
Правосуђе 

09. фебруар 2015. 

1. На правосудне институције ће се примењивати косовски закони у складу са Првим 
споразумом. 

 

2. Постојаће један Основни суд и једно Основно тужилаштво за регион Митровице. 

 

3. Основни суд у Митровици ће се налазити у више објеката. 

 

4. Постојаће четири огранка Основног суда у Митровици у региону Митровице (Зубин 
Поток, Лепосавић, Србица, Вучитрн). 

 

5. Највећи део предмета који потичу из општина у којима се огранци налазе, судиће се у 
овим огранцима, у складу са законом. 

 

6. На Косову, председник основног суда одлучује о расподели предмета. 

 

7. Расподела предмета тужиоцима се заснива на стручности, специјализацији, личном 
искуству и познавању локалне средине, у складу са косовским законом. 

 

8. У највећем броју предмета у основном суду суди судија појединац, у складу са косовским 
законом. 

 

9. Обе стране ће бити заступљене у свим објектима Основног суда у Митровици, Основног 
тужилаштва и Одeљењу Апелационог суда у Митровици. 

 

10. У делу Основног суда у Митровици који се налази у Северној Митровици већину ће 
чинити Срби са Косова. 

 



11. Део Основног суда у Митровици који се налази у Северној Митровици, ће се састојати 
од: 

- Одељења Апелационог суда у Митровици, које ће чинити 5 судија из редова косовских 
Срба и 2 судија из редова косовских Албанаца, 

- Одељења за тешка кривична дела за цео регион Митровице, које ће чинити 4 судије из 
редова косовских Срба и 4 судије из редова косовских Албанаца, 

- Дела општег одељења за суђење за сва кривична дела за Северну Митровицу, Јужну 
Митровицу и Звечан. 

 

12. Други део Основног суда у Митровици који се налази у Јужној Митровици, ће се 
састојати од: 

- Одељења за малолетнике за цео регион Митровице, 

- Дела општег одељења за суђење у парничним поступцима, по неoспорним захтевима, за 
прекршаје за Северну Митровицу, Јужну Митровицу и Звечан. 

 

Овај део ће се налазити у Јужној Митровици у згради такозване „Југобанке“, или некој 
другој згради према договору две стране. 

 

13. Председник Основног суда у Митровици је косовски Србин из северног дела Косова. 

 

14. Главни тужилац Основног тужилаштва у Митровици је косовски Албанац. Просторије се 
налазе у Административној канцеларији Северне Митровице (МNAO), у Бошњачкој Махали 
или некој другој згради, према договору две стране. 

 

15. Косовски Србин ће бити руководилац Одељења Апелационог суда са седиштем у 
Северној Митровици. Потпредседник Апелационог суда ће бити косовски Србин у 
Приштини. 



Објекти  К/А 
судије 

К/С 
судије 

К/А 
тужиоци 

К/С 
тужиоци 

К/А 
особље 

К/С 
особље 

Објекти ОСМ1 север 10 14   26 54 

Одељ.Апелац.суда 2 5     

ОСМ тешка крив.дела 4 4     

ОСМ опште одељ. за 
кривична дела  

4 5     

Објекти ОСМ југ  14 11   54 26 

Лепосавић  2    7 

Зубин Поток  2    7 

Канцеларија 
Основног 
тужилаштва у 
Митровици 

  9 (укљ. 
главног 
тужиоц) 

9 24 24 

 

                                                 
1 Основни суд у Митровици. 


