решавање 

спорова и ни на који начин не одражавају ставове донаторске организације. 

Сва ауторска права задржава Центар за алтернативно решавање спорова. Ниједан део ове 

публикације не сме се објавити у било ком облику или на било који начин без дозволе. 
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УВОД 

Ово испитивање јавног мњења о систему правосуђа спроведено је у периоду између 

септембра и децембра 2019. године. У истраживању је учествовало преко 1800 

испитаника, 70 учесника фокус група и урађена су 6 интервјуа са професионалцима који су 

укључени у рад судских институција. 

Професионалци који су интервјуисани у склопу истраживања су: Шућри Суља, главни 

тужилац Основног тужилаштва у Митровици, Јусуф Демири и Исмет Бериша, службеници 

Основног суда у Митровици, Љубомир Пантовић, адвокат, Увејс Гаши лиценцирани 

медијатор и адвокат и Душан Радаковић, лиценцирани медијатор и извршни директор 

невладине организације Центар за заступање демократске културе (ACDC). 

Када је реч о учесницима фокус група, по једна фокус група је одржана у свакој од седам 

општина које су у надлежности Основног суда и Основног тужилаштва у Митровици и то 

на следећи начин: фокус  групи у Северној Митровици присуствовало је 10 учесника, у 

фокус групи у  Јужној Митровици је учествовало 10 учесника, у фокус групи у Вучитрну је 

учествовало 10 особа,  у фокус групи у Србици је учествовало 9 испитаника, фокус група у 

Лепосавићу имала је 10 учесника, док је фокус групи у Звечану присуствовало 13 учесника, 

а фокус групи у Зубином Потоку 8 учесника.  

Главни циљ истраживања био је пружање увида у ставове, однос, поверење и искуства 

грађана према процесу интеграције правосуђа који се десио октобра/новембра 2017. 

године и раду интегрисаног суда и тужилаштва. Истраживање указује и на 

функционисање и степен задовољства правосудним системом који је претходио овом 

процесу тј. периоду пре новембра 2017. 

По завршетку сукоба на Косову у јуну 1999. године, Мисија Уједињених нација на Косову 

(УНМИК) преузела је привремену управу на свим нивоима на Косову, укључујући 

правосудни систем. С изузетком четири општине са српском већином на северу Косова 

(Северна Митровица, Зубин Поток, Лепосавић и Звечан) где су правосудне институције у 

систему Србије наставиле да раде паралелно са привременим институцијама УНМИК-а, на 

остатку Косова, правосудне институције Србије, престале су да функционишу. Ситуација 

се променила након што је Косово прогласило независност 2008. године. Након овог 

догађаја, институције УНМИК-а замениле су косовске институције, међутим, због 

нерешене ситуације у општинама са српском већином у којима је већина институција 

Србије и даље функционисала (неке функционишу и данас) и отпору  заједнице 
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интеграцији у систем Косова, косовске власти нису биле у стању да формирају правосудне 

институције, али ни било које друге. 

У том тренутку, Основни суд и Основно тужилаштво у Митровици функционисали су само 

из огранка смештеног у Вучитрну, док је „Основни суд у Косовској Митровици“, 

институција у систему Србије, ограничио своје функционисање на грађанске случајеве, 

дајући предност случајевима из области породичног права, попут развода, старатељства, 

оставине, јер нису имали могућност да кривично гоне због немогућности спровођења 

извршног поступка. 

Таква ситуација се одржала до имплементације Бриселског споразума о правосуђу. 

Наиме, 2013. године Београд и Приштина су потписале Први споразум о принципима 

нормализације односа1. Споразум је постигнут у оквиру Бриселског дијалога; процеса који 

има за циљ нормализацију односа две потписнице и побољшање изгледа за интеграцију. 

Међу договореним мерама, Споразум, који ће касније постати познат као „Бриселски 

споразум“, предвидео је да ће се „правосудни органи интегрисати и деловати у косовском 

правном систему“.  Каснији Споразум о правосуђу2 из 2015. потврдио је ову обавезу и 

поставио темеље за Основни суд чија би се надлежност проширила на цео регион 

Митровице, и који би се налазио у Северној и Јужној Митровици и где ће позицију 

председника суда преузети судија из редова српске заједнице. Договорено је да овај суд 

има две зграде (у Јужној и Северној Митровици) и четири огранка (Зубин Поток, 

Лепосавић, Србица и Вучитрн). Споразумом о правосуђу предвиђено је да се Основно 

тужилаштво смести у етнички мешовити део града - Бошњачку махалу и да га води 

тужилац који је косовски Албанац. Такође је предвиђене и друге одредбе које се односе на 

Апелациони суд. Споразумом је такође јасно дефинисано да се очекује да се ове мере 

спроведу тј.  да јединствено правосуђе буде у потпуности функционално до 1. септембра 

2015. 

Споразум је, међутим, коначно примењен тек 24. октобра 2017. и интегрисане институције 

почеле су да функционишу новембра 2017. године. 

 
1 http://www.kryeministri-
ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_B
RUSSELS_en.pdf 
2 https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Agreement_on_Justice_-_9_Feb_2015__1.pdf 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf
http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/FIRST_AGREEMENT_OF_PRINCIPLES_GOVERNING_THE_NORMALIZATION_OF_RELATIONS,_APRIL_19,_2013_BRUSSELS_en.pdf
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/docs/Agreement_on_Justice_-_9_Feb_2015__1.pdf
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Главни утисак у овом испитивању јавног мњења је ниво политизације када је реч о 

поверењу у интегрисане правосудне институције у региону Митровице - Основни суд у 

Митровици и Основно тужилаштво у Митровици. Иако у самој анкети није установљено 

постојање примедби или сумња у политизовање од стране самих институција, политичка 

уверења испитаника су пресудна у томе како они виде ефикасност ових институција, бар 

према речима испитаника из фокус група. 

 

Другим речима, Основни суд у Митровици и Основно тужилаштво у Митровици се пре 

свега сматрају „косовским институцијама“ и као такви неизбежно изазивају  емотивну 

реакцију која се значајно разликује између испитаника који су косовски Албанци и 

косовски Срба. 

Утемељени на оваквим предрасудама, резултати показују да су се албански испитаници 

можда суздржавали да критикују ове институције, док српски испитаници нису увидели 

могуће користи од новог, мултиетничког правосудног система. 

 

Дакле, постоје значајне разлике у перцепцијама албанских и српских испитаника у скоро 

свим питањима која указују на потребу да ове институције развију посебну стратегију чији 

циљ би био пружање осећаја власништва заједници косовских Срба који живе у општинама 

које спадају у надлежност ових институција.  
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ОПИС УЗОРКА 

Истраживање је обухватило 7 општина митровичког региона које су у надлежности 

Основног суда и Основног тужилаштва у Митровици, док је број упитника био расподељен 

према броју становника који је утврдила Косовска агенција за статистику.  У свих 7 

општина подељено је 1833 упитника. 

Број испитаника по општинама је следећи: 276 у Северној Митровици, 212 у Јужној 

Митровици, 295 у Вучитрну, 270 у Србици, 262 у Зубином Потоку, 260 у Лепосавићу, 258  у  

Звечану. 

 

 

 

Треба напоменути да би у неким представљеним графиконима проценти могли варирати 

+/- 0,2% од целе стотине што се догађа услед аутоматског заокруживања децимала помоћу 

програма за статистичку анализу. 

Најмлађи испитаник имао је 18 година, а најстарији 97 година, док је просечна старост свих 

испитаника била је 34,46 година. 
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Испитаници из српске заједнице чине нешто више од половине испитаних (1010), док су 

остали Албанци (786) и припадници других етничких група заступљених у региону 

Митровице (14 Бошњака, 8 Турака, 2 Горанаца, 3 Рома и 4 Египћана). Није било испитаника 

који се декларишу као припадници заједнице Ашкалија. Шест испитаника се није 

изјаснило којој етничкој групи припадају и стога нису приказани на графикону.  
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Због малог броја испитаника из етничких група осим Срба и Албанаца, расподела одговора 

по етничкој припадности биће представљена само за ове две групе где су узорци 

статистички релевантни. 

Скоро 46% испитаника су мушкарци, а остали су жене или испитаници који нису желели 

да одговоре на питање. 

 

Када је у питању ниво образовања, половина испитаника имала је средњошколску 

диплому (888), док је 20% са дипломом основих или мастер студија. 
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НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 Трећина испитаника (32,3%) не сматра да су добро информисани о својим 

правима. 

 79% испитаника није имало искуства са институцијама правосуђа. 

 Скоро 60% албанских испитаника верује интегрисаним институцијама више 

од правосудних институција које су постојале пре интеграције. 

 Од оних који су имали искуства са интегрисаним Основним судом у 

Митровици, 43% је исто оценило као „позитивно". 

 57% анкетираних Срба не сматра да је након интеграције правосудни систем 

у региону Митровице постао ефикаснији. 

 20% испитаника се слаже са тврдњом да је након интеграције правосудни 

систем у региону Митровице постао непристраснији. 

 86% анкетираних Албанаца би желело да портпарол суда и тужилаштва 

чешће буду у медијима. 

 64% испитаника је изјавило да би им било непријатно уколико би били део 

случаја који води тужиоц из ромске, ашкалијске или египћанске заједнице. 

 81% испитаних Срба се не би осећало пријатно да им судија Албанац 

одлучује у кривичном поступку у коме би били странка. 

 51% испитаника није упознато са могућношћу алтернативног решавања 

спорова посредовањем. 

 9% испитаника је имало контакт са Центром за медијацију. 
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Испитивање јавног мњења 
 

Знање о правима грађана 
 

Да ли мислите да имате довољно информација о својим правима на Косову? 

 

Већина испитаника (45,8%) сматра да су добро информисани о својим правима. Међутим, 

постоје разлике у овој перцепцији када је у питању етничка припадност испитаника. Иако 

је проценат Албанаца и Срба који се осећају довољно упознати са њиховим правима готово 

једнак и износи скоро половину испитаника из сваке етничке групе, 8% више Албанаца 

него Срба верује да нису довољно информисани. 

 

 

Образовање је такође фактор који утиче на перцепцију испитаника о њиховом познавању    

грађанских права. Што је виши ниво образовања, испитаници сматрају да су 

информисанији о својим правима. Следи расподела одговора по степену образовања. 

 

 Да Не Не знам 

Основна школа 48,2% 47% 4,8% 

Средња школа 39,4% 36,7% 24% 
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Докторат 71,4% 14,3% 14,3% 
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Испитаници старији од 56 година су они који сматрају да су најбоље информисани о својим 

правима (62%), за њима је старосна група између 30 и 55 година (50,7%). Када је реч о 

најмлађим испитаницима, њихова перцепција је врло подељена 37% сматра да зна своја 

права, а исти проценат наводи да нису упознати са својим правима. 

Према њиховој личној процени, становници Зубиног Потока најмање су информисани о 

својим правима (27,2% каже да познаје своја права), а следе становници Звечана (32,9%), 

док су најбољи информисани о својим правима становници Лепосавића (67%) и Србице 

(56%). 

Пол испитаника не игра значајну улогу у начину на који испитаници оцењују знање о 

својим правима. 

 

Знање и искуства са интегрисаним институцијама правосуђа 

Да ли сматрате да сте добро информисани о Бриселском споразуму о интеграцији 

институција правосуђа и његовој примени у региону Митровице? 

 

Трећина испитаника је одлучна у ставу да није довољно обавештена о Бриселском 

споразуму и каснијој интеграцији правосудних институција у региону Митровице. Близу 

20% испитаника је заинтересовано да сазна више о овом споразуму. 

 

 

 

 

17.50%

29.50%

18.80%

34.30%

Добро сам информисан/а

Донекле сам информисан/а

Чуо/ла сам за то али бих волео/ла 
више да сазнам

Нисам информисан/а о томе
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Срби су, према властитој перцепцији, боље информисани и нешто више заинтересовани да 

сазнају о интеграцији институција правосуђа од Албанаца.  

 

Како расте ниво образовања испитаника, тако расте и проценат оних који сматрају да су 

добро информисани о овом процесу – па тако 66,8% факултетски образованих испитаника 

сматра да је добро или донекле информисан о споразуму о интеграцији. 

Различите кампање информисања и подизања свести о споразуму највише би користиле 

испитаницима у старосној групи између 18 и 29 година јер чине 50,8% оних који су 

одговорили да би желели да знају више о овом процесу. 

У поређењу са претходним питањем где су становници Србице били најбоље информисани 

о својим правима, када је у питању Бриселски споразум о интеграцији правосуђа, они су 

најмање обавештени са само 5,6% који тврде да су довољно добро упознати овим 

споразумом. Следе становници Јужне Митровице од којих 12,8% сматра да је добро 

информисано о споразуму. Најбоље су обавештени становници Лепосавића (26%) и 

Вучитрна (24%). 

Најзаинтересованији да сазнају о овом споразуму су становници Зубиног Потока, Звечана 

и Јужне Митровице. 

Пол не игра значајну улогу у томе колико су добро информисани испитаници о споразуму 

о интеграцији, али жене (36,6%) су нешто заинтересованије да сазнају више о томе од 

мушкарца (30,5%). 

19.70%

14.60%

28.50%
31%

20.70%

16.40%

31.20%

38.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Срби Албанци

Колико сте информисани о Бриселском споразуму 
о правосуђу?

Добро сам информисан/а

Донекле сам информисан/а

Чуо/ла сам за то и волео/ла бих више да сазнам

Нисам информисан/а о томе
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Када су у питању испитаници са фокус група; у Србици, где је ниво знања о детаљима 

споразума најнижи, учесници су незаинтересованост објаснили недостатком 

транспарентности. Према њиховим речима, с обзиром да информације нису биле лако 

доступне, људи су изгубили интересовање које су имали за овај процес. С друге стране, 

учесници фокус групе у Вучитрну изразили су мишљење да је проценат људи који су 

донекле упознати са споразумом требао бити већи. Сматрају да је врло важно да се јавност 

бар мало упозне са споразумом, јер је он унео много промена у њихов свакодневни живот 

и још увек ће доносити додатне промене. 

 

У Зубином Потоку, где је поред Звечана ниво интересовања за детаље споразума највиши, 

учесници су то интересовање објаснили личним учешћем. Према њиховим речима, 

значајан број косовских Срба директно је прошао кроз процес интеграције или, ако је члан 

породице интегрисан, то су доживели индиректно. Ефекат овог процеса био је значајан за 

живот њихових породица, па је због тога и интересовање веће. Међутим, како су објаснили 

учесници, ово интересовање је ограничено на оне који су имали везе са судом, док су 

остали покупили опште знање путем интеракције са људима који су директно погођени. 

У свим фокус групама преовлађује перцепција да су информације о овом процесу доступне 

само онима који су били високо мотивисани да их стекну. 

 

Да ли сте имали искуства са Основним судом у Митровици или Основним 

тужилаштвом у Митровици? (више понуђених одговора) 

 

Велика већина испитаника (78,8%) изјавила је да није имала искуства са судом и 

тужилаштвом у региону Митровице, пре или после интеграције, али проценат оних који су 

имали искуства са интегрисаним тужилаштвом је нешто виши након интеграције. 
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Становници Вучитрна су константно имали највише искуства са  институцијама правосуђа 

пре и после интеграције, док су становници Звечана, Лепосавића и Зубиног Потока имали 

најмање искуства са институцијама правосуђа. 

 

Очекивано албански испитаници имају нешто више искуства са институцијама правосуђа 

у региону Митровице. Чак 86% Срба одговорило је да никада није имало искуства са 

институцијама правосуђа , у поређењу са 71,1% анкетираних Албанаца. 

 

Од оних који су одговорили да су имали искуства са неким од институција правосуђа, пре 

или после интеграције, већина су становници Вучитрна. 

 

8.60% 6.30% 8.90% 10.50%

78.80%

Да, имао/ла сам искуства са косовским судовима пре интеграције (пре новембра 2017) 

Да, имао/ла сам искуства са тужилаштвом пре интеграције, док је било измештено у 
Вучитрну (пре новембра 2017)

Да, имао/ла сам искуства са интегрисаним судом (након новембра 2017)

Да, имао/ла сам искуства са интегрисаним тужилаштвом (након новембра 2017)

Не, нисам имао/ла искуства са ниједним правосудним системом
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Мушкарци (28,5%) су имали више искуства са институцијама правосуђа него жене (15%), 

пре и после интеграције. 

9.90%

8%

5.10%

12.90%

28.90%

28.60%

22.30%

13.40%

38.80%

52.70%

49%

35.50%

8.60%
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1.60%

3.30%

3.60%

6.40%

12.40%

3.30%

1.80%

0.60%

12.40%

7.20%

4.50%

5.70%

11.80%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Да, имао/ла сам искуства са косовским 
судовима пре интеграције (пре новембра 

2017)

Да, имао/ла сам искуства са тужилаштвом пре 
интеграције, док је било измештено у 

Вучитрну (пре новембра 2017)

Да, имао/ла сам искуства са интегрисаним 
судом (после новембра 2017) 

Да, имао/ла сам искуства са интегрисаним 
тужилаштвом (након новембра 2017)

Проценат особа које су имале искуства са 
правосудим институцијама по месту пребивалишта

Звечан Лепосавић Зубин Поток Србица

Вучитрн Јужна Митровица Северна Митровица
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Иако испитаници уопштено имају мало искуства са институцијама правосуђа, очекивано 

су млађи испитаници имали мање искуства од старијих. 

 

Током квалитативног дела истраживања, испитаници у више фокус група, али пре свега у 

Јужној Митровици и Зубином Потоку, изјавили су да процењују да је проценат људи који 

тврде да нису имали искуства са институцијама правосуђа превисок, објашњавајући да су 

вероватно  испитаници  разумели превише буквално шта значи имати искуства са  

институцијама правосуђа као нпр. бити странка на рочишту. Њихов став је да проценат 

људи који су морали да прибаве друге врсте докумената (нпр. потврде да се против њих не 

води поступак или да нису осуђивани) од суда, као и да је проценат људи који су имали 

71.50%

85%

60.00% 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00%

Нисам имао/ла искуства са институцијама 
правосуђа

Искуство са институцијама правосуђа - по полу 

Жене Мушкарци

86.10%

74.40%

65.40%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Нисам имао/ла искуства са институцијама правосуђа
- по старосним групама

56-99 30-55 14-29
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искуства  се адвокатима или бележницима или су прошли кроз процес  посредовања, мора 

бити већи. Међутим, учесници фокус групе у Звечану истакли су да проблем приступа 

личним документима3 виде као могући разлог зашто је проценат Срба који тврде да нису 

имали искуства са правосудним институцијама већи. Поред тога, учесници у Лепосавићу 

истакли су да Срби из северних општина и даље користе неке од услуга правосудних 

институција Србије јер је преостале случајеве ''Основног суда у Косовској Митровици''4 

преузео Основни суд у Лесковцу и воде се у Србији. 

 

Ако је одговор на ваше претходно питање био „Да“, колико сте били задовољни 

услугом? 

 

Мишљења испитаника о квалитету услуга правосудних институција углавном су 

подељена, али се примећује благо повећање задовољства радом суда и тужилаштва после 

интеграције. 

Међу онима који су имали искуства са судом пре интеграције, већина је задовољна. 

 

 
3 Цивилна регистрација Срба у општинама на северу била је значајан проблем до јула 2017. године када је привремена одлука 
косовске владе олакшала регистрацију бракова склопљених пред српским институцијама у овим општинама. Пре тога, 
људима који се нису могли регистровати као грађани Косова такође је онемогућено да добију личне карте и друге личне и 
путне исправе, чиме су им ограничили права да користе услуге правосудних институција. Више о теми: 
https://www.scribd.com/document/392127829/Civil-Registration-in-Kosovo-a-bureaucratic-nightmare 
4 „Основни суд у Косовској Митровици“ је било званично име суда у српском систему, који је функционисао у општинама са 
српском већином пре интеграције. 

https://www.scribd.com/document/392127829/Civil-Registration-in-Kosovo-a-bureaucratic-nightmare
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Проценат одговора је сличан када је у питању искуство са тужилаштвом пре интеграције, 

али може се приметити нешто већи проценат незадовољних испитаника -  39,40% који су 

изјавили да је искуство „негативно", 27,9% је навело да је њихово искуство „позитивно“, а 

32,7% је изјавило да је њихово искуство „задовољавајуће“. 

 

 

Највиши степен задовољства примећен је код суда након интеграције.  

Испитаници су били нешто мање задовољни тужилаштвом него судом, али интегрисано 

тужилаштво је и даље боље рангирано од тужилаштва пре интеграције. 

30.60%

32.30%

37%

Ниво задовољства испитаника  који су одговорили 
да су имали искуства са радом суда пре интеграције

Веома задовољан/на Задовољан/на Незадовољан/на

39.40%

32.70%

26.60%

Ниво задовољства испитаника који су имали 
искуства са тужилаштвом пре интеграције

Веома задовољан/на Задовољан/на Незадовољан/на
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Слично је мишљење Душана Радаковића, извршног директора Центра за заступање 

демократске културе, који је такође у интервјуу изјавио да је суд након интеграције имао 

боље резултате од тужилаштва. Иако је тужилаштво радило у „нехуманим“ условима пре 

интеграције, они су показали „већу ефикасност“ у тим условима, рекао је он. Његово 

мишљење је да су се судске структуре боље прилагодиле интеграцији. Међутим, подвукао 

је да на ефикасност целог правосудног система негативно утиче лоша сарадња  

полицијских структура, тужилаштва и суда. 

Мишљење главног тужиоца Основног тужилаштва у Митровици, Шућири Суље је, 

међутим, другачије. По његовом мишљењу, интеграција је у великој мери допринела већој 

ефикасности тужилаштва. Додатних 10 тужиоца довело је до већег степена ефикасности и 

завршених случајева, навео је у интервјуу који је спроведен у оквиру овог истраживања. 

Заправо, према мишљењу Суље, тужиоци Основног тужилаштва у Митровици често 

прелазе очекивану норму за више од 100%. 

Ниво поверења и задовољства радом институција може се да се побољша, сматрају 

учесници фокус група. Правна заштита осетљивих група, осуђивање лица на високом 

положају за корупцију, проактивнији и транспарентнији приступ јавности, посебно када је 

у питању јавно објављивање оптужница и пресуда и потпуна деполитизација правосуђа, 

неке су од најчешћих препорука учесника за које верују да би допринеле већем нивоу 

поверења у институције. 

Када је реч о српским учесницима фокус група, захтев за решавање убиства Оливера 

Ивановића и професионализацију полицијских структура такође се помињу као предуслов 

за добијање поверења српске заједнице.  

 

Ако сте имали искуства или предмет у неком од интегрисаном суду или 

интегрисаном тужилаштву, шта мислите о следећим услугама? 

 

Преко 20% испитаника који су одговорили на ово питање нису били задовољни 

информацијама које су добијали током трајања процеса. 
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Преко половине испитаника сматра је да је дужина процеса у коме су учестовали била 

„нормална“. 

 

 

Исто тако, близу половине испитаника оценило је трошкове поступка као што су таксе, 

казне, логистика као „просечне“. 

 

 

Знате ли локацију следећих зграда институција правосуђа? 

 

Већина испитаника је упозната са локацијом зграда институција правосуђа у општинама 

региона Митровица, али најпознатија је локација Основног суда у Митровици. 

 

40.80%

50.80%

8.40%

Како бисте оценили  брзину којом је Ваш случај 
обрађен?

Споро Нормално Брзо
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Генерално, испитаници из две старије старосне групе су боље упознати са локацијама 

институција правосуђа у општинама. Исто тако, мушкарци су више упознати са локацијама 

зграда институција правосуђа него жене. 

Када је реч о етничкој припадности, Срби су боље упознати са локацијама институција у 

најсевернијим општинама, док су албански испитаници боље упознати са локацијом 

институција правосуђа у општинама са албанском већином.  

 

Да ли знате локацију следећих департмана/одељења Основног суда у Митровици? 

 

Већина испитаника не зна локацију кривичног одељења Основног суда у Митровици. 
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Још мање испитаника је упознато са локацијом грађанско-парничног одељења Основног 

суда у Митровици. 
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60% анкетираних изјавило је да не зна где се налази одељење за прекршаје Основног суда 

у Митровици. 

 

 

Ситуација је слична и са департманом за тешка кривична дела, јер је више од 67% 

испитаника рекло је да не зна где се налази ово одељење. 

 
 
 
Испитаници најмање познају локацију одељења за малолетнике. 
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Тачне локације наведених одељења и огранака, су следеће: Општи департман 

/Криминалистичко одељење смештено је у Северној Митровици, Општи 

департман/Цивилно одељење се налази у Јужној Митровици, Одељење за тешка кривична 

дела налази се у Северној Митровици, Одељење за прекршаје се налази у Јужној 

Митровици, а Одељење за малолетнике се налази у Јужној Митровици. 

На почетку су грађани изразили забринутост за сигурност која се односи на приступ 

судским просторијама из једне општине у другу (од Северне Митровице до Јужне 

Митровице и обрнуто), - изјавили су службеници судске управе интервјуисани за потребе 

истраживања. Међутим, њихово мишљење је да су овакве бриге сада смањене и није 

примећен никакав инцидент или било какав проблем везан за безбедност. 

 

 Перцепција о раду интегрисаних институција правосуђа 

Иако генерално има више испитаника који сматрају да функционисање правосудног 

система побољшано након интеграције, већина не зна како да посматра интегрисани 

правосудни систем. Међутим, као што је претходно објашњено, чак 78% испитаника је 

изјавило да нису имали искуства са правосудним институцијама, ни пре интеграције, нити 

након интеграције, тако је перцепција испитаника вероватно из друге руке или је 

заснована на информацијама доступним у јавности. 

. 

 

15.30%

7%

77.90%

Да  ли знате где се налази одељења за малолетнике
Основног суда у Митровици?
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Иако је етничка припадност играла главну улогу у перцепцији следећих изјава, пол 

испитаника се показао ирелевантним за та схватања. Географска расподела, према 

општини порекла, такође одражава налазе према етничкој припадности. Међутим, када се 

укрсте са подацима о нивоу образовања, резултати показују да ниво задовољства 

правосудним институцијама након интеграције расте са нивоом образовања испитаника. 

И на крају, када је реч о старости, разлике нису значајне, али може се рећи да су најмлађи 

учесници најмање задовољни интегрисаним судством. 

Трећина испитаника не сматра да је након интеграције правосудни систем постао 

ефикаснији. 

Искуство из суда сведочи о могућим разлозима због којих таква перцепција постоји.  

Према наводима судских службеника, Јусуфа Демирија и Исмета Берише, Основни суд у 

Митровици, још увек има проблема са простором, и посебно истичу недовољан број 

судница у згради које се налазе на југу. 

Штавише, судски службеници такође су приметили да је у првој фази након интеграције 

суд био заокупљен преношењем парничних предмета из просторија суда у Северној 

Митровици (где су били од 2008.) у просторије суда у Јужној Митровици. Овај процес је 

одузео, сматрају господин Јусуфи и Бериша, капацитете, ресурсе и време које је могло бити 

посвећено повећању ефикасности суда. 

Поред тога, у разговору који је спроведен у склопу овог истраживања, судски службеници 

су такође изјавили да су најзапосленија одељења/огранци цивилно одељење и одељење за 

прекршаје и да Основни суд у Митровици, у просеку, заказује два до три рочишта на дан. 

Међутим, адвокат Увејс Гаши очекује да ће се овако перцепција променити. Судећи према 

његовом професионалном искуству у рад суда, број рочишта је порастао у августу и 

септембру 2019. Како је објаснио, у претходном периоду су интегрисане судије провеле 

значајно време пролазећи обуке и прилагођавајући се новом радном окружењу. 

Адвокат из Северне Митровице, Љубомир Пантовић, такође је изјавио у једном од 

интервјуа у склопу овог истраживања да се ефикасност Основног суда у Митровици 

побољшала у прошлој години, али према његовом мишљењу, институције правосуђа тек 

треба да достигну свој пун оперативни потенцијал. На путу да се тај потенцијал досегне 

постоје и неке објективне препреке, попут пружања услуга на матерњем језику, рекао је 

Пантовић. 
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Отприлике сличан проценат Срба и Албанаца није могао да одговори на питање да ли је 

правосудни систем након интеграције постао ефикаснији. Али међу онима који су 

одговорили или „Да“ или „Не“, разлике су огромне. Иако, 51,5% анкетираних Албанаца има 

позитивно мишљење о ефикасности интегрисаног система правосуђа, чак 56,9% Срба се 

не слаже.  

 

Генерално гледано, учесници фокус групе објаснили су ову разлику између перцепције 

испитаника Срба и Албанаца чињеницом да су Албанци наклоњенији новим 
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институцијама јер су довеле до укидања српских правосудних институција и стварања 

јединствених, мултиетничких косовских институција. 

С друге стране, испитаници из српске заједнице у фокус групама изразили су неповерење 

према косовским институцијама и  институцијама правосуђа  уопште, наводећи пример 

корупције и неефикасности у целом региону Западног Балкана. 

Учесници фокус групе у Северној Митровици указали су и на проблем  непоштовања 

српског језика као службеног језика, тврдећи  да управо ово доприноси лошој перцепцији  

о интегрисаним  институцијама правосуђа. 

Када су албански испитаници објашњавали зашто Срби имају мање поверења према 

интегрисаним институцијама, користили би изразе као што су „политичка агенда“, 

„пренаглашена виктимизација“, „пасивни отпор“ и „мржња на националној основи“. С 

друге стране, када су објашњавали позитивније мишљење албанских испитаника о 

интегрисаним институцијама, Срби су користили изразе као што су „осећај власништва“, 

„уживање у чињеници да се иста правила односе и на Србе“, „ширење суверенитета “и 

покриће за тврдње о постојању  функционалног мултиетничког друштва “. 

И док је ефикасност новог Суда доведена у питање, перцепција о транспарентности је 

нешто боља. Стога трећина испитаника сматра да је интегрисани правосудни систем 

транспарентнији. Као и код претходног питања, албански испитаници сматрају да је ниво 

транспарентности правосудних институција након интеграције побољшан. 
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Као и код ефикасности, српски испитаници сматрају да се транспарентност правосудних   

институција није побољшала након интеграције. Међутим, највећи број анкетираних Срба 

(63,4%) није одговорио на ово питање.  

 

Петина испитаника сматра да је правосудни систем непристраснији након интеграције. 
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Чак 36% анкетираних Албанаца сматра да је интегрисани правосудни систем 

непристраснији, док је преко 75% Срба и даље неодлучно. 

 

 28% испитаника сматра да су након интеграције, услуге правосудних институција на 

српском језику доступније. 
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Претежно Албанци сматрају да је интегрисано правосуђе доступније на српском језику, 

али Срби немају исту перцепцију. 

 

 

Да је проблем са преводилачким службама и даље један од највећих, потврђују у разговору 

и службеници судске администрације, Јусуф Демири и Исмет Бериша. Они тврде да је 

потреба за повећањем броја преводиоца константна, јер случајеви и друга судска 

документације често касне због превода, и да су до сада су недостаци суда у вези са 

преводом били решавани само путем  подршке од стране трећих лица као што су  GIZ (који 

је подржао израду овог истраживања јавног мњења) и АДРЦ (који ово истраживање 

спроводи). 

Адвокат и лиценцирани посредник, Увејс Гаши, је у интервјуу који је део истраживања 

такође потврдио да превод судских докумената представља проблем  Албанцима. Како је 

навео, у Цивилном одељењу, где су судије претежно Срби, мора да се преводе судске списе 

странкама или адвокатима који долазе из албанске заједнице, због чега, услед недостатка 

преводиоца, долази и до вишенедељног кашњења при издавању релевантних документа. 
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30% испитаника сматра да је, након интеграције, правосудни систем приступачнији када 

је реч о локацији. 

 

Половина албанских испитаника сложила се са овом тврдњом, у поређењу са само 12,4% 

анкетираних Срба. 

 

 

 

 

 

 

52.20%

17.40%

30.50%

12.40%

23.70%

64.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Да Не Не знам

Након интеграције Основни суд и Основно 
тужилаштво  у Митровици су ближи - по етничкој 

припадности

Албанци Срби

30.20%

20.80%

48.90%

Након интеграције Основни суд и Основно 
тужилаштво у Митровици су ближи

Да Не Не знам



 

30 

Скоро 60% испитаника не зна је ли добро што је број судија и тужилаца по споразуму о 

правосуђу одређује на основу етничке припадности  

Огромна већина српских испитаника није могла да одговори на ово питање, док се 34% 

анкетираних Албанаца сложило са том изјавом. 

 

Једино за ову изјаву постоји у значајној мери разлика у одговорима жена и мушкараца. Док 

се 22% анкетираних мушкараца слаже са овом тврдњом, ово мишљење дели само 13% 

жена. 
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Трећина испитаника се слаже да је приступ правди бољи након интеграције. 

 

Чак 68% анкетираних Албанаца слаже се са овом тврдњом у поређењу са само 4,8% 

анкетираних Срба који деле ову перцепцију. Већина испитаних Срба (69,8%) изјавила је да 

не зна како да одговори на ово питање. 

Искуство запослених после интеграције је, међутим врло јасно. Према мишљењу судских 

администратора - Јусуфа Демирија и Исмета Берише - након процеса интеграције, број 

особља је адекватнији као и просторије које се сада налазе  у више општина. Они сведоче 

o отворенoj и конструктивнoj међуетничкoj сарадњи судског особља након интеграције.  
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Међу онима који сматрају да је приступ правди побољшан након интеграције институција 

правосуђа, већина су испитаници из најмлађе старосне групе. 

 

Испитаници су били подељени у перцепцији да ли више верују интегрисаном правосуђу 

или оном које је постојало пре интеграције и функционисало као огранак суда у Вучитрну.  
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Скоро 60% Албанаца је изјавило да више верује интегрисаним институцијама него онима 

које су постојале пре интеграције.  

 

Испитаници у фокус групама у општинама са албанском већином нагласили су чињеницу 

да институције правосуђа које су припадале огранку у Вучитрну нису имале довољно 

особља и да су радили у неадекватним просторијама што је у великој мери погоршало 

њихову ефикасност. 

 

Исто тако, судски службеници изјавили су да их резултат није изненадио, наводећи сличне 

разлоге као и испитаници фокус група - кашњења због недовољног простора и броја 

особља због чега се давао приоритет само случајевима у којима се одређује предистражни 

притвор и случајевима насиља у породици. 

 

И Душан Радаковић из АЦДЦ -а сматра да је највероватније разлог таквог резултата лежи 

у чињеници да косовски Срби живе 17 година без функционалног правосудног и 

административног система, због чега је њихово поверење у институције генерално мало. 

С друге стране, Албанци, који су користили услуге измештеног огранка суда у Вучитрну, и 

из прве руке се уверили у неефикасност и ограничен приступ правди, због чега више цене 

интегрисане институције, изјавио је Радаковић. 
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Етничка дистанца према запосленима у правосуђу и правницима   

 

Да ли би вам било пријатно ако би тужилац другачије етничке припадности од 

ваше био укључен у ваш случај? 

 

Иако је етничка дистанца према тужиоцима из других етничких група од етничке 

припадности испитаника генерално велика, највећа етничка дистанца је измерена према 

тужиоцима Ромима, Ашкалијама и Египћанима, при чему је више од 64% испитаника 

изјавило да би им било непријатно са тужиоцима из ових заједница. 

 

Када је реч о полу, одговори испитаника мушког и женског пола се незнатно разликују 

(између 2 и 5%) и може се рећи да испитанице имају нешто вишу толеранцију према 

другим етничким групама. 

 

Такође, етничка толеранција расте са нивоом образовања. 

Иако је дистанца најмања према српским тужиоцима, треба истаћи да је у истраживању н 

учествовало највише испитаника који су из српске заједнице. 

 

Скоро половини испитаника (45,7%) се не би свидело да албански тужилац води њихов 

случај.  

 

Албански и српски испитаници имају највећу етничку дистанцу једни према другима. 
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Када је реч о српским испитаницима, етничка дистанца је велика према свим заједницама. 

Међутим, испитаници из српске заједнице би се најмање противили тужиоцу из бошњачке 

или горанске заједнице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30%

39.10%

10.50%

28.50%

12.30%

82.10%

49.90%

79.70%

60.60%

76.70%

7.50%

8.90%

7.70%

8.90%

8.90%

2.10%

2.10%

2.10%

2.00%

2.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Албанац тужилац

Бошњак тужилац

Турчин тужилац

Горанац тужилац

Тужилац из РАЕ заједнице

Испитаници из српске заједнице --Да ли би вам било 
пријатно ако би тужилац друге етничке 

припадности од Ваше био укључен у Ваш случај?

Зависи од случаја Зависи од тужиоца Не Да
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Албански испитаници имају нешто нижу етничку дистанцу од Срба, али и даље је 

генерално висока. Албански испитаник би се најмање противио тужиоцу који је Турчин 

или Бошњак. 

 

 

Да ли би вам било пријатно ако би судија из друге етничке заједнице одлучивао у 

кривичном случају који се тиче вас? 

 

Готово да и нема разлике у укупној перцепцији према судији који долази из другачије 

заједнице код испитаника и тужиоца. Међутим, за разлику од претходног питања о 

тужиоцима, испитаници су показали мало већу етничку дистанцу према судијама у 

кривичним предметима. Разлике између одговора мушкараца су мале и крећу се између 3 

и 6%. 
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Са изузетком бошњачких и турских судија, где ниво образовања не игра улогу у односу на 

то колико би испитаницима било пријатно да они одлучују у њиховим случајевима, ниво 

етничке дистанције према потенцијалним судијама других етничких група смањује се код 

испитаника који су више образовани. 

Етничка дистанца према судији из друге заједнице повећава се са годинама. 

Етничка дистанца према судијама иста је и генерално велика. Као и код претходног 

питања, дистанца је највећа према припадницима РАЕ заједнице (64,1%). 

Испитаници из српске заједнице имају највећу дистанцу према албанским судијама који 

би одлучивали у њиховим кривичним случајевима. 
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 Док са српским испитаницима готово да и нема разлике у томе колико би им било 

пријатно са судијом или тужиоцем из друге заједнице, албански испитаници показују мало 

више склоности према судијама из различитих заједница. Међутим, укупни ниво етничке 

дистанце и даље је висок, с тим да више од трећине испитаника не би осећали пријатно са 

судијом из најмање једне заједнице. 

 

 

 Да ли би вам било пријатно ако би судија из друге етничке заједнице одлучивао у 

парничном поступку који се тиче вас? 

 

Испитаници не праве значајну разлику између судије која води парнични  или кривични 

поступак, а измерена етничка дистанца готово је идентична у обе категорије. 
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Док пол не игра улогу када је реч о судијама Турцима, Бошњацима и Горанцима у 

парничним предметима у испитанице показују већу дистанцу према албанским и ромским 

судијама, а мању према судијама Србима. 

Етничка дистанца донекле расте с годинама, али опада са нивоом образовања. 

 

У овој категорији испитаници Срби показују највећу дистанцу према судијама Албанаца и 

Турцима. 
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Албански испитаници, такође, не праве битну разлику између судије у парничном и 

кривичном поступку, истраживање показује да се ради о готово истом нивоу 

(не)лагодности према судији из друге заједнице у обе категорије. Међутим, најмање 

нелагодности за албанског испитаника било би у парничном поступку који би водио 

судија Турчин. 

 

 

 

Да ли би вам било пријатно да вам доделе браниоца по службеној дужности из 

друге етничке заједнице? 

 

Прихватање бранилаца по службеној дужности друге етничке припадности се не разликује 

пуно од судија или тужилаца. Највећи ниво етничке дистанце поново се мери за РАЕ 

заједници. 
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Пол не игра значајну улогу у овој категорији одговора. 

 

С изузетком према браниоцима из бошњачке и горанске заједнице, где старост не игра 

фактор у расподели одговора, етничка дистанца према браниоцима по службеној 

дужности из других заједница смањује се са нивоом образовања. 

Албански испитаници би се најмање противили браниоцу који је Турчин, а најмање 

верују браниоцу који је Србин. 
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Испитаници у фокус групама сложили су се да је разлог велике етничке дистанце ранији 

сукоби и неповерења између заједница, додајући да на компликовану политичку 

ситуацију утиче и компликована прошлост. 

Међутим, испитаници у фокус групама у Зубином Потоку, Јужној Митровици и Лепосавићу, 

који су тврдили да су имали лично искуства са судом, нису приметили етничку 

пристрасност од стране особља у систему правосуђа. Штавише, испитаник у Зубином 

Потоку је истакао да је за предмете који се воде изван Основног суда у Митровици 

практичније имати адвокате албанске националности због лакшег приступа 

институцијама правосуђа, како у погледу језика, тако и искуства рада у систему. Међутим, 

ова изјава указује на додатне проблеме везане за недостатак осећаја власништва и 

припадности, као и поштовање језичких права српске заједнице. 

Адвокат Увејс Гаши такође је изјавио да није приметио етничку дистанцу у својој бранши. 

Његово искуство показује да клијенти бирају адвокате на основу професионализма, а не 

етничке припадности чак је и он имао велики број српских клијената. Ово мишљење дели 
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и адвокат из Северне Митровице, Љубомир Пантовић, који је такође изјавио да у пракси 

није приметио било какву етничку пристрасност када је реч о његовим клијентима 

последњих година, али је додао да је током првих година рада косовског правосудног 

система уопштено, међу Србима постојало уверење да би, ако је судија Албанац, било боље 

имати албанског адвоката, али овакво размишљање више није присутно, тврди. 

Главни тужилац Основног суда у Митровици такође је изјавио да ова институција није 

добила жалбе нити приговоре који би указали на присуство етничке пристрасности од 

стране тужилаца или других странака у случају. 

Српски испитаници који су били део фокус групе у Звечану тврдили су да је ниво етничке 

дистанце у српској заједници већи због недостатка осећаја власништва над институцијама. 

Према мишљењу већине учесника, чињеница да тужиоци или судије раде по косовским 

законима и у оквиру косовског система довољно је да се више Албанаца осећа пријатно у 

присуству особља друге етничке припадности. 

Учесници фокус групе из Зубиног Потока, с друге стране, изјавили су да је разлог за већи 

степен етничке дистанце међу косовским Србима чињеница да Срби из северних општина, 

нарочито кад је у питању Зубин Поток, имају мање контаката са члановима албанске 

заједнице. Они тврде да би резултати били различити у Грачаници где Срби и Албанци 

више комуницирају и где је процес интеграције раније започео. 

 

На скали од 1 до 5, где је 1 најнижи а 5 највиши степен поверења, процените ниво 

поверења према косовском правосудном систему, пре интеграције српских судија, 

тужиоца и административног особља 

 

Укупни ниво поверења у правосудни систем који је постојао пре новембра 2017. године 

оцењен је просечном оценом 3,03. 

Испитаници српске националности дали су просечну оцену 3.5, а Албанци 2,45. 

Испитаници српске националности „преферирају“ ситуацију пре интеграције. Међутим, 

овај резултат не треба посматрати ван врло специфичног контекста. Упоредо са косовским 

правосудним системом пре новембра 2017.  функционисали су и судови који су били у 

саставу система Републике Србије. Стога „преферирање“ система пре интеграције треба би 

да се посматра као фаворизовање ситуације која је претходила интеграцији,  у којој су  

судови Републике Србије и даље били функционални  а њихове услуге су  биле доступне  у 
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општинама на северу. И учесници фокус група су рекли да и даље постоји аверзија унутар 

заједнице косовских Срба према интеграцији, а то се и одразило на одговоре на ово 

питање. 

 

 

 

На скали од 1 до 5, где је 1 најнижи а 5 највиши степен поверења, процените ниво 

поверења према косовском правосудном систему, пре интеграције српских судија, 

тужиоца и административног особља 

 

Укупни ниво поверења у правосудни систем успостављен након интеграције српских 

судија, тужилаца и административног особља незнатно је смањен и мери се просечном 

оценом 2,57. 
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Срби Албанци 

На скали од 1 до 5, где је 1 најнижи а 5 највиши степен 
поверења, процените ниво поверења према косовском 
правосудном систему, пре интеграције српских судија, 

тужиоца и административног особља

Уопште немам поверења Донекле верујем

Нити имам нити немам поверења Имам поверења

Имам пуно поверење
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Српски испитаници дали су просечну оцену 1,95, а Албанци 3,29. 

Разлика у нивоу поверења, иако незнатна, као и у претходном питању, треба размотрити 

узимајући у обзир две чињенице. Истраживање је обухватило више анкетираних Срба него 

Албанаца, а српским испитаницима је више одговарала ситуација пре новембра 2017. када 

су судови још увек функционисали у систему Републике Србије. 

За албанске испитанике поверење у правосудни систем се значајно повећало након 

интеграције српских судија и тужилаца, док се за српске испитанице поверење у ову 

косовску институцију смањило након интеграције њихових сународника. Такав резултат 

звучи парадоксално, али га треба тумачити из претходно постављеног контекста 

институција Косова у односу на институције Србије. 

Један од учесника фокус групе у Јужној Митровици изјавио је следеће: “За мене је 

најважнија ствар да судови сада функционишу на основу јединственог, косовског закона.“ 
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На скали од 1 до 5, где је 1 најнижи а 5 највиши 
степен поверења, процените ниво поверења према 

косовском правосудном систему, након интеграције 
српских судија, тужиоца и административног особља

Уопште немам поверења Донекле верујем 

Нити имам нити немам поверења Имам поверења

Имам пуно поверење



 

46 

Перцепција транспарентности интегрисаног суда и тужилаштва 

 

Да ли се слажете са тим да би портпарол суда требао бити присутнији у медијима?

 

 

Скоро 65% испитаника би желело да портпарол суда буде присутнији у медијима. Овде 

треба истаћи да Основни суд у Митровици, за разлику од Основног тужилаштва, још увек 

није именовао портпарола.  

 

Пол не игра улогу у расподели одговора, али старост да се састоји - 72% испитаника из 

најмлађе старосне групе сматрају да портпарол треба да буде присутнији у медијима. 

 

Албанци захтевају виши ниво транспарентности јер чак 85% сматра да би портпарол 

требао чешће говорити у медијима.  

 
Ово треба посматрати кроз чињеницу да су косовске институције прихваћеније од стане 

Албанаца који су показали и више интересовање за ово питање. 

 

Да ли се слажете са тим да би портпарол тужилаштва требао бити присутнији у 

медијима? 

 

Мала је разлика између броја испитаника који траже већу транспарентност суда и оних 

који траже већу транспарентност тужилаштва. 

64.10%

35.90%

Да ли се слажете са тим да би портпарол суда требао 
бити присутнији у медијима?

Да No
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Пол не игра улогу у одговорима, али године да, јер чак 70% испитаника из најмлађе 

старосне групе, наводи да портпарол треба да буде присутнији у медијима. 

 

Као и у претходном питању, албански испитаници су "захтевнији" у погледу 

транспарентности и доступности портпарола тужилаштва у медијима. 

 

 

Већина учесника фокус групе није могла да одговори да ли постоји званични портпарол у 

правосудним институцијама у региону Митровице. У тренутку када је истраживање 

спроведено, само Основно тужилаштво у Митровици је имало портпарола, док је Основни 

суд у Митровици још увек одлучивао о кандидатима који су се пријавили на претходни 

позив за  ово радно место. 

Учесници фокус групе у Звечану и Србици изјавили су да би било корисно ако би 

портпароли правосудних институција одржавали редовне недељне конференције за 

штампу како би јавност ажурирали о свом раду и напретку предмета. 

Где добијате информације о својим правима и правосудним институцијама (суд и 

тужилаштво у Митровици? (понуђено је више одговора) 

 

Већина испитаника добија информације које су релевантне за њихова права унутар 

правосудног система путем традиционалних медија. Међутим, и даље се велика већина 

ослањања на лични контакт са људима запосленима у правосудним институцијама. 
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Да ли се слажете са тим да би портпарол тужилаштва требао 
бити присутнији у медијима - по националној основи

Да Не
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Испитаници не препознају као веома важну улогу невладиних организација, међутим, 

већина резултата која се преписује медијима је заправо резултат рада НВО, јер тако обично 

невладине организације спроводе своје промотивне кампање.  

 

 

Испитаници старијих година ослањају се на телевизију (60-70%), људску интеракцију (30-

33%) и радио (15%), док се најмлађа старосна група више ослања на електронске медије 

(28%), званичне веб странице (35%) и друштвене медије (45%). 

Када је у питању етничка припадност, разлика је значајна само у неким категоријама. 

Албански испитаници се више ослањају на новине (14% у поређењу са 7% анкетираних 

Срба), електронске медије (35% према 12%) и званичне веб странице (46% према 10%). С 

друге стране, Срби се више ослањају на комуникацију са запосленима у правосудном 

систему (36% према 20%). 

Значајна разлика у ослањању на информације са званичних веб сајтова вероватно је 

резултат чињенице да су службене веб странице косовских институција често лоше 

преведене или постављају информације на српском језику са закашњењем, понекад 

неколико дана. 
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Где добијате информације о својим правима и 
правосудним институцијама (суд и тужилаштво у 

Митровици? (понуђено је више одговора)

ТВ Друштвене мреже

Људи који раде у правосуђу Званични сајтови институција

Електронски медији Радио

Новине НВО

Промотивни материјал
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Посредовање 

 

Да ли сте упознати са могућношћу алтернативног решавања спорова/случајева 

посредовањем?

 

Половина испитаника није чула за посредовање као могућност за решавање спорова/ 

случајева ван суда и тужилаштва, док је четвртина испитаника у потпуности или донекле 

упозната са посредовањем. Друга четвртина испитаника каже да су чули само за ту 

могућност, али нису сигурни шта то подразумева. 

. 

Албанци су у далеко већој мери упознати са могућношћу посредовања у поређењу са 

анкетираним Србима. 

10%

14.90%

24.20%

50.90%

Да ли сте упознати са могућношћу алтернативног 
решавања спорова/случајева посредовањем? 

Да, у потпуности Јесам, донекле

Само сам чуо/ла за посредовање Не, нисам чуо/ла за посредовање
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Пол не игра главну улогу у томе колико су испитаници информисани о посредовању. 

Међутим, испитаници са вишим степеном образовања боље су информисани о 

посредовању. Такође, старији испитаници су нешто мање информисани о посредовању у 

односу на две млађе старосне групе. 

 

Када је у питању утицај АДРЦ-а и Центра за медијацију у Митровици, скоро 9% испитаника 

укључених у истраживање изјавило је да је сарађивало са нашом организацијом. Већина 

њих имала је искуства са посредовањем или другим активностима везаним за медијацију, 

као што су сесије за јавно информисање, уличне акције, кампање за подизање свести о 

медијацији итд. 

 

Чекајући пуну примену новог Закона о посредовању, овај процес ће у блиској будућности 

бити у потпуности институционализован и преузет од стране судова и тужилаштва. 

Судски службеници интервјуисани за потребе овог истраживања објаснили су да ће у 

будућности једна особа у суду бити задужена искључиво за посредовање. 

 

С обзиром на број активности и друге аспекте повезане са посредовањем, претпостављају 

да ће бити тешко за једну особу да се носи са свим радним оптерећењем. Ипак, суд ће 

заједно са АДРЦ - Центром за медијацију у Митровици предузети потребне кораке за 

успостављање ефикасног механизма посредовања у оквиру суда. 
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Да ли сте упознати са могућношћу алтернативног 
решавања спорова/случајева посредовањем? 

Да, у потпуности сам упознат/а Да, донекле ми је познато

Само сам чуо/ла за посредовање Не, нисам чуо/ла за посредовање



 

51 

Тренутно постоје две особе које поред својих основних задатака преузимају и додатне 

послове који се односе на посредовање. 

 

 Где добијате информације о посредовању у Митровици? (више понуђених 

одговора) 
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Где добијате информације о посредовању у 
Митровици? (више понуђених одговора)

ТВ Друштвене мреже

Запослени у АДРЦ и Центру за медијацију Званични сајт АДРЦ -а 

Електронски медији Радио

Новине НВО

Промотивни материјал
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ЗАКЉУЧЦИ 
 

 Информативна кампања о законским правима највише би користила 

младим људима и особама до 30 година старости, јер 37% испитаника у овој 

старосној групи верује да нису упознати са њиховим правима. 

 

 Срби би били најинтересантнија  као циљна група за потенцијалне кампање 

о интеграцију правосуђа. Оваква кампања би највише користила 

становницима Звечана и Зубиног Потока. 

 

 Најбољи медиј за информативну кампању је ТВ када су у питању старије 

старосне групе и друштвени медији када је реч о најмлађој старосној групи. 

 

 Свака информативна кампања у вези са функционисањем и логистичким 

информацијама о правосудном систему требало би да буде више усмерена 

ка женама. 

 

 Испитаницима је подједнако (не)пријатно са судијама, тужиоцима и 

браниоцима по службеној дужности из етничких група које не припадају 

њиховој, а етничка дистанца  је висока  према свим уставом признатим 

заједницама. 

 

 Српским испитаницима недостаје осећај власништва над интегрисаним 

правосудним системом упркос чињеници да су српски судије, тужиоци и 

помоћно особље део њега, због чега би институције требало да уложе више 

напора да се приблже овој заједници. 

 

 Албански испитаници су задовољнији одређеним аспектима 

функционисања интегрисаног правосудног система (као што је физичка и 

језичка доступност), али су истовремено и захтевнији у другим аспектима за 

које сматрају да им недостају (као што је комуникација са јавношћу) од  

српских испитаника. 
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 Етничка припадност игра главну улогу у начину на који испитаници 

доживљавају интегрисане институције (суд и тужилаштво), при чему 

већина питања показује готово дијаметралне разлике између испитаника 

Срба и Албанаца. 

 

 Тек  треба да се види хоће ли тренутни договор утврђен Споразумом о 

правосуђу пружити очекиване резултате и омогућити приступ правди и  

владавину права у региону Митровице. 

 

  Поред изазова који су били познатији јавности , интегрисани суд и 

тужилаштво такође су у почетку били погођени процесом преноса 

грађанских предмета и проширивањем обуке као и прилагођавањем 

интегрисаног судског и помоћног особља - показује анкета. 

 

 Изазови попут недовољних капацитета за одржавање двојезичних рочишта 

и превођења документације, неадекватна сарадња полицијских структура, 

тужилаштва и суда, потреба за судницама у просторијама у Јужној 

Митровици - између осталог ометају потпуну оперативност  и ефикасност 

правосудних институција у региону Митровице. 

 

 Испитаници који су имали искуства са правосудним институцијама пре и 

после интеграције имају позитивније искуство са интегрисаним правосуђем 

него са институцијама које су постојале пре новембра 2017. 
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