
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. 



Закључци ЕУ посредника о правосуђу, 30. новембар 2016. 

 

У складу са тачком 10. Првог споразума, као и Споразумом који је постигнут 9. фебруара 2015. 

године и пратећих Закључака:A.  

Стране су потврдиле списак судија, тужилаца и административног особља за интеграцију, и 

проследиле га 17. октобра 2016. године. 

B. Стране су се сагласиле о принципима у вези са Одељењем Апелационог суда, као што је 

предвиђено тачком 10. Првог споразума. Ови принципи ће бити садржани у анексу уредбе о 

организацији судова, коју ће усвојити надлежне власти Косова и која ће ступити на снагу најкасније 

7. децембра 2016. године. 

C. Косово ће најкасније до 7. децембра писаним путем обавестити Европску службу за спољне 

послове о коначном резултату поступка интеграције административног особља. 

D. Србија ће писаним путем обавестити Европску службу за спољне послове најкасније до 9. 

децембра 2016. године, о престанку радног односа у српским органима судија, тужилаца и 

административног особља који су кандидати за интеграцију, и о престанку исплате доходака, у 

складу са релевантним прописима. Ово ће бити коначно и ступиће на снагу 10. јануара 2017. године. 

Имена судија, тужилаца и административног особља ће бити приложена уз преписку. 

E. Судски савет Косова ће најкасније до 9. децембра 2016. године званично обавестити све 

надлежне власти Косова о Закључцима о документу validity appeal од јула 2013. године, укључујући 

и предмете по којима се поступа до 9. децембра 2016. године у складу са закључцима о мировању 

нових предмета. 

F. Стране су се сложиле да ове судије, тужиоци и административно особље буду именовани на дан 

10. јануара 2017. године, и тиме интегрисани у правосуђе Косова. 

G. Стране су се сложиле о накнадним корацима који следе: 

G.1. Рок огласа за место председника Основног суда ће истећи 11. јануара 2017. године у 18:00 

часова. Све судије Одељења Апелационог суда ће се састати 11. јануара 2017. године у 10:00 часова 

у просторијама Основног суда у Митровици уз посредовање ЕУЛЕX-а како би одржали консултације 

у вези са предлогом за руководиоца Одељења Апелационог суда. 

G.2. Косовски Србин са ће бити именован за председника Основног суда у Митровици 13. јануара 

2016. године. Косовски Србин који ће истог дана бити именован за руководиоца Одељења 

Апелационог суда након што у Приштини буде одржан састанак колегијума Апелационог суда. 

G.3. Стране су се сложиле да ће просторије Основног суда у Митровици и Тужилаштва у Митровици 

бити стављене на располагање интегрисаном особљу истовремено кад и њиховим колегама из 

правосуђа у региону Митровице, на дан 16. јануара 2017. године, након што просторије буду 

доведене у потпуно оперативно стање. 


