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Hi sto ri ku

Për shkak të rri tjes së nu mrit të in ci den te ve në Mitrovicën e ve ri-
ut/Mi tro vi ca në fund të dhje to rit të vi tit 2008 dhe gjatë gjithë 
mu a jit ja nar të vi tit 2009, hu lum tu e sit e FDH-Kosovë kryen një 
hu lum tim në kuadër të përcjelljes si ste ma ti ke të re spek ti mit në 
praktikë të të drej ta ve të nje ri ut, posaçërisht të pikës (3)1 të ne nit 
58 (që ka të bëjë me përgjegjësitë e shte tit) të Ka pi tul lit të III të 
Kushtetutës së Kosovës dhe pi ka ve (3.2) dhe (3.5)2 të ne nit 3 të 
Li gjit mbi Mbroj tjen dhe Pro mo vi min e të Drej ta ve të Ko mu ni te-
te ve dhe Pjesëtarëve të tyre në Kosovë, me qëllim që të vlerësohet 
ni ve li i sigurisë në Mitrovicën ve ri o re/Mi tro vi ca, si kur se ed he 
shka qet, pa so jat dhe ndi ki mi i këtyre in ci den teve në situatën e 
përgjithshme të sigurisë dhe jetën e përditshme të qytetarëve që 
jetojnë në këtë ra jon. Për këtë qëllim, FDH-Kosovë ka zhvil lu ar 40 
in ter vi sta me për faq ësu e sit lo kal të komunës, gjyka ta ve, policisë, 
shoq ërisë ci vi le dhe qytetarët e të gjit ha përkatësive et ni ke. 

Përmbledhje 

Ba zu ar në hu lum ti min e zhvil lu ar, FDH-Kosovë kon si de ron 
se si tu a ta e sigurisë në Mitrovicën ve ri o re /Mi tro vi ca është e 
paqëndru es hme. Si gu ria e shte tit gjithmonë është e lid hur dhe 
va ret nga funk si o ni mi i in sti tu ci o ne ve të tij, pa ra së gjit hash nga 
funk si o ni mi efi kas i policisë, prokurorisë, gjyka ta ve, do ga na-
ve si dhe auto ri te te ve tje ra lo ka le. Po li cia e Kosovës (PK) është 
in sti tu ci o ni i vetëm ko so var që funk si o non në pjesën ve ri o re të 
Mitrovicës/Mi tro vi ca. Sta ci o ni i policisë në Mitrovicën ve ri o re/
Mi tro vi ca bashkëpunon ngushtë me sta ci o nin ra jo nal të policisë 
që gjen det në pjesën ju go re të qyte tit. Në rast in ci den tesh, ky sta-
cion re a gon së bas hku me sta ci o nin ra jo nal të policisë dhe polici-
në ra jo na le të EULEX-it.3 EULEX-i en de nuk është plotësisht ope-
ra ci o nal në gjithë Kosovën. Sfi da e parë me të cilën u bal la fa qua 
EULEX-i is hte shtrir ja e mi si o nit në gjithë ter ri to rin e Kosovës, 
du ke përfshirë ed he prezencën e tij në dy vend ka li met ku fi ta re, në 
ku fi rin ve ri o re të Kosovës me Serbinë. 

Du ke u mbështetur në të dhënat e Policisë së Kosovës, FDH-
Kosovë kon sta ton se gjatë periudhës 1 dhje tor 2008 - 31 ja nar 2009 

1 Paragrafi (3) i nenit 
58 (përgjegjësitë e 
shtetit) Kapitulli i III-të 
i Kushtetutës së Kosovës 
“Republika e Kosovës do të 
ndërmerr të gjitha masat e 
nevojshme për të mbrojtur 
personat të cilët mund t’u 
nënshtrohen kërcënimeve 
ose veprimeve diskrimin-
uese, armiqësisë a dhunës, si 
rrjedhojë e identitetit të tyre 
kombëtar, etnik, kulturor, 
gjuhësor ose fetar”.

2  Paragrafët (3.2) dhe 
(3.5) të nenit të 3-të, 
Ligji mbi Mbrojtjen dhe 
Promovimin e të Drejtave 
të Komuniteteve dhe 
Pjesëtarëve të tyre në 
Kosovë  “Republika e 
Kosovës ndërmerr të gjitha 
masat e nevojshme për të 
mbrojtur personat të cilët 
janë objekt i kërcënimit apo 
akteve të frikësimit, armiqë-
sisë apo dhunës për shkak të 
identitetit të tyre kombëtar, 
etnik, kulturor, gjuhësor apo 
fetar. Organet kompetente 
do të ndjekin penalisht, 
ashtu si përcaktohet me ligj, 
të gjithë ata që marrin pjesë 
në këto kërcënime apo në 
aktet e përshkruara në këtë 
paragraf.”
“(3.5) Republika e Kosovës 
mbron lirinë e lëvizjes dhe 
sigurinë e pjesëtarëve të 
komuniteteve në mbarë 
vendin.”

3 B.H. – zëdhënës i Policisë 
së Kosovës- Mitrovicë/
Mitrovica, Intervistë e FDH-
Kosovë, 13 janar 2009.
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në Kosovës kanë ndod hur gjith sej dyzet e dy (42) in ci den te për të 
ci lat dysho het se janë të mo ti vu a ra et ni kisht. Tridhjetë e dy  (32) 
nga dyzet e dy in ci den tet e ra por tu a ra, që pa ra qet 76 për qind të 
nu mrit të përgjithshëm të in ci den te ve,  ndodhën në Mitrovicë/
Mi tro vi ca.

Bëhet fjalë për in ci den te të ndryshme: hed hje e gra na ta ve të dorës, 
fyer je, lëndime tru po re, shpërthime, zja rr-vënie, sul me me thikë, 
ten tim-vra sje, dëmtime të pronës dhe të ngjas hme. Ato janë ra por-
tu ar nga qytetarët e të gjit ha ko mu ni te te ve et ni ke. Po li cia e Kosovës 
është du ke kryer he ti me në lid hje me këto in ci den te, kur se ky pro-
ces po mo ni to ro het nga afër prej vëzhguesve të EULEX-it. 

Or ga net e drejtësisë, ku bëjnë pjesë Gjyka ta e Qar kut, Pro ku ro ria 
e Qar kut, Gjyka ta Ko mu na le, Pro ku ro ria Ko mu na le dhe Gjyka-
ta Ko mu na le për Kundërvajtje në Mitrovicë/Mi tro vi ca, nuk janë 
du ke funk si o nu ar nga 20 shkur ti i vi tit 2008. Atë ditë, Mi ni stria 
e Drejtësisë së Serbisë mo ri nën kon troll gjyka tat ko mu na le dhe 
gjyka tat për kundërvajtje në Le po sa viq/Le po sa vič dhe Zu bin 
Po tok/Zu bin Po tok.4 Si pas të dhënave të ci lat FDH-Kosovë i ka 
si gu ru ar nga ad mi ni stra ta e Gjykatës së Qar kut të Mitrovicës /
Mi tro vi ca, vlerësohet se gjatë vi tit 2008 më shumë se 2.000 
qytetarëve u është mo hu ar e drej ta për qa sje në or ga net e drejtë-
sisë dhe gjykim të drejtë dhe bren da një afa ti të arsyeshëm ko hor.5  

Një tre gu es i ndi ki mit të fu qishëm të Republikës së Serbisë në 
ve ri të Kosovës është ed he fak ti se Di na ri serb është monedhë 
zyrta re në Kosovën ve ri o re, e ci la prak ti kisht është pjesë e si ste-
mit mo ne tar të Serbisë (si kur se ed he si ste mi elek tro-ener gje tik 
dhe ai i postë-te le ko mu ni ka ci o nit). 

Va ku u mi in sti tu ci o nal ka kri ju ar mundësi për kriminelët që t’i 
intensifikojnë ak ti vi te tet e tyre ile ga le, të pa pen gu ar nga askush. 
Ata mer ren li risht me treg ti ile ga le dhe kontrabandë, du ke ga ru ar 
mes ve te dhe du ke mbjellë frikë tek qytetarët që jetojnë atje.6

Pjesëtarët e të gjit ha ko mu ni te te ve: serbët, shqip tarët, boshnjakët, 
romët, ashkalitë dhe egjip ta sit shpre hin shqetësi min dhe fru stri-
min e tyre për shkak të situatës që mbretëron në Mitrovicën ve ri-
o re/Mi tro vi ca. Ata i bëjnë thi rr je Qe ve risë së Kosovës dhe auto ri-
te te ve tje ra që të ndërhyjnë ur gjen tisht dhe të ven do sin sun di min 
e li gjit. Kërkojnë që kriminelët të lar go hen nga je ta e tyre dhe të 

4 Raporti i OSBE-së, Sistemi 
Gjyqësor në Mitrovicë/

Mitrovica, raport mujor 
–dhjetor 2008.  

5    Konventa Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, neni 6. 

6 V.G. serb, Mitrovicë e 
veriut/Mitrovica, Intervistë 

e FDH-Kosovë, 20 shkurt 
2009, V.I shqiptar, Mitrovicë 

e veriut/Mitrovica, Inter-
vistë e FDH-Kosovë, 13 

shkurt 2009,  H.M, bosh-
njak, Mitrovicë e veriut/

Mitrovica, Intervistë e FDH-
Kosovë, 4 shkurt 2009, A.L., 

serb, Mitrovicë e veriut/
Mitrovica, Intervistë e FDH-

Kosovë, 20 shkurt 2009.

7 Ibid.

8  R.M.-Zëvendëskryemi-
nistër i Kosovës, Intervistë e 
FDH-Kosovë , 4 mars 2009.
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përmirësohet gjen dja e sigurisë. Qytetarët nuk ndi hen të si gurt të 
flenë në shtëpitë e tyre.7  

Zyrtarët qe ve ri tarë të Kosovës nuk janë të këna qur me gjen djen 
ek zi stu e se në Mitrovicën ve ri o re/Mi tro vi ca dhe Kosovën ve ri o-
re në përgjithësi. Ata pohojnë se nuk janë në pozitë që të mar rin 
ndonjë ve prim apo të bëjnë diçka pa mbështetjen e ko mu ni te tit 
ndërkombëtar, në radhë të parë pa mbështetje nga EULEX-i.8  

Ak tu a lisht, EULEX-i ka më shumë pus htet ek ze ku tiv në 
Mitrovicë/Mi tro vi ca se sa që është pla ni fi ku ar fil li misht me man-
da tin e tyre si men tor, mbikëqyrës dhe këshillues (MMK), por 
ata janë të si gurt se gjen dja së shpej ti do të nor ma li zo het dhe se 
rret ha nat do të ndryshojnë. Si pas men di mit të zyrtarëve të lartë 
të EULEX-it, Qe ve ria e Kosovës du het të marrë ven di me dhe të 
ndërmarrë ha pa në drej tim të ri ven do sjes së sun di mit të li gjit dhe 
përmirësimit të situatës së përgjithshme të sigurisë në ra jo nin e 
Mitrovicës/Mi tro vi ca, i ci li përbëhet nga ko mu nat e Le po sa vi qit/
Le po sa vić, Mitrovicës/Mi tro vi ca, Sken de rajt/Sr bi ca, Vushtrrisë/
Vu či trn, Zu bin Po tok/Zu bin Po tok dhe Zveçanit/Zve čan.  

1. Si tu a ta e përgjithshme e sigurisë ne 
    Mitrovicën e ve ri ut/Mitrovicë 

Mun ge sa e auto ri te tit dhe in sti tu ci o ne ve të Kosovës në ve ri kanë 
bërë të mun dur for ci min e struk tu ra ve pa ra le le, të ci lat ta ni po 
funksionojnë në përputhje me li gjet ser be. Për pasojë, janë kri ju ar 
struk tu rat pa ra le le të policisë,9 gjyqësisë,10 ar si mit, shëndetësisë si 
dhe struk tu rat pa ra le le ko mu na le, të ci lat po udhëhe qin me jetën 
e përditshme në ve ri të Kosovës.   

“Gjen dja e sigurisë në Mitrovicën ve ri o re është shumë e mirë du ke 
pa sur pa rasysh se aty kis hte va ku um in sti tu ci o nal për më shumë 
se një vit. Po li cia e Kosovës dhe struk tu rat pa ra le le ser be të sigurisë 
nuk janë të mjaf tu es hme. Për më tepër, gru pet e or ga ni zu a ra janë 
shumë të fu qis hme dhe ia da lin t’i realizojnë qëlli met e ve ta”.

S.S- serb, qyte tar i Mitrovicës ve ri o re/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 25 sh kurt 2009

“In sti tu ci o net pa ra le le ser be janë më të for ta se kurdoherë më 
parë. Qe ve ria e Serbisë e ka shtu ar mbështetjen për këto in sti tu-

9 V.I- qytetar shqiptar 
i Mitrovicës Veriore/
Mitrovica, Intervistë e 
FDH-Kosovë, 13 shkurt 
2009, V.G.-qytetar 
serb-  Mitrovicë e Veriut/
Mitrovica, Intervistë e 
FDH-Kosovë, 20 shkurt 
2009,  H.M, qytetar bosh-
njak- Mitrovicë e Veriut/
Mitrovica, Intervistë e FDH-
Kosovë, 4 shkurt 2009. 

10 Gjykatat paralele serbe 
të shkallës së parë veprojnë 
në pjesën veriore të Kos-
ovës, para së gjithash për 
arsye politike. Ato vendosin 
vetëm për çështjet civile - 
K.B. – Kryetar i Gjykatës 
së Qarkut - Mitrovicë/
Mitrovica -Vushtrri/Vucitrn, 
Intervistë e FDH-Kosovë, 26 
janar 2008
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ci o ne. Gru pet kri mi na le që veprojnë në Mitrovicën ve ri o re janë të 
ar ma to su ra dhe pa ra qe sin kërcënim për sigurinë e përgjithshme në 
Mitrovicë. Pjesëtarët e këtyre gru pe ve kri mi na le i kërcënojnë serbët 
që të mos bashkëpunojnë me in sti tu ci o net ko so va re, kur se pre zen ca 
e tyre në Mitrovicën e ve ri ut është “se kret pu blik”. Si tu a ta e sigurisë 
në Mitrovicën ve ri o re është e pa pra nu es hme dhe e pa du ru es hme”. 

B.R.- Kryetar i Komunës së Mitrovicës/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 26 ja nar 2009

“Kri mi i or ga ni zu ar dhe Be o gra di i mbështesin dhe i mbajnë gjallë 
struk tu rat pa ra le le në Kosovën ve ri o re. De ju re, gjithë ter ri to ri i 
Kosovës është so vra ni si pas pa ri mit një vend një ligj, por, “de fac to”, 
në ve ri ke mi struk tu rat pa ra le le të ci lat punojnë në bazë të li gje ve 
të Republikës së Serbisë”.

R.M- Zëvendëskryeministër i Kosovës
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 mars 2009

“Va ku u mi in sti tu ci o nal ka kri ju ar kus hte të mi ra për kriminelët 
që t’i zgjerojnë ak ti vi te tet e tyre ile ga le. Gru pet kri mi na le punojnë 
li risht dhe të pa pen gu ar nga askush. Ato mer ren me treg ti ile ga-
le dhe kontrabandë, garojnë me njëri-tje trin dhe mbjel lin frikë në 
me sin e qytetarëve që jetojnë atje. Ko mu ni te ti serb bal la fa qo het me 
pro ble me dhe kërcënime të mëdha që vijnë nga gru pet e ndryshme 
kri mi na le. Serbët që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës ndi hen të pa si-
gurt dhe të rre zi ku ar. Ata thonë “ne nuk ke mi pro ble me me shqip-
tarët dhe serbët e Kosovës”.

V.I. qyte tar shqip tar- Mitrovicë ve ri o re/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 13 shkurt 2009 

“Shqetësi mi më i madh për gjithë shqip tarët që jetojnë në 
Mitrovicën e ve ri ut është mun ge sa e sigurisë. Fëmijët tanë kanë 
frikë të luajnë jashtë obor re ve të shtëpive sep se në rrugë nuk ka 
kurrfarë si gu rie”

B.T. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 19 ja nar 2009 

Sta ci o ni i policisë në Mitrovicën e ve ri ut/Mi tro vi ca, që është 
në kuadër të Policisë së Kosovës, funk si o non nga gus hti i vi tit 
1999. Ky sta cion nuk e ndërpreu punën as pa si Ko so va shpal li 
pavarësinë. Në sta ci o nin po li cor në Mitrovicën e ve ri ut/Mi tro vi ca 
mo men ta lisht punojnë 62 policë të ko mu ni te tit serb dhe 44 policë 
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tjerë, të cilët de ri në shpal ljen e pavarësisë së Kosovës pu no nin 
në Drejtorinë e Policisë ra jo na le në Mitrovicë/Mi tro vi ca. Në këtë 
sta cion po li cor gjit has htu janë të punësuar ed he 11 shqip tarë, 4 
boshnjakë dhe një pjesëtar i ko mu ni te tit as hka li. Policët serbë nga 
Ko so va ve ri o re që punojnë në komunën e Mitrovicës së ve ri ut/
Mi tro vi ca, Zveçanit/Zve čan, Le po sa vi qit/Le po sa vić dhe Zu bin 
Po to kut/Zu bin Po tok nuk janë lar gu ar nga ven det e tyre të punës 
sep se ata is hin nën komandën e UN MIK-ut, kur se ta ni janë nën 
komandën e EULEX-it.11 Të gjithë policët serbë që pu no nin në 
Drejtorinë e Policisë ra jo na le në Mitrovicë/Mi tro vi ca, ta ni shër-
bejnë në sta ci o nin po li cor të Mitrovicës së ve ri ut/Mi tro vi ca. 

2. In ci den tet e dyshu a ra si të mo ti vu a ra 
    et ni kisht në Mitrovicë/Mi tro vi ca, gjatë 
    periudhës dhje tor 2008 - ja nar 2009.

Du ke ana li zu ar të dhënat e Policisë së Kosovës, FDH-Kosovë 
gje ti se gjatë periudhës 1 dhje tor 2008 - 31 ja nar 2009 në gjithë 
Kosovën is hin re gji stru ar gjith sej dyzet e dy (42) in ci den te për 
të ci lat dysho het se janë të mo ti vu a ra et ni kisht. Tridhjetë e dy 
(32) nga dyzet e dy in ci den tet e ra por tu a ra kis hin ndod hur në 
Mitrovicë/Mi tro vi ca, pesë (5) në Fe ri zaj/Uro še vac, tre (3) në 
Prishtinë/Pri šti na dhe dy (2) në Pejë/Peć. In ci den tet e ra por tu a ra 
is hin nga më të ndryshmet. Janë re gji stru ar: hed hje të gra na ta ve 
të dorës, fyer je, lëndime tru po re, shpërthime, zja rr-vënie, ther je, 
ten tim-vra sje ve, dëmtime të pronës etj. In ci den tet u ra por tuan 
nga pjesëtarët e të gjit ha ko mu ni te te ve. Po li cia e Kosovës është 
du ke i he tu ar këto in ci den te ndërsa ky pro ces po vëzhgohet nga 
afër prej mo ni to ru e sve të EULEX-it. 

Në sta ci o nin po li cor në ve ri dhe sta ci o nin ra jo nal po li cor në 
Mirovicë/Mi tro vi ca, gjatë kësaj pe ri ud he janë ra por tu ar gjith sej 
(32) in ci den te po ten ci a lisht të mo ti vu a ra et ni kisht. Këto in ci den te 
kanë re zul tu ar me njëzet e nëntë qytetarë të lënduar, katërmbëdh-
jetë shqip tarë, katërmbëdhjetë serbë dhe një bos hnjak. Përkatësia 
et ni ke e kryesve të dyshu ar është si vi jon: në shtatë ra ste të dyshu-
a rit janë shqip tarë, në tetë ra ste serbë, në një rast i dyshu a ri is hte 
bos hnjak, përderisa në pesëmbëdhjetë ra ste përkatësia et ni ke e 
kryesve është e pa njo hur. Sa i përket llo jit të veprës pe na le, kis-
hte shtatë ra ste të dhunës, tetë ra ste të sul mit, pesë ra ste të dëm-

11 Të dhënat që Policia e 
Kosovës ia ka ofruar FDH-
së, janar - shkurt 2009
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timit të pronës, tre ra ste të shpërthimeve, tre ra ste të shkre hjes 
së armëve të zjar rit, dy ra ste të sul mit dhe nga një rast të zja rr-
vënies, ther jes, pjesëmarrjes në grin dje dhe gra bi tjes.  

Gjith sej pesë ra ste të in ci den te ve të dyshu a ra si të mo ti vu a ra et ni-
kisht janë ra por tu ar në sta ci o nin po li cor të Fe ri zajit/Uro še vac. Tre 
qytetarë kanë pësuar lëndime tru po re si pasojë e këtyre in ci den te-
ve, dy serbë dhe një as hka li. Janë shënuar ed he dy ra ste të dëmtimit 
të pasurisë. Në dy ra ste të dyshu a rit janë shqip tarë, kur se në tre 
ras tet tje ra kryesit janë të pa njo hur. Natyra e in ci den te ve të ra por-
tu a ra is hte si më poshtë: një rast i dhunës, një sulm, një shpërthim, 
një ten tim vra sje dhe një rast i dhunës në fa mi lje.

Gjatë periudhës dhje tor 2008 - ja nar 2009, në Prishtinë/Pri šti na 
janë ra por tu ar tre in ci den te për të ci lat dysho het se janë të mo ti-
vu a ra et ni kisht. Re zul tat i këtyre in ci den te ve is hin dy pjesëtarë 
të ko mu ni te tit serb të lënduar dhe dëmtime të pronës. Në njërin 
rast Po li cia e Kosovës ka iden ti fi ku ar një shqip tar si të dyshu ar, 
kur se në dy ras tet tje ra kryesit janë en de të pa njo hur. In ci den tet 
përfshinin dy ra ste të grin djes dhe një rast të gra bi tjes.

Dhe në fund, në Pejë/Peć kanë ndod hur dy in ci den te për të ci lat 
dysho het se is hin të mo ti vu a ra et ni kisht. Si pasojë e tyre, dy 
qytetarë pësuan lëndime - një as hka li dhe një bos hnjak. Në njërin 
rast i dyshu a ri është shqip tar, kur se kryesi i veprës tjetër është i 
pa njo hur. Sa i përket natyrës së in ci den te ve, bëhet fjalë për një 
rast të ten tim  vra sjes dhe një rast të zjarrvënies. 

“In ci den tet e mo ti vu a ra et ni kisht i kanë fto hur marrëdhëniet në 
mes serbëve dhe shqip tar ëve sep se ato gjithmonë ndikojnë në kri ji-
min e klimës së pasigurisë, gjë që re flek to het në gjen djen e përgjith-
shme në qytet dhe më gjerë. Në dy in ci den te është ra por tu ar dëm-
tim i pronës; në in ci den tin e parë u dëmtua pro na e një shqip ta ri 
që je ton në La gjen e Boshnjakëve/Bo šnjač ka Ma ha la, kur se in ci-
den ti i dytë ndod hi në qytet, në re sto ran tin e një ser bi”. 

M.M. ko man dant i sta ci o nit po li cor në Mitrovicën ve ri o re/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 6 shkurt 2009.

Shu mi ca e të in ter vi stu ar ve shprehën shqetësi min e tyre për 
ni ve lin e sigurisë në Mitrovicën ve ri o re/Mi tro vi ca. Ata shprehën 
ha pur bren go sjen dhe frikën për shkak të pasigurisë, e ci la është 
pasojë e gjen djes ak tu a le. Qytetarët jetojnë në një am bi ent të 
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pa si gurt ku nuk ek zi ston sun di mi i li gjit, ku po li cia nuk mund të 
bëjë asgjë më shumë se sa të përgatis ra por tet në lid hje me in ci-
den tet, du ke përfshirë ed he ato me natyrë ndëretnike. Qytetarët 
e Mitrovicës ve ri o re/Mi tro vi ca nuk janë të këna qur me punën 
e policisë dhe an ko hen në mungesën e transparencës për shkak 
se po li cia ofron fa re pak in for ma ta për opi nion, du ke përsëritur 
vaz hdi misht klishenë e fam shme: “ra sti është nën he ti me”. Kjo në 
mënyrë të veçantë prek ko mu ni te tin serb dhe ndi kon në kri ji min 
e një per cep ti mi ne ga tiv për Policinë e Kosovës.

“Sa herë që ndodh ndonjë in ci dent i mo ti vu ar et ni kisht, në TV do 
të pa ra qi tet Ve ton El sha ni12 dhe do të thotë se ra sti është nën he ti-
me. Ko mu ni te ti serb du het të dijë re zul ta tin e he ti me ve të in ci den-
te ve që kanë ndod hur në të kaluarën. Për shem bull, po li cia kreu 
he ti me në lid hje me in ci den tet që ndodhën verën e kaluarën në 
Deçan/Dečane  dhe Istog/Istok. Por, ne en de nuk e dimë nëse kryes-
it e këtyre ve pra ve janë nxje rrë pa ra drejtësisë, e as nëse drejtësia 
është vënë në vend në këto ra ste”` 

S.S. qyte tar serb, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 20 shkurt 2009 

In sti tu ci o net e Kosovës, du ke përfshirë ed he Policinë e Kosovës, 
siç du ket nuk e kanë kup tu ar plotësisht man da tin e EULEX-it. Ata 
pre sin që po li cia e EULEX-it të patrullojë rrugëve, përderisa, në 
anën tjetër, zyrtarët e EULEX-it thonë se ata kanë vetëm detyra 
mo ni to ru e se, këshilluese dhe men to ru e se.

“Me qëllim të ri ven do sjes së sun di mit të li gjit dhe funk si o ni mit 
të të gjit ha in sti tu ci o ne ve lo ka le, du ke përfshirë ed he Shërbimin 
Do ga nor në ve ri të Mitrovicës, na du het një prezencë më e mad he 
e policisë së EULEX-it  dhe që ajo të patrullojë rrugëve së bas hku 
me policinë ko so va re”. 

B.H. zëdhënës i Policisë së Kosovës për ra jo nin e Mitrovicës/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 28 ja nar 2009 

“Po li cia e EULEX-it ka man dat të monitorojë, këshillojë dhe men-
torojë Policinë e Kosovës. EULEX-i ka shpërndarë 13 mo ni to ru es, 
detyra e të cilëve është të monitorojnë punën e Policisë së Kosovës, 
si do mos zba ti min e procedurës gjatë he ti mit të kri me ve të dyshu a-
ra se janë të mo ti vu a ra et ni kisht”.

R.H. Udhëheqës i Di vi zi o nit për Kri me Ndëretnike në EULEX
Intervistë e FDH-Kosovë, 18 shkurt 2009

12 Zëdhënësi i Policisë së 
Kosovës.  
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3. Drejtësia dhe Si gu ria

Gjyka ta dhe Pro ku ro ria e Qar kut, Gjyka ta dhe Pro ku ro ria Ko mu-
na le si dhe Gjyka ta Ko mu na le për Kundërvajtje në Mitrovicë/
Mi tro vi ca nuk funksionojnë që prej 20 shkur tit të vi tit 2008.13 Në 
Gjykatën e Qar kut në Mitrovicë/Mi tro vi ca ka pu nu ar një per-
so nel prej 175 të punësuarve14, du ke përfshirë ed he pjesëtarë të 
ko mu ni te te ve pakicë: 11 serbë, 6 boshnjakë dhe 1 një turk. Gjatë 
vi tit 2007, Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 2.438 ra ste të re ja.15 Gjatë 
periudhës ja nar 2008 - 20 shkurt 2008 në këtë gjykatë janë pra nu-
ar 363 ra ste të re ja. Si pas vlerësimit të FDH-Kosovë, më shumë se 
2.000 qytetarëve u është mo hu ar qa sja në or ga net e drejtësisë dhe 
e drej ta në gjykim të paanshëm dhe bren da një afa ti të arsyeshëm 
ko hor16 gjatë vi tit 2008.  

“Unë kam një banesë në Mitrovicën ju go re të cilën nuk mund ta 
shfrytëzoj që nga qer sho ri i vi tit 1999. Një shqip tar e ka shkatër-
ruar shtëpinë ti me dhe është du ke ngri tur ndërtesë shtatëkatëshe 
atje. Jam an ku ar në ‘Ha bi tat’, por an ke sa ime është hed hur poshtë 
dhe ra sti vaz hdon të jetë i pa zgjid hur. Do ku men ti mbi pronën 
është fal si fi ku ar. Unë kam qe ne tre herë per so na lisht në gjyki min 
që është mbaj tur në Mitrovicë, por, për fat të keq, gjyka ta nuk është 
du ke pu nu ar prej shkur tit të vi tit 2008“.

R.L. – qyte tar serb, Mi tro vi ca ve ri o re/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 shkurt 2009

Struk tu rat pa ra le le të si ste mit të drejtësisë17 kryejnë funk si o net 
e gjykatës për kundërvajtje dhe asaj ko mu na le. Këto struk tu ra 
mer ren kryesisht me kon te stet ci vi le, siç janë cer ti fi ka tat e shku-
rorëzimit, trashëgimisë etj. Gjatë punës së tyre ato zbatojnë li gjet 
e Serbisë. 

“Si serbët as htu ed he shqip tarët janë të detyru ar t´u drej to hen 
in sti tu ci o ne ve ile ga le për zgjid hjen e mosmarrëveshjeve të tyre. 
Nga qytetarët kërkohet që të ndje kin dy pro ce du ra gjyqëso re – 
njërën në ve ri, që është pjesë e struk tu ra ve pa ra le le të drejtësisë 
dhe tjetrën pranë gjyka ta ve le gji ti me të Kosovës. Kjo ndodh në 
ras tet kur pro na është në jug kur se pronarët në ve ri, apo kur ka 
mosmarrëveshje mes një ser bi që je ton në ve ri dhe një shqip ta ri në 
jug. Pje sa dërmuese e per so ne lit serb nga ra jo ni i Mitrovicës që ka 
pu nu ar për si ste min gjyqësor të Kosovës, ta ni është pjesë e struk tu-

13  Sipas rezolutës 1244 
të Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara, deri 
më 9 dhjetor të vitit 2008 

përgjegjës për çështjet ligjore 
ishte UNMIK-u. Autoritetet 
policore dhe të drejtësisë së 

UNMIK-ut kishin përgjegjësi 
ekzekutive mbi sistemin 

gjyqësor, por punonin me 
gjykatësit dhe prokurorët lokal; 

UNMIK-u gjatë vitit 2008 
vazhdoi me bartjen e disa prej 

kompetencave të rezervuara 
në Ministrinë e Drejtësisë, 

Ministrinë e Punëve të Brend-
shme dhe Këshillin Gjyqësor të 

Kosovës, derisa u zëvendësua 
nga EULEX-i. Qeveria e Ser-
bisë ka vazhduar të përkrahë 

funksionimin e strukturave të 
papranuara paralele të sistemit 

gjyqësor serb në enklavat dhe 
komunat me shumicë serbe. 

Në protestat e mbajtura në 
mesin e marsit të vitit 2008 

kundër pavarësisë së Kosovës, 
protestuesit serb të Kosovës 

kanë detyruar mbylljen e 
Gjykatës së Qarkut dhe asaj 

Komunale në Mitrovicë/
Mitrovica, sikurse edhe gjykat-

ave komunale në Leposaviq/
Leposavić dhe Zubin Potok/

Zubin Potok. Më 9 dhjetor 
të vitit të kaluar, tre gjykatës, 
tre prokurorë dhe tre zyrtarë 

ligjor të EULEX-it u vendosën 
në Gjykatën e Qarkut të 

Mitrovicës/Mitrovica. State 
Departmenti i Shtetit i SHBA-

ve – Raporti mbi të Drejtat e 
Njeriut në Kosovë, për vitin 

2008. 

14 Të dhëna nga adminis-
trata e Gjykatës së Qarkut 

të Mitrovicës/Mitrovica, 
Intervistë e FDH-Kosovë, 17 

janar 2009

15 Të dhëna nga raporti 
zyrtar nga arkiva e Gjykatës 

së Qarkut të Mitrovicës/
Mitrovica.  

16  Konventa Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, neni 6
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ra ve pa ra le le, të ci lat ad mi ni stro hen nga Qe ve ria e Serbisë. Vetëm 
një ko leg yni i ko mu ni te tit serb, re fu zoi të jetë pjesë e këtyre struk-
tu ra ve pa ra le le të drejtësisë”.     

K. B. – Kryetar i Gjykatës së Qar kut në Mitrovicë/Mi tro vi ca, 
Intervistë e FDH-Kosovë, ja nar 2009.    

“Si ste mi gjyqësor në Mitrovicë sot është në gjen dje ed he më të ke qe 
se që is hte në vi tin 1999. Unë mendoj se tani nuk ek zi ston asnjë 
pengesë re a le që të mos funksionojnë gjyka tat. Unë u bëj thi rr je 
auto ri te te ve përgjegjëse të krijojnë klimë të atillë po li ti ke që do ta 
bëjë të mun dur funk si o ni min e Gjykatës në Mitrovicë. Per so ne li 
është i gatshëm të kthe het në ndërtesën e gjykatës dhe të fillojë të 
punojë në çdo kohë. Çdo ditë e hum bur do të krijojë pro ble me ed he 
më të mëdha”

K. B. –Kryeta ri i Gjykatës së Qar kut në Mitrovicë/Mi tro vi ca, 
Intervistë e FDH-Kosovë, ja nar 2009.    

Megjithatë, ka serbë të cilët e kanë gje tur ve ten mirë në këtë 
va ku um in sti tu ci o nal dhe janë të këna qur me ni ve lin e tanishëm 
të sigurisë në Mitrovicën e ve ri ut/Mi tro vi ca dhe Kosovën ve ri o-
re në përgjithësi. Ata janë të lid hur ngushtë me struk tu rat ser be 
në ve ri të Kosovës dhe mbështesin fu qishëm Qe ve rinë e Serbisë. 
Ata bëjnë jetë nor ma le dhe i gëzojnë të gjit ha be ne fi ci o net e 
struk tu ra ve pa ra le le. Or ga net e drejtësisë të ra jo nit të Mitrovicës/
Mitrovicë janë të vet met in sti tu ci o ne të pra nu es hme për këta 
pjesëtarë të ko mu ni te tit serb, pran daj u bëjnë thi rr je auto ri te te ve 
përkatëse që ta ri ven do sin sun di min e li gjit dhe funk si o ni min e 
Gjykatës së Qar kut në Mitrovicë/Mi tro vi ca. 

“In sti tu ci o net ko so va re e lëshuan ra stin që ta fitojnë be si min e 
ko mu ni te tit serb në ve ri. Ne e sho him Be o gra din si mbrojtësin 
tonë dhe kjo është arsyeja pse je mi fu qishëm kundër in sti tu ci o ne ve 
dhe pavarësisë së Kosovës. Serbët dhe ko mu ni te tet tje ra bëjnë jetë 
plotësisht nor ma le në ve ri dhe nuk kanë asnjë pro blem. Ko mu ni te-
ti ndërkombëtar është gjit has htu faj tor për këtë gjen dje dhe mar-
rëdhëniet e këqi ja mes shqip tar ëve dhe serbëve në Kosovën ve ri o re. 
Ata gjetën një vend të mirë ku mund ta zgja sin man da tin e tyre 
de ri në pafundësi”.  

V.I. qyte tar serb, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 20 shkurt 2009

17 Më 22 shkurt 2008, Min-
istria e Drejtësisë së Serbisë 
mori kontrollin e Gjykatës 
Komunal dhe Gjykatës për 
Kundërvajtje të Leposaviqit/
Leposavič dhe Zubin Poto-
kut/Zubin Potok - Raport i 
OSBE-së, Sistemi Gjyqësor 
në Mitrovicë/Mitrovica, 
raport mujor – dhjetor 
2008.  
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“Njerëzit që përfitojnë nga mun ge sa e sun di mit të li gjit në Kosovën 
ve ri o re janë biznesmenët dhe trafikantët, sep se në këtë mënyrë 
realizojnë pro fi te të mëdha. Nëse unë kam nevojë për diçka në 
pjesën ju go re të Mitrovicës, për shem bull të nxje rrë ndonjë do ku-
ment nga gjyka ta apo ko mu na, këtë e bëj me ndihmën e miq ve të 
mi që jetojnë atje. 

Dua që gjyka tat të rifillojnë punën. Udhëheq ësi i gjyka ta ve në 
Mitrovicë je ton në Zveçan dhe ai ka qenë gjithmonë i pranueshëm 
për ko mu ni te tin serb dhe për ko mu ni te tet tje ra. Nuk men doj se 
funk si o ni mi i sërishëm i gjykatës do të shkak toj ndonjë pro blem. 
Përkundrazi, unë men doj se kjo do të bëjë që të gjithë të ndi hen më 
të si gurt”.  

B.R – qyte tar serb, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 20 shkurt 2009

Qe ve ria e Kosovës dhe EULEX-i ngadalë po ndërmarrin ha pa 
për ri ven do sjen e sun di mit të li gjit në Mitrovicë/Mi tro vi ca. Për 
mo men tin, gjykatësit e UN MIK-ut dhe EULEX-it në Mitrovicën 
e ve ri ut/Mi tro vi ca po punojnë  në ras tet e mbe tu ra nga pe ri ud ha 
e ka lu ar. Pas di sa përpjekjeve që kis hin nxi tur kundërshtimin e 
ko mu ni te tit serb që je ton në Mitrovicën e ve ri ut /Mi tro vi ca, më 
5 mars 2009 u mbajt se an ca e parë dëgjimore në Gjykatën e Qar-
kut të Mitrovicës/Mi tro vi ca.18 Megjithatë, EULEX-i u bën thi rr je 
auto ri te te ve të Kosovës që ta mar rin drej ti min e gjyka ta ve  dhe ta 
ri ven do sin si ste min ju ri dik në ve ri, në përputhje me man da tin e 
tyre. EULEX-i ka shpre hur gatishmërinë që të ndihmojë në kri-
ji min e am bi en tit për zhvil li min e bi se di me ve në lid hje me këtë 
temë.  

“Mi tro vi ca pa ra qet një vrimë të zezë sa i përket sun di mit të li gjit. 
Gru pet e kri mi na li zu a ra të shoq ërisë e kundërshtojnë fu qishëm 
ri ven do sjen e sun di mit të li gjit në këtë vend. Doganierët e EULEX-
it janë du ke i re gji stru ar të gjit ha mal lrat që hyjnë dhe da lin në 
dy pi kat do ga no re në ve ri dhe po realizojnë të ard hu ra. Ne po 
krijojmë kus hte për punë të ligjshme. Pre sim të ketë pro te sta, sep se 
është nor ma le që gru pet kri mi na le t’i kundërvihen çfarëdo ren di 
dhe li gji ne këto hapësira”. 

R.R- Zëvendës shef i mi si o nit të EULEX-it në Kosovë 
Intervistë e FDH-Kosovë, 12 mars 2009

18 Rasti i proceduar nga 
gjykatësit e EULEX-it 



17

“ELU EX-i ka fil lu ar të punojë në ras tet që tashmë janë në pro-
cedurë, pran daj gra du a lisht  do të fillojnë të ndi hen ndryshi met 
në ter ren. Në mendojmë se UN MIK-u nuk is hte i suksesshëm në 
fushën e sun di mit të li gjit. Besojmë fu qi misht te EULEX-i dhe 
shpresojmë që ai të jetë më efi kas në këtë aspekt”.

R.M- Zëvendëskryeministër i Kosovës
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 mars 2009

“Është detyrë dhe përgjegjësi e Qe ve risë së Kosovës që të ri ven dos 
sun di min e li gjit në ra jo nin e Mitrovicës. EULEX-i nuk ka man dat 
të udhëheq dhe të administrojë pus hte tin gjyqësor. Ka tre mu aj që 
je mi këtu dhe po hum bim kohë du ke u përpjekur që t´ua sqa rojmë 
të gjithëve natyrën e man da tit tonë”. 

R.R- Zëvendësshef i mi si o nit të EULEX-it në Kosovë 
Intervistë e FDH-Kosovë, 12 mars 2009

4. Pro ble met e përditshme jetësore 

Për shkak të influencës së Serbisë, në pjesën ve ri o re të Kosovës 
në shfrytëzim është Di na ri serb (RSD). Pran daj, Ko so va nuk ka 
si stem të vetëm mo ne tar në gjithë ter ri to rin e saj. Të gjit ha ndër-
marrjet e vo gla dhe shi to ret në Mitrovicën e ve ri ut/Mi tro vi ca 
punojnë me Di nar. Ky fakt përbën pro blem shtesë për pjesëtarët 
e ko mu ni te te ve jo-ser be sep se atyre u du het t´i këmbejnë paratë 
për çdo ditë për të blerë us hqi me, du ke kri ju ar përshtypjen se ata 
po jetojnë në një shtet tjetër. 

„Nuk e di si mund të pohojë di kush se Mi tro vi ca është qytet i bas-
hku ar kur këtu zba to hen li gjet e Serbisë, njerëzit i bëjnë pa ge sat në 
dinarë, kur se ne nuk mund të udhëtojmë me ve tu ra që kanë re gji-
stri met „KS“. Kjo është Ser bi mi ku im, pse ta gënjejmë ve ten?“ 

A.F. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 23 shkurt 2009 

“Nëse Mi tro vi ca ve ri o re vërtetë është pjesë e Kosovës, atëherë pse 
na du het të blejmë me Dinarë e jo me Euro? Kur UNDP-ja më 
ndërtoi shtëpinë, le jen për ndërtim e mo ri në pjesën ve ri o re të qyte-
tit, jo në jug”. 

B.T. qyte tar shqip tar, Mitrovicë ve ri o re/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 19 ja nar 2009 
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Pronarët e bi zne se ve nuk paguajnë ta tim, e as tak sa për ujë apo 
rrymë. Mun ge sa e in spek ti me ve u mundëson atyre t´i shman gen 
ta ti mit dhe të tregtojnë mal lra me orgjinë të pa njo hur apo të dys-
himtë, du ke rre zi ku ar shëndetin dhe mir ëqe ni en e qytetarëve. 

„Unë kis ha një re sto rant në pjesën ju go re të qyte tit nga vi ti 
1999 de ri në vi tin 2008, pa staj e ha pa këtë shi to re në La gjen e 
Boshnjakëve. Pse u shpërngula në pjesën ve ri o re të Mitrovicës? Të 
jem i sin qertë, këtë e bëra për shkak se këtu nuk paguajmë për ujë, 
rrymë, nuk paguajmë tak sa, pran daj është më lehtë të pu no het 
këtu se sa në pjesën ju go re”.

H.M.- qyte tar bos hnjak - Mitrovicë ve ri o re/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 shkurt 2009

Vozitësit që udhëtojnë në ve ri të Kosovës bal la fa qo hen me pro-
blem të madh kur bëhet fjalë për pagesën e policës së si gu ri mit 
për ak si den tet në tra fik sep se në ve ri zba to hen li gjet e Serbisë, 
të ci lat dallojnë nga ato të Kosovës. Qytetarët në ve ri i regjistroj-
në ve tu rat e tyre në zyrat pa ra le le për re gji stri min e auto mje te-
ve, të ci lat janë në kompetencë të Ministrisë ser be të Punëve të 
Brendshme, në Mitrovicën e ve ri ut/Mi tro vi ca. Si gu ri mi ofro het 
nga kompanitë ser be të si gu ri mit, të re gji stru a ra në Ser bi. Këto 
kom pa ni punojnë si pas li gje ve të Republikës së Serbisë. 

‘Të gjithë serbët, si kur se ed he të tjerët që jetojnë në Kosovën ve ri-
o re, re gji stri min e ve tu ra ve e bëjnë në kompanitë e si gu ri mit të 
auto mje te ve që punojnë në ve ri të Kosovës. Re gji stri mi kryhet në 
ndërtesën për re gji stri min e auto mje te ve, që i përket Ministrisë 
së Punëve të Brendshme të Serbisë në Mitrovicë. Kjo është le ga-
le dhe funk si o non që nga vi ti 1999. Si gu ri mi i veturës mund të 
bëhet në AMSJ (Lid hja Auto Mo to e Jugosllavisë), kompaninë e 
si gu ri me ve DU NAV, kompaninë e si gu ri me ve DEL TA, kompaninë 
e si gu ri me ve NO VI GRAM dhe kompanitë tje ra. Të gjit ha këto 
kom pa ni veprojnë le ga lisht dhe i kanë zyrat e ve ta nëpër gjithë 
Kosovën ve ri o re. Qytetarët mund t´i regjistrojnë auto mje tet e tyre 
me auto-tar ga të Serbisë, për shem bull PR për Prishtinë, UR-Fe-
ri zaj, PZ-Pri zren, PE- Pejë, DJ- Gjakovë dhe GL- Gji lan, dhe këto 
auto-tar ga janë të vlefshme në Ser bi, Mal të Zi dhe Kosovë”. 

B.R. qyte tar serb - Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 25 shkurt 2009
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5. Pa so jat e va ku u mit in sti tu ci o nal në 
    Mitrovicën e ve ri ut/Mi tro vi ca    
   
Va ku u mi in sti tu ci o nal ka kri ju ar kus hte për kriminelët nga të gjit-
ha gru pet et ni ke që t’i intensifikojnë ak ti vi tet e tyre ile ga le, gjatë 
të ci la ve nuk pen go hen nga askush. Ata janë të përfshirë në treg ti 
ile ga le dhe kontrabandë, bëjnë ga ra mes ve te dhe mbjel lin frikë 
te qytetarët që jetojnë atje. Kon fron ti met në mes këtyre gru pe ve 
dhe bashkëpunëtorëve të tyre eskalojnë në dhunë të përmasave 
të mëdha, pa asnjë konsideratë për qytetarët e zënë në mes të dy 
zjar re ve. 

Më 30 dhje tor 2008, dy të rinj shqip tarë nga Mi tro vi ca e ju gut /
Mi tro vi ca therën me thikë një serb 16 vjeçar në Mitrovicën e 
ve ri ut/Mi tro vi ca, gjatë një kon fron ti mi me di sa të rinj serbë. 
Shqip tarët e përfshirë në in ci dent ikën në pjesën ju go re të qyte-
tit, ku u ar re stuan më pas nga po li cia. Di sa orë pas kësaj ngjar je, 
në tri ko mu ni te tet mul ti et ni ke në ve ri të Mitrovicës/Mitrovicë 
shpërtheu dhu na. Gjatë këtyre ngjar je ve të dhun shme kis-
hte të shtëna nga armët auto ma ti ke, sul me fi zi ke, van da li zma 
(shkatërrime të auto mje te ve) dhe zjarrvënie, kur se një shqip-
tar u qëllua me armë zjar ri. Në përgjigje ndaj situatës së kri ju ar, 
KFOR-i, po li cia e EULEX-it dhe SHPK-ja e mbyllën urën mbi 
lu min Ibër, i ci li ndan pjesën ju go re dhe ve ri o re të qyte tit të 
ndarë. Gjen dja u nor ma li zua pas dy orësh. Po li cia dhe prokurorët 
kanë fil lu ar he ti met në lid hje me këtë in ci dent.19 Pjesëtarët e 
të gjit ha ko mu ni te te ve: serbët, shqip tarët, boshnjakët, romët, 
ashkalinjtë dhe egjip ta sit shpre hin shqetësi min dhe fru stri-
min e tyre me situatën që mbizotëron në Mitrovicën e ve ri ut/
Mi tro vi ca. Ata i bëjnë thi rr je Qe ve risë së Kosovës dhe auto ri te-
te ve tje ra të ndërhyjnë ur gjen tisht për të ri ven do sur sun di min e 
li gjit. Ata duan që kriminelët të lar go hen nga je ta e tyre dhe të 
përmirësohet si tu a ta e sigurisë. Qytetarët an ko hen se nuk ndi hen 
të si gurt të flenë në shtëpitë e tyre.  

“Sot, ko mu ni te ti serb në Mitrovicën e ve ri ut u është nënshtruar 
for ma ve të ndryshme të pre si o nit. Di sa nga këto pre si o ne pa ra së 
gjit hash kanë natyrë po li ti ke, sep se serbët e punësuar në struk tu rat 
pa ra le le janë të detyru ar që t´i bojkotojnë in sti tu ci o net e Kosovës. 
For ma e dytë e pre si o nit janë kërcënimet e gru pe ve kri mi na le, 
të ci lat vijnë nga ban dat e or ga ni zu a ra që veprojnë li risht dhe 

19 Departamenti i Shtetit të 
SHBA-ve – Raporti mbi të 
Drejtat e Njeriut në Kosovë, 
për vitin 2008. 
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të pa pen gu a ra në Mitrovicën e ve ri ut dhe në Kosovën ve ri o re në 
përgjithësi”

M.A. qyte tar serb, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 20 shkurt 2009    

“Si qyte tar i Kosovës, unë kërkoj që ven di im të garantojë pa qen 
dhe sigurinë për të gjithë qytetarët e saj, ta shtrijë auto ri te tin e vet 
në gjithë ven din dhe të mos lejojë që pje sa ve ri o re e Kosovës të jetë 
në du art e kriminelëve dhe të sun do het nga ata. Unë nuk mund te 
shkoj në Mitrovicën e ve ri ut me veturë që ka re gji stri met ´KS`, por 
sa herë që shkoj atje më du het t´i heq ta be lat dhe të vo zis pa ato 
...Në pjesën ve ri o re të Mitrovicës nuk ka pjesëtarë të uni for mu ar të 
policisë apo ushtrisë ser be, por këtë punë e bëjnë struk tu rat pa ra-
le le të ci lat shfa qen pu bli kisht në TV dhe me di at tje ra...gjyqëso ri 
nuk funk si o non… asgjë nuk është në rre gull”.

H.M. qyte tar bos hnjak, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë , 4 shkurt 2009

“Pas in ci den tit të fun dit gjithnjë e më shpesh po dëgjoj nga mysh-
terinjtë e mi serbë se ata kanë pro ble me me bashkëkombësit e vet 
(struk tu rat pa ra le le), të cilët i shantazhojnë njerëzit e rëndomtë 
dhe kërkojnë që qytetarët serbë të mos blejnë në shi to ret e La gjes së 
Boshnjakëve. Qytetarët serbë janë vik ti ma të auto ri te te ve ser be, të 
ci lat po manipulojnë me ata”.

H.M. qyte tar bos hnjak, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 shkurt 2009

Përkundër fak tit se Qe ve ria e Kosovës në mënyrë të vaz hdu es hme 
u bënë thi rr je qytetarëve të Kosovës ve ri o re ta ruajnë du ri min 
dhe të punojnë së bas hku për të kri ju ar klimën e tolerancës dhe 
mirëkuptimit, në praktikë ajo bënë shumë pak për të mundësuar 
një gjë të tillë. Çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën në pronë 
pa ra qe sin pro blem të pa zgjid hur për shqip tarët dhe serbët që 
jetojnë në Mitrovicë/Mi to vi ca.  

“Unë kam një pronë në pjesën ju go re të Mitrovicës, në rrugën 
’’Ra miz  Sa di ku’’. Është një apar ta ment prej 72 me tra katrorë, të 
ci lin nuk mund ta shfrytëzoj që nga qer sho ri i vi tit 1999. Me qël-
lim që ta zgjidh pro ble min, unë u ta ko va me Kryeta rin e Komunës, 
Baj ram Rex he pin, dhe bi se do va me Bor din e Drejtorëve në pjesën 
ju go re të qyte tit, të cilëve iu an ko va për uzur pi min e pronës. Në 
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pjesën ve ri o re të qyte tit ek zi ston Ku ven di Ko mu nal serb i ci li 
udhëhi qet nga Par tia Ra di ka le Ser be; shko va atje di sa herë për 
t´u ta ku ar me z. Zh.  T. të ci lit gjit has htu iu an ko va për pro ble-
met e mia pronësore, por, për fat të keq, të gjit ha përpjekjet e mia 
is hin të ko ta. Në Mitrovicën ve ri o re po ndodh një vjed hje e mad he; 
apar ta men tet të cilët i ka ndërtuar Re pu bli ka e Serbisë po je pen 
pa asnjë kri ter. Gjit hkund po vid het. Unë mund t´i ofroj Qe ve risë 
së Kosovës fak te në lid hje me këto vjed hje, ma ni pu li me dhe fal si-
fi ki me që po ndod hin në Mitrovicën ve ri o re. Më me dëshirë do të 
shko ja në Prishtinë se sa në Mitrovicën ve ri o re, por kjo nuk va ret 
nga unë, këtu është e përzier po li ti ka dhe politikanët ven do sin në 
emrin tonë”. 

R.L. qyte tar serb, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 shkurt 2009

Në kohën kur Qe ve ria e Kosovës dhe UN MIK-u po inkurajojnë 
dhe promovojnë pro ce sin e kthi mit du ke ga ran tu ar të drejtën në 
pronë, është pa ra doks fak ti se një fsha ta ri shqip tar, në fsha tin Kroi 
i Vi ta kut, UN MIK-u po ia mo hon të drejtën për ta rindërtuar dhe 
gëzuar shtëpinë e tij.20 

“Pas in ci den tit që ndod hi për shkak të përpjekjeve të mia për ta 
rindërtuar shtëpinë në la gjen ’’Kroi i Vi ta kut’’, në Mitrovicën ve ri-
o re, të gjit ha punët rreth rindërtimit të shtëpisë ti me u ndërprenë, 
përderisa pjesëtarët e KFOR-it dhe UN MIK-ut nuk më le juan të 
vaz hdoj me rindërtimin e shtëpisë sep se, si pas tyre, pu na ime po 
i shqetëson serbët. …ed he pse Kryemi ni stri prem toi pu bli kisht se 
Qe ve ria e Kosovës do të më ndihmojë në përpjekjen ti me për ta 
re kon struk tu ar shtëpinë me 10.000 euro, si shpre hje e mbështetjes 
për kthi min e shqip tar ëve në tro jet e tyre, de ri më ta ni, 37 ditë pas 
këtij prem ti mi, unë en de nuk i kam marrë këto pa ra”.

A.K. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 21 ja nar 2009

“Politikanët pohojnë se Ko so va është e bas hku ar. Nëse është kështu, 
pse unë si qyte tar i Kosovës nuk kam të drejtë të kthe hem, ta 
rindërtoj shtëpinë ti me dhe të je toj atje? Pse KFOR-i dhe po li cia 
nuk më lejojnë ta rindërtoj shtëpinë ti me … mos po kërkoj shumë? 
Mos është ky vul lne ti po li tik i di kujt që po qe ve ris Kosovën ile-
ga lisht? Kam shpre su ar se Qe ve ria e Kosovës do të bëjë diçka më 
shumë në lid hje me pro ble min e Mitrovicës ve ri o re, por du ket se 
premtimet e tyre is hin vetëm fjalë bos he të fushatës pa ra zgjed-

20 Incidenti ndodhi para 
dhjetorit të vitit 2009, kur 
UNMIK-u i transferoi kom-
petencat e veta te EULEX-i. 
Autoritetet përgjegjëse për 
koordinimin e procesit të 
kthimit në kohën e inciden-
tit ishin Qeveria e Kosovës 
dhe UNMIK-u.   
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ho re. Prem ti met për ndihmë dhe shtrir je të auto ri te tit në gjithë 
ter ri to rin e Kosovës mbetën vetëm fjalë. Unë nuk pres që EULEX-i 
të bëjë më shumë se sa UN MIK-u, ata janë të gjithë njësoj. … Unë 
nuk kërkoj lëmosh, përkundrazi, kërkoj të drej tat e mia ele men ta re 
si qyte tar i Kosovës, të drejtën për të je tu ar në shtëpinë ti me. Kjo 
është lu tja ime e vet me që kam për Qe ve rinë e Kosovës“.  

A.K. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 21 ja nar 2009

Qa sja në pronë nuk është pro ble mi i vetëm me të ci lin bal la fa-
qo hen shqip tarët në ve ri të Kosovës. Ata kanë ed he pro ble me të 
sigurisë dhe vështirësi në ma rr jen e shërbimeve në in sti tu ci o net 
lo ka le. Shqip tarët në ve ri ndi hen të har ru ar nga in sti tu ci o net 
ko so va re dhe e ardhmja e tyre është e pa qartë.

“Në pjesën ve ri o re të Mitrovicës funksionojnë të gjit ha struk tu rat e 
Qe ve risë së Serbisë. Atje zba to hen li gjet ser be, funk si o non po li cia 
ser be dhe si ste mi serb i gjyqësisë, ar si mit, shëndetësisë etj. Ku ven di 
ko mu nal, si kur se ed he të gjit ha or ga net ko mu na le që funksion-
ojnë në Kosovën ve ri o re, janë nën auto ri te tin e Be o gra dit, e jo të 
Prishtinës”.

B.T. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 19 ja nar 2009 

 
“Shqip tarët që jetojnë në Kosovën ve ri o re, posaçërisht ata të 
Mitrovicës së ve ri ut, kanë frikë se Kryemi ni stri i Kosovës tashmë 
ka he qur dorë nga përpjekjet për zgjid hjen e këtij pro ble mi. Ata 
kanë frikë se liderët e Kosovës në një farë mënyre e kanë shi tur 
Mitrovicën, pran daj tash ke mi këtë gjen dje ka o ti ke “.  

V.I. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 13 shkurt 2009 

“Unë do të do ja që Qe ve ria e Kosovës të an gaz ho het në përpjekjet 
për gje tjen e zgjid hjes për ne shqip tarët që jetojmë në pjesën ve ri-
o re të Kosovës, të garantojë sigurinë tonë dhe kus hte më të mi ra 
për jetë, apo le të na thonë të dorëzohemi, t´i she sim pro nat to na 
dhe ta brak ti sim Mitrovicën ve ri o re. Qe ve ria ser be ka in ve stu ar 
me mi li o na për bler jen e pro na ve të shqip tar ëve, në shumë la gje 
të ve ri ut po ndërtohen ndërtesa për serbët, përderisa qe ve ria jonë 
po hon dhe lavdërohet se Ko so va është e bas hku ar. Por, për fat të keq, 
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Ko so va është e ndarë. Për faq ësu e sit e qe ve risë e vizitojnë Mitrovicën 
vetëm sa për të fi tu ar po e na po li tik, apo pa ra zgjed hje ve.”  

A.F. qyte tar shqip tar, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 19 ja nar 2009 

Përpos ndihmës së drejtpërdrejt që Qe ve ria e Serbisë u ofron 
struk tu ra ve pa ra le le, ajo është përfshirë ed he në një fushatë ne ga-
ti ve me di a le21 në lid hje me ra por tet në mes të shqip tar ëve dhe 
serbëve. Me di at në Kosovën ve ri o re informojnë në mënyrë të 
njëanshme dhe janë në shërbim të in te re sa ve të cak tu a ra të poli-
tikës di to re. Ato nuk emitojnë pro gra me që i preokupojnë të gjithë 
qytetarët dhe në këtë mënyrë e shke lin të drejtën e tyre që të in for-
mo hen për ngjar jen e rëndësishme në ven din ku ata jetojnë.   

“Ko mu ni te ti serb përcjell me kuj des zhvil li min e situatës po li ti ke 
në Kosovë përmes me di a ve. Më du het të them se pje sa dërmuese 
e këtyre in for ma ci o ne ve janë shumë ne ga ti ve. Është obli gim li gjor 
dhe ka pla ne për të the me lu ar një ka nal te le vi ziv kombëtar në 
gjuhën ser be dhe unë shpre soj se me dia do ta luajë ro lin e saj esen-
cial - të jetë në shërbim të pu bli kut. Për mo men tin, te gjit ha me di-
at në ve ri janë të po li ti zu a ra dhe ato për faq ësojnë politikën ak tu a-
le më shumë se vet politikanët”. 

S.S qyte tar serb, Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca 
Intervistë e FDH-Kosovë, 20 shkurt 2009

“Unë men doj se e keq ja më e mad he po pul lit i vjen nga politikanët 
dhe partitë po li ti ke, të ci lat po bëjnë të pamundurën për t´i për-
çarë njerëzit. Pro ble met ndëretnike shkaktojnë përçarje. Unë dua 
që Qe ve ria e Kosovës t´i arrestojë kla net kri mi na le ser be të ci lat 
veprojnë në pjesën ve ri o re të Kosovës, dhe, natyrisht, shqip tarët 
që bashkëpunojnë me ata. Si gu ria është çështje shumë e rëndë-
sishme që ndi kon në klimën e përgjithshme. In ci den tet e mo ti vu a ra 
et ni kisht i ndajnë njerëzit. Në vi tin 2005, një shqip tar hod hi një 
granatë do re në kafenenë e dja lit tim, gjë që kis hte ndi kim të men-
jëhershëm në gjen djen e përgjithshme në qytet”. 

R.L. qyte tar serb Mitrovicë e ve ri ut/Mi tro vi ca
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 shkurt 2009

Zyrtarët e Qe ve risë së Kosovës thonë se nuk janë të këna qur me 
gjen djen në Mitrovicën ve ri o re/Mi tro vi ce dhe në ve ri të Kosovës. 
Qe ve ria është e men di mit se shumë faktorë du het të mer ren 
pa rasysh përpara se të ndërmarrin ndonjë ve prim me synim për 

21 http://www.rts.rs/page/
search/ci.html?lang=ci&s
earchText=Kosovo+i+met
ohija+,
http://www.srbija.gov.rs/
kosovo-metohija/index.php
?id=108639&q=Kosovo+i+
Metohija
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ta përmirësuar gjen djen. Ata gjit has htu pohojnë se nuk janë në 
gjen dje të bëjnë diçka pa mbështetjen e ko mu ni te tit ndërkom-
bëtar, në radhë të parë të EULEX-it. Si pas zyrtarëve qe ve ri tarë, 
vetëdijesimi dhe aftësia e ko mu ni te tit serb për t´i kup tu ar rret ha-
nat e re ja të kri ju a ra në Kosovë pas shpal ljes së pavarësisë si dhe 
iden ti fi ki mi i zgjid hje ve më të mi ra për ata, janë pa ra kus hte për 
përmirësimin e gjen djes. Ata janë të men di mit se pro ce si i de cen-
tra li zi mit ofron mundësi të mi ra për përfshirjen e ko mu ni te te ve 
et ni ke në pro ce sin e ven dim ma rr jes.   

“Gjen dja në Mitrovicë dhe në Kosovën ve ri o re nuk është as htu siç 
ne dëshirojmë. Ka pa sur përmirësime të vo gla kohëve të fun dit, të 
ci lat kanë ndi ku ar që si tu a ta në Mitrovicë të fillojë të ndryshojë 
për të mirë. Pro ce si i de cen tra li zi mit kis hte për qëllim të sigurojë 
stan dar de të lar ta për ko mu ni te tet, posaçërisht për ko mu ni te tin 
serb. Por, pro ce si i de cen tra li zi mit nuk mund të jetë i suksesshëm 
nëse serbët e Kosovës nuk in ku a dro hen në punën e qe ve risë. De cen-
tra li zmi kërkon gatishmëri për bashkëpunim dhe lo ja li tet nga 
ko mu ni te ti serb në Kosovë”. 

R.M, Zëvendëskryeministër i Kosovës
Intervistë e FDH-Kosovë, 4 mars 2009

EULEX-i en de nuk funk si o non në gjithë Kosovën. Sfi da e parë 
me të cilën u ndesh EULEX-i is hte shtrir ja e mi si o nit në gjithë 
ter ri to rin e Kosovës, du ke përfshirë ed he dy vend ka li met ku fi-
ta re në ve ri. Më 19 shkurt të vi tit 2008, pro te stu e sit serbë nga 
Ko so va dhe Ser bia sul muan Portën 1 dhe Portën 31 në vend ka-
li met ku fi ta re në mes të Kosovës dhe Serbisë, si shenjë pro te ste 
ndaj shpal ljes së pavarësisë. Pas lar gi mit të pro te stu e sve, njësitë 
e KFOR-it morën kon trol lin e por ta ve dhe i mbyllën këto vend-
ka li me ku fi ta re për 24 orë. Me datë 20 shkurt 2008, auto ri te tet 
i rihapën pi kat ku fi ta re pa prezencën e zyrtarëve doganorë, por 
në prezencë të njësive të UN MIK-ut, KFOR-it dhe SHPK-së. 
Zyrtarët doganorë të EULEX-it fil luan me kryer jen e detyra ve 
të ku fi zu a ra do ga no re në këto pi ka22 kah fun di i vi tit. Zyrtarët 
e EULEX-it janë të men di mit se detyrat e tyre në Mitrovicë/
Mi tro vi ca dallojnë nga an gaz hi met që ka ky mi sion ne pjesët e 
tje ra të Kosovës. Ata pranojnë se ak tu a lisht janë du ke us htru-
ar më shumë detyra ek ze ku ti ve në Mitrovicë/Mi tro vi ca se sa 
që është pla ni fi ku ar me man da tin men to ru es, mo ni to ru es dhe 
këshillues (MMK), por ata janë të bin dur se kjo gjen dje do të 
ndryshojë me ka li min e kohës dhe me ndryshi min e rret ha na ve. 

22  Departamenti i shtetit i 
SHBA-ve –Raporti mbi të 

Drejtat e Njeriut në Kosovë, 
për vitin 2008.
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Si pas zyrtarëve të lartë të EULEX-it, Qe ve ria e Kosovës du het të 
sjellë ven di me dhe të ndërmarrë ma sa për të ri ven do sur sun di-
min e li gjit në ra jo nin e Mitrovicës/Mi tro vi ca.  

“E pa ra e punës, EULEX-i nuk është plotësisht ope ra ci o nal; 
na du hen ed he di sa javë të tje ra që ta arrijmë këtë. UN MIK-u 
është zëvendësuar dhe i ka tran sfe ru ar të gjit ha kom pe ten cat 
te EULEX-i në dhje tor të vi tit të ka lu ar. Si gu ri mi i prezencës së 
EULEX-it në dy por tat në ve ri is hte sfidë e posaçme për ne. Ne po 
për pi qe mi të tregojmë se EULEX-i është  fi zi kisht pre zent në do ga-
na, në policinë ku fi ta re dhe në policinë e rëndomtë”.   

R.R- Zëvendës i She fit të mi si o nit të EULEX-it në Kosovë 
Intervistë e FDH-Kosovë, 12 mars 2009

Si pas këndvështrimit të Qe ve risë së Kosovës dhe EULEX-it, in flu-
en ca e Be o gra dit, struk tu rat pa ra le le dhe ak ti vi te tet kri mi na le 
janë pro ble me të mëdha në ve ri. Të dyja palët janë të men di mit se 
shtrir ja e auto ri te tit të in sti tu ci o ne ve të Kosovës në Kosovën ve ri-
o re do të jetë pro ces i gjatë dhe i vështirë.     

“Be o gra di ka influencë të mad he në ve ri. Si ta ven do sim prezencën 
tonë atje, du ke pa sur pa rasysh shkallën e lartë të kri mi na li te tit? 
Ke mi vul lne tin e qytetarëve të Kosovës, Qe ve risë së Kosovës dhe 
ko mu ni te tit ndërkombëtar kun drejt ndi ki mit të fu qishëm po li tik 
të Be o gra dit dhe struk tu ra ve kri mi na le. Izo li mi i qytetarëve në 
ve ri është fakt, kjo është diçka që po ndodh - ata nuk ndi hen as 
si qytetarë të Kosovës e as të Serbisë. Shoq ëria ci vi le është re surs 
i shkëlqyeshëm dhe du het të luajë rol kryesor në këtë pro ces. Unë 
per so na lisht nuk shoh ndonjë zgjid hje të shpejtë për pro ble min 
e Mitrovicës. Zgjid hja e pro ble me ve atje është një pro ces i gjatë. 
Ko so va du het të jetë vend tër heqës për të gjithë njerëzit që jetojnë 
atje, kur se nda li mi i kri mi na li te tit është gjëja e parë që du het të 
bëhet. Pas kësaj, çdo gjë do të vijë në ven din e vetë”.

R.R- Zëvendës i She fit të mi si o nit të EULEX-it në Kosovë 
Intervistë e FDH-Kosovë, 12 mars 2009

Re ko man di met

- FDH-Kosovë kërkon nga Qe ve ria e Kosovës dhe auto ri tet për-
katëse që të sigurojnë im ple men ti min e pa ra gra fit (3)23 të ne nit 
58 (përgjegjësitë e shte tit) nga Ka pi tul li i III-të i Kushtetutës 
së Kosovës dhe paragrafët (3.2) dhe (3.5)24  të ne nit 3 të Li gjit 

23  Paragrafi (3) i nenit  58 
(përgjegjësitë e shtetit ) të 
kapitullit  III -të të Kush-
tetutës së Kosovës “Republi-
ka e Kosovës do të ndërmerr 
të gjitha masat e nevojshme 
për të mbrojtur personat të 
cilët mund t’u nënshtrohen 
kërcënimeve ose veprimeve 
diskriminuese, armiqësisë 
a dhunës, si rrjedhojë e 
identitetit të tyre kombëtar, 
etnik, kulturor, gjuhësor 
ose fetar”.

24  Paragrafi (3.2) dhe (3.5) 
të nenit 3, të Ligjit për 
Mbrojtjen dhe Promovimin 
e të Drejtave të Komu-
niteteve dhe Pjesëtarëve të 
tyre në Kosovë “Republika e 
Kosovës ndërmerr të gjitha 
masat e nevojshme për të 
mbrojtur personat të cilët 
janë objekt i kërcënimit apo 
akteve të frikësimit, armiqë-
sisë apo dhunës për shkak të 
identitetit të tyre kombëtar, 
etnik, kulturor, gjuhësor apo 
fetar. Organet kompetente 
do të ndjekin penalisht, 
ashtu si përcaktohet me ligj, 
të gjithë ata që marrin pjesë 
në këto kërcënime apo në 
aktet e përshkruara në këtë 
paragraph”.

 “(3.5) Republika e Kosovës 
mbron lirinë e lëvizjes dhe 
sigurinë e pjesëtarëve të 
komuniteteve në mbarë 
vendin.”
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mbi Mbroj tjen dhe Pro mo vi min e të Drej ta ve të Ko mu ni te te ve 
dhe Pjesëtarëve të tyre në Kosovë dhe të ofrojë në këtë mënyrë 
mbroj tje dhe si gu ri për gjithë qytetarët e Kosovës.

- FDH-Kosovë u bënë thi rr je Qe ve risë së Kosovës dhe EULEX-it 
të punojnë së bas hku për të ri ven do sur ur gjen tisht sun di min e 
li gjit në Mitrovicë/Mi tro vi ca.

- Qe ve ria e Kosovës du het të punojë në drej tim të zgje ri mit të 
pus hte tit të saj in sti tu ci o nal në Kosovën ve ri o re dhe në këtë 
mënyrë të mundësojë funk si o ni min ade ku at të të gjit ha in sti tu-
ci o ne ve, du ke kri ju ar kus hte për jetë nor ma le. Përfshirja e mi no-
ri te te ve, posaçërisht e mi no ri te tit serb që je ton në këtë pjesë të 
Kosovës, është me rëndësi esen ci a le për këtë pro ces. Mbështetja 
e EULEX-it është me rëndësi të mad he. 

- Qe ve ria e Kosovës dhe or ga net e drejtësisë du het të punojnë 
se ri o zisht që t´iu mundësojnë gjithë qytetarëve të Kosovës të 
gëzojnë të drejtën e pronës, si e drejtë fun da men ta le në shoq-
ëritë de mo kra ti ke. 

- Qe ve ria e Kosovës du het të punojë në drej tim të in te gri mit të 
mi no ri te te ve, posaçërisht të mi no ri te tit serb, në të gjit ha in sti-
tu ci o net e Kosovës. Qe ve ria e Kosovës du het të ndërmarrë të 
gjit ha ma sat për të ofru ar mundësi të ba ra bar ta so ci a le dhe eko-
no mi ke për të gjit ha ko mu ni te tet pakicë në Kosovë. 

- Qe ve ria e Kosovës du het të hartojë strategjitë që do të mun-
dësonin që struk tu rat pa ra le le ser be, të ci lat kon trol lo hen nga 
Qe ve ria e Serbisë, të bëhen pjesë e in sti tu ci o ne ve të Kosovës 
dhe të mbikëqyren nga Qe ve ria e Kosovës.    

Kor ni za Li gjo re  

Kus hte tu ta e Republikës së Kosovës  

Ka pi tul li III - Të Drej tat e Ko mu ni te te ve dhe 
Pjesëtarëve të tyre

Ne ni 57 [Pa ri met e Përgjithshme]
1. Banorët që i përkasin një gru pi të njëjtë kombëtar ose et nik, 

gjuhësor ose fe tar, tra di ci o na lisht



27

të pranishëm në ter ri to rin e Republikës së Kosovës (Ko mu-
ni te tet), gëzojnë të drej ta të veçanta, të përcaktuara me këtë 
Kushtetutë, kra has të drej ta ve dhe li ri ve the me lo re të nje ri ut, të 
përcaktuara në Ka pi tul lin II të kësaj Kus hte tu te.

2. Çdo pjesëtar i ko mu ni te tit do të ketë të drejtën që të zgjedhë 
li risht nëse do të traj to het ose të
mos traj to het si pjesëtar i ko mu ni te tit dhe nga kjo zgjed hje ose 
nga us htri mi i të drej ta ve që ndërlidhen me këtë zgjed hje, nuk 
do të rezultojë asnjë dis kri mi nim.

3. Pjesëtarët e ko mu ni te te ve do të kenë të drejtë që të shpre hin, 
të avancojnë dhe të zhvillojnë li risht iden ti te tin dhe atri bu tet e 
tyre si ko mu ni tet.

4. Us htri mi i këtyre të drej ta ve do të bartë me ve te detyri met dhe 
përgjegjësitë për të ve pru ar në paj tim me li gjin e Republikës së 
Kosovës, dhe nuk i ce non të drej tat e të tjerëve.

Ne ni 58 [Përgjegjësitë e Shte tit]
1. Re pu bli ka e Kosovës si gu ron kus htet e du hu ra, të ci lat u 

mundësojnë ko mu ni te te ve dhe pjesëtarëve të tyre që të ruajnë, 
të mbrojnë dhe të zhvillojnë iden ti te tin e tyre. Qe ve ria do të 
përkrahë veçanërisht ni smat kul tu ro re të ko mu ni te te ve dhe 
pjesëtarëve të tyre, përfshirë këtu ed he nëpërmjet ndihmës 
fi nan ci a re.

2. Re pu bli ka e Kosovës do të pro mo voj frymën e tolerancës, di a-
lo gut dhe do të mbështesë paj ti min ndërmjet ko mu ni te te ve 
dhe do të re spek toj stan dar det e përcaktuara me Konventën 
Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbroj tjen e Pa ki ca ve 
Kombëtare dhe me Kartën Evro pi a ne për Gjuhët Ra jo na le ose 
të Pa ki ca ve.

3. Re pu bli ka e Kosovës do të ndërmerr të gjit ha ma sat e ne voj-
shme për të mbroj tur per so nat të cilët mund t’u nënshtrohen 
kërcënimeve ose ve pri me ve dis kri mi nu e se, ar miq ësisë a dhu-
nës, si rrjedhojë e iden ti te tit të tyre kombëtar, et nik, kul tu ror, 
gjuhësor ose fe tar.

4. Re pu bli ka e Kosovës, si pas nevojës, do të miratojë ma sa ade ku-
a te për të pro mo vu ar një ba ra zi të plotë dhe efek ti ve ndërmjet 
pjesëtarëve të ko mu ni te te ve në të gjit ha fus hat e jetës eko no-
mi ke, shoq ëro re, po li ti ke dhe kul tu ro re. Ma sat e til la nuk do të 
kon si de ro hen të jenë vepër e dis kri mi ni mit.

5. Re pu bli ka e Kosovës do të pro mo voj ru aj tjen e trashëgimisë 
fe ta re dhe kul tu ro re të të gjit ha ko mu ni te te ve, si pjesë për-
bërëse e trashëgimisë së Kosovës. Re pu bli ka e Kosovës do të 
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ketë detyrë të posaçme për të si gu ru ar mbroj tjen efek ti ve të 
tërësisë së objek te ve dhe mo nu men te ve të rëndësisë kul tu ro re 
dhe fe ta re për ko mu ni te tet.

6. Re pu bli ka e Kosovës ndërmerr ve pri me efek ti ve kundër të 
gjithë atyre që pengojnë gëzimin e

të drej ta ve të pjesëtarëve të ko mu ni te te ve. Re pu bli ka e Kosovës 
do të përmbahet nga po li ti kat se prak ti kat që kanë për qëllim 
asi mi li min, kundër vul lne tit të tyre, të per so na ve që u përkasin 
ko mu ni te te ve, dhe do t’i mbrojë ata per so na nga çfarëdo ve pri-
mi që ka për qëllim një asi mi lim të tillë.

7. Re pu bli ka e Kosovës si gu ron, në ba za jo di skri mi nu e se, që të 
gjit ha ko mu ni te tet dhe pjesëtarët e tyre të mund të ushtrojnë 
të drej tat e tyre, të spe ci fi ku a ra me këtë Kushtetutë.

Ne ni 59 [Të Drej tat e Ko mu ni te te ve dhe Pjesëtarëve të Tyre]
Pjesëtarët e ko mu ni te te ve kanë të drejtë që, në mënyrë in di vi du a-
le ose si ko mu ni tet:
(1) të shpre hin, mbajnë dhe zhvillojnë kulturën e tyre dhe të ruaj-

në ele men tet thelbësore të iden ti te tit të tyre, përkatësisht fenë, 
gjuhën, tra di tat dhe kulturën e tyre; 

(2) të mar rin ar si mim pu blik në të gjit ha ni ve let, në njërën nga 
gjuhët zyrta re të Republikës se Kosovës, si pas zgjid hjes së tyre;

(3) të mar rin ar si mim pu blik pa ra fil lor, fil lor dhe të mesëm, në 
gjuhën e tyre, de ri në masën e përcaktuar me ligj, ku pra gu 
për the me li min e pa ra le le ve a shkol la ve të veçanta për këtë 
qëllim, do të jetë më i ulët se sa ai që përcaktohet rëndom për 
in sti tu ci o net ar si mo re;

(4) të themelojnë dhe të me nax hojnë in sti tu ci o net pri va te të ar si-
mit dhe traj ni mit, për të ci lat mund të je pet ndih ma fi nan ci a re 
pu bli ke, në paj tim me li gjin dhe stan dar det ndërkombëtare;

(5) të përdorin gjuhën dhe al fa be tin e tyre li risht në jetën pri va te 
dhe pu bli ke;

(6) të përdorin gjuhën dhe al fa be tin e tyre në marrëdhëniet e 
tyre me auto ri te tet ko mu na le ose me zyrat lo ka le të auto ri te-
te ve qen dro re në fus hat në të ci lat ata për faq ësojnë një pjesë 
të mjaf tu es hme të popullatës, në paj tim me li gjin.

Shpen zi met e bëra për in ter pre tu e sit ose përkthyesit, do të 
mbu lo hen nga auto ri te tet kom pe ten te;

(7) të përdorin dhe të shfa qin sim bo let e ko mu ni te tit, në paj tim 
me li gjin dhe stan dar det ndërkombëtare;
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(8) të regjistrojnë emrat per so nal në formën e tyre ori gji na le dhe 
në shkri min e gjuhës së tyre, si dhe emrat e tyre t’i kthejnë 
në formën ori gji na le, nëse u janë ndryshu ar me dhunë;

 (9) të kenë emërtime lo ka le, emërtime të rrugëve dhe tre gu-
es të tjerë topografikë, që pasqyrojnë dhe janë të ndjeshëm 
ndaj ka rak te rit shu met nik dhe shumë-gjuhësor të zonës për-
katëse;

(10) të kenë qa sje të ga ran tu ar dhe për faq ësim të veçantë në 
me di et tran sme tu e se pu bli ke si dhe pro gra met në gjuhën e 
tyre, në paj tim me li gjin dhe stan dar det ndërkombëtare;

(11) të krijojnë dhe të përdorin me di et e tyre ve tja ke, përfshirë 
këtu ofri min e in for ma ci o ne ve në gjuhën e tyre, ndër të tje-
ra, përmes ga ze ta ve di to re e shërbimeve ka bllo re, dhe për-
dorimin e një nu mri të re zer vu ar të fre ku en ca ve për me di et 
elek tro ni ke, në paj tim me li gjin dhe stan dar det ndërkom-
bëtare. Re pu bli ka e Kosovës do të marrë të gjit ha ma sat e 
ne voj shme për si gu ri min e një pla ni ndërkombëtar të fre ku-
en ca ve, për t’i mundësuar ko mu ni te tit Serb në Kosovë qa sje 
në një ka nal te le vi ziv të pa va rur, të li cen cu ar në gjuhën Ser-
be, në mbarë Republikën e Kosovës;

(12) të gëzojnë kon tak te të pa pen gu a ra ndërmjet tyre përbrenda 
Republikës së Kosovës,

dhe të themelojnë e të mbajnë kon tak te të li ra dhe paq ëso re 
me per so nat në ci lin do shtet, si do mos me ata që kanë të 
përbashkët iden ti te tin et nik, kul tu ror, gjuhësor a fe tar, ose 
trashëgiminë e përbashkët kul tu ro re, në paj tim me li gjin 
dhe stan dar det ndërkombëtare;

(13) të gëzojnë kon tak te të pa pen gu a ra me dhe të mar rin pjesë, 
pa dis kri mi nim, në ak ti vi te tet e or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re 
lo ka le, ra jo na le dhe ndërkombëtare;

(14) të themelojnë sho qa ta të kulturës, ar tit, shkencës dhe ar si-
mit, si dhe sho qa ta të stu di u e sve e sho qa ta të tje ra për 
shpre hjen, avan ci min dhe zhvil li min e iden ti te tit të tyre.

Ne ni 60 [Këshilli Kon sul ta tiv për Ko mu ni te te]
1. Një Këshill Kon sul ta tiv për Ko mu ni te te ve pron nën auto ri te tin 

e Pre si den tit të Republikës së Kosovës, në të të ci lin për faq ëso-
hen të gjit ha ko mu ni te tet.

2. Këshilli Kon sul ta tiv për Ko mu ni te te përbëhet, përveç të tjerësh, 
nga për faq ësu es të aso ci a ci o ne ve të ko mu ni te te ve.

3. Man da ti i Këshillit Kon sul ta tiv për Ko mu ni te te përfshin:
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(1) ofri min e një me ka ni zmi për shkëmbimin e rre gullt ndërmjet 
ko mu ni te te ve dhe Qe ve risë së Kosovës;

(2) mundësinë e ko mu ni te te ve për të ko men tu ar në një fazë të 
her shme ni smat le gji sla ti ve dhe po li ti ke, të ci lat mund të për-
gatiten nga Qe ve ria, për të su gje ru ar ni sma të til la dhe për të 
kërkuar që pikëpamjet e tyre të përfshihen në pro jek tet dhe 
pro gra met përkatëse;

(3) çdo përgjegjësi a funk sion tjetër, në paj tim me li gjin.

Ne ni 61 [Për faq ësi mi në Punësim në In sti tu ci o net Pu bli ke]
Ko mu ni te tet dhe pjesëtarët e tyre do të kenë të drejtë për për faq-
ësim të barabartë në punësim në or ga net pu bli ke dhe ndërmarrjet 
pu bli ke në të gjit ha ni ve let, përfshirë këtu veçanërisht në shër-
bimin po li cor në zo nat e ba nu a ra me ko mu ni te tin përkatës, du ke 
re spek tu ar në të njëjtën kohë rre gul lat që kanë të bëjnë me kom-
petencën dhe in te gri te tin e qe ve ri sjes së administratës pu bli ke.

Ne ni 62 [Për faq ësi mi në Or ga net e Pus hte tit Lo kal]
1. Në ko mu nat në të ci lat së pa ku dhjetë për qind (10%) të ban-

orëve u përkasin ko mu ni te te ve, të ci lat në ato ko mu na nuk 
janë shumicë, po sti i zëvendëskryeta rit për ko mu ni te te të 
ku ven dit të komunës do të re zer vo het për një për faq ësu es 
nga radhët e këtyre ko mu ni te te ve.

2. Po stin e zëvendëskryeta rit do ta mbajë kan di da ti që i për-
ket popullatës që nuk është shumicë, që ka marrë shumicën 
e vo ta ve në listën e ha pur të kandidatëve për zgjed hje për 
ku ven din e komunës.

3. Zëvendëskryeta ri për ko mu ni te tet, do të promovojë di a log 
ndërmjet ko mu ni te te ve dhe shërben si pikë for ma le e kon tak-
tit për adre si min e bren ga ve dhe in te re sa ve të ko mu ni te te ve 
që nuk janë shumicë në ta ki met e ku ven dit të komunës dhe 
në punët e saj. Zëvendëskryeta ri gjit has htu është përgjegjës 
për shqyrti min e an ke sa ve që pa ras htro hen nga ko mu ni te-
tet ose pjesëtarët e tyre, nëse ak tet a ven di met e ku ven dit të 
komunës shke lin të drej tat e tyre të ga ran tu a ra me Kushtetutë. 
Zëvendëskryeta ri këto çështje i’a re fe ron ku ven dit të komunës, 
për rishqyrti min e ak tit a të ven di mit të marrë.

4. Në rast se ku ven di i komunës ven dos që të mos rishqyrtojë 
ak tin a ven di min e vet, ose nëse zëvendëskryeta ri vlerëson se, 
ed he pas rishqyrti mit re zul ta ti përbën shke lje të të drej ta ve të 
ga ran tu a ra me Kushtetutë, ai/ajo mund të parashtrojë çështjen 
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drejtpërdrejt në Gjykatën Kus hte tu e se, e ci la mund të vendosë 
nëse do të pranojë ta shqyrtojë ra stin përkatës.

5. Në këto ko mu na për faq ësi mi në or ga nin ek ze ku tiv për ko mu-
ni te tet që nuk janë shumicë në Republikën e Kosovës është i 
ga ran tu ar.

Li gji për Mbroj tjen dhe Pro mo vi min e të 
Drej ta ve të Ko mu ni te te ve dhe Pjesëtarëve 
të tyre në Kosovë 

Ne ni 3 (Ba ra zia e plotë dhe efek ti ve)
3.1 Re pu bli ka e Kosovës pro mo von frymën e pa qes, tolerancës, 

di a lo gut ndër-kul tu ror dhe ndër-fe tar dhe mbështet paj ti-
min mes ko mu ni te te ve. Stan dar det e përcaktuara në këtë ligj, 
në Konventën Kornizë të Këshillit të Evropës për Mbroj tjen 
e Pa ki ca ve Kombëtare dhe në in stru men tet e tje ra re le van te 
re spek to hen, në mënyrë që ta arrijë barazinë e plotë dhe efek-
ti ve për të gjithë po pul lin e Republikës së Kosovës.

3.2 Re pu bli ka e Kosovës ndërmerr të gjit ha ma sat e ne voj shme 
për të mbroj tur per so nat të cilët janë objekt i kërcënimit apo 
ak te ve të frikësimit, ar miq ësisë apo dhunës për shkak të iden-
ti te tit të tyre kombëtar, et nik, kul tu ror, gjuhësor apo fe tar. 
Or ga net kom pe ten te do të ndje kin pe na lisht, as htu si përcak-
tohet me ligj, të gjithë ata që mar rin pjesë në këto kërcënime 
apo në ak tet e përshkruara në këtë pa ra graf.

3.3 Nda lo hen të gjit ha for mat e dis kri mi ni mit të drejtpërdrejtë 
apo të tërthortë në bazë të iden ti te tit kombëtar, et nik, kul-
tu ror, gjuhësor apo fe tar. Në paj tim me li gjin, Re pu bli ka e 
Kosovës si gu ron që të gjithë pjesëtarët e ko mu ni te te ve t’i 
gëzojnë plotësisht të drej tat e tyre the me lo re dhe ndërmerr 
ma sa të veçanta për të përmirësuar çdo situatë ku këta per-
so na përjashtohen nga us htri mi i barabartë i këtyre të drej ta ve.

3.4 Re pu bli ka e Kosovës ndërmerr ma sa të til la afir ma ti ve të ci lat 
mund të jenë të ne voj shme për pro mo vi min e barazisë së 
plotë dhe efek ti ve në të gjit ha sfe rat e jetës eko no mi ke, shoq-
ëro re, po li ti ke dhe kul tu ro re, du ke përfshirë ar si min, me dian, 
shëndetësinë dhe shërbime të tje ra pu bli ke. Ve pri met e til la 
ofro hen në mënyrë të barabartë për të gjit ha ko mu ni te tet dhe 
pjesëtarët e tyre ba zu ar vetëm në ne vo ja.

3.5 Re pu bli ka e Kosovës mbron lirinë e lëvizjes dhe sigurinë e 
pjesëtarëve të ko mu ni te te ve në mbarë ven din.
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Pro mo vi sa nje pra va ma nji na na Ko so vu je pro je kat ko ji za jed nič ki 
fi nan si ra ju Evrop ska Uni ja i OEBS – Vi so ki ko me sar za na ci o nal-
ne ma nji ne. Ovim pro jek tom ru ko vo di Kan ce la ri ja za ve zu Evrop-
ske ko mi si je i OEBS – Vi so ki ko me sar za na ci o nal ne ma nji ne. Ova 
pu bli ka ci ja je na pra vlje na za hva lju ju ći po mo ći Evrop ske uni je i 
OEBS-a - Vi so kog ko me sa ra za na ci o nal ne ma nji ne.

Za sa dr žaj ove pu bli ka ci je is klju či vu od go vor nost sno si Fond za 
hu ma ni tar no pra vo Ko so vo, i isti ni na ko ji na čin ne iz ra ža va sta-
vo ve Evrop ske uni je ili OEBS-a - Vi so kog ko me sa ra za na ci o nal ne 
ma nji ne.
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Po za di na 

S ob zi rom na sve ve ći broj in ci de na ta u Se ver noj Mi tro vi ci/
Mitrovicë, do k ojih je d ošlo kr ajem d ece mbra 2008. g od ine, 
i t okom j an u ara 2009,  ist ra ži vači FHP Kosovo  o bavili su  i st-
ra živanj e z as novano    na sist em atsko m p ra ćenju  pošto van ja 
prava  manjin a u  praks i,  poseb no primen e člana 5 8  tač ke 31 
( od govornost dr žav e) u III  pogla vl ju Ustav a Kosova  i člana 3 tačke  
3 .2 i 3. 52  Zakona o  za št iti i u napre đen ju  prava z aj ednica  i  njihovih  
č lanova  na Kosovu,  kako bi  se  došlo do  saz na nja o b ez b ed nosnoj 
 sit uaciji  u  Se vernoj Mitrovici/Mitrovic ë,  kao i  o  uz ro cima, po sl-
edicama i  u ti ca ju tih inc idenat a n a ukupnu b ez bedn ost i  svakod-
ne vni živ ot   građana u reg ionu. Z a  tu  svrhu is tr aživač i  FHP 
Kosovo  oba vili su 40 i nter vj ua  sa p red stavni cima  lokalni h opštin-
sk ih  vlast i,  p ravosu đa,  polici je, civiln og  društva  i  gr ađana - pr ipa-
dnika  svi h  etnički h  zajednica.

 Rezime  

 Na  osnov u s pr ov edenog istr až ivanja , FHP Kosovo  sma tr a da j e 
 b ez bednosn a s ituaci ja  u  Severnoj Mitrov ici /M itrovic ë n estabilna . 
 Bezbednost u  dr ža vi uvek je  po ve za na  sa  instit uc i ja ma  sistema i 
osl anja se n a  njihovo  fu n kc io nisanj e,  a  pre s ve ga  na efik as no fun-
kc ionisanj e poli cij e,  t užilaštv a,  sudova , carin e i  drugi h  in stitucija 
na  lo kalno m n iv ou . Kos ovska p ol i ci ja (KP)  je  jedin a i ns titucija 
koja fun kcion iše u Se ve rno j Mitrovic i /Mitro vic ë. Kada  do đ e d o 
incid en ta, on a  r eaguje  za jedno sa  region alnom  st an icom policije, 
smešteno m  u  ju žnom d el u  Mitrovice/Mitrovicë, i E ULEX reg-
io na lnom p ol icijom.3 EULEX  j oš  u vek n ij e u po tpunos ti aktiva n 
na celoj teri toriji Kos ov a.  Prv i izazo v  sa kojim s e  EULEX sus re o 
 je uspostavl jan je pri su stva n a Kos ov u, uklju ču jući i  d va  gran ič na  
prelaza  pre ma Srb ij i. 

Analizom  p odataka  dobijeni h o d KP,   FH P  Kosovo je došao do 
saznanja da su  s e tok om  perioda  od  0 1.1 2.200 8.  do 31 .0 1. 20 09. 
g od ine  desila  42  potencij alno etni čk i m otivisana i nc id enta na  
Kosov u.  Od  toga, 32 incidenta su  se  dogodila u  samoj Mitr ov ic i/  
Mitrovi cë                  ,  što pre dstavlj a  76 odsto  svih  in cidena ta  na Koso vu  u 
 posmatr an om  perio du . 

1 Tačka (3) člana 58 (odgo-
vornost države) III poglavlje 
Ustava Kosova: “Republika 
Kosovo će preduzeti sve 
neophodne mere da zaštiti 
osobe koje mogu biti 
izložene pretnjama ili dis-
kriminaciji, neprijateljskom 
ponašanju ili nasilju na 
osnovu njihove nacionalne, 
etničke, kulturne, jezičke ili 
religiozne pripadnosti.”

2 Tačke (3.2) i (3.5) 
člana 3 Zakona o zaštiti i 
unapređenju prava zajed-
nica i njihovih članova na 
Kosovu: “Republika Kosovo 
će preduzeti sve neophodne 
mere da zaštiti osobe koje 
mogu biti izložene pret-
njama ili zastrašivanju, 
neprijateljskom ponašanju 
ili nasilju na osnovu njihove 
nacionalne, etničke, kul-
turne, jezičke ili religiozne 
pripadnosti. Odgovorni 
organi će krivično goniti, 
kao što je propisano 
zakonom, sve koji su odgo-
vorni za ovakve pretnje ili 
ponašanje opisano u ovom 
članu.” 
“(3.5) Republika Kosovo 
će štititi slobodu kretanja i 
bezbednost pripadnika svih 
zajednica na celoj svojoj 
teritoriji.”

3 B.H. portparol KP-
Mitrovicë/Mitrovica, FHO 
Intervju od 13. januara 
2009. godine
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U  pi tanju  su raz li či te vrs te inciden at a: baca nj e ručnih  granat a,  
uv rede, tel es ne p ov rede, eksp lozije ,  podmetan je  po žara, napa di 
nožem , p ok ušaji ubi stv a,  oštećenj e  imo vine i slično . Inci dent i su 
p ri javlj iva ni  od strane građan a  - p ripad ni ka svih  etnič kh  zajedn-
ica. KP istr ažu je  ove incidente, a  taj pro ces  pa žl jivo nad ziru  
posmatrači  EULE X-a.

P ravos ud ni  organi u koje  spa daju Okružni s ud  u  Mitrovici/ Mi-
t ro vicë, Okružno javno  tužil aštvo,  O pšti nski sud  i Opš ti nsk o 
jav no  tužilaštvo ,  k ao i Opšt ins ki sud za  pre kršaje,  ne funk cion-
išu od  20.02.2008 .  To ga dana ,  Mi ni stars tv o  pravde R ep ublike  
S rbije   preuzelo  je ko nt ro lu na d Opštinskim  s udom  i Opštinski m 
sudom  za pre kršaje  u L ep osaviću/Leposaviq  i  Zu binom Potoku/
Zu bin Potok.4  Pr ema po dacima koje je  FH P Kos ovo  d obio od 
u prave Okr užn og su da  u Mitrov ici/Mitr ov icë, pro cen jeno j e da je, 
to kom 2008 . g od ine, v iše od 2 . 000 g ra đan a usk ra ćeno za  pravo  na  
pravično  suđ en je i pravo na  su đenje  u  razum nom ro ku.5 
 
Je dna o d  posledica snažn og  uticaja R epu blike Srb ij e n a seve r K osova  
j e i činjenica  da  j e n a s everu K osov a srpski   di na r  zv ani čna mo net a. 
Ovaj d eo  Ko so v a j e pra kt ično deo m onetarn og  sistema  Sr bij e (kao i  
e le ktroe nerget ski , poš tan sk i i telekom unikacij s ki  sistemi). 
 
Instit uci onalni  vak uum j e  stvorio p ri liku za  k ri minalce d a pojačaj u 
 svoje il ega ln e aktiv no sti, pri če mu ne  na ilaze  ni  na kakve p re preke. 
Slo bod no  trguj u i šv erc uju, n adme ćući s e jedni  sa drugim a,  istov-
re me no   uno se ći strah m eđu  gr ađane koji t amo ž ive.6

 
 Članovi  sv ih zaj edn ic a, Srbi, Albanci, Bo šn ja ci, Ro mi, A šk alije i 
Eg ipćani ,  izražavaju svoju  zab ri nu tost i  fr ust racije  z bo g uslo va 
koj i vladaju  u  Se verno j M itrovici /M itrovi cë . Oni po zivaju Vladu  
Ko so va i d ru g e  nadležne  institucije da  što p re  in tervenišu i usp-
ost ave vladav in u prava.  Žel e da krim inalci  n es tanu iz nj iho vo g 
živo ta i  tr aže d a se  be zbed nosna  sit uacija  u  S evernoj  Mit rovici /
M it rovicë popravi. Ne os eć aju s e  bezbe dn o u svo jim dom ov im a.7

Zv an ičnic i Vla de Kos ov a nisu zad ovolj ni trenutnom  s ituaci jom 
u  S ev ern oj Mi tro vi ci /Mitr ovicë  i na severu Kosov a g eneralno. 
Tvrde  da n is u u poz iciji da  do no se bilo kakve o dluke ili uč in e 
b ilo šta  d a  podrže  s nage me đu narodne  zajed ni ce ,  u prvo m redu  
E ULEX. 8

4 Pravosudni sistem u 
Mitrovici/Mitrovicë, OEBS, 

mesečni izveštaj –decembar 
2008.  

5 Evropska konven-
cija o ljudskim pravima 
i osnovnim slobodama, 

član 6. 

6 V.G. Srbin iz Severne 
Mitrovice/Mitrovicë, 

Intervju FHP Kosovo , 
20.02. 2009, V.I. Albanac 

iz Severne Mitrovice/
Mitrovicë, Intervju FHP 

Kosovo  13.02.2009,  H.M., 
Bošnjak iz Severne Mitrov-
ice/Mitrovicë, Intervju FHP 

Kosovo, 04.02.2009, A.L. 
Srbin iz Severne Mitrovice 

/Mitrovicë, Intervju FHP 
Kosovo, 20.02. 2009.

7 Ibid.

8 R.M. zamenik premijera, 
Intervju FHP Kosovo, 04.03. 

2009. 
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Tr enutno  EU LE X i ma više izvršne v lasti u Mitrovi ci / Mi trovic ë 
nego  š to  j e  prvobit no  predviđ en o njego vi m  mandato m koji 
 podrazu mev a  ulogu mentora,  posma tr ača i  savetoda vc a, al i  su 
njegovi predstavnici   uv er eni da  ć e se situ acija  u brz o no rmalizo-
va ti  i da  će se v re m enom  oko ln osti promeniti.  Prema   miš ljenj u 
n ekih  zv an ičnika  E UL EX-a, V lad a  Kosova treba da  do nese od lu ku 
o p re uzimanj u koraka  u pra vcu uspo stavljanja vladav ine  p rava u 
 r egi onu M it r ov ice/Mi tr o vicë, koji obu hvata  opt ši ne Lep os a vi ć/
Lepos avi q, Mit rov ic a/Mitrovicë, Srbic a/ Ske nderaj, Vučitrn/ Vu-
shtri,  Zub in Poto k,  Zv eč an/Zveça n,  i un ap ređen ja  sv eukupne  
s ituaci j e u  regionu.  
 

1.  Ukupn a bezbe dn o sn a situaci ja u 
    Sev er noj Mi tr ov ici / Mi trovicë  

 Nedostat ak  vl asti  i  od sustvo k os ov skih inst itu cija na  severu 
Ko sova  dopr ine li su jačanj u p aralelnih  s trukt ura koj e sa da fun-
kc ioni šu u s kl adu sa va že ćim z ak onima Srbij e.  Os novana  j e  
p araleln a p olicij a9,  p ravosuđe  10, obr azovni  i  sistem  zdravstvene 
z aštite,  ka o i o pštin ske  stru ktu re  k o je  uprav lj aju sva kod nevnim  
ži vo tom na sever u Koso va.  

 Be zbedno sna  s ituacija  u  Sever noj M itro vici j e  ve om a  dobra 
 imajuć i u vi du da već vi še  od godinu  d an a posto ji ins tit ucionalni 
v akuum u S eve rnoj  Mit ro vici. KP i druge  sr pske paral el ne 
bezbedn osn e strukture n isu do vo ljn e. Or gan iz ov ane grup e su  vrlo 
moćne i one  uspeva ju u ost va ri vanju  svoji h  ciljeva.

 S.S .  S rb in        iz Se ver ne Mi tro vi ce/Mitr o vi cë  
Intervj u F HP K osovo,  25. februa r 200 9.  

Srpske  pa ra lelne i ns titucije s u jače  nego  i kad pre. Srp ska Vlada  je 
poj ača la svoju  pod rš ku  o vim i ns titucija ma . Krim in alne grup e k oje 
op eri šu  u Severno j Mitr ovici su  na or užane  i  p re dstavlj aju  pretn ju 
 za  ukupnu  bez bed nost  u Mitr ovi ci . Čl anovi tih gru pa  p ret e Srbi ma 
 da  ne ulaze ni u k akv u saradnju  s a instituc ij ama Kosova a  nj ih ov o 
 prisus tv o u Seve r noj Mit ro vi ci  je ’j avna ta jn a’.  Be zbe dnosna s it-
uacija u  S evern oj  Mitrovici je n ep rihva tl ji va  i ne po dnošljiv a. 

B.R.  gra do načelnik Mitr ovice /Mitro vicë 
 Intervju FHP Kos ovo, 26.  j anuar  2009 .

9 V.I. Albanac iz Severne 
Mitrovice/Mitrovicë, 
Intervju FHP Kosovo 
13.02.2009, V.G. Srbin 
iz Severne Mitrovice/
Mitrovicë, Intervju FHP 
Kosovo, 20.02.2009, 
H.M. Bošnjak iz Severne 
Mitrovice/Mitrovicë, 
Intervju FHP Kosovo, 
04.02.2009. 

10 Srpski prvostepeni sudo-
vi koji paralelno funkcionišu 
na severu Kosova rade 
primarno u političke svrhe. 
Oni odlučuju samo u 
građanskim parnicama - 
K.B. predsednik Okružnog 
suda u Mitrovici/Mitrovicë-
Vushtrri/Vučitrn, Intervju 
FHP Kosovo 26.01.2008.
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 Organizo va ni kr imina l i Beog ra d  podrž av aju  i dr že  u životu 
para le lne str u kt ure n a  sever u K osova. De  iu re, čitava teritorija 
 Kos ov a  j e s uvere na  oslanjaju ći se  ’n a jed no  mesto jed an  za kon’, 
al i  de fac to, na  se veru  im am o paralelne  str ukture k oj e  rade  po 
zakoni ma  Republike  S rbi je. 

  R. M. z am enik premijera  K osova
I nt ervju  FHP K os ovo, 04.  mart  20 09 .

I nstit ucion alni vakuum  je stvo rio  p ogodne uslov e  za  krimin alce 
d a r ašire svo je ile galno  d elovanje.  O ni  slobo dn o  i  ne ometano  
r ade , uklju čeni s u u nelegaln e trg ov inske tok ov e i š ve rc,  takmiče s e 
 između seb e, sej uć i stra h m eđu građ ani ma  koji o vd e žive.  Na d srp-
skim st an ovništvom  se  nadv ija ju  ogromni problemi  i  pretnje ko je  
dolaze od  ra zličitih organ izo vanih krimi na lnih g rupa. Srbi  u  o vom 
del u K osova  se  os ećaju  nebez bedno i u groženo. Oni  kažu  ‘nemam o 
problema sa  A lbanc ima i  S rbima  sa  Ko sova’.

 V. I. Albanac  iz  Severn e M itrov ica /M itrovicë 
Inte rvj u FHP Koso vo , 13. feb ru ar 2009. 

B ez bedno st  j e naj već a brig a  sv ih Alba nac a u Se ver no j Mitrovici. 
Naš a deca s e  plaše da se igra ju  is pred ku će  jer  na uli cam a nema 
nik ak v e  sigur nosti za građ an e.

B. T.  Al banac  i z  Severne Mit ro vic e/Mitrov ic ë
Inter vju  FHP K oso vo , 19. januar 2 009. 

 St ani ca pol icije  KP u Sev er noj  Mitr ovici /Mitro vic ë  radi o d 
 av gus ta 199 9.  Ova  po licijsk a  s tan ica ni je  pr estala da  funkcio niš e 
 nakon što je Kosovo  pr ogl asilo ne za visnost . U  polic ijs ko j sta-
nici u Seve rnoj Mit ro vi ci /Mi tr ovicë  rad e 62 po licajca  sr pske 
nac ion al nosti  i  jo š 44 policajca ko ji su do progl aš en ja nez av is-
nosti Ko sova r adili  u regi onalnoj p ol icijs ko j upr avi u  Mitr ov ici  /
Mit ro vi cë. U polic ijskoj stan ici u  Severnoj Mi trovici/Mitro vicë 
radi 11 Albanac a,  če tiri B ošnjak a  i  je da n Aškal ij a.  U opšti na-
m a M itrovi ca /Mi trovicë,  Zvečan/ Zve ça n, Leposavić/Lepo saviq  
i Zubi n  Pot ok/Zubin  P otok na  sev eru Ko sov a,  Srbi nisu napu-
stili po li ciju  je r  je  bila  po d  up ravom  U NMI K-a, a  sad a je p od 
 up ravom EULEX-a.11  Svi p oli cajci srpske n ac i onalnosti, za po sleni 
 u  re giona ln oj  policijskoj upra vi  u Mitrovi ci  /Mitrovicë,  sada  ra d e 
u policijskoj stanici u Severnoj  Mitrovi ci /Mitr ovi cë .  

11 Podaci koje je FHP dobio 
od KP u periodu januar- 

februar 2009.
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2.   Potencijalno etnički  m oti visani  
     i ncid enti u S ev ernoj Mitrovic i/
     Mitrovi cë  to kom decembr a  20 08. i 
     j anuara  20 09 .

Analizom podataka dob ije nih o d  KP, FHP Kosovo  je  ustanovio 
da su toko m perioda o d  01.1 2. 2008. do 3 1. 01.2009 , bil a  ukupno 
4 2 pote nc ijalno  et nički m oti vi sana  in ci denta  p rijavl je na  na Koso-
vu .  Od tog  broja, 32  i ncident a  su se dog odila  u  sam oj Mitrov ic i/  
Mitro vi cë, pet  u U ro ševcu/Feri zaj, tr i u  P rištini/P ris ht inë i dv a  u 
P eći/Pejë. Re gistro van i su: b acanj a r učn ih granata, uvrede, te le s ne 
povred e,  e ksp lozij e,  podme ta nj e  požar a,  na padi no že m, p okušaji 
 ub ist va, ošt eć enja imov in e i sli čn o . I nciden te  su  prijavi li  građan i -  
p ripadnici svih e tni čkh zajedni ca .  KP  istražuje  ove  i nciden te ,  a taj 
pro ces   pažlji vo nadz iru po sma tr ači E ULEX-a.

U  ovom  pe riodu,  32  p ot encijal no  etni čk i  m otivisana i ncident a 
prij avl jena su polici js ko j sta nici na  severu  i  regi onalnoj policijskoj 
 st an ici u  Mitrov ic i/Mit rov icë. R ezu ltat ov ih  i nc idenata  je 1 4 povr-
eđ eni h Alba na ca, 14 p ovređen ih  S rba i  j edan povređen i  Bo šnjak . 
 Prema etnič ko m  kriteri ju mu, mog uć i počinioci  su :  u sedam slu-
čaj eva Albanc i,  u osa m sluča jeva Sr bi ,  u jedn om  sluča ju Boš njak, 
do k u 1 6 slučaj eva ni je utv rđena et nička pri padnost mogućih 
p oči ni lac a. Pr ema  vrst i  in ci denta,  d es il o se seda m  sluč ajeva  n asi-
lja, osa m  slučajev a n apada ,  pet sluča jev a oštećenja i mov in e, tri  
e ks plozije,  tri pucnjave , dva n apada, j edan s lu ča j  podmetanja 
poža ra , jedan  n apad hl ad nim oružjem,  je dna sva đa  i  jedna pl jač ka.

Ukupn o  pe t potenci ja ln o  etni čki m oti visanih in ci den ata je p rijavl-
jen o polic ij skoj st anici  u  Uroš ev c u/Feri zaj, a  r ezultat  tri p ovređen a 
građ an ina od k oj ih  su dva Srb i i  j eda n Ašk alija . Zab el ež en a su 
 i  dva  sluča ja  ošt ećenja imov ine . U dva slučaja o sum njičeni su 
Alban ci   a u preostal a t ri osumnjičeni  nisu pozn ati .  Prema vrsti 
incidenta, desio se   jedan  n apad, jedna ek sp lo zi ja , jeda n pokuš aj  
u b istva  i po  jedan slučaj običnog nasi lj a i nasilja u p orodici .

 Tr i poten ci jal no etnič ki motivis ana inci denta p rijavljen a s u u Priš-
tini/Prishti në   u dece mbr u  200 8. i  u j anuar u  20 09 . Re zu lta t ovih  
in cidenata su d va  p ovređena  pripa dni ka  srpske  m anjine  i štet a 
n an eta i movini. KP je  identi fi kovala  jed no g  počinioc a  Al banca, 
 dok u d va  slučaj a nema o su mnjičenih.  I ncidenti  su bi li  dve sv ađe i 
jedn a  pl jačka. 
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 I konačn o,  u Peć i/ Pe jë , pri ja vlj ena s u  dva potenci ja ln o etni čk i 
mot iv isan a  i nciden ta. Rezultat ovi h  incide nata su je da n povr eđeni 
Aška lija i jeda n pov re đ en i Boš njak. U jedno m slučaju o sumnji-
čen i je Al banac  a  počin il ac dru go g kr ivičnog dela   je  nepoz nat.  U 
 pitanju su  bili p oku šaj ubis tva i  pod metan je po žara. 
 
Etn ički m ot ivisa ni  incidenti doveli su do zatezan ja odnos a izme-
đu  Albanaca  i Srb a jer uve k s tvaraju  klimu  ne sigurnosti koj a 
i ma utic aj  na u ku pn u situa cij u koja  vl ad a u gradu i na  dru gim 
mestim a.  Šteta  na neta imovini  p rijavljena  j e  u  dva i nci denta: prvi 
in cident  se  ti cao vlas niš tva je dno g  Albanca koji živi u  B ošnja čk oj  
M ahali/ Mahalla e Boshnjak ëv e , d ok je u  drugom oš teć en res to r an  
u grad u koji  je  vl asništvo  j ednog Srbi na.                                                               

M.M. kom andir  stan ic e p olicij e  u Severnoj Mitrovici/Mitr ov icë
Int erv ju FHP  Kosovo,  6. februar  200 9.

Veliki broj  is pita ni ka za brinut  je zbog ni vo a bezb ed nos ti u 
S evern oj  Mitrov ic i  /Mitro vic ë. Otvoren o izra žav aj u brigu i 
 strah zbog neizv es nosti  u  vezi  sa  t re nutno m  situacij om. Ži ve  u 
nesigurnom  o kr uženju gde nem a vladavine pr ava, gde poli cij a 
jedino  može d a i sp unjav a policijske  formu lare u v ezi  sa in ci-
den tima, uklj učujući  i  i ncidente  me đu e tničk e  prirode . Građan i 
 Severne  Mitrov ice/Mit rovic ë  nisu zadovoljni  radom policije, žale  
se na ned ostatak transp ar en t nosti  i  n a činjenic u da se  vrlo  malo 
saopštava  javno st i,  ka o i na to da  se  p on avlja poznati  kliše: „sl učaj 
 je  po d istragom”, što  na  najdirekt ni ji način  uti če na stvaranje 
 neg ativne  sl ik e  o Kosovskoj  po li ciji, pose bno  kod s rpske  zajedn i ce . 

Svaki put kad se do go di etnički mot iv is ani i nci de nt, Ve to n 
Elshani12  će  se  pojaviti na TV i  reći da  je ’ slučaj je p od ist ragom’. 
 Srpska  z ajedni ca  m ora da  zn a  ish od nekog pr ethodn og  incide nt a. 
 Na p rimer,  po li cija j e istraži va l a  in cident koji  se  dogod io  pr oš log 
leta  u  De čan ima/Deçan   ili  Isto ku/I st og ali mi  i  dalj e  ne zn am o 
d a li s u  počini oci i zveden i  pred lice pra vd e  niti da l i  je pr avd a 
zadovolj ena  u  ov im slučajevima.  

S.S. Srbi n i z  Sever ne  Mitrovice/ Mi trovicë         
I ntervju FH P  Kosovo ,  20 . februa r  2 009 .  

K osovsk e  in stitucije, uklj uču jući KP,  o či gledn o nis u d obr o razume-
le man dat  EULEX- a.  On i o čekuju  da  EULE X  po li cija p at rol ir a 
uli cama,  do k zvaničnic i E ULEX- a,  na  drug oj  s trani, kažu da j e 
njihov  pos ao  da bu du  m ent ori, m on it or i i savetod avc i. 

12 Portparol Kosovske 
policije 
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U  ci lju ponovn og  uspostavljanja vl adavine  pra va i funkc-
ionisanja svih lokalni h i ns tituci ja,  uključujući c arinske  služ be u 
Se verno j  Mi trovici i na sev er u  Kosova gen er a ln o, moramo imati 
jače pr isustvo E UL EX  policije n a  ul icama  zaj ed no sa  pre dstavni-
cim a  KP.

B. H. portparo l K P Mitrov ica
Int er vju FH P  Kosovo,  28 . januar  2009.  

Mandat EULEX  pol ic ije je d a postupaju kao ment ori, posmatrači i 
sav et od avci Koso vs k e policije. EULEX  je  p ostavio 13 monit ora ko ji  
posmat raju  rad KP u ba vl jen ju potenc ijalni m  etnički m ot ivisan im 
incidenti ma  radi  procene da li p oš tuju pos toj eć e procedu re.

R. H.  šef  S lužbe za  suzbijan je  međuet nič kih in cidenata-E UL EX 
Interv ju  FHP Ko so vo, 18.  februa r  20 09.

3. Pra vda i be zbednost 

 Okružni su d u Mitro vici/Mitrovi cë ,  Op štinski sud,  Okružn o i 
Opštinsko j avno  tužila štvo i  S ud za  prekrš aje ne  funkcionišu  od  
2 0. 02 .2008 . 13 Ukupno 175 zap oslen ih ,  uključujući  pripadnike 
 manjin sk ih zajed nica : 11 Srba, šes t  Bo šn jaka i jednog Tu rč ina, 
 nek ad a su radi li u Okruž no m sudu u Mitro vici/Mitrovi cë. 14 
Tokom  2007. sud j e primio  2. 438 n ovi h  slučajeva. Od j anu ara 
2008.  do  20. febru ara  2008, 363 n ov a s lučaja  primlj en a s u na 
r azm atranje . 15  Pr ema proc eni FHP  K oso vo, to kom 200 8. g odine, 
 više od 2.000 g rađana  je us kra ćeno za  pr av o na pravično suđe nj e i 
prav o  na suđenj e u razumnom ro ku.16 
 
 Posed uj em pr iv atnu svoji nu u Ju žno j Mitrovi ci ,  stan koji ne  mo gu 
da  k ori stim o d  ju na  1 999. godine .  Jedan  A lba nac mi  je  srušio kuć u 
 i na tom  placu  sa da gradi  se dmospratnu  zgradu .  Ža lio sam  se 
organ iz aciji H AB ITA T, ali j e  žal ba odbije na  i  moj slu čaj je i d al je 
 nereše n.  Vlasnič ki  l ist je falsi fi kovan. Bio sa m  na suđen ju u Mi tro-
vici tri  p uta, ali  nažalo st, od  f ebrua ra  2008.  Su d više  ne  radi.

R .L.          Srbin  i z Sever ne  Mitrovi ce /M itrovic ë
I nt ervju  FHP Kosovo,  0 4.  februa r  20 09.

Para le lne s tr ukture pra vosudnog s is tema17  funkc ionišu  n a nivo u 
prek rš a jno g  suda i op štinskog  suda. One se  ug lav nom bav e 

17 22.02.2008, Ministarstvo 
pravde Republike Srbije 
preuzelo je Opštinski sud 
i sudovi za prekršaje u 
Leposaviću/Leposaviq i 
Zubin Potoku/Zubin Potok., 
- izveštaj OEBS-a,  Pravo-
sudni sistem u  Mitrovici/
Mitrovicë, mesečni izveštaj 
–decembar 2008.  

13 Do 9. decembra 2008. 
pravni sistem je, prema Rezo-
luciji 1244 Saveta bezbednosti, 
bio u nadležnosti UNMIK-a. 
UNMIK policija i pravosudni 
organi su imali izvršnu odgov-
ornost za pravosudni sistem ali 
su radili u saradnji sa lokalnim 
sudijama i tužiocima; UNMIK 
je tokom 2008. nastavio da 
prenosi neka ovlašćenja na 
Ministarstvo pravde, Mini-
starstvo unutrašnjih poslova 
Kosova i na Kosovsko sudsko 
veće dok ga u potpunosti ne 
zameni EULEX. Vlada Repub-
like Srbije nastavlja da upravlja 
paralelnim pravosudnim sist-
emom u enklavama u kojima 
žive Srbi i u opštinama gde 
su Srbi manjina. Polovinom 
marta 2008, tokom protesta 
protiv nezavisnosti Kosova, 
kosovski Srbi su izdejstvovali 
nasilno zatvaranje Okružnog i 
Opštinskog suda u Mitrovicë/
Mitrovici i Opštinskog suda 
u Leposaviq/Leposaviću i 
Zubin Potok/Zubin Potoku. 
09.12.2008. EULEX je raspore-
dio tri sudije, tri tužioca i tri 
pravnika u Okružni sud u 
Severnoj Mitrovici /Mitrovicë. 
Izvor: US State Department – 
Izveštaj o stanju ljudskih prava 
u 2008. godini za Kosovo.

14 Podaci dobijeni od 
uprave Okružnog suda 
u Severnoj Mitrovici/
Mitrovicë Intervju FHP 
Kosovo, 17. janaura 2009. 

15 Podaci dobijeni iz 
zvaničnog izveštaja iz arhive 
Okružnog suda u Severnoj 
Mitrovici /Mitrovicë.  

16  Evropska konvencija o 
ljudskim pravima i osnovnim 
slobodama, član 6. 
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 gra đanskim p ar nicama, kao što su  ra zvodi, o stavine  i slič no,  i  u 
svom  ra du primenj uj u zako ne  Srbije. 

I S rbi i Alba nc i s u pri morani da  se  o braća ju ne legalnim in st-
itucij ama da b i rešil i m eđusobne  k onflik te.  Od gra đa n a  se čes to  
zahtev a  da poš tu ju dve  sudske pro cedur e  – j ednu n a sev eru u 
par al el nim p rav osudnim  s t ru kt urama  i  drugu p red  l egitimn-
im koso vs kim sudovim a. To se deš ava kad j e imo vina na  jugu, 
vl asnici na  severu  a  sudski  proce s  izm eđu Srbina  sa se vera  i 
 Albanc a s a juga. Većina  su dskog os oblja i z srpsk e z aj ednice, koja 
je r adi la u kosov sk im sud ov ima u Mitrovici,  sa da je  de o paral-
elnih  pravosu dnih st ruktura  k ojima se  upravl ja  iz  S r bij e. Sam o 
 j edan kol ega  s rpske n ac i on alnosti  je  odbio  da  b ude deo ovih 
paralel ni h pra vo sudnih  struktura.   

K .  B.  predse dnik Okruž no g  suda u Mitro vici/Mitrovi cë,  
Interv ju FHP  K os ov o, ja nuar  20 09.    

 Danas  je  pravo su dni sist em  u Mitrov ic i  go ri ne go  19 99. godi-
ne.  Nema st var ni h prepre ka da s ud ovi  norm al no fu nkc io nišu. 
Pozivam nadl ež ne or gan e  vl asti  da stvore politi čku kl imu  koj a će 
omoguć it i  norma ln o  fu nk cionis an je sud ov a u Mitr ov ici.  Os obl je 
sud ov a  je spr emno da s e  v ra ti  u zgrad u suda  i počn e s a  radom 
u svakom tre nut ku. Sv aki  i zg ubljeni d an  st vara n ov e velike  
p robleme .

K . B.  predse dni k  Okružnog  s uda u  M itrovici/M itrov icë , 
In te rvju FH P  Ko sovo,  januar 20 09.     

Post oje , međut im,  S rb i koji  se  s asv im dob ro  snala ze u ova kvom 
 inst itucio na lnom vak uu mu i  be zbedn osnoj  sit uaciji u S evernoj 
 Mit rovici /M it rov icë i  na  s everu Ko so va uop šte. Oni  su tes no  
 po vezani  sa sr ps kim s tr uktur am a  na seve ru Kosova  i  snaž no  
podržavaju  Vladu  Srbije . Oni žive n ormalnim  ž ivotom i koriste 
sve usluge  par aleln ih  st ruktura. Istovreme no,  Okružni p ra vosudni 
or gan i Mitrovice/M itrov icë su  jedi ne  instituc ij e ko je bi  za  n jih 
bi le prihv at ljive        i oni po zivaju  od g ov arajuć e nadl ežne organ e  da 
ponov o uspo stave  vladavi nu prav a i f unk ci onisanje O kružno g 
 su da u Mitr ovici/Mitro vic ë. 
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 Kosovske insti tucije  su  p ropust ile p rilik u da z adobiju p overenje 
 sr pske za je d ni ce na  s everu Ko sov a. Mi  sv oju zaš tit u  vidimo 
u  B eogradu i zato smo  sn ažno protiv  kosovs kih  i nstituci ja i 
 neza visnos ti  Ko sova. Srb i i drugi manj inski  narod i n a  sev eru 
Ko sov a žive n ormalno  be z ika kv ih prob le m a.  Međun aro dna zaj-
ednica je takođe k ri va za  ova kv u sit ua c ij u i loše odnose između 
 Albanaca  i S rba n a  severu Kosova. T u s u našli do br o mesto da  u 
 beskraj produ že sv oj  mandat.

V.I .  Srbi n iz  Se verne Mit rovic e/ Mit rovi cë 
Interv ju FH P  Kosov o, 20. februar 2 009.

Lj ud i  koji  i maj u koristi  o d nedo st a tka vl adavi ne  prava na  severu 
 Kosova  su  po slovni ljudi i š ve rceri jer oni na ovak vo j sit uaciji  p ra ve 
pr of it . U s lučaju d a m en i  treba  ne što  u južno m delu M itr ovice , n a 
 primer dokumenat  iz sud a ili iz opš ti ne, m ora m za t o d a  mo lim 
prijat elje  koji  t am o žive. 

Že lim da  v idi m da  sudovi fun kc ionišu po novo. Pre dsednik  
s udova u Mitro vi ci u Z večanu j e uvek bio p ri hvatlji v za srps ku 
za je dnicu  i drug e  ma njins ke zajed nice.  N e mislim da  ima bilo  
ka kv e potenc ijaln e opas no st i u t om e da s udo vi pon ovo fun kc ioni šu. 
Nap ro ti v,  m is lim da  će t o stvor iti b ezbedniju  situ acij u za s ve  n as.  

B.R.          Srbin iz Se ve rn e Mit ro vice /Mitrovic ë 
In tervju  FHP Ko so vo, 20. f eb ruar  2009.

Vlada K os ova i EULEX  p olako č ine kora ke  u  pravc u u sp ostavlja-
nj a  vladav in e prava u Mitr ovi ci/Mitrovicë .  Tre nutno  u ovom  
s udu, su dije U NMIK-a  i  EULEX-a rade n a p redmetima z ao stalim  
iz ranijeg  p erioda.  Pr vo roč išt e u Okružn om  sudu u Mitrovici/
Mitr ovicë  počelo j e 05.03. 20 09 . 18 godi ne nakon nekoli ko  p okušaja 
 koji  su rezult irali p ro tivljenjem  Srba i z Severne  M itrovic e/ 
Mitrovic ë. Upr kos tome,  E ULEX poz iv a k osov ske ins ti tu cije d a 
upravljaju s udo vima i  povrat e  pr avosudni sistem  n a severu u 
skl adu sa  s voj im mandatom.  EULEX navod i svoju spremnost da 
obezbedi   u sl ov e za  sv aku m ogu ću vrstu p re govora koja se može 
 voditi  na  ov u temu.  

M it rovica je c rn a r upa vl ad av ine za kona. P os t oji s naž no  
protivljenj e krim inalizovani h društvenih  gr upa ko je se opiru 
povratku  vladavine pr av a na ov o  mest o. Na dva gra n ič na pre la za 
na  severu  K osova, EULEX  c arinic i registruj u  svu robu  k oja ul azi  
i izlazi  i  ostvaruju prihod na oba pre laz a. Mi  st vara mo usl ov e za 

18 Slučaj suđenja koji vode 
EULEX sudije. 
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legitim no  po slovanje. O čekuje mo  proteste  je r je n or mal no da  s e 
krimin alne  gr upe  proti ve  svakom redu i  zak o nu  na  ovom pros to ru .

R.R.   z a me ni k  šefa  EU LEX misi je na Koso vu  
Int ervju  FH P K osovo , 1 2. mart  2009.

 
 E UL EX je počeo  sa radom na  sl učaje vi ma koji  su  već  u  procedu ri, 
i t ako ko rak po kora k oseć amo  da se  n eš to menja  na  t erenu. 
 Sma tramo  da  UN MIK n ije  bio  us peš an u  uspostavljanj u v ladavin e 
p rava n a ovom pros tor u.  Snaž no  verujem o u  EULEX  i  na damo se 
da će  biti e fi kasniji u  s vom  radu na  ovu t em u.

R.M.   zamen ik premije ra Kosova
In te rvju FHP Kos ovo, 04.  mart  2009.

Posao i  odgo vorno st Vl ade Kosova  je  da  uspo sta vi vladavinu 
prav a u re gionu  Mi trovice . E ULEX n ema  m andat d a upr av lja il i 
sprovodi s udsku vl as t. Mi smo o vde već  tr i meseca  i  č inimo napor 
da  sv i  razumeju pri ro du naše g  ma ndata. 

R.R.  za menik šefa E UL EX misije  na  Koso vu  
I ntervju FHP Kos ovo , 12. mar t  2009.

4 . P roblemi svakodnevnog  ži vota  

Z bo g činjeni ce  da je  sever  Koso va  p od ut icajem R ep ublike Srbije 
u sferi monetarnog  siste ma, k ao i e lek troenergetskog  s nabdeva nja  
i telekomunik acija,  Kosovo  je mesto b ez  jedinstv eno g mon eta rn-
og sistema na s voj oj teritor ij i, što zna či  da je zvaničn a m oneta  na 
sev eru  Kosova i  d alje srps ki  din ar. Sva  mala priva tna pr ed uze ća 
i p rodav nice u  Sev er noj Mi tr ov ici posluju  k or is teći  di nar. O vo  
predstavlja  d odatn i pro bl em  za pripadni ke  nesrp sk ih etničk ih  z aj-
ednica jer s voj nova c moraju  da  razmenj uj u za drugu valutu  na  
dnevnoj  bazi k ako bi  kupili  h r anu, što čini da se osećaju  kao d a 
žive  u stra noj z emlji. 

 Ne zn am kako neko m ož e reći d a j e Mit rov ic a jedinst ven gra d kad 
važe srpsk i zakoni  u  Severnoj  Mitrovici , ljudi ko ri ste  di nar kao 
s redstvo  pl aćanj a a m i tamo  ne može mo da  putujemo sa  „KS” 
tabl ica ma. T o j e  Srbija, prijate lju , što da s e  lažemo?

 A.F . Albanac iz   Sever ne M it rovice/ Mitrov ic ë
Int e rv ju  FHP Kosovo ,  23. fe bru ar 20 09. 
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Ak o  je Sev ern a  Mi trovic a  deo Ko so va , zašto o nd a  ku pujem o  ro bu 
 za di nar e a ne za euro ?  Kad je  U NDP  grad io  moju  k uću,  dozvolu 
z a  ra d su dob ili  u seve rn om, a n e  u južnom  d elu g ra da. 

B.T.  Albana c  i z Sever ne  M itrovi ce /M it ro vicë
Interv ju FHP  Ko sovo , 19. j anu ar 2009 . 

 
Vlas ni ci  razni h  poslovn ih  objeka ta  ne  plaćaju porez, v od u  ili st ru-
ju. Nedost atak bil o  ka kv e  inspek cije  omogućav a  im d a  izbegav aj u 
plaća nje po re za,  i da  p rodaj u  rob u nep oz natog ili sumn jivog 
porekla , ugr ožava jući na  ta j nač in  zdravl je  i  d obrobi t građa na .  

Imao  s am  r estor an u  juž nom delu  g rada  u  period u  1999 -2 008. 
 Sa d sam ot vorio lokal  ovde  u  Boš njačkoj Mahali. Za što  sam  se  
pr eseli o  u Sever nu  Mi trovicu? Isk ren o, razl og je što mi ovde  ne  
p laćamo ni  vodu ni s tr uj u,  ne p la ćamo poreze, i lakš e je  raditi  
o vde  n ego u  južnom  de lu  grada. 

H.M.   Bo šnjak i z Severne  Mitrovice/Mitr ov ic ë
Int erv ju FHP K os ovo, 04 . febr ua r  20 09.

 Vozači  ko ji put uju n a  sever K os ova s uočav aju se  sa vel ik im  
prob le mom  ka da je u  pit anju naplaći van je polise osi gu ranja u 
slučaj evima saobraćajnih nesreć a  je r se na severu  primenjuju 
z ako ni Sr bije ko ji  se ra zlikuj u      od  kos ov skih zakona. G rađ ani sa 
sev er a registru ju  svoje automobile u  par al elnim  in st it u cij ama 
po d  o kriljem  Mi nistar stv a  unutrašnjih poslova Rep ubl ik e  S rbi je 
u  Se vernoj Mit rovici/ Mi trovicë.  Os igu ranje kupuju  kod  srpsk ih 
 os iguravaj uć ih  kuća  koje s u r egist rov an e u Srbiji  i koje p r im enjuju 
zakon e Repub lik e Srbij e. 

 S vi Srbi,  ka o i dru gi  k oji žive  na severu  K osova, os igu ra vaju s vo je  
automobile  u  ko mpani jama  koje  posluj u  na severu K os ova . Regis-
tracija  vo zila s e o ba vlja u  zg ra di Mini st arstva  unutr aš njih poslo-
va Repu bl ike Sr bije u  Mi tr ovici.  To je le ga lno i ta ko  je od  1999 . 
Kompani je kod kojih se osigurava ju  vozi la  su AMS J  ( Aut o  moto 
save z Jugo sla vi je, DUNAV osig ur anje, D  E LTA   os iguranje,  N OVI 
GR AM i d ru g i.  Sv e ove kom pan ije p osl uj u po zakonu i i maju 
ka ncel arije šir om seve rnog del a  Kosova.  G rađan i  ov de mogu  sv oje 
auto mobile regi strovati na tabli ce  PR z a  Pr ištinu,  UR  z a Uro šev ac, 
PZ  za P ri zren, PE  z a  Peć , DJ  za  Đa kovicu, GL z a  Gn jil an, a  ov e 
 tablice  va že u S rbi ji , Crnoj Gori i na Kosov u. 

 B. R. S rbin iz  Se verne Mitro vic e/Mitrovi cë 
 Intervju  FH P  Kosovo ,  25. feb ruar  20 09.
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5.  Po sledice i ns tituciona lno g vakuum a 
    u Severn oj  Mitrovici/M it r ov icë 

 
Instit uc io nalni vaku um  je  stvorio prili ku za  kriminalc e iz s vih  
etni čkih zaj edn ica da poj ačaju  svoje  ile ga lne aktiv nosti,  pri čemu 
n e  na il az e  ni na k ak v e prepre ke . Slobod no  tr guju  i  švercuju, 
n ad mećući se  jed ni sa  dru gi ma i i stovre men o uliv ajuć i stra h 
g rađanima  k oji t am o  ži ve. Su kobi  ovi h  kriminalni h gr up a i 
njihovih  sarad nika e sk aliraju  u  nasilj e š ir ih razmera bez ikakvo g 
 ob zira p rema  st anovništ vu koj e  se nalazi u sredi štu  k on flikta.   

D ana 30 .  12 . 2008 . dva mladića  al ban ske n aci onalnosti  i z Južn e 
 Mitrovic e/Mitrovicë  iz bo la su  še s na estogod išn jeg ml adi ća  srpske 
naciona lno sti iz Sev er ne Mitrov ice /Mitrovi cë tok om  k onflikt a 
sa grupo m srps kih  m ladića.  Dv ojica  Alb an aca su  p obegla  u  ju-
žni de o g rada g de  ih je  uhaps il a poli ci ja. U nek oli ko n aredn ih  
sa ti izb il i su međuet nički  inci denti u  t ri  multietnič ke  z ajedni-
ce  u  Severnoj  M it rovic i/M itrovi cë.  U  o vim inc identi ma bil o  je  
pucanja i z autom at sko g oružj a, fi zičkih  na pada, va nd al izma 
 (un ištavan ja  automo bil a)  i podmeta nj a pož ar a, a tokom n asilja 
je dan  Alba nac  j e pogođen iz vat ren og oružja.   Kao odgovo r n a 
tu situaciju, KFOR,  EU LEX po li cija i  KP zatvor ili s u m os t preko 
reke  Ib ar koji razdvaj a  južni i se ve rni deo grad a.  Nakon ot prili ke  
dva sata, st an je se nor mal izoval o. Pol ic ija i t užio ci su  po čel i da 
istr ažuju incident.19  Člano vi  sv ih etn ičkih  za jednica: Srbi,  Al ba-
nci, Bošnj aci, Romi, Aš kali i  Egipćani izražavaju  svo ju za bri nu-
tost i fr ustrac ij e zbo g uslo va  k oji vlad aju u Sev ern oj Mitr ovi ci /
Mi tro vi cë. Oni po zivaj u  Vla du Kosov a  i dru ge nadležn e  da š to 
pre interveni šu  i  uspostave  v l ad avinu  prava.  Žele da krim inalci 
nesta nu iz njiho vog  živo ta  i  traže da se bez bed nosna situ ac ija u 
Seve rno j Mitrovici /Mitro vicë  poprav i.  Ne  osećaju s e bezb ed no  u  
sv oj im dom ovima. 

  D an as je srps ka zaj edn ica u Sev ernoj  Mitr ov ici po dl ožn a različ it-
im vrs tama  prit is ka. Nek i obli ci priti sk a  su prvenstveno poli ti čke 
pri rode  jer su  S rbi koji  rade u  p aralelni m stru kturama  primor ani 
da  bojk ot uj u  kosovske in stitucije.  Dru ga fo rma  p ritisaka su pre tnj e 
kriminal ni h grupa ko je  slobodno i neometan o pos lu ju u S ev ernoj  
Mi trovic i i n a  severu K osova.  

M .A. Sr bin i z S everne Mi trovice /M itrovic ë            
I n tervj u FHP Kos ovo,   20 .  fe bruar 2 009.  

19 US State Department – 
Izveštaj o stanju ljudskih 

prava za 2008. za Kosovo.
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Kao  gr ađanin Ko sov a, želi m da Vlada  garantu je  mir i be zbe dnost 
z a sve  građ ane, da  pr oš iri svoj autoritet  na  c elo Kos ov o i da  ne 
dopu sti  d a severn im de lom Ko so va upravljaju kriminalci. N e mogu 
d a idem u  S evernu Mit rovicu svojim koli ma sa „KS”  tablicam a, 
već moram da ih  s ki dam  s vaki pu t k ad idem  u  S evernu Mi tr ov-
icu... Nema  člano va  srpske  policij e i vo jske u u niformi u Se vernoj 
Mitrovici ali d ru ge parale lne  stru ktu re  rade  sv e, poj avljuju  se  na 
TV , p ravos uđe ne f unkcioni še. Ni št a n ije na s vom mestu.

 H. M.  Bo šnjak iz Seve rne Mitrovic e /M itrovicë
Interv ju FHP Kosov o, 04.  februar  200 9.

 Na kon posle dn jeg inciden ta , sve če šće č uj emo od s vojih  m ušt erija 
srp ske  nacio nal no sti da imaj u pro bl ema sa s vojim z em ljaci ma 
(pa ralel ne  st ruktu re ) koj i zastrašuju  obične l ju de  i  zahtev aju od 
nj ih da ne k upuju u  Bo šnjačko j Mahali. Srpski g ra đa ni  s u žrt ve 
srpsk ih  v lasti k oje  njima  ma ni pulišu .

H.M. Bošnja k i z Se verne  Mit rovic e/ Mi trovicë
In tervju F HP Kosov o ,  04. februar  20 09 .

 
Iako    stalno  poziva građane s evernog d ela  Koso va  da  budu strpljivi  
i  rade zajed no  u pravcu  stv aranja klime to ler ancije i r azume va-
nja, Vl ada u pr aks i rad i  veo ma malo u pr avcu rea lizac ij e te ide-
je .  Pitanj e vla sniš tva p red st av lja jedan  od gl avn ih probl em a za 
Albance i S rbe  koji ž ive  u M it rovici/ Mi trovic ë . 
 
 Posed ujem i mov in u u ju žnoj Mit ro vici  u u lici R amiz  Sadiku. To 
je s tan od 72  kvm k oj i n e mog u da kor is tim od juna 19 99 . Da bih 
 re šio s voj  proble m, sa stao sa m  se sa  gr adonačelniko m  Barjramo m 
R exhepi jem  i  razgo va rao sa U pravni m odboro m  u  južn om delu 
gr ada i njima sa m se žalio da m i  je  s tan uz urpiran.  U  Seve rnoj 
Mitrovici po stoji  S rp sk a Sku pština opšti ne kojo m uprav lj a Srpsk a 
 ra dikalna stranka  (SRS ).  Neko li ko puta  sa m iša o  tamo  da bih 
razgovarao sa Z. T.  kome  sam  se t ak ođe ž ali o  na probleme  vezane 
za  imov inu , ali, naž alost , moji napo ri  su bili bezus pešni.  U Seve-
rnoj Mitrovi ci  je na de lu  velik a p lj ačka. Stanovi k oje  gradi Rep-
ub lika Srbij a  daju se bez  ik ak vo g krit erijuma. Sv ud a se  kra de,  što 
mogu da d okažem  Vladi Koso va , kao  i  manipu lacije  koje se doga-
đaju u Se ver noj Mit rovic i. Rađe  bih  išao u  Prištinu nego u Severn u 
M itr ov icu, ali  n ije n a m eni da  odluč ujem. Tu su političari  da  
odlu čuju u naše ime.

R. L.  Sr bi n i z Sev erne M itrovi ce/ Mitrovi cë       
Int er vju FHP  Ko sovo,  04.  februa r  2009.
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 U  tr enutku kad  Vl ada Kosova i UN MI K ohr abruju  izbeglice  d a s e 
vrate  u  svoje d om ove i  pr omovišu  pr oc es povr atka gara ntuju ći  i m 
 pravo  v lasništ va, p aradok s je d a se alban sk om zemljoradniku  u 
na selju Br đani/Kroi i Vitakut UNMIK uskr aćuje  pravo da ponovo 
i zg radi s vo ju kuć u i u njo j uživ a.20

 Nakon in cidenta k oji se  dogodio kad  sam  po kušao  da po novo 
izgradim  svoju  k uću u naselju  Br đani/Kroi  i  Vitak ut  u  Severnoj 
Mitrov ici , radovi n a  mojoj kući  s u obustavljen i od str ane  KFOR-
a  i  UNMI K-a,  ča k i re noviranje  kuće, uz  obj ašnjenje  d a moj  r ad 
mo že  uznemiriti  Srbe… Ča k i  n akon jav nog  obećan ja  premijera  
d a  će mi V lada Kos ov a p omoći u  rekon strukc ij i kuć e s a 10 . 00 0 
eura, u okvi ru  proj ek ta  pom oći Albanci ma da  se  vrate  na svoja  
og njišta, 3 7 d ana na kon  tog  ob eć anja, ja još ni sa m prim io no va c.

A. K.   Al banac  iz  Severn e  Mi trovice /Mitro vi cë
Intervj u FHP Kosovo , 21.  ja nu ar 2009. 

Politi ča ri  tvrde da  je Kosov o j edins tve no. A ko  je tako, zašt o ja , 
građa ni n  Kosova,  n e ma m pravo  da  se vr ati m  i popravim svoju 
ku ći i t a mo  živim? Zašt o m i KFOR i KP  ne  dozvolja vaj u da 
 pon ov o izgradim svoj u k uću ?...  Da  li ja to  pr eviše pitam i li  je 
to  zbog  nečije  po litič ke  volje k oja  ilegal no  upravl ja  Ko sovom? 
Nad ao sam se da će  V lada K os ova nešto   učiniti po  p itanju 
p roblema u S evernoj Mitrovi ci, ali izg led a da s u  svi govo ri či sta 
baj ka  u pr edi zb ornoj kampanji. Obećanj e pom o ći  i pro ši r en-
ja vl asti n a c elu te ritoriju Ko so va ostaju  sa mo pr azn e  reči. Ne 
očekuje m d a EULEX ur ad i više od  UNM IK-a, oni su  svi isti. Ne 
traž im mi lo st, već  kao gra đa nin Kosov a traži m  osnovna  prava,  
p ravo da živim  u s vojoj  kući,  t o je mo ja  jedina  molba  koju 
ima m z a  Vladu  Kosov a.   

A.K.  Albanac  iz  Se verne Mitrovice/Mit rovicë
 Interv ju FHP Kosov o , 21. j an uar  20 09.

 
P ristup  priv at no j  svojini  n ije  jedi ni  probl em  sa  kojim  se Alba nci 
na se ve ru Ko so v a susre ću .  Oni i maj u i bez be dnosnih p roblem a 
 i  teškoća  u  ostvar ivanju pra va na ko rišćenje  uslug a koje  pružaju 
lokalne ins tit ucije. On i se ose ća ju  z aborav lj enim od strane  
k osovske  vl asti  i  bud ućnost  im  izgled a pr il ično  ne iz vesno . 
  
Sve  stru kture  V lade S rb ije  funkc i onišu u Severn oj  Mitrovici, 
 sr pski zako ni  su na  de lu , kao i srpska  pol icija, zdr av stvo, 

20 Incident se dogodio 
pre decembra 2008. kad je 
UNMIK preneo ovlašćenja 

na  EULEX. U trenutku 
incidenta, Vlada Kosova 

i UNMIK su bili nadležni 
za koordinaciju procesa 

povratka.   
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obra zo vanje i slično. Sk upšt ina o pš tine  zajedno  s a  svim 
 op šti nskim org an im a funkc ioniš e  u S evern oj  Mitrovi ci  a oni s u 
 pod uprav om  Beogr ad a a  ne P riš tine.

B .T. Alb anac iz  Seve rn e Mi trovi ce /M itrovic ë
 Interv ju  FHP Kos ov o, 1 9.  janu ar 20 09. 

 
Alb anci  koji  ži ve  na seve ru  Kosova,  a pos eb no  u Sever noj M it rov-
ici, u  s tr ahu su da  je  prem ije r Kos ova već  odustao od  na pora d a 
 reši ovaj pr oblem.  Oni se  b oje da s u kos ovs ki  l ideri n a  ne ki  nači n 
prodali M it rovicu  i da j e to uzrok  ovako  hao ti čne s itu acije k oja 
tr en utn o   v la da.

V .I. Alban ac  iz S everne Mit ro vice/ Mitrov icë 
Interv ju  FHP  Ko sovo,  13 . feb ru ar  2009.  

 Želeo  bih d a  se Vlada  K osova uključi  u na pore u  p r avc u stvara-
nja trajno g rešen ja  za nas,  Albance, koji  ži vimo   u s everno m del u 
gr ada, da  garantuj u našu b ezbedno st , bolje uslov e ž ivota, ili  d a 
nam, s  d ruge  st rane, ka žu  d a  se  p redamo,  prod amo  n epokr et no sti 
k oje p osedu je mo  i  napustimo  Severnu M itr ovicu . S rp ska Vlada 
je ulož ila  milione u  k upovinu al ban ske imovine,  u mnogim d el-
ovima na sev eru gr ad e se zgr ad e  za  Srbe,   a  naša Vl ad a tvrd i da  je 
sve pod ko ntrolom  i  hvali  se cel ov it ošć u Koso va,  dok  je, na žalost,  
Kosovo po delje no . Vla din i pred stavnic i  pos ećuju  Mi trovi cu sa mo  
radi st ic anja  po litičkih  po ena il i p red i zbore.

 A.F.  Al ba nac iz  Se verne Mit rovic e/Mit ro vicë
I ntervj u FHP Koso vo, 1 9. janu ar   2009.  

 Osim  di re kt ne po mo ći  koju o bez be đuje p aralelni m struktu rama, 
Vlad a Rep ublike  S rbije je  takođe  uk ljučena i u  a ktivnu negati-
vnu me di jsk u kam pa nj u21 koja se  tiče  o d no sa među  Albancima i  
Srbima.  Med iji n a s ev eru Kosova često  da ju vrlo pr is trasne izve-
šta je i deluju u  sl už bi odr eđeni h  dnevno -politič kih i nt eres a. Ne  
em it uju pro grame koj i s e tiču  sv ih  građana, kršeći  na  taj na či n 
prav o građana  da bu du  infor misani  o  do gađajima  važnim za 
sredinu  u kojoj  ž ive.
 
 Srp ska  za jednic a  p os matra ra zv oj po li tičke situ ac ije i  život na  
Kosovu  u op šte kroz  m edije .  Moram  re ći da je  većin a medija ocen-
je na neg at iv no.  Post oje  p ravne ob aveze  i planovi da s e o snuje 
je dan na cio na lni TV ka n al na  s rp sko m jez ik u ,  i nadam  se  da ć e 
medij i o di grati  sv oj u s uštinsku u log u i ostati u  s lu žb i javn os ti. 

21 na primer, http://www.
rts.rs/page/search/ci.html?la
ng=ci&searchText=Kosovo+
i+metohija+,
http://www.srbija.gov.rs/
kosovo-metohija/index.php
?id=108639&q=Kosovo+i+
Metohija
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Ov og  trenutka,  svi  me d ij i na sever u  Kosova  su  is politi zo v an i i vi še  
zastu paj u  politi ku ne go  sami p oliti ča ri.

 S.S. Srbin i z Seve rne  Mi tr ov ic e/Mit rovicë 
I nt er vju FH P  Kosovo,  2 0 .  februar  2 00 9.

Misl im  da n aj veće  zlo za  narod  dolazi o d  političa ra i  politi čkih 
p ar ti ja, koje  č ine sv e  što mogu  da po dele  n arod.  Me đ ue tnički 
 pro bl emi del e ljud e.  Ja  že li m  da Vla da Kosova  po hapsi  s rpske 
k rim inaln e  klanove  koji  deluj u n a  severu  Ko sova i, n aravno , A lb-
ance koj i  sa njima sarađ uju. Bezbed no st je  v rlo važ no pit anj e k oj e 
 ut iče na  u kupnu kl imu  u reg ionu. Etnič ki motivisan i inci den ti 
 sv rs ta vaju l ju de u gru pe. Na kaf ić  mog sina  je dan Alba nac je  ba ci o 
granat u  2005. godin e,  što se  o dm ah ne ga tivno  od razilo na  uk upnu 
situaciju u gradu.

R.L. Srbin iz Se ve r ne  Mitrovi ce /M itrovicë           
Inter vj u F HP K osovo,  0 4. februar  2009 .

 
Zvanični ci  V lade Kosova  tvr de da  ni su zadov ol jni p os tojeći m 
stanjem u Sever no j Mitr ovici/Mi tr ovicë i  severno m  Kosov u 
 uopšte. Mnogo  fak tora t re ba ra zm otrit i  pre neg o  što se oni upu-
st e u akcije u sme re ne pob ol jš anj u situ ac ije na  severu Kosova. 
O ni  tak ođe t vr de da n is u  u poziciji da d ono se  nikak ve  odluke ili  
č in e bilo  šta  b ez podrške međ unarod ne zajednice, u pr vom redu 
 EU LEX-a.  Mo gućnos t s rpske  za jednice da  r azume nov onas ta lu 
si tua ciju na  Kosovu nakon p ro glašenj a nezavisnosti, i sposobno-
st da  i dentif iku je najb olje rešenje z a  svoju si tua ci ju je pre d us lo v 
pob oljšanja situaci je ,  na vode zva nič ni ci Vlade Koso va. Vlada 
K os ova smatra da j e p ro ces decentraliz ac ij e dobra  pr ilika za 
 uključ iv an je et ni čkih za jed nica u pr oce s dono šenja  odlu ka . 

S ituacija  u  Mi trovici i na se veru Kosova n ij e o nakva  ka kv u mi 
želi mo. U  po slednj e v reme pri me ću ju  se izve sn i  ko raci u pravcu 
poboljš an ja situacije u  Mi trovici. Pr oc es dece nt ralizacije t re b a  da 
obe zbe di vis ok e  standar de ži vo ta  za m anjinsk e z aj ednice, posebno  
za  sr psku z ajednicu  n a Kos ov u. Ali, n e  m ože s e  ostvariti  uspe šan  
proce s  dec entr alizaci je  u koliko  se kos ov s ki Sr bi  ne  ukljuće u rad 
Vlade . Decentralizacija zah teva s pr emnost  n a  saradnju  i  lojalno st 
srpske za je dn ice n a K osovu.  

R.M. zame nik  p remije ra Kosova
 Intervju F HP Kosovo , 04. mart  20 09.
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EULEX još uv ek  ne funk cioniš e  u potpunost i n a teri to riji čit av-
og Ko so va. Prv i i zazo v za EUL EX  je bio  uspostavljanje pr isustv a 
na ce lo m Kosov u, uklju čujuć i  i dva gra nič na p re laza na severu 
Ko sov a. Dan a  19.02.200 8.  godine,  Sr bi  sa Kos ov a  i Srbi iz S rbije 
 na pa li su Kapiju  1  i Kap iju 31, gra ni čne prel az e izme đu  Kosova 
i S rb ije, u znak protesta zbog p ro gl ašenja  nezav is nosti Kosova. 
Nak on što   su  se pro te sta nti p ovu kl i,  jedinic e  KFOR-a su  p ovrat il e 
kontrolu  nad p relazima i zat vorile  ih  na 24 sata .  Dana 2 0. 02.2008 , 
 vlast i s u ponov o o tv or ile gran ične p re laze  bez p r isustva pre ds-
tavnika  carinsk e  službe, ali  uz pris ustvo UNM IK-a,  KF OR-a i  KP. 
Do  kr aja  g odine,  carin sk e služb e EULE X-a   počele  su  poste pe no  
da pre uz i maju du žnost  na ovi m  lokac ij ama.22 Z vanič ni ci EULE-
X- a  mis le da  se  m isija  EULEX-a   u Mitr ovi ci/Mitr ov icë r az li kuje 
od  mi sije u o st ali m delov im a Kosov a.  P riznaj u da tre nu tno imaj u 
v iš e izvršne vl as ti u Mitrovici/Mit ro vicë nego  š to  je i ni cijalno 
 pl aniran o o  okvir u mandata  me ntorstv a, monito ringa i  savetov-
anja ( MMA), ali su  uv ereni da ć e se vre menom,  uz p ro menu 
okol nos ti , i ta  s it uacija bezb oln o promen it i.  Prema n avodima  
v iših  zvanični ka  EULEX-a,  Vl ada K osova treba da  dono si odluk e 
i p reduzima   akc ije  u pravc u  po novnog u spostavljan ja vlada vine 
p ra va u region u  M itrovice/ Mitro vicë. 

Na jp re, EU LEX još uve k  nije pot pu no ope rat ivan na Ko so vu; treba 
nam još nekoliko d od at nih nedelj a  da to  po stignemo.  UNMI K  je 
prest ao  sa rado m i preneo  sv a ovl ašć enj a  na  EULEX  u decemb-
ru prošle  g odi ne. Dva  g ranična pr ela za na sev eru K os ova pre-
ds tavljala su poseban iza zov  za EUL EX  u smis lu  našeg pr isu st-
va tamo . Gla vni  z adatak j e  demonst ri rati da  je  EULEX  fizički  
p risuta n  na car ini, u pograni čn oj po li ciji i u o bi čnoj p ol iciji. 

 R.R.   zamenik šefa EUL EX mi si je  na Ko so vu 
Inte rvju  FHP  Kosovo , 12.  m art  2009 .

 
 Sa sta novišta  Vl ad e Kosova i EULEX-a , uti ca j Beog rada, paral el-
ne  instituc ije i  k riminal  n a sev eru  K os ova su g lavni  pr oblem.  Obe 
st ra ne sma tra ju da ć e  p it an je širenja  uti ca ja  koso vskih inst it uc ija 
na  sever Kos ov a biti  veoma dug  i  n aporan  pro ces.

 Be og rad im a o groman  utica j n a  sever  Koso va. Kako da 
 uspos ta vimo svoje p ri sustv o  pored tako vis okog st ep ena krimi-
nala  u regio nu . Imamo volju građana  Ko sova, Vl a de  Kosov a i 
međunar odne  za jednice  na spr am ve om a pris utnog uti caja pol-
itike iz  Srbije i  k riminalnih  st ru ktura .  Izolacija  l judi na  severu je  

22 US State Department – 
Izveštaj o stanju ljudskih 
prava za 2008. za Kosovo
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či njenic a,  to se dog ađa –  oni se  ne  os eć aj u ni gra đanima  K osov a 
ni Srb ije. Civiln o dru št vo je  izvrstan  resurs i  mora  igr ati k lj učn u 
 ulogu  u  ov om pro ces u. Ja  lično  ne  vi dim brzo reš enj e  za  Mitr ov-
icu . Reš av anje to g pro bl ema j e  dugotr ajan proce s .  Kosovo mor-
a  da  post ane atrakt iv no mes to  za s ve ljud e k oji u nj emu žive, a 
 zaus tavlja nje  k riminala  j e prva st var k oj a se m ora urad iti . Sve  
drugo ć e  on da do ći na  svoj e  mesto.

 R. R.  zamen ik šefa  E ULE X misije  na  Koso vu 
In ter vj u FHP  Kosov o, 1 2. ma rt  2009 .

Prepo ruk e

- FHP Kosovo  z ahtev a  od Vlade K oso va i na dležn ih  vlasti da 
obezb ede implementa cij u tačke 3 člana 58  (o dgo vorno st  države)23 
II I p oglavlja Ust ava K oso va  i tačak a  3.2 i 3 .5  člana 324 Zakona o 
zaštiti  i u na pređe nju pr av a  zajed nica i  n j iho vih članov a n a Kosov u 
i  tako obezb ede bezb edan  život za  sv e  g rađ ane Ko sov a.

- FHP Kosovo  zaht ev a od V lad e  Kosova i  EU LEX  da rade zaje dno 
i h itno usp ostave v ladavinu p rava u  Mi trovic i/ Mi trovic ë .

- Vlada K osova treb a da s e a ngažuj e u  p ravcu šir enja u ticaja in sti-
tucija  n a sever Kosova i t ako  omogući pra vil no funkcionis anj e 
 svih i nstit uci ja  čime se obezbeđu je  osno va za norm al an  život. 
 Uklju čivanje  ma nj inskih zajed ni ca, posebno srps ke   zajed ni ce koja  
ži vi  u  o vom delu K oso va , u s ve  to kove živo ta je  od ključn og  znača ja  
z a  ovaj p ro ces. Po dr šk a EULEX-a u  ov om procesu  je izuz etno  važ na . 

- Vlad a  Kos ova i pravos udni  org ani treb a ozbi ljn o da rad e  na 
 to me da omo guće s vim  g rađanima K osova da  u živaju  u  pr avu 
n a  privatnu svojinu k ao  pr avu ko je je  zagara ntovano u svako m 
 dem ok ratskom društvu.  

-  Vla da Ko so va treba  da  r adi u  p ra vc u  direktn e int egracije 
 za je dnica , p os eb no srpsk e  zajedni ce,  u  s ve insti tu cije Re publike 
 Ko so vo. Vlada Ko so va takođ e treba  da  p reduz im a  sve ne oph odne 
m er e  da  obez bed i  jednake  so cio-eko nom sk e uslove  za  s ve manj-
ins ke  zajedn ice na Kos ov u.  

- Vla da  Kosova t reb a  da  napravi  na crt  s trateg ij e koja nu di  reše nj a 
za i nt eg raciju  s rpski h p ar alelnih  st ru ktura k oje  kont ro li še Vlada  
Republ ike  S rbije,    k ako  bi  on e  po stal e d eo institu cija Ko so va pod 
kon tr o lom  Vlade Ko sova . 

23 Tačka (3) člana 58 (odgo-
vornost države) III poglavlje 

Ustava Kosova:  “Repub-
lika Kosovo će preduzeti 
sve neophodne mere da 

zaštiti osobe koje mogu biti 
izložene pretnjama ili dis-

kriminaciji, neprijateljskom 
ponašanju ili nasilju na 

osnovu njihove nacionalne, 
etničke, kulturne, jezičke ili 

religiozne pripadnosti.”

24 Tačke (3.2) i (3.5) 
člana 3 Zakona o zaštiti i 
unapređenju prava zajed-
nica i njihovih članova na 

Kosovu: “Republika Kosovo 
će preduzeti sve neophodne 

mere da zaštiti osobe koje 
mogu biti izložene pret-

njama ili zastrašivanju, 
neprijateljskom ponašanju 

ili nasilju na osnovu nji-
hove nacionalne, etničke, 

kulturne, jezičke ili reli-
giozne pripadnosti. Odgo-

vorni organi će krivično 
goniti, kao što je propisano 
zakonom, sve koji su odgo-

vorni za ovakve pretnje ili 
ponašanje opisano u ovom 

članu.” 
(3.5) “Republika Kosovo 

će štititi slobodu kretanja i 
bezbednost pripadnika svih 

zajednica na celoj svojoj 
teritoriji.”



55

Pravni  ok vir     

Ustav Rep u bli ke Ko sovo 

Pogla vlje  III P rava Zaj ednic a  i  Njihovi h P ripadnika 

Čl an  57 [O pšt a  Na če la]
1.  St an ovni ci koji pri pa daju istoj n ac ionaln oj   ili  etničk oj,  jezičko j 

i li vers koj  grupi koja  je tradi ci on alno pris ut na  na te ri toriji Koso-
va  (zajedn ic e), už ivaj u pos ebna  prava  koja su  određ e na  ovim 
Usta vom ,  pored l ju dskih prav a i os no vn ih slo bo da, od ređ en ih 
Po gla vl jem II o vo g U sta va.

2.  Sva ki prip ad nik  zajedn ic e ć e imati p rav o da s lo bodno i zabere 
d a  s e sa  njim  postu pa ili  ne  post upa kao  sa  p ri pa dnikom da te  
za jedni ce , a zbog  to g  iz bora n it i zbog  korišćenja  pr ava ko ja  su 
povezan a s a  tim izboro m ne  sme d a pro izi đe ni ka kva di sk rim-
inaci ja .

3. Prip adnic i z ajedn ica će imati  p ravo d a  slobod no  izraž av aj u,  
neguju  i  ra zvijaju s voj  identite t i svoj st va svoje  za je dnice.

4.  K ori šćenj e  ovih p r av a povl ač i sa s obom d užnosti i odgovo rnosti  
u  s mislu  po stupanj a u sk lad u  sa za kon om  Repub li ke  Kosov o,  i 
ne sme d a  us kr aćuje pr av a  drugih lica .

Čla n 58 [ Odgovornosti D rž av e] 
1. R epubli ka Kos ov o  će os igu ra ti  odgova rajuće  us love  koji će 

o mogućiti zaj edn icama i  njihovim  pripad nici ma da  čuvaju, 
štite i  razvija ju  s vo j identit et . V lada  će  naročito  po dr žati kult-
ur ne i ni ci jat ive zaje dnica i njiho vih  p ripadnik a,  uklju čuj uć i i 
f inansijs ku  pomoć. 

2. Re publi ka Kosov o  će  unapređivati  duh tolerancije,  dijal og 
 i  pružaće  po dršku p omi re nju izm eđu  z ajedn ica  i  pošto vaće 
s tandar de  o dre đene Okvirnom  konv enc ij om Saveta Evr-
op e  za  zaštit u  na cionalni h  ma njina  i Evro ps kom pov el jom z a 
re gionaln e i li manjinske  j ez ike.

3 .  Republ ik a  Ko sovo će  preduzet i  sv e neopho dn e mere da z aštiti  
lica k oj a  mogu da bu du izložen a p retnja ma  ili  po stu pcima  
d iskrim inacije ,  neprijateljst va   ili nasilja  zbog n jiho vog nacion-
alnog, et ničkog,  ku lt urnog, jezičko g  ili versk og id entiteta. 

4 . Repub li ka Kosovo će p o potrebi  u svojit i a dekvatn e  mere koje 
 mogu  da bu du neophodne z a una pr eđ enje potpu ne  i stv-
arn e  je dnakosti izm eđ u pripadn ika  zajedn ica  u svimo bla stima 
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pr ivr ednog, soc ij al nog, poli tičkog  i  kulturn og živ ota . Ova kve  
pr eduzet e mere ne će  bit i smatran e  aktom d is kr imi nacije.

 5.  Re publika Kos ovo  će p ro movisat i oču vanje v erskog  i  kultu rnog 
nasle đa  svih zajed ni ca, kao sas tavnog d ela nasl eđ a  Kosova. 
 Repu blika Ko so vo će ima ti  posebnu  d už no st  da os igura efik-
asn u zašti tu  lokali tet a i  spome ni ka od kulturnog  i  ve rskog 
značaj a za zaj ed nice.

6.  Re publika Ko sovo  pr eu zima efikas ne  m ere prot iv svi h  onih 
k oj i podrivaj u  uživanje  p rava p ri padni ka  za jednica. R epublika  
K osovo će  s e  uzd ržavati  od  po litika ili  praksi  koje  imaju  za  cilj 
a si milacij u lica, koja p ri padaju zajedni cam a, pr oti v njih ove 
v olje, i  dužna  je  da zaš ti ti  ta lica od  s vakog  pos tupka  k oji im a  za 
cil j takvu  asimil ac iju. 

7. Repub lika  Kosov o  će  o bezbedit i,  na ned iskrimi na to rno j osnovi , 
 da  sv e zaj edn ice i  njihovi  pripadnici m ogu d a  kor is te svoj a 
prava k oja  su n ave dena  u ovom Us tavu.

 
Č la n 59 [Prava Z aje dnica i Njiho vi h Pripadni ka]
Prip ad nici zaj ed ni ca  imaju pr avo ,  pojedinačno i li  u okvi ru  
zajedn ice d a: 
(1) izra ža va ju, od rž avaju  i r az vi jaju svoju ku lt uru i  ču vaju 

su štinsk e elemen te svo g  identit eta,  odnosno  v eroispov es t, 
 jezik,  tr ad ic iju i k ulturu ;

(2 )  stiču javn o ob razova nj e na jedno m od zva ni čnih jez ik a 
 Rep ublike K oso vo , posv om  iz boru  na  svim nivo i ma ;

(3) sti ču pr edškolsk o, o snovno i srednj e  obrazo va nj e n a svom jezi-
ku,  u  obimu  koji  je  p ropis ian  zakono m,  gde j e temel j o sn iv anja 
p os eb nih raz re da  il i škola  n iži nego  što je  ob ično odr eđeno  za  
o br azovn e  ins tituc ij e;

(4) osniva ju  i upr av lj aju s op stv enim p riv atnim o br azo vnim  i 
 ustanova ma  za  obu ku, koji ma  s e može  od obriti  fi nan si jska 
p omo ć, u sag la snosti s a zak onom  im eđunarod ni m 
 standardi ma;

(5)  sl obodno  kori ste  sv oje j ezi k, kako  pr ivatno  ta ko i u j avnosti; 
( 6) koriste  svo j j ezik i  pi smo u  od nosima s a o pšt inskim vl as ima ili 

 lo ka lni m kancel ari ja ma vlasti u  ob lastim a  u  kojima  pr edstavlj-
aju  dovolj an   ude o u stan ov ni štv u, u s kla du  sa za ko no m.  T ro-
škove za  usl uge tumače nja  i li  p revođenj a,  snose  na dl ežn i 
organi;

(7)  k oriste  i  ističu sim bo le zajed nice, u  s kladu sa  za ko nom i 
međunarod nim stand ardima; 
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( 8) lična  im en a  pišu u  iz vo rnom obli ku i pismu na  s vo m jeziku, ka 
i da  po vr ate  izvo rna imen a k oj a su bila  pri nu dno  prom enjena;

 (9)  k oriste lok al n e  na zive, naziv e ulica i  dr ug ih to po gra fskih  
o znaka ko je odraž avaju  i  uzim aju u obz ir  mu ltietnički  i 
 mu lti jezič ki karak ter  d ate oblas ti ;

(10)  imaju z ag arantov an p ri stup i  po sebnu  zas tu pljenost u  javnim  
me di jim a, kao  i progr ame  n a svo m  je ziku, u skla du  s a 
 zakono m  i  međunarod nim  stand ar dima; 

(11 ) osni va ju i  kor is te svoje  medi je , uključuju ći  pruža nje  i nforma-
cij a  na  svom jezi ku, 
izmeđ u ost alog  put em  dnevnih  n ov ina  i kabl ov ski h serv isa,  
i  koriš ćenje  rezervis ano g broj a frek vencija  z a elektro nske 
me di je ,  u skladu  sa zakon om  i međ un arodn im stand ar dima. 
R ep ubli ka Kos ovo  će pred uze ti sve mere koje  su p ot reb ne  
da bi se  os igurao m eđu nar odni plan  f rekvencija koji o mog-
ućav a kosovskim  S rbim a  pristup l icenci ran om  n ez avisno m 
t el evizijsk om  kanal u n a  Srpsko m jezi ku na cel oj  terit ori ji 
R epublike Ko so vo;

  ( 12) uživa ju neo me ta ne međus obne kon t ak te  u Republici 
 Ko s ovo, i  us postavl ja ju  i održav aju slobod ne  i mirolju bive 
 konta kte  s a licima  iz  bi lo koje  d ržave,  a n aročit o s a  onima 
sa  k oji ma  imaj u zajedni čk i e tnički, k ultur ni ,  jezi čk i i verski 
ident ite t, i li zajedni čko k ult urno  na sleđe, u sa gla sn osti sa 
za ko nom i  međuna rodnim standa rdi ma ;

(13)  u živaj u ne ometane  ko nt ak te sa  loklanim, r egi onalnim  i 
međ un arodni m nevla dini m o rg anizacij ama  i  učes tvuju  be z 
 di skriminac ije u nj ihov im  aktivno st ima;

(14)  os ni vaju udru ženja z a ku ltu ru , ume t no st, na uk u i obraz ova-
nj e, ka o i škol ska i  d ruga udr uženja z a izraž av anje,  ne govanje 
i  ra zvoj s vog ide nt it eta.

Čl an  6 0 [Konsult ati vno V eće  za Zajedn ice] 
1.  Konsulta tiv no  veće za  zaj ed ni ce će  f unkcio ni sati  pod  o kriljem 

 Pr edsednika  Rep ublik e Kosovo ,  u  kome ć e b it i  zastuplj en e  sve 
z aje dn ice.

 2. Konsu ltati vn o veće z a za je dnice ć e,  izmeđ u o stalih, či niti pr ed-
stavni ci udru ženj a z ajednica. 

3 . Man da t  Konsultati v nog  v eć a za za je dnice  obu hv ata:
(1) o be zbeđiva nje  m ehanizm a  za re dovnu raz me nu mišl jen ja 

iz međ u zaj edn ic a i Vl ad e Kosov a;
(2)  p ruž an je  moguć nosti z ajed nic ama da  u poč et noj faz i d aj u 

komen tar e na  zak onoda vne i  po litičke   ini ci ja tive,  koje može  
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d a pripremi V la da, daju p red loge  na  ovakv e  inicijative  i  traže 
 da  njihovi stavovi b ud u uključeni  u  relev antn e p rojekte  i 
progra me; 

(3) sv e osta le  odgovor no sti  i funkc ije, u s agl asnosti  sa  zakono m.

Čl an  61  [ Za stuplje nost p ri Zapošljav anju u J avn im 
                 Insti tu cijama ]
Za jednice  i njih ovi pr ipadn ici imaj u  pravo  n a pravičnu zastupl-
jen ost pri zap ošljav anju u   jav ni m  organima i  ja vn im  pred uzećima 
 na sv im  nivoim a,  po sebno  u  policijs ko j s lu žb i u o bla stim a gde 
živ i  data za je dn ica, uz p ošt ovanje  pravila  u p ogledu s po so bn osti i 
 integ rit et a koja s e  primenj uju  z a javnu  a dmi nistr ac iju.

Član 62 [Z as tupljenos t u  Javne  L oka lne Organe]
 1.  U  opšti na ma gde  n aj manje des et pos to  (1 0% ) stan ovnika  

pr ipada m an jin skim z aj ednicam a,  k oje u  t oj  opšti ni ne  či ne  
v ećinu, m est o pot pr ed sednika za  z ajednice b iće re ze rvisano  za 
jedn og  preds ta v nik a iz r edo va tih za jednic a. 

2.  Mesto  potp red se dnika  zauz eće  k andidat  iz za jed ni ce koja  n e 
čini ve ćin u, a k oj i je  d obio najviše g lasova n a  otvorenoj  li sti  
kand id ata na  i zb orima za  Skup štinu  opštine.

3 . P ot predse dnik  za zajedni ce će un apređivati  dij al og  između  
za je dnic a i služiće  k ao zva nično  li ce  za rešav an je zab ri n uto sti i 
i nte resa zaj edn ica koj e n e čine veći nu na sas ta nc ima Sku pš tine 
o pš tine i u  njenom /n jegovo m radu. Po tp re dsedn ik  je takođe 
 odgov oran z a preisp itivanje p ritužb i  zajednica ili n jihovih 
pripad ni ka, uk oli ko  a kt a ili  od luke  Skupštin e op štine pov ređuju  
n j iho va Usta vom  zagaran tov ana pra va. 
Potpredsed nik takva  p it anja pro sle đuj e Skupštin i opštin e  radi 
p on ovn og pr ei spitivan ja  a kta ili odluk e.

 4.  U sl uča ju  da Skup št in a opšti ne  odluč i da ne  razmot ri ponovo  
 sv oj ak t i li od luku, il i u kolik o pot preds ed n ik  smatra  da rezultat, 
 po sle p ono vn og raz ma tran ja i d al je predstavl ja povredu  U sta-
vom z ag arantovani h  p rava, onda  on /on a mož e da  poden se to  
pitan j e d irekt no Ust av no m sudu ,  koji može  da  dones e  odlu ku  
da li će da pr ihv ati ta j p redmet ra di p reispit iv anj a.

5. Zaj edn icama  ko je ne čin e  ve ćinu u  Re public i  Kosovo, j e 
zagaranto vana z astuplj enost u  izvrš nim orga nima t ih  opš tina. 



59

Za kon o zašt iti  i  p romovisa nj u prava  
za je dn ica i  nji ho vih pripad nika  u 
R epublici K os ovo 

Čl an  3. Potp una  i efe kt ivna r av nopravnost 
3 .1 Republ ika  Kosova  pro mo više  duh  m ira, to le rancij e, među-

kulturni i m eđuverski  dij alog, pod ržava  pomirenje  m eðu 
z ajednicama . S tanda rd i određ en i o vim z ak onom i O kvirom  
S ave ta Evro pe za zašt it u  naciona lnih ma nji na i osta lim 
re levantnim  instru mentima  bi će poš to vani u c ilju  dostiz anja 
potpune  i efekti vne  ravnop rav nosti za  sve l ju de na Kos ovu .

3.2 R epublika Ko sova  preduz im a  sve p otr eb ne  mere  da bi  zaštitila  
os obe koje su  pr edmet  pr etnji  ili zas traši van ja , nepr ija teljstva 
i li  nasilja  koje pr ois tiče iz nji hov og  naci ona ln og, et ničkog , 
kulturn og , jez ič ko g  ili versko g  id entiteta . Nadležn i organi 
ć e  sudski  go ni ti , kako j e predvi đe no zak onom,  on e koj i v rš e 
ovakve pr etn je  ili  del a  opisa na u ovo m  od eljku. 

3 .3 Svi obli ci  di skrimin acije,  neposre dn i i li  po sr edni,  na  račun 
naci on alnog , etničkog, kultu r no g, jezič ko g  ili versk og identit-
et a su z ab ranjeni. U sklad u  sa zako no m  Repub lika  Kosov a 
 će sigu rati da svi pri padnici zajednica u potpunosti uživaju 
svoja osnovna prava i preduzeće posebne mere da ispravi bilo 
koju situaciju u kojoj je ovim licima uskraćeno ravnopravno 
uživanje ovih prava.

3.4 Republika Kosova će preduzeti sve afirmativne mere koje 
mogu biti neophodne radi promocije potpune i efektivne 
ravnopravnosti u svim oblastima ekonomskog, društvenog, 
političkog i kulturnog života, uključujući prosvetu, medije, 
zdravstvo i ostale javne usluge. Ovakve mere će biti ravno-
pravno ponuđene svim zajednicama i njihovim pripadnicima 
isključivo na osnovu potreba.

3.5 Republika Kosova će zaštiti slobodu kretanja i bezbednost i 
sigurnost pripadnika zajednica u čitavoj zemlji.
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Pro mo ting the Pro tec tion of Mi no rity Rights in Ko so vo is a pro-
ject fun ded jo intly by the Euro pean Union and the OSCE - High 
Com mis si o ner on Na ti o nal Mi no ri ti es. This pro ject is ma na ged 
by the Euro pean Com mis sion Li a i son Of fi ce and the OSCE - High 
Com mis si o ner on Na ti o nal Mi no ri ti es. This pu bli ca tion has been 
pro du ced with the as si stan ce of the Euro pean Union and the OSCE 
High Com mis si o ner on Na ti o nal Mi no ri ti es.

The con tents of this pu bli ca tion are the so le re spon si bi lity of the 
Hu ma ni ta rian Law Cen ter-Ko so vo and can in no way be ta ken to 
re flect the vi ews of the Euro pean Union or the OSCE High Com-
mis si o ner on Na ti o nal Mi no ri ti es.
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Bac kgro und 

Fol lo wing the in cre a se in the num ber of in ci dents in North Mi tro-
vi ca/Mitrovicë which oc cur red at the end of De cem ber 2008, and 
thro ug ho ut Ja nu ary 2009, HLC-Ko so vo con duc ted re se arch to 
syste ma ti cally mo ni tor the im ple men ta tion of mi no rity rights in 
prac ti ce, in par ti cu lar the ex tent of the im ple men ta tion of po int 
31 of ar tic le 58 (sta te re spon si bi li ti es) of chap ter III of the Ko so vo 
con sti tu tion and po ints 3.2 and 3.52 of ar tic le 3 of the Law on the 
Pro tec tion and Pro mo tion of the rights of Com mu ni ti es and the-
ir Mem bers in Ko so vo. The re se arch al so so ught to iden tify the 
le vel of se cu rity in North Mi tro vi ca/Mitrovicë, as well as the ca u-
ses, con se qu en ces and im pact that the in ci dents ha ve had on the 
ove rall se cu rity si tu a tion and everyday li fe of ci ti zens li ving in this 
re gion. For this pur po se, HLC-Ko so vo con duc ted 40 in ter vi ews 
with re pre sen ta ti ves of lo cal mu ni ci pal aut ho ri ti es, the ju di ci ary, 
po li ce, ci vil so ci ety and ci ti zens of all et hnic bac kgro unds. 

Sum mary 

Ba sed on the re se arch con duc ted HLC-Ko so vo con si ders the 
se cu rity si tu a tion in North Mi tro vi ca/Mitrovicë vo la ti le. The 
se cu rity of a co un try is al ways lin ked to, and de pends on, the fun-
cti o ning of its in sti tu ti ons. First and fo re most it de pends on the 
ef fec ti ve fun cti o ning of the po li ce, the of fi ce of the pro se cu tor, 
co urts, cu stoms as well as ot her aut ho ri ti es at a lo cal le vel. The 
Ko so vo Po li ce (KP) is the only Ko so vo in sti tu tion fun cti o ning in 
North Mi tro vi ca/ Mitrovicë. The po li ce sta tion in North Mi tro-
vi ca/Mitrovicë co o pe ra tes clo sely with the re gi o nal po li ce sta-
tion lo ca ted in the so ut hern part of Mitrovicë/Mi tro vi ca. When 
in ci dents oc cur they re act jo intly with re gi o nal po li ce sta ti ons 
and EULEX re gi o nal po li ce.3 EULEX is still not fully ope ra ti o nal 
Ko so vo-wi de. The first chal len ge with which EULEX was fa ced 
was esta blis hing its pre sen ce ac ross Ko so vo in clu ding at two bor-
der cros sing ga tes on the north bor der with Ser bia. 

Using Ko so vo Po li ce da ta, HLC-Ko so vo fo und out that du ring 
the pe riod from De cem ber 1st 2008 un til Ja nu ary 31st 2009, the-
re we re a to tal of forty-two (42) po ten ti ally et hni cally mo ti va ted 

1 Point 3 of the article 58 
(state responsibilities) of 
the chapter III -Kosovo 
Constitution “ The Republic 
of Kosovo shall take all nec-
essary measures to protect 
persons who may be subject 
to threats or acts of discrim-
ination, hostility or violence 
as a result of their national, 
ethnic, cultural, linguistic or 
religious identity”.

2 Points 3.2 and 3.5 of the 
article 3, Law on Protection 
and Promotion of the Rights 
of Communities and their 
Members in Kosovo “The 
Republic of Kosovo shall 
take all necessary measures 
to protect persons who are 
subject to threats or acts 
of intimidation, hostility or 
violence as a result of their 
national, ethnic, cultural, 
linguistic or religious iden-
tity. The competent bodies 
shall prosecute, as pro-
vided by law, those engag-
ing in such threats or acts 
described in this paragraph.”
“3.5 The Republic of Kosovo 
shall protect the freedom 
of movement and safety 
and security of members of 
communities throughout 
the country.”

3 B.H. - spokesperson 
KP-Mitrovicë/ Mitrovica, 
HLC-Kosovo Interview, 
January 13th 2009.
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in ci dents re por ted thro ug ho ut Ko so vo. Thirty-two (32) of the 
re por ted in ci dents, that is 76 per cent of all in ci dents, oc cur red in 
Mitrovicë/Mi tro vi ca.

Of fen ces in clu ded the thro wing of hand gre na des, as sa ult, ca u sing 
bo dily in jury, ex plo si ons, ar son, stab bings, at temp ted mur der, and 
da ma ge to pro perty, etc. Such in ci dents we re re por ted by ci ti zens of 
all et hnic com mu ni ti es. The Ko so vo po li ce is con duc ting in ve sti ga ti-
ons in to the se in ci dents, whi le EULEX is mo ni to ring the pro cess.

Ju di ci ary bo di es in clu ding the Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict Co urt, 
the Dis trict Pro se cu tor’s Of fi ce, the Mu ni ci pal Co urt and Pro se cu-
tor’s Of fi ce and the Mu ni ci pal Co urt for mi nor of fen ces ha ve not 
fun cti o ned sin ce Fe bru ary 20th 2008. On Fe bru ary 22nd 2008, the 
Serb Mi ni stry of Ju sti ce to ok over the mu ni ci pal and mi nor of fen-
ces co urts of Le po sa vič/Le po sa viq and Zu bin Po tok/Zu bin Po tok.4 
Ac cor ding to the da ta that HLC-Ko so vo re ce i ved from the ad mi-
ni stra tion of the Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict Co urt it is esti ma ted 
that ac cess to ju sti ce and the right to a fa ir and ti mely trial we re 
de nied to mo re than 2,000 ci ti zens du ring 2008.5  

Be ca u se the nort hern part of Ko so vo is un der the in flu en ce, and 
a part of the mo ne tary system (as well as elec tro-ener ge tic, po stal 
and te le com mu ni ca tion systems) of Ser bia, Ko so vo has no sin-
gle cur rency in use ac ross all its ter ri tory; the cur rency in use in 
nort hern Ko so vo is the Ser bian di nar.

The in sti tu ti o nal va cu um has cre a ted an op por tu nity for cri mi-
nals to in cre a se the ir il le gal ac ti vi ti es. They ope ra te freely un hin-
de red by anyone; they are in vol ved in il le gal tra de and smug gling, 
com pe ting with each ot her and in stil ling fe ar among all ci ti zens 
that li ve the re.6

Mem bers of all com mu ni ti es Serbs, Al ba ni ans, Bo sni aks, Ro ma, 
As hka li and Egypti ans ex press the ir con cerns and fru stra ti ons 
abo ut the pre va i ling si tu a tion in North Mi tro vi ca/Mitrovicë. They 
call on the Ko so vo go vern ment and ot her aut ho ri ti es to in ter ve-
ne ur gently and re sto re the ru le of law. They want cri mi nals out 
of the ir li fe and ask for the se cu rity si tu a tion to im pro ve. They do 
not feel sa fe to sle ep in the ir ho mes.7 

Ko so vo go vern ment of fi ci als are not sa tis fied with the exi sting 
si tu a tion in North Mi tro vi ca/Mitrovicë and nort hern Ko so vo in 
ge ne ral. They cla im that they are not in a po si tion to ta ke any 

4 OSCE report, Court 
System in Mitrovica/ 

Mitrovicë, monthly report 
–December 2008. 

5 European Convention for 
Human Rights, article 6. 

6 V.G.-Serb, citizen-  North 
Mitrovica/ Mitrovicë, HLC-

Kosovo Interview, 20 Feb-
ruary 2009, V.I- Albanian 
citizen- North Mitrovica/ 

Mitrovicë, HLC-Kosovo 
Interview, February 13th 

2009,  H.M, Bosniak citizen- 
North Mitrovica/ Mitrovicë, 
HLC-Kosovo Interview, Feb-

ruary 4th 2009, A.L.-Serb 
Citizen- North Mitrovica/ 

Mitrovicë, HLC-Kosovo 
Interview, February 20th 

2009.

7 Ibid.
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de ci sion or do anything wit ho ut the sup port of the in ter na ti o nal 
com mu nity, pri ma rily EULEX.8 

Cur rently EULEX exer ci ses mo re exe cu ti ve po wer in Mitrovicë/
Mi tro vi ca than was ini ti ally plan ned wit hin the ir men to ring, mo ni-
to ring and advi sing (MMA) man da te but they are con fi dent that 
this si tu a tion will chan ge smo othly as the cir cum stan ces chan ge 
and ti me pas ses. Ac cor ding to se ni or EULEX of fi ci als the Ko so vo 
go vern ment sho uld ta ke de ci si ons and un der ta ke steps to re sto-
re ju sti ce in the Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict, which com pri ses 
the mu ni ci pa li ti es of Le po sa vić/Le po sa viq, Mitrovicë/Mi tro vi ca, 
Sr bi ca/Skënderaj, Vu či trn/Vus htr ri, Zu bin Po tok/Zu bin Po tok and 
Zve čan/Zveçan, and im pro ve the ove rall se cu rity si tu a tion the re.  

1. Ove rall se cu rity si tu a tion in North 
    Mi tro vi ca/Mitrovicë 

The lack of aut ho rity and ab sen ce of Ko so vo in sti tu ti ons in the 
north, ha ve ma de it pos si ble for the pa ral lel struc tu res to be co-
me stron ger and they now fun ction in ac cor dan ce with ap pli ca ble 
Serbian le gi sla tion. Pa ral lel po li ce9, ju di cial10, edu ca tion, he alth 
and mu ni ci pal struc tu res ha ve been esta blis hed, ope ra te and run 
everyday li fe in the nort hern part of Ko so vo.   

“The se cu rity si tu a tion in North Mi tro vi ca is very good when you 
ta ke in to con si de ra tion that the re has been a con ti nu o us in sti tu ti-
o nal va cu um in North Mi tro vi ca for mo re than a year.  The Ko so-
vo Po li ce and the Serb pa ral lel se cu rity struc tu res are not ef fi ci ent 
eno ugh.  Mo re o ver, the or ga ni zed gro ups are very strong and they 
pre vail in ac com plis hing the ir go als.”

S.S- Serb- ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 25th 2009

“The Serb pa ral lel in sti tu ti ons are stron ger than ever; the Serbian 
go vern ment has in cre a sed its sup port for the se in sti tu ti ons. Cri mi-
nal gro ups that ope ra te in North Mi tro vi ca are an ar med and ever 
pre sent thre at to the ove rall se cu rity he re in Mi tro vi ca.  Mem bers 
of the se gro ups are per ma nently thre a te ning Serbs in ca se of any 
co o pe ra tion or par ti ci pa tion in Ko so vo in sti tu ti ons.   The ope ra tion 
of the se gro ups in North Mi tro vi ca is a “pu blic sec ret”. The Se cu rity 
si tu a tion in North Mi tro vi ca is unac cep ta ble and un be a ra ble.”

B.R.- mayor of Mitrovicë/Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 26th 2009

9 V.I, Albanian citizen- 
North Mitrovica/ Mitrovicë, 
HLC-Kosovo Interview 
of February 13th 2009, 
V.G, Serb citizen-  North 
Mitrovica/ Mitrovicë, 
HLC-Kosovo Interview, 
20 February 2009,  H.M, 
Bosniak citizen- North 
Mitrovica/ Mitrovicë, 
HLC-Kosovo Interview of 
February 4th 2009. 

10 Serb parallel first 
instance courts are operat-
ing in northern Kosovo 
primarily for political pur-
poses. They decide only on 
civil matters - K.B. President 
of the Mitrovica District 
Court, Vushtrri/Vucitrn, 
HLC-Kosovo Interview of 
January 26th 2008.

8 R.M.-deputy prime minis-
ter, HLC-Kosovo Interview, 
March 4th 2009. 
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“Or ga ni zed cri me and Bel gra de sup port are ena bling pa ral lel 
struc tu res to be co me stron ger in nort hern Ko so vo. De ju re the who-
le ter ri tory of Ko so vo is so ve re ign relying in the prin ci ple one pla ce 
one law but de fac to we ha ve pa ral lel struc tu res ope ra ting un der 
Serbian law in the north.”

 R.M- De puty Pri me Mi ni ster of Ko so vo
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 4th 2009

“The in sti tu ti o nal va cu um has cre a ted good con di ti ons for cri mi-
nals to in cre a se the ir il le gal ac ti vi ti es. They ope ra te freely un hin-
de red by anyone; they are in vol ved in il le gal tra de and smug gling, 
com pe ting with each ot her in stil ling fe ar among all ci ti zens that 
li ve he re. Hu ge thre ats are pre sent among the Serb com mu nity that 
co me from dif fe rent or ga ni zed gro ups to ward Serb ci ti zens. Serbs 
from this part of Ko so vo feel in se cu re and in dan ger.  They say: 'We 
don’t ha ve pro blems with Al ba ni ans and Serbs from Ko so vo.'

V.I. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 13th 2009 

“Se cu rity is the big gest con cern for all Al ba ni ans in North Mi tro-
vi ca. Our chil dren are afraid to play out si de the ir ho u ses be ca u se 
the re is no se cu rity in the stre ets.” 

B.T. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 19th 2009 

The Ko so vo Po li ce sta tion in North Mi tro vi ca/Mitrovicë is 
ope ra ti o nal sin ce august 1999.  This po li ce sta tion did not 
ce a se fun cti o ning af ter Ko so vo dec la red its in de pen den ce. 
Sixty-two Serb po li ce man and an ad di ti o nal 44 po li ce men that, 
un til the in de pen den ce of Ko so vo, used to work in the re gi o-
nal po li ce di rec to ra te in Mitrovicë/Mi tro vi ca cur rently work 
in the North Mi tro vi ca/Mitrovicë po li ce sta tion. Ele ven Al ba-
ni ans, fo ur Bo sni aks and one mem ber of As hka li com mu nity 
are al so em ployed in this po li ce sta tion. In the mu ni ci pa li ti es 
of Mitrovicë/Mi tro vi ca, Zve čan/Zveçan, Le po sa vić/Le po sa viq 
and Zu bin Po tok/Zu bin Po tok in nort hern Ko so vo, Serbs did 
not le a ve the po li ce be ca u se they we re un der UN MIK and now 
EULEX com mand.11 All Serb po li ce men em ployed in the re gi o-
nal po li ce di rec to ra te in Mitrovicë/Mi tro vi ca are now ser ving at 
the po li ce sta tion in North Mi tro vi ca/Mitrovicë. 

11 KP data provided to 
HLC, January- February 

2009
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2. Po ten ti ally et hnically mo ti va ted 
    in ci dents in Mitrovicë/Mi tro vi ca 
    du ring De cem ber 2008 and Ja nu ary 2009

Using Ko so vo Po li ce da ta, HLC-Ko so vo fo und out that du ring the 
pe riod from De cem ber 1st 2008 un til Ja nu ary 31st 2009, the re 
was a to tal of forty-two (42) po ten ti ally et hni cally mo ti va ted in ci-
dents re por ted thro ug ho ut Ko so vo. Thirty-two (32) out forty two 
re por ted in ci dents oc cur red in Mitrovicë/Mi tro vi ca alo ne, fi ve 
(5) in Fe ri zaj/Uro še vac, three (3) in Prishtinë/Pri šti na and two (2) 
in ci dents oc cur red in Pe ja/Peć.

The na tu re of in ci dents va ri es ran ging from thro wing hand gre na-
des, as sa ults, bo dily in ju ri es, ex plo si ons, ar son, stab bings, at temp-
ted mur ders, da ma ge to pro perty etc. In ci dents we re re por ted by 
ci ti zens of all et hnic com mu ni ti es. The Ko so vo po li ce is con duc-
ting in ve sti ga ti ons in to the se in ci dents. This pro cess is be ing clo-
sely mo ni to red by EULEX mo ni tors. 

The thirty-two (32) po ten ti ally et hni cally mo ti va ted in ci dents 
re por ted to the po li ce sta tion in the north and re gi o nal po li ce 
sta tion in Mitrovicë/Mi tro vi ca re sul ted in twenty-ni ne ci ti zens 
su sta i ning in ju ri es, fo ur teen Al ba ni ans, fo ur teen Serbs and one 
Bo sni ak. The et hnic bac kgro und of su spec ted per pe tra tors is as 
fol lows: in se ven ca ses the su spects are Al ba ni ans, in eight ca ses 
Serbs, in one ca se the su spect is Bo sni ak whe re as in six te en ca ses 
the et hnic bac kgro und of the per pe tra tors is unk nown. With 
re gard to the type of cri mi nal of fen ce, the re we re se ven ca ses of 
vi o len ce, eight ca ses of at tacks, fi ve ca ses of da ma ge ca u sed to 
pro perty, three ca ses of ex plo si ons, three ca ses of sho o tings, two 
ca ses of as sa ult, one ca se of ar son, one ca se of stab bing, one ca se 
of par ti ci pa tion in a brawl and one ca se of rob bery.  

A to tal of fi ve po ten ti ally et hni cally mo ti va ted in ci dents we re re por-
ted in the Fe ri zaj/Uro še vac po li ce sta tion. The in ci dents re sul ted in 
three ci ti zens su sta i ning in ju ri es, two Serbs and one As hka li. The re 
we re two ca ses of pro perty da ma ge. In two ca ses the su spects are 
Al ba nian whe re as in the ot her three the su spects are unk nown. In ci-
dents in clu de one ca se of vi o len ce, one at tack, one ex plo si on, one 
at temp ted mur der and one ca se of do me stic vi o len ce.

Three po ten ti ally et hni cally mo ti va ted in ci dents we re re por ted in 
Prishtinë/Pri šti na in De cem ber 2008 and Ja nu ary 2009. The in ci-
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dents re sul ted in two mem bers of the Ser bian mi no rity su sta i ning 
in ju ri es and the third in ci dent re sul ted in da ma ge to pro perty. In 
one ca se Ko so vo Po li ce ha ve an Al ba nian su spect whe re as in two 
ot her ca ses the su spects are still unk nown. In ci dents in clu ded 
two brawls and one ca se of rob bery.

Fi nally, in Pe ja/Peć two po ten ti ally et hni cally mo ti va ted in ci dents 
oc cur red. In ci dents re sul ted in two ci ti zens, one As hka li and one 
Bo sni ak, su sta i ning in ju ri es. In one ca se the su spect is Al ba nian 
whe re as the per pe tra tor of the ot her cri mi nal of fen ce is unk nown.  
The na tu res of in ci dents we re at temp ted mur der and ar son. 

“Et hni cally mo ti va ted in ci dents ha ve stra i ned re la ti ons bet we en 
Al ba ni ans and Serbs. In ci dents al ways bring abo ut a cli ma te of 
in se cu rity which has an im pact on the ove rall si tu a tion that pre-
va ils in the town and el sew he re. Pro perty da ma ge was re por ted 
in two in ci dents; the first one in vol ved the pro perty of an Al ba-
nian li ving in the Bo šnjač ka ma ha la, whe re as the se cond in ci dent 
oc cur red in the city in a re sta u rant ow ned by a Serb.”

M.M. Com man der of the po li ce sta tion in North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 6th 2009

The vast ma jo rity of tho se in ter vi e wed are con cer ned abo ut 
the le vel of se cu rity in North Mi tro vi ca/Mitrovicë. They openly 
ex press the ir con cerns and un cer ta inty abo ut the cur rent si tu a-
tion. They are li ving in an un sa fe en vi ron ment whe re the re is no 
ru le of law, whe re po li ce can only fill out po li ce re ports re la ted 
to in ci dents, in clu ding tho se of an in ter et hnic na tu re. Ci ti zens of 
North Mi tro vi ca/Mitrovicë are not sa tis fied with the work of the 
po li ce, com pla i ning abo ut the lack of tran spa rency and pu blic 
di sclo su re of only scant in for ma tion, and he a ring the all too 
com mon words: “the ca se is un der in ve sti ga tion”. This is di rectly 
af fec ting the Serb com mu nity in par ti cu lar cre a ting ne ga ti ve per-
cep ti ons abo ut Ko so vo Po li ce.

“Every ti me the re is an et hni cally mo ti va ted in ci dent, we ha ve 
Ve ton El sha ni12 ap pe a ring on TV, saying that the ca se is un der 
in ve sti ga tion. The Serb com mu nity ne eds to know the out co me of 
pre vi o us in ci dents. For exam ple, the po li ce in ve sti ga ted an in ci-
dent that oc cur red last sum mer in Deçan or Istog. But we still do 
not know if the per pe tra tors we re bro ught to ju sti ce or if ju sti ce 
was ser ved in the se ca ses.”

S.S. Serb-ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 20th 2009    

12 Kosovo Police spokes-
person.  
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The Ko so vo In sti tu ti ons, in clu ding the Ko so vo po li ce, ap pa rently 
did not com ple tely un der stand the man da te of EULEX. They 
ex pect to ha ve EULEX po li ce pa trol ling in the stre et, whe re as, on 
the ot her hand, the EULEX of fi ci als are saying that they ha ve only 
a mo ni to ring, advi sing and men to ring ro le.

“In or der to re-esta blish ru le of law and fun cti ons of all lo cal 
in sti tu ti ons in clu ding cu stoms ser vi ce in North Mi tro vi ca and in 
nort hern Ko so vo in ge ne ral, we need to ha ve a gre a ter pre sen ce of 
EULEX po li ce pa trol ling the stre ets to get her with Ko so var po li ce.”

B.H. spo ke sper son of the KP-Mitrovicë/Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 28th 2009 

“The man da te of EULEX po li ce is to mo ni tor advi se and men tor 
the Ko so vo Po li ce for ce. EULEX has de ployed 13 mo ni tors to track 
the work of the Ko so vo Po li ce that is de a ling with po ten ti ally in ter-
et hnic cri mes in terms of complying with pro ce du res.”

R.H. Head of In ter et hnic Cri mes Di vi sion-EULEX
HLC-Ko so vo In ter vi ew, 18 Fe bru ary 2009

3. Ju sti ce and Se cu rity

The Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict Co urt, the Dis trict Pro se cu-
tor’s Of fi ce, the Mu ni ci pal Co urt and Pro se cu tor’s Of fi ce and the 
Mu ni ci pal Co urt for mi nor of fen ces ha ve not fun cti o ned sin ce 
Fe bru ary 20th 2008.13 A to tal of 175 per son nel, in clu ding mem-
bers of mi no rity com mu ni ti es: 11 Serbs, six Bo sni aks and one 
Turk, used to work in the Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict Co urt.14  
Du ring 2007 the co urt ad mit ted a to tal of 2,438 new ca ses. From 
Ja nu ary 2008 un til Fe bru ary 20th 2008, 363 new ca ses we re 
ad mit ted in this co urt.15 HLC-Ko so vo esti ma ted that ac cess to 
ju sti ce and the right to a fa ir and ti mely trial we re de nied to mo re 
than 2,000 ci ti zens du ring 2008.16  

“I own pro perty in So ut hern Mi tro vi ca, an apart ment which I ha ve 
not been able to use sin ce Ju ne 1999. An Al ba nian has de stroyed 
my ho u se and is now bu il ding a se ven sto rey bu il ding. I ha ve com-
pla i ned to HA BI TAT, but it has been re jec ted and my ca se is still 
un sol ved. The do cu ment on the pro perty has been fal si fied. I ha ve 
been to trial in Mi tro vi ca per so nally three ti mes, but un for tu na tely 
from Fe bru ary 2008 the co urt isn’t wor king.”

R.L. - Serb/Ci ti zen/North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 4th 2009

17 On February 22nd 2008, 
Serb Ministry of Justice 
took over the municipal and 
minor offences courts of  
Leposavič/ Leposaviq and 
Zubin Potok/ Zubin Potok., 
-OSCE report,  Court Sys-
tem in Mitrovica/ Mitrovicë, 
monthly report –December 
2008.  

13 Until December 9th 2008 
legal authority was held by 
UNMIK under UNSC Reso-
lution 1244. UNMIK police 
and justice authorities held 
executive responsibility for 
the judicial system but worked 
with local judges and prosecu-
tors; UNMIK during 2008 
continued to transfer some 
reserved competencies to the 
Ministry of Justice, the Minis-
try of Internal Affairs, and the 
Kosovo Judicial Council until 
it was replaced by EULEX. The 
Serbian government continued 
to operate an unsanctioned 
parallel judicial system in 
Kosovo Serb enclaves and 
in majority Serb municipali-
ties. In the mid-March 2008 
protests against Kosovo’s 
independence, Kosovo Serb 
protesters forced the closure 
of the District and Municipal 
courts in Mitrovicë/ Mitrovica 
and Municipal Courts in Lep-
osaviq/ Leposavić and Zubin 
Potok.  On December 9th 
EULEX deployed three judges, 
three prosecutors, and three 
legal officers to the Mitrovicë/ 
Mitrovica District Court. US 
State Department – 2008 
Human Rights Report: Kosovo.

14 Data from administra-
tion of the District Court of 
Mitrovicë/Mitrovica, HLC-
Kosovo Interview of January 
17th 2009. 

15 Data from official report 
from the archive of the 
Mitrovicë/ Mitrovica Dis-
trict Court.  

16   European Convention for 
Human Rights, article 6. 
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Pa ral lel struc tu res of ju sti ce17 exer ci se the fun cti ons of the mi nor 
of fen ces and mu ni ci pal co urt. They work ma inly with ci vil ca ses, 
such as di vor ce cer ti fi ca tes, in he ri tan ce, etc. They apply Ser bian 
le gi sla tion du ring the ir work. 

“Both Serbs and Al ba ni ans are for ced to ad dress il le gal in sti tu ti ons 
in or der to sol ve the ir dis pu tes. Of ten ci ti zens are re qu i red to fol-
low two co urt pro ce du res - one in the north in the pa ral lel ju sti ce 
struc tu res and the ot her be fo re the le gi ti ma te Ko so vo co urts. This 
hap pens when pro perty is in the so uth and the ow ners are in the 
north or when a co urt dis pu te is bet we en a Serb from the north and 
an Al ba nian from the so uth. The ma jo rity of the co urt staff from 
the Serb com mu nity that used to work for the Ko so vo co urt system 
in Mi tro vi ca is now part of the pa ral lel co urt struc tu res, which are 
ad mi ni ste red by the Ser bian go vern ment. Only one col le a gue of ours 
of Serb na ti o na lity re fu sed to be part of the se pa ral lel struc tu res.”     

K. B. -Pre si dent of the Dis trict Co urt in Mi tro vi ca, 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 2009.

“To day, the co urt system in Mi tro vi ca is in a wor se sta te than in it 
was in 1999. The re is no real ob stac le for the co urts to fun ction to day. 
I ap peal to the re spon si ble aut ho ri ti es to cre a te a po li ti cal cli ma te 
that wo uld ma ke pos si ble the work of the co urt in Mi tro vi ca. Co urt 
staff are ready to re turn to the co urt bu il ding and be gin the ir work at 
any mo ment. Every day we lo se will cre a te gre a ter pro blems.”

K. B. -Pre si dent of the Dis trict Co urt in Mi tro vi ca, 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 2009.  

So me Serbs, ho we ver, are at ease with the cur rent in sti tu ti o nal 
va cu um and se cu rity le vel in North Mi tro vi ca/Mitrovicë and 
nort hern Ko so vo in ge ne ral. They are clo sely lin ked with Ser bian 
struc tu res in nort hern Ko so vo and strongly be li e ve in the Ser bian 
go vern ment. They li ve the ir li fe nor mally and re ce i ve all ser vi-
ces from pa ral lel struc tu res. Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict ju di cial 
bo di es are the only in sti tu ti ons ac cep ta ble for them and they call 
on the re spec ti ve aut ho ri ti es to re-esta blish the ru le of law and 
fun ction of the Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict Co urt. 

“Ko so vo in sti tu ti ons fa i led to bu ild trust among the Serb com mu-
nity in the north. We see our pro tec tion in Bel gra de and this is why 
we are strongly aga inst the Ko so vo in sti tu ti ons and in de pen den ce 
of Ko so vo. Serbs and all ot her mi no ri ti es in the north li ve a nor-
mal li fe wit ho ut pro blems. The in ter na ti o nal com mu nity is al so to 
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bla me for this si tu a tion and the po or re la ti ons bet we en Al ba ni ans 
and Serbs in nort hern Ko so vo. They fo und a good pla ce to ex tend 
the ir man da te to in fi nity.” 

V.I.-Serb-ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 20th 2009

“The pe o ple that be ne fit from the lack of ru le of law in nort hern 
Ko so vo are bu si nes smen and smug glers, be ca u se they gain a lot 
from this si tu a tion. In ca se I need so met hing in the so ut hern part 
of Mi tro vi ca, for exam ple to get a do cu ment from the co urt or from 
the mu ni ci pa lity, I do it thro ugh my fri ends who li ve the re.” 

I want to see co urts wor king again.  The le a der of the co urts 
in Mi tro vi ca li ves in Zve čan and he was al ways ac cep ta ble to the 
Serb com mu nity and all ot her com mu ni ti es. I don’t think that get-
ting the co urt fun cti o ning again will ca u se any tro u bles. On the 
con trary, I be li e ve that it will ma ke everyone feel sa fer.” 

B.R -Serb-ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 20th 2009

The Ko so vo go vern ment and EULEX are slowly ma king steps 
to re sto re the ru le of law in Mitrovicë/Mi tro vi ca. Cur rently 
UN MIK and EULEX jud ges are in the co urt ho u se in North 
Mi tro vi ca/Mitrovicë exa mi ning the bac klog of ca ses. EULEX 
has star ted hol ding trial he a rings in this co urt ho u se on a ca se 
by ca se ba sis. The first trial he a ring in the Mitrovicë/Mi tro vi-
ca Dis trict Co urt was held on March 5th 200918 af ter se ve ral 
at tempts which drew op po si tion from the Serb com mu nity 
li ving in North Mi tro vi ca/Mitrovicë. No net he less, EULEX calls 
on the Ko so vo aut ho ri ti es to ad mi ni ster the co urts and re sto-
re the ju sti ce system in the north in li ne with the ir man da te. 
EULEX has in di ca ted that it is wil ling to fa ci li ta te any ne go ti a ti-
ons that may ta ke pla ce.  

“Mi tro vi ca is a black ho le in terms of the ru le of law. The re is hu ge 
op po si tion from cri mi nal gro ups that will re sist re sto ring the ru le 
of law in this pla ce. In two ga tes in the north EULEX cu stoms are 
re gi ste ring ex port and im port of go ods. They are col lec ting re ve-
nu es at both ga tes. We are cre a ting so lu ti ons for le gi ti ma te work. 
We ex pect pro tests. Nor mally the cri mi nals wo uld op po se all this 
be ca u se they don’t want any law and or der.” 

R.R- De puty Head of the EULEX mis sion in Ko so vo 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 12th 2009

18  Case with EULEX 
judges. 



74

“EUL EX star ted to work in ca ses that are al ready in the pro ce du re 
one by one and thus step by step we will start to feel chan ges on the 
gro und. We think that UN MIK was un suc cessful in the area of the 
ru le of law. We strongly be li e ve that EULEX will be mo re ef fi ci ent 
in this area.”

R.M- De puty Pri me Mi ni ster of Ko so vo
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 4th 2009

“It is the re spon si bi lity and the job of the Ko so vo go vern ment to 
re sto re ju sti ce in the Mi tro vi ca Dis trict. EULEX is not man da ted 
to run or ad mi ni ster co urts. We’ve been he re for three months now 
and ha ve spent ti me and ef fort to ma ke everybody un der stand our 
MMA man da te.” 

R.R- De puty Head of the EULEX mis sion in Ko so vo 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 12th 2009

4. Daily li fe pro blems 

Owing to the in flu en ce of Ser bia, the Ser bian di nar (RSD) is used 
in the nort hern part of Ko so vo. Ko so vo the re fo re has no sin gle 
mo ne tary cur rency in use ac ross the en ti rety of the ter ri tory. All 
small bu si nes ses and shops con duct the ir bu si ness using the Ser-
bian di nar. This pre sents ad di ti o nal pro blems for the non-Serb 
com mu nity sin ce they must ex chan ge mo ney on a daily ba sis in 
or der to buy food, le a ving them with the im pres sion that they are 
li ving in a fo re ign co un try.  

“I don’t know how one can say Mi tro vi ca is a uni fied city when 
Ser bian laws are in pla ce in North Mi tro vi ca, when pe o ple use 
di nars and when we can not tra vel with ‘KS’ pla tes. That’s Ser bia 
my fri end, we don’t ha ve to lie.” 

A.F. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 23rd 2009

“If North Mi tro vi ca is part of Ko so vo why is it that we buy things 
with di nars not with euros? When UNDP bu ilt my ho u se, they got 
the li cen se to bu ild in the nort hern part of the city, not in the so uth.”

B.T. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 19th 2009 

Ow ners of bu si nes ses and shops do not pay ta xes, or for wa ter or 
elec tri city. The lack of in spec tion units ena bles bu si ness ow ners to 
avoid ta xa ti on, tra de go ods of unk nown or even pre ca ri o us ori gin. 
In this way the he alth and well-be ing of ci ti zens is en dan ge red. 
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“I used to ha ve a re sta u rant in the so ut hern part of the city from 
1999 un til 2008 when I ope ned this shop in the Bo šnjač ka ma ha la. 
Why did I mo ve to the nort hern part of Mi tro vi ca? Ho nestly spe a-
king, the re a son is that we don’t pay for wa ter, elec tri city. We don’t 
pay ta xes, the re fo re it’s easi er to work he re than in the so ut hern part.”

H.M.- Bo snian- Ci ti zen/North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 4th 2009

The is sue of ve hic le in su ran ce is anot her pro blem that all dri vers tra-
vel ling to nort hern Ko so vo fa ce. Be ca u se Ser bian laws apply in the 
north, dri vers from the so uth, who may al ready ha ve a dri ving in su-
ran ce po licy is sued in ac cor dan ce with Ko so vo laws, must ob tain dri-
ving in su ran ce from Serb in su ran ce com pa ni es. Ci ti zens in the north 
re gi ster the ir ve hic les in the pa ral lel ve hic le re gi stra tion of fi ce un der 
the com pe ten ce of the Ser bian Mi ni stry of In ter i or in North Mi tro-
vi ca/Mitrovicë. In su ran ce is pro vi ded by Serb in su ran ce com pa ni es 
which are re gi ste red and apply Ser bian le gi sla tion. 

“All Serb ci ti zens as well as ot hers who li ve in nort hern Ko so vo 
in su re the ir ve hic les at the car in su ran ce com pa ni es which work in 
nort hern Ko so vo. Re gi stra tion is com ple ted at the of fi ce of the Ser-
bian Mi ni stry of In ter i or in Mi tro vi ca for re gi stra tion of ve hic les. 
This is le gal and has been fun cti o ning sin ce 1999. In su ran ce can be 
ma de at AMSJ (Auto Mo to Sa vez Ju go sla vi je), DU NAV In su ran ce 
Com pany, DEL TA In su ran ce Com pany, NO VI GRAM and ot her 
firms. All the se in su ran ce com pa ni es ope ra te le gally and ha ve the ir 
of fi ces thro ug ho ut nort hern Ko so vo. Pe o ple may re gi ster he re the ir 
ve hic les with Serb pla tes PR for Pris hti na, UR-Fe ri zaj, PZ-Pri zren, 
PE- Pe ja, DJ- Gja ko va and GL- Gji lan, and the se pla tes are va lid 
for Ser bia, Mon te ne gro and Ko so vo.” 

B.R.-Serb-ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 25th 2009

 
5. Con se qu en ce of the in sti tu ti o nal 
    va cu um in North Mi tro vi ca/Mitrovicë    
   
The in sti tu ti o nal va cu um has cre a ted a sa fe ha ven for cri mi nals to 
expand the ir il le gal ac ti vi ti es. They ope ra te freely; they are in vol ved 
in il le gal tra de and smug gling, com pe ting with each ot her. They 
in stil fe ar among all ci ti zens that li ve he re. Clas hes bet we en the se 
gro ups and the ir col la bo ra tors esca la te in to bro a der vi o len ce wit-
ho ut any con si de ra tion for ci ti zens, who are ca ught in the mid dle. 
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On De cem ber 30th, two Al ba nian youths from So uth Mitrovicë/
Mi tro vi ca stab bed a 16-year-old Serb in North Mi tro vi ca/Mitrovicë 
du ring a con fron ta tion with Serb youths. The two Al ba ni ans fled to 
the so ut hern part of the city whe re they we re ar re sted by po li ce. In 
the ho urs af ter this in ci dent, in ter et hnic vi o len ce erup ted in three 
mul ti et hnic com mu ni ti es in North Mi tro vi ca/Mitrovicë. This vi o-
len ce in clu ded auto ma tic we a pons fi re, physi cal at tacks, van da lism 
of cars, and ar son. Du ring the vi o len ce, an Al ba nian man was shot. 
In re spon se to the si tu a tion, KFOR, EULEX po li ce, and KPS se a-
led the brid ge over the Ibar Ri ver that se pa ra tes the nort hern and 
so ut hern parts of the di vi ded city. Af ter ap pro xi ma tely two ho urs, 
con di ti ons re tur ned to nor mal. Po li ce and pro se cu tors we re in ve-
sti ga ting the in ci dents at year’s end.19 Mem bers of all com mu ni ti es: 
Serbs, Al ba ni ans, Bo sni aks, Ro ma, As hka li and Egypti ans ex press 
the ir con cerns and fru stra ti ons abo ut the pre va i ling si tu a tion in 
North Mi tro vi ca/Mitrovicë. They call on the Ko so vo go vern ment 
and ot her aut ho ri ti es to in ter ve ne ur gently and re sto re the ru le of 
law. They de mand the re mo val of cri mi nals from nort hern Ko so vo 
and a vi si ble im pro ve ment in the se cu rity si tu a tion. Many are afraid 
to sle ep in the ir beds.   

“To day, the Serb com mu nity in North Mi tro vi ca is su bject to dif fe-
rent kinds of pres su re. So me forms of pres su re are pri ma rily po li-
ti cal in na tu re, be ca u se Serbs em ployed in pa ral lel struc tu re are 
un der pres su re to boycott the Ko so vo in sti tu ti ons. Anot her form of 
pres su re is the thre ats of a cri mi nal na tu re co ming from or ga ni zed 
cri mi nal gangs that ope ra te freely in North Mi tro vi ca and in nort-
hern Ko so vo in ge ne ral.”

M.A- Serb-ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 20th 2009    

“As a ci ti zen of Ko so vo I want the government to gu a ran tee pe a-
ce and se cu rity for all its ci ti zens, ex tend its aut ho rity thro ug ho ut 
Ko so vo, and not le a ve the nort hern part of Ko so vo in the hands 
of cri mi nals and al low them to ru le this ter ri tory. I can not go to 
North Mi tro vi ca dri ving my car with ‘KS’ pla tes so whe ne ver I 
ha ve to go the re I must re mo ve the pla tes and dri ve wit ho ut them... 
The re are no mem bers of the Ser bian po li ce and army in uni form 
in North Mi tro vi ca, but ot her pa ral lel struc tu res are do ing every-
thing, they ap pe ar pu blicly on TV and ot her me dia. You get the 
fe e ling you are in Ser bia, Ser bian laws apply he re, the cu stoms are 
not wor king, the ju di ci ary is not fun cti o ning… not hing is in pla ce.”

H.M.- Bo sni ak- Ci ti zen/North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 4th 2009

19 US State Department – 
2008 Human Rights Report: 

Kosovo



77

"Af ter the last in ci dent I am he a ring from my Serb cu sto mers that 
they ha ve pro blems with the ir fel low co un tryman, they in ti mi da te 
or di nary pe o ple (pa ral lel struc tu res) asking them not to buy in the 
shops of Bo snian Ne ig hbo ur hood. Serb ci ti zens are vic tims of Serb 
aut ho ri ti es who ma ni pu la te them."

H.M.- Bo sni ak- Ci ti zen/North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 4th 2009

Even tho ugh the go vern ment con ti nu o usly calls upon the ci ti zens 
of nort hern Ko so vo to re main pa ti ent and work to get her to ward 
cre a ting a cli ma te of to le ran ce and un der stan ding it do es very 
lit tle in prac ti ce to ma ke it hap pen. Is su es in con nec tion with pro-
perty rights pre sent un re sol ved pro blem for Al ba ni ans and Serbs 
li ving in Mitrovicë/Mi to vi ca.  

"I own pro perty in the so ut hern part of Mi tro vi ca, in Ra miz Sa di-
ku stre et. It’s an apart ment of 72 squ a re me ters which I ha ve been 
una ble to use sin ce Ju ne 1999. In or der to sol ve my pro blem I ha ve 
met with the mayor of the mu ni ci pa lity, Baj ram Rex he pi, and tal-
ked to the Bo ard of Di rec tors in the so ut hern part of the city, com-
pla i ning to them for usur ping my pro perty. The re is a Serb Mu ni ci-
pal As sembly in North Mi tro vi ca led by the Ser bian Ra di cal Party; 
I went the re se ve ral ti mes to me et Mr. Zh.  T. to whom I com pla-
i ned abo ut my pro perty pro blems, but un for tu na tely my ef forts 
we re all in vain. A big he ist is ta king pla ce in North Mi tro vi ca; 
apart ments that we re bu ilt by the Re pu blic of Ser bia are han ded 
out wit ho ut any cri te ria. The re is ste a ling everywhe re. I can of fer 
pro of to the go vern ment of Ko so va abo ut rob be ri es, ma ni pu la ti ons 
and fal si fi ca ti ons that are hap pe ning in North Mi tro vi ca. I wo uld 
rat her go to Pris hti na than North Mi tro vi ca, but it is not up to me, 
po li tics is in vol ved and po li ti ci ans de ci de in our na me."

R.L.- Serb/Ci ti zen/North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 4th 2009

At the ti me when Ko so vo go vern ment and UN MIK en co u ra ge and 
pro mo te the re turn pro cess, gu a ran te e ing the pro perty rights, the 
pa ra dox is that an Al ba nian far mer in the vil la ge of Kroi i Vi ta kut  
is de nied the right to re bu ild and enjoy his ho me by UN MIK.20 

“Af ter the in ci dent which oc cur red fol lo wing my ef forts to re bu ild 
my ho u se at the Kroi i Vi ta kut ne ig hbo ur hood in North Mi tro vi ca, 
all the work to re bu ild my ho u se was stop ped whe re as mem bers 
of KFOR and UN MIK did not al low me to re con struct my ho u-

20 Incident occurred before 
December 2009 when 
UNMIK transferred its 
competences to EULEX. At 
the time of incident, Kosovo 
government and UNMIK 
were the competent authori-
ties for coordination of the 
return process.   
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se be ca u se, ac cor ding to them, my work up sets the Serbs. …Even 
tho ugh the pri me mi ni ster pro mi sed pu blicly that the go vern ment 
of Ko so vo will help me in my ef fort to re con struct the ho u se with 
10000 euro as a sup port for Al ba ni ans to re turn to the ir he arths, 
37 days af ter this pro mi se no mo ney has been gi ven to me or sent 
to my bank ac co unt”.

A.K. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 21st 2009

“Po li ti ci ans cla im Ko so vo is uni fied. If so, why don’t I, a ci ti zen of 
Ko so vo, ha ve the right to re turn, to re pa ir my ho u se and to li ve 
the re? Why are KFOR and the po li ce not al lo wing me to re bu-
ild my ho u se?… Am I asking too much? Or is this be ca u se of the 
po li ti cal will of so me o ne who is go ver ning Ko so vo il le gally? I was 
ho ping that the go vern ment of Ko so vo will do so met hing mo re 
re gar ding the pro blem of North Mi tro vi ca, but it lo oks li ke the spe-
ec hes they ma de we re hot air for the elec tion cam pa ign. Pro mi ses 
of help and the ex ten si on of aut ho rity thro ug ho ut the ter ri tory of 
Ko so vo re ma i ned just empty words. I don’t ex pect EULEX will do 
anything mo re than UN MIK, they’re all the sa me. …I am not se e-
king mercy, in stead, as a ci ti zen of Ko so vo, I’m se e king my ba sic 
right, the right to li ve in my ho u se, this is my only plea I ha ve for 
the go vern ment of Ko so vo.”  

A.K. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 21st 2009

Ac cess to pro perty is not the only pro blem that Al ba ni ans in the 
north of Ko so vo fa ce. They ha ve se cu rity pro blems and dif fi cul-
ti es re ce i ving ser vi ces from lo cal in sti tu ti ons. They feel for got ten 
by Ko so var in sti tu ti ons and the ir fu tu re is un cle ar.

“All struc tu res of the Ser bian go vern ment are fun cti o ning in Nort-
hern part of Mi tro vi ca, Ser bian laws apply the re, as well as the 
Ser bian po li ce, ju di ci ary, edu ca tion, he alth system, etc. The mu ni-
ci pal as sembly along with all mu ni ci pal bo di es are fun cti o ning in 
North Mi tro vi ca, and they are un der the aut ho rity of Bel gra de not 
Pris hti na”.

B.T. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 19th 2009 

 
“Al ba ni ans li ving in nort hern Ko so vo, and North Mi tro vi ca in par-
ti cu lar, fe ar that the pri me mi ni ster of Ko so vo has al ready gi ven 
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up on ef forts to sol ve the pro blem. They fe ar that, in a way, Ko so-
vo’s le a ders ha ve sold Mi tro vi ca and that’s why we ha ve this cha o-
tic si tu a tion now.”  

V.I. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca 
HLC-Ko so vo In ter vi ew Fe bru ary 13th 2009 

“I wo uld li ke the go vern ment of Ko so vo to get en ga ged in ef forts 
to wards fin ding a so lu tion for us, Al ba ni ans, who li ve in the nort-
hern part of the city, to gu a ran tee our sa fety, bet ter li ving con di-
ti ons, or tell us to sur ren der, sell all our pro per ti es and aban don 
North Mi tro vi ca. The Ser bian go vern ment has in ve sted mil li ons in 
buying Al ba nian pro per ti es, bu il dings are be ing bu ilt for Serbs in 
many ne ig hbo ur ho ods in the north, whi le our go vern ment is cla i-
ming and ap pla u ding it self that Ko so vo is uni fied, but un for tu na-
tely Ko so vo is di vi ded. Go vern ment re pre sen ta ti ves vi sit Mi tro vi ca 
only to gain po li ti cal po ints, or be fo re elec ti ons.”  

A.F. Al ba nian ci ti zen-North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Ja nu ary 19th 2009 

Apart from the di rect sup port which the Ser bian go vern ment 
pro vi des to the pa ral lel struc tu res it has been en ga ged in an 
in ten si ve ne ga ti ve me dia cam pa ign21 con cer ning re la ti ons bet we-
en Al ba ni ans and Serbs. Me dia outlets in nort hern Ko so vo of ten 
pro vi de bi a sed in for ma tion and ope ra te in the ser vi ce of daily 
po li tics. They do not bro ad cast pro gram mes that are of con cern 
to the ci ti zens. In this way, the right to ac cess in for ma tion and 
to re ce i ve in for ma tion abo ut the de ve lop ments in the ir pla ce of 
li ving is vi o la ted.   

“The Serb com mu nity scru ti ni zes all po li ti cal de ve lop ments and li fe 
in Ko so vo in ge ne ral thro ugh the me dia. I must say that the ma jo-
rity of me dia outlets are very ne ga ti ve. The re are le gal obli ga ti ons 
and plans to esta blish a na ti o nal TV chan nel in the Serb lan gu a ge, 
and I ho pe the me dia will play its es sen tial ro le of be ing at the ser-
vi ce of the pu blic. Right now, all me dia in the north are po li ti ci zed, 
and they advo ca te po li tics mo re that po li ti ci ans them sel ves.”

S.S- Serb- ci ti zen/North Mi tro vi ca 
HLC- In ter vi ew, Fe bru ary 20th 2009

“I think that the big gest evil for pe o ple co mes from po li ti ci ans 
and po li ti cal par ti es, which are do ing all they can to di vi de pe o-

21 http://www.rts.rs/page/
search/ci.html?lang=ci&s
earchText=Kosovo+i+met
ohija+,
http://www.srbija.gov.rs/
kosovo-metohija/index.php
?id=108639&q=Kosovo+i+
Metohija
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ple. In ter et hnic pro blems di vi de pe o ple. I want the go vern ment of 
Ko so vo to ar rest Serb gangs which ope ra te in the nort hern part of 
Ko so vo, and, of co ur se, Al ba ni ans who co o pe ra te with them. Sa fety 
is a very im por tant is sue which af fects the ove rall cli ma te of how 
pe o ple li ve to get her. Et hni cally mo ti va ted in ci dents se gre ga te pe o-
ple. An Al ba nian threw a hand gre na de in my son’s café in 2005... 
It had an im me di a te im pact on the ove rall si tu a tion in the city. 

R.L.- Serb/Ci ti zen/North Mi tro vi ca
HLC-Ko so vo In ter vi ew, Fe bru ary 4th 2009

Ko so vo go vern ment of fi ci als cla im that they are not sa tis fied 
with the exi sting si tu a tion in North Mi tro vi ca/Mitrovicë and 
nort hern Ko so vo in ge ne ral. The go vern ment thinks that many 
fac tors sho uld be ta ken in to con si de ra tion be fo re they un der ta-
ke any ac tion aiming to im pro ve the si tu a tion. They al so cla im 
that they are not in a po si tion to ta ke any de ci sion or do any-
thing wit ho ut the sup port of the in ter na ti o nal com mu nity, pri-
ma rily EULEX. Ac cor ding to the Ko so vo go vern ment of fi ci als, 
the awa re ness and abi lity of the Serb com mu nity to un der stand 
the new cir cum stan ces in Ko so vo af ter the dec la ra tion of in de-
pen den ce is a pre-re qu i si te to im pro ve the ir si tu a tion for the 
bet ter. Go vern ment of fi ci als think the de cen tra li sa tion pro cess 
of fers a good op por tu nity to in clu de et hnic com mu ni ti es in the 
de ci sion ma king pro cess and to par ti ci pa te as an in te gral part of 
the in sti tu ti ons of Ko so vo.   

“The si tu a tion in Mi tro vi ca and in nort hern Ko so vo it is not how 
we want it to be.  The re are small chan ges for the bet ter that 
ha ve be gun in Mi tro vi ca. The de cen tra li za tion pro cess is me ant 
to en su re high stan dards for com mu ni ti es, espe ci ally for the Serb 
com mu nity. We can not ha ve a suc cessful de cen tra li za tion pro cess 
if Ko so vo Serbs do not co o pe ra te with the go vern ment. De cen tra li-
za tion re qu i res re a di ness and loyalty from the Serb com mu nity in 
Ko so vo.” 

R.M- De puty Pri me Mi ni ster of Ko so vo
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 4th 2009

EULEX is still not fully ope ra ti o nal Ko so vo-wi de. The First 
chal len ge with which EULEX was fa ced was esta blis hing its pre-
sen ce ac ross Ko so vo in clu ding at two bor der cros sing ga tes in 
the north. On Fe bru ary 19th 2008, et hnic Serb pro te stors from 
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Ko so vo and Ser bia at tac ked the Ga te 1 and Ga te 31 bor der 
cros sings bet we en Ko so vo and Ser bia in pro test of the in de pen-
den ce dec la ra tion. Af ter the pro te stors de par ted, KFOR units 
re ga i ned con trol of the ga tes and clo sed them to bor der cros-
sings for 24 ho urs. On Fe bru ary 20th 2008, the aut ho ri ti es re o-
pe ned the ga tes wit ho ut the pre sen ce of cu stoms of fi cers, but 
with UN MIK, KFOR, and the KPS pre sent. By the end of 2008 
EULEX cu stoms of fi cers had be gun per for ming li mi ted cu stoms 
du ti es at tho se si tes.22 EULEX of fi ci als are of the opi nion that 
EULEX en ga ge ment in Mitrovicë/Mi tro vi ca dif fers from ot her 
pla ces in Ko so vo. They ad mit that cur rently they exer ci se mo re 
exe cu ti ve po wers in Mitrovicë/Mi tro vi ca than was ini ti ally plan-
ned wit hin the ir men to ring, mo ni to ring and advi sing (MMA) 
man da te but they are con fi dent that this si tu a tion will chan ge 
smo othly as the cir cum stan ces chan ge and ti me pas ses. Ac cor-
ding to se ni or EULEX of fi ci als, the Ko so vo go vern ment sho-
uld ta ke de ci si ons and un der ta ke steps to re sto re ju sti ce in the 
Mitrovicë/Mi tro vi ca Dis trict.  

“First, EULEX is still not fully ope ra ti o nal; we need an ad di ti o nal 
few we eks to ac hi e ve that. UN MIK switched off, and tran sfer red 
all com pe ten ces to EULEX last De cem ber. Two ga tes in the north 
pre sen ted a par ti cu lar chal len ge for EULEX to en su re our pre sen ce 
the re. The main at tempt is to show that EULEX is physi cally pre-
sent at cu stoms, bor der po li ce and or di nary po li ce.”   

R.R- De puty Head of the EULEX mis sion in Ko so vo 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 12th 2009

From the po int of vi ew of the Ko so vo go vern ment and EULEX, 
Bel gra de’s in flu en ce the pa ral lel struc tu res and cri mi nal ac ti vity in 
the North are a ma jor pro blem. Both par ti es con si der that re sol-
ving the pro blem of ex pan ding the po wers of the Ko so vo in sti tu ti-
ons the re will ta ke ti me and ef fort – in es sen ce, a long pro cess.     

“Bel gra de has hu ge in flu en ce in the north. How to get the re gi ven 
the pre sen ce of cri mi na lity? We ha ve the wil ling ness of the ci ti-
zens of Ko so vo, the go vern ment and the in ter na ti o nal com mu nity, 
com pe ting in flu en ces, re flec tion of the do me stic Serb po li tics, and 
the cri mi nal ele ment. Iso la tion of the pe o ple in the north is hap-
pe ning; they don’t feel part of Ko so vo or Ser bia. Ci vil so ci ety is an 
ex cel lent re so ur ce and ne eds to play a ma jor ro le in this pro cess. 
I don’t see a speedy so lu tion for Mi tro vi ca. Sol ving pro blems the-

22 US State Department – 
2008 Human Rights Report: 
Kosovo 
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re re qu i res a long pro cess. Ko so vo ne eds to be an at trac ti ve pla ce 
for everybody. Stop ping the cri mi na lity is the first thing and eve-
rything el se will co me to pla ce.”

R.R- De puty Head of the EULEX mis sion in Ko so vo 
HLC-Ko so vo In ter vi ew, March 12th 2009

Re com men da ti ons

- HLC Ko so vo re qu ests from Ko so vo go vern ment and re spec ti-
ve aut ho ri ti es to en su re im ple men ta tion of the po int (3)23 of the 
ar tic le 58 (sta te re spon si bi li ti es) of the chap ter III -Ko so vo Con-
sti tu tion and po ints (3.2) and (3.5)24 of the ar tic le 3 of the Law on 
Pro tec tion and Pro mo tion of the rights of com mu ni ti es and the ir 
mem bers in Ko so vo and thus pro vi de sa fety and se cu rity for all 
ci ti zens of Ko so vo.

- HLC-Ko so vo calls on the Ko so vo go vern ment and EULEX to 
work to get her and ur gently re sto re the ru le of law in Mitrovicë/
Mi tro vi ca.

- The Ko so vo go vern ment sho uld work to ward ex pan ding its 
in sti tu ti o nal po wers in Nort hern Ko so vo and thus ena ble pro per 
fun cti o ning of all in sti tu ti ons pro vi ding the ba sis for nor mal li fe. 
In clu sion of com mu ni ti es and espe ci ally the Serb com mu nity that 
li ves in this part of Ko so vo is of es sen tial im por tan ce for this pro-
cess. EULEX sup port in this pro cess is cru cial. 

- The Ko so vo go vern ment and Ju di ci ary sho uld work se ri o usly to 
ena ble all ci ti zens of Ko so vo to enjoy pro perty rights as fun da-
men tal gu a ran te es of a de moc ra tic so ci ety. 

- The Ko so vo go vern ment sho uld work to ward di rect in te gra tion 
of com mu ni ti es, espe ci ally of the Serb com mu nity in all in sti tu ti-
ons of Ko so vo. The Ko so vo go vern ment sho uld un der ta ke all the 
ne ces sary me a su res to pro vi de equ al so cial eco no mic op por tu ni-
ti es for all mi no rity com mu ni ti es in Ko so vo. 

- The Ko so vo go vern ment sho uld draft stra te gi es that wo uld pro-
vi de so lu ti ons for the in te gra tion of Serb pa ral lel struc tu res that 
are con trol led by the go vern ment of Ser bia to be co me part of the 
Ko so vo in sti tu ti ons and su per vi sed by Ko so vo go vern ment.    

23  Point (3) of the article 
58 (state responsibilities) 

of the chapter III -Kosovo 
Constitution “ The Republic 
of Kosovo shall take all nec-

essary measures to protect 
persons who may be subject 
to threats or acts of discrim-
ination, hostility or violence 
as a result of their national, 

ethnic, cultural, linguistic or 
religious identity”. 

24 Points (3.2) and (3.5) 
of the article 3, Law on 

Protection and Promotion 
of the Rights of Communi-
ties and their Members in 
Kosovo “The Republic of 

Kosovo shall take all neces-
sary measures to protect 

persons who are subject to 
threats or acts of intimida-

tion, hostility or violence 
as a result of their national, 

ethnic, cultural, linguistic 
or religious identity. The 

competent bodies shall 
prosecute, as provided by 

law, those engaging in such 
threats or acts described in 

this paragraph.”

“(3.5) The Republic of Koso-
vo shall protect the freedom 

of movement and safety 
and security of members of 

communities throughout 
the country.”
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Le gal Fra me work 

Con sti tu tion of the Re pu blic of Ko so vo 
Chap ter III Rights of Com mu ni ti es and The ir Mem bers

Ar tic le 57 [Ge ne ral Prin ci ples]
1. In ha bi tants be lon ging to the sa me na ti o nal or et hnic, lin gu i stic, 

or re li gi o us gro up tra di ti o nally pre sent on the ter ri tory of the 
Re pu blic of Ko so vo (Com mu ni ti es) shall ha ve spe ci fic rights as 
set forth in this Con sti tu tion in ad di tion to the hu man rights 
and fun da men tal fre e doms pro vi ded in chap ter II of this Con-
sti tu tion.

2. Every mem ber of a com mu nity shall ha ve the right to freely 
cho o se to be tre a ted or not to be tre a ted as such and no di scri-
mi na tion shall re sult from this cho i ce or from the exer ci se of 
the rights that are con nec ted to that cho i ce.

3. Mem bers of Com mu ni ti es shall ha ve the right to freely ex press, 
fo ster and de ve lop the ir iden tity and com mu nity at tri bu tes.

4. The exer ci se of the se rights shall ca rry with it du ti es and 
re spon si bi li ti es to act in ac cor dan ce with the law of the Re pu-
blic of Ko so vo and shall not vi o la te the rights of ot hers.

Ar tic le 58 [Re spon si bi li ti es of the Sta te]
1. The Re pu blic of Ko so vo en su res ap pro pri a te con di ti ons ena-

bling com mu ni ti es, and the ir mem bers to pre ser ve, pro tect and 
de ve lop the ir iden ti ti es. The go vern ment shall par ti cu larly sup-
port cul tu ral ini ti a ti ves from com mu ni ti es and the ir mem bers, 
in clu ding thro ugh fi nan cial as si stan ce.

2. The Re pu blic of Ko so vo shall pro mo te a spi rit of to le ran ce, 
di a lo gue and sup port re con ci li a tion among com mu ni ti es and 
re spect the stan dards set forth in the Co un cil of Euro pe Fra me-
work Con ven tion for the Pro tec tion of Na ti o nal Mi no ri ti es and 
the Euro pean Char ter for Re gi o nal or Mi no rity Lan gu a ges.

3. The Re pu blic of Ko so vo shall ta ke all ne ces sary me a su res to 
pro tect per sons who may be su bject to thre ats or acts of di scri-
mi na tion, ho sti lity or vi o len ce as a re sult of the ir na ti o nal, 
et hnic, cul tu ral, lin gu i stic or re li gi o us iden tity.

4. The Re pu blic of Ko so vo shall adopt ade qu a te me a su res as may 
be ne ces sary to pro mo te, in all are as of eco no mic, so cial, po li ti-
cal and cul tu ral li fe, full and ef fec ti ve equ a lity among mem bers 
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of com mu ni ti es. Such me a su res shall not be con si de red to be 
an act of di scri mi na tion.

5. The Re pu blic of Ko so vo shall pro mo te the pre ser va tion of the 
cul tu ral and re li gi o us he ri ta ge of all com mu ni ti es as an in te gral 
part of the he ri ta ge of Ko so vo. The Re pu blic of Ko so vo shall 
ha ve a spe cial duty to en su re an ef fec ti ve pro tec tion of the en ti-
rety of si tes and mo nu ments of cul tu ral and re li gi o us sig ni fi can-
ce to the com mu ni ti es.

6. The Re pu blic of Ko so vo shall ta ke ef fec ti ve ac ti ons aga inst all 
tho se un der mi ning the enjoyment of the rights of mem bers of 
Com mu ni ti es. The Re pu blic of Ko so vo shall re frain from po li-
ci es or prac ti ces aimed at as si mi la tion of per sons be lon ging to 
Com mu ni ti es aga inst the ir will, and shall pro tect the se per sons 
from any ac tion aimed at such as si mi la tion.

7. The Re pu blic of Ko so vo en su res, on a non-di scri mi na tory 
ba sis, that all com mu ni ti es and the ir mem bers may exer ci se 
the ir rights spe ci fied in this Con sti tu tion.

Ar tic le 59 [Rights of Com mu ni ti es and the ir Mem bers]
Mem bers of com mu ni ti es shall ha ve the right, in di vi du ally or in 
com mu nity, to:
(1) ex press, ma in tain and de ve lop the ir cul tu re and pre ser ve the 

es sen tial ele ments of the ir iden tity, na mely the ir re li gion, lan-
gu a ge, tra di ti ons and cul tu re;

(2) re ce i ve pu blic edu ca tion in one of the of fi cial lan gu a ges of the 
Re pu blic of Ko so vo of the ir cho i ce at all le vels;

(3) re ce i ve pre-school, pri mary and se con dary pu blic edu ca tion, 
in the ir own lan gu a ge to the ex tent pre scri bed by law, with the 
thres holds for esta blis hing spe ci fic clas ses or scho ols for this 
pur po se be ing lo wer than nor mally sti pu la ted for edu ca ti o nal 
in sti tu ti ons;

(4) esta blish and ma na ge the ir own pri va te edu ca ti o nal and tra-
i ning esta blis hments for which pu blic fi nan cial as si stan ce 
may be gran ted, in ac cor dan ce with the law and in ter na ti o nal 
stan dards;

(5) use the ir lan gu a ge and alp ha bet freely in pri va te and in pu blic;
(6) Use the ir lan gu a ge and alp ha bet in the ir re la ti ons with the 

mu ni ci pal aut ho ri ti es or lo cal of fi ces of cen tral aut ho ri ti es in 
are as whe re they re pre sent a suf fi ci ent sha re of the po pu la tion 
in ac cor dan ce with the law. The costs in cur red by the use of 
an in ter pre ter or a tran sla tor shall be bor ne by the com pe tent 
aut ho ri ti es;
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(7) use and dis play com mu nity symbols, in ac cor dan ce with the 
law and in ter na ti o nal stan dards;

(8) ha ve per so nal na mes re gi ste red in the ir ori gi nal form and in 
the script of the ir lan gu a ge as well as re vert to ori gi nal na mes 
that ha ve been chan ged by for ce;

(9) ha ve lo cal na mes, stre et na mes and ot her to po grap hi cal in di-
ca ti ons which re flect and are sen si ti ve to the mul ti-et hnic and 
mul ti-lin gu i stic cha rac ter of the area at is sue;

(10) ha ve gu a ran teed ac cess to, and spe cial re pre sen ta tion in, 
pu blic bro ad cast me dia as well as pro gram ming in the-
ir lan gu a ge, in ac cor dan ce with the law and in ter na ti o nal 
stan dards;

(11) to cre a te and use the ir own me dia, in clu ding to pro vi de 
in for ma tion in the ir lan gu a ge thro ugh, among ot hers, daily 
new spa pers and wi re ser vi ces and the use of a re ser ved num-
ber of fre qu en ci es for elec tro nic me dia in ac cor dan ce with 
the law and in ter na ti o nal stan dards. The Re pu blic of Ko so vo 
shall ta ke all me a su res ne ces sary to se cu re an in ter na ti o nal 
fre qu ency plan to al low the Ko so vo Serb Com mu nity ac cess 
to a li cen sed Ko so vo-wi de in de pen dent Serb lan gu a ge te le vi-
sion chan nel;

(12) enjoy un hin de red con tacts among them sel ves wit hin the 
Re pu blic of Ko so vo and esta blish and ma in tain free and pe a-
ce ful con tacts with per sons in any Sta te, in par ti cu lar tho se 
with whom they sha re an et hnic, cul tu ral, lin gu i stic or re li-
gi o us iden tity, or a com mon cul tu ral he ri ta ge, in ac cor dan ce 
with the law and in ter na ti o nal stan dards;

(13) enjoy un hin de red con tacts with, and par ti ci pa te wit ho ut 
di scri mi na tion in the ac ti vi ti es of lo cal, re gi o nal and in ter na-
ti o nal non-go vern men tal or ga ni za ti ons;

(14) esta blish as so ci a ti ons for cul tu re, art, sci en ce and edu ca tion 
as well as scho larly and ot her as so ci a ti ons for the ex pres si on, 
fo ste ring and de ve lop ment of the ir iden tity.

Ar tic le 60 [Con sul ta ti ve Co un cil for Com mu ni ti es]
1. A Con sul ta ti ve Co un cil for Com mu ni ti es acts un der the aut-

ho rity of the Pre si dent of the Re pu blic of Ko so vo in which all 
Com mu ni ti es shall be re pre sen ted.

2. The Con sul ta ti ve Co un cil for Com mu ni ti es shall be com po sed, 
among ot hers, of re pre sen ta ti ves of as so ci a ti ons of Com mu ni ti es.

3. The man da te of the Con sul ta ti ve Co un cil for Com mu ni ti es shall:
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(1) pro vi de a mec ha nism for re gu lar ex chan ge bet we en the Com-
mu ni ti es and the go vern ment of Ko so vo.

(2) af ford to the Com mu ni ti es the op por tu nity to com ment at an 
early sta ge on le gi sla ti ve or po licy ini ti a ti ves that may be pre-
pa red by the go vern ment, to sug gest such ini ti a ti ves, and to 
se ek to ha ve the ir vi ews in cor po ra ted in the re le vant pro jects 
and pro grams.

(3) ha ve any ot her re spon si bi li ti es and fun cti ons as pro vi ded in 
ac cor dan ce with law.

Ar tic le 61 [Re pre sen ta tion in Pu blic In sti tu ti ons 
                    Em ployment]
Com mu ni ti es and the ir mem bers shall be en ti tled to equ i ta-
ble re pre sen ta tion in em ployment in pu blic bo di es and pu blicly 
ow ned en ter pri ses at all le vels, in clu ding in par ti cu lar in the po li-
ce ser vi ce in are as in ha bi ted by the re spec ti ve Com mu nity, whi le 
re spec ting the ru les con cer ning com pe ten ce and in te grity that 
go vern pu blic ad mi ni stra tion.

Ar tic le 62 [Re pre sen ta tion in the In sti tu ti ons of Lo cal 
                    Go vern ment]
1. In mu ni ci pa li ti es whe re at le ast ten per cent (10%) of the 

re si dents be long to Com mu ni ti es not in the ma jo rity in tho-
se mu ni ci pa li ti es, a post of Vi ce Pre si dent of the Mu ni ci pal 
As sembly for Com mu ni ti es shall be re ser ved for a re pre sen ta ti-
ve of the se com mu ni ti es.

2. The po si tion of Vi ce Pre si dent shall be held by the non-ma jo-
rity can di da te who re ce i ved the most vo tes on the open list of 
can di da tes for elec tion to the Mu ni ci pal As sembly.

3. The Vi ce Pre si dent for Com mu ni ti es shall pro mo te in ter-Com-
mu nity di a lo gue and ser ve as for mal fo cal po int for ad dres sing 
non-ma jo rity Com mu ni ti es’ con cerns and in te rests in me e tings 
of the As sembly and its work. The Vi ce Pre si dent shall al so 
be re spon si ble for re vi e wing cla ims by Com mu ni ti es or the ir 
mem bers that the acts or de ci si ons of the Mu ni ci pal As sembly 
vi o la te the ir con sti tu ti o nally gu a ran teed rights. The Vi ce Pre si-
dent shall re fer such mat ters to the Mu ni ci pal As sembly for its 
re con si de ra tion of the act or de ci sion.

4. In the event the Mu ni ci pal As sembly cho o ses not to re con si der 
its act or de ci sion, or the Vi ce Pre si dent de ems the re sult, upon 
re con si de ra tion, to still pre sent a vi o la tion of a con sti tu ti o nally 
gu a ran teed right, the Vi ce Pre si dent may sub mit the mat ter 
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di rectly to the Con sti tu ti o nal Co urt, which may de ci de whet her 
or not to ac cept the mat ter for re vi ew.

5. In the se mu ni ci pa li ti es, re pre sen ta tion for non-ma jo rity Com-
mu ni ti es in the Re pu blic of Ko so vo in the mu ni ci pal exe cu ti ve 
body is gu a ran teed.

Law on the pro tec tion and Pro mo tion 
of the Rights of Com mu ni ti es and the ir 
Mem bers in Ko so vo 

Ar tic le 3 (Full and ef fec ti ve qu a lity)
3.1 The Re pu blic of Ko so vo shall pro mo te a spi rit of pe a ce, to le-

ran ce, in ter-cul tu ral and in ter-re li gi o us di a lo gue, and sup port 
re con ci li a tion bet we en com mu ni ti es. The stan dards set forth 
in this law, in the Co un cil of Euro pe Fra me work Con ven tion 
for the Pro tec tion of Na ti o nal Mi no ri ti es, and in ot her re le-
vant in stru ments shall be re spec ted in or der to ac hi e ve full 
and ef fec ti ve equ a lity of all the pe o ple of Ko so vo.

3.2 The Re pu blic of Ko so vo shall ta ke all ne ces sary me a su res to 
pro tect per sons who are su bject to thre ats or acts of in ti mi da-
tion, ho sti lity or vi o len ce as a re sult of the ir na ti o nal, et hnic, 
cul tu ral, lin gu i stic or re li gi o us iden tity. The com pe tent bo di es 
shall pro se cu te, as pro vi ded by law, tho se en ga ging in such 
thre ats or acts de scri bed in this pa ra graph.

3.3 All forms of di scri mi na tion, di rect or in di rect, on ac co unt of 
na ti o nal, et hnic, cul tu ral, lin gu i stic or re li gi o us iden tity are 
pro hi bi ted. In ac cor dan ce with the law, the Re pu blic of Ko so-
vo shall en su re that all mem bers of com mu ni ti es fully enjoy 
the ir fun da men tal rights and shall ta ke spe cial me a su res to 
re medy any si tu a tion whe re the se per sons are ex clu ded from 
equ al exer ci se of the se rights.

3.4 The Re pu blic of Ko so vo shall ta ke such af fir ma ti ve me a su res 
as may be ne ces sary to pro mo te full and ef fec ti ve equ a lity in 
all are as of eco no mic, so cial, po li ti cal and cul tu ral li fe, in clu-
ding edu ca tion, me dia, he alth and ot her pu blic ser vi ces. Such 
ac tion shall be of fe red equ ally to all com mu ni ti es and the ir 
mem bers ba sed so lely on need.

3.5 The Re pu blic of Ko so vo shall pro tect the fre e dom of mo ve-
ment and sa fety and se cu rity of mem bers of com mu ni ti es 
thro ug ho ut the co un try.
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