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REPUBLIKA E KOSOVËS – PRESIDENTI 

REPUBLIC OF KOSOVO – THE PRESIDENT 

REPUBLIKA KOSOVO – PREDSEDNIK 

Predsjednik Republike Kosovo,  

Na temelju članka 84. stavka 4. Ustava Republike Kosovo, članka 6. Zakona br. 03/L-094 o 

predsjedniku Republike Kosovo (SL, br. 47, 25. siječnja 2009.), članka 12. stavak 2. Zakona br. 

03/L-047 o zaštiti i promicanju prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo (SL, 

broj 28, 4. lipnja 2008.), izmijenjen i dopunjen člankom 15. Zakona br. 04/L-115 o izmjenama i 

dopunama zakona vezanih uz okončanje međunarodnog nadzora neovisnosti Kosova (SL, br. 25, 

7. rujna 2012.) i Zakona br. 04 / L-020 o izmjenama i dopunama Zakona br. 03/L-047 o zaštiti i 

promicanju prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo (SL broj 29, 27. prosinca 

2011.) kao i članka 3. stavak 4. Uredbe (P) br. 02/2016 o organizacijskoj strukturi Predsjedništva 

(8. 09 .2016.), donosi: 

 

 

STATUT SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA ZAJEDNICE 

 

POGLAVLJE I -  OPĆE ODREDBE 

Članak 1 

Svrha 

Ovim statutom utvrđuje se organizacija, funkcioniranje i odgovornosti Savjetodavnog vijeća za 

zajednice.  

 

Članak 2 

Djelokrug 

Statut provodi Vijeće, Tajništvo, odgovarajuće jedinice Predsjedništva, predstavničke organizacije 

zajednica i sve ostale osobe koje sudjeluju u radu Vijeća. 
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Članak 3 

Pojmovi 

1. Pojmovi koji se koriste u ovom Statutu imaju sljedeće značenje:  

    

1.1 Ustav – Ustav Republike Kosovo;  

1.2 Predsjednik – predsjednik Republike Kosovo; 

1.3 Skupština – Skupština Republike Kosovo; 

1.4 Predsjedništvo – uključuje Kabinet predsjednika, Ured predsjednika i druge 

povezane institucije/jedinice; 

1.5 Ured – Ured predsjednika Republike Kosovo; 

1.6 Vlada – Vlada Republike Kosovo; 

1.7 Vijeće – Savjetodavno vijeće za zajednice; 

1.8 Tajnik – tajnik Ureda predsjednika Republike Kosovo; 

1.9 Tajnik Vijeća – voditelj Tajništva Vijeća; 

1.10 Tajništvo - Tajništvo Savjetodavnog vijeća za zajednice; 

1.11 Odjel - Odjel za pravna pitanja i međunarodne odnose u okviru Ureda 

predsjednika; 

1.12 Nominirani kandidat - svaka osoba koju predlaže predstavnička organizacija 

zajednice ili bilo koja osoba koja se kandidira pojedinačno i koja je na sjednici za 

imenovanje dobila potporu za imenovanje člana Vijeća; 

1.13 Predstavnička organizacija zajednice - svaka nevladina organizacija koja je 

osnovana i registrirana u skladu s relevantnim zakonom i izjavljuje da predstavlja 

određenu zajednicu; 

1.14 Sjednica za nominacije - znači sastanak na kojem sudjeluju predstavničke 

organizacije zajednica koje su ispunile uvjete i kriterije utvrđene ovim Statutom i 

koje nominiraju kandidate za imenovanje u Vijeću; 

1.15 Zakon - znači Zakon br. 03/L-047 o zaštiti i promicanju prava zajednica i njihovih 

pripadnika u Republici Kosovo (Službeni list br. 28, 4. lipnja 2008.), članak 15. 

Zakona br. 04/L-115 o izmjenama i dopunama zakona koji se odnose na okončanje 

međunarodnog nadzora neovisnosti Kosova (Službeni list broj 25, 7. rujna 2012.) 

i zakona br. 04/L-020 o izmjenama i dopunama Zakona br. 03/L-047 o zaštiti i 

promicanju prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo (Službeni 

list broj 29, 27. prosinca 2011.). 

2. Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Statutu imaju isto značenje kao u definicijama 

Ustava ili Zakona. 
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POGLAVLJE II -  STATUS I MANDAT VIJEĆA 

 

Članak 4 

Status Vijeća 

 

Vijeće djeluje pod nadležnošću predsjednika, u kojem su zastupljene sve zajednice.  

Članak 5 

Neovisnost Vijeća 

 

1. Vijeće, u skladu sa svojim mandatom, je neovisno i djeluje u svoje ime prilikom donošenja 

odluka, preporuka ili poduzimanja bilo kakvih radnji.  

2.  Odluke, preporuke i postupci Vijeća ne mogu se pripisati Predsjedniku.  

3.  Predsjedatelj, potpredsjedatelj i članovi Vijeća snose odgovornost za odluke, preporuke i 

radnje koje poduzima Vijeće kao i pojedinačnu odgovornost za svoje postupke.  

 

Članak 6 

Mandat Vijeća 

 

1.    Mandat Vijeća, kako je definirano člankom 60. stavkom 3. Ustava, uključuje:  

1.1.      osigurati mehanizam za redovitu razmjenu mišljenja između zajednica i Vlade; 

1.2. pružiti mogućnost zajednicama da u početnoj fazi komentiraju zakonske i političke 

inicijative koje Vlada može pripremiti, predlažu takve inicijative i traže da njihova 

stajališta budu uključena u relevantne projekte i programe; 

1.3. sve ostale odgovornosti i funkcije, sukladno zakonu. 

2. Vijeće ima i mandat definiran u članku 12. stavku 1. Zakona, koji uključuje: 

2.1. pomoći organizaciji i artikuliranju stavova nevećinskih zajednica i njihovih pripadnika 

kada je u pitanju zakonodavstvo, javna politika i programi od posebne važnosti za njih; 

2.2. osigurati forum za koordinaciju i konzultacije među zajednicama te osigurati 

učinkovito funkcioniranje predstavničkih organizacija zajednica u skladu s 

pravilnikom o radu koje će usvojiti Savjetodavno vjeće za zajednice; 

2.3. osigurati mehanizme za redovitu razmjenu mišljenja između zajednica i državnih tijela; 

2.4. pružiti zajednicama mogućnosti da u najranijim fazama sudjeluju u inicijativama za 

zakonodavstvo ili politike pripremljene od strane Vlade ili Skupštine, da predlože takve 

inicijative u skladu sa zakonom i da zahtijevaju da se njihovi stavovi uključuju u važne 

projekte i programe, uključujući i Godišnju sveobuhvatnu strategiju za promicanje 

prava svih zajednica i njihovih pripadnika i sveobuhvatni godišnji izvještaj koji Vlada 

predstavlja Skupštini radi sprovođenja njene strategije, u skladu sa Zakonom; 
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2.5. ispuniti zahtjeve ostalih obvezujućih konzultacija koje se odnose na određene dijelove 

zakonodavstva i vladine dokumente, kako je predviđeno Ustavom i Zakonom; 

2.6. omogućiti zajednicama da sudjeluju u procjeni potreba, izradi, nadzoru i procjeni 

programa koji su namijenjeni njihovim pripadnicima ili su od posebnog značaja za njih; 

2.7. dati preporuke tijekom procesa donošenja odluka vezanih uz raspoređivanje sredstava, 

bilo međunarodnih ili odvojenih od proračuna Republike Kosovo, za projekte 

posvećene zajednicama ili njihovim posebnim interesima; 

2.8. pridonijeti izvješćivanju Vlade međunarodnim mehanizmima za ljudska prava i 

2.9. podići svijest o problemima zajednica u Republici Kosovo i pridonjeti skladnim 

odnosima svih zajednica u Republici Kosovo. 

 

 

POGLAVLJE III -  NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI VIJEĆA 

 

Članak 7 

Razmjena informacija s Vladom i drugim institucijama 

 

1. Vijeće razmjenjuje informacije s nadležnim tijelima državne uprave i drugim institucijama i 

daje preporuke vezane uz zajednice na Kosovu kako bi poticalo, podržalo i promicalo punu i 

učinkovitu jednakost pripadnika zajednice u svim područjima ekonomskog, društvenog, političkog 

i kulturnog života i učinkovito sudjelovanje zajednica i njihovih pripadnika u javnom životu i 

odlučivanju poduzimajući, ali ne ograničavajući se na, sljedeće mjere:  

1.1. pomaže u organiziranju i artikuliranju stavova zajednica i njihovih pripadnika u 

pogledu zakona, politika i javnih programa koji su od posebnog značaja za njih; 

1.2. omogućuje zajednicama sudjelovanje u procjeni potreba, projektiranju, praćenju i 

vrednovanju programa i strategija posvećenih njihovim pripadnicima ili koji su od 

posebnog značaja za njih; 

1.3. preporuča tijekom procesa donošenja odluka vezanih uz dodjelu sredstava, bilo 

međunarodnih ili odvojenih od proračuna Republike Kosovo, za projekte posvećene 

zajednicama ili njihovim posebnim interesima; 

1.4. pridonosi izvještavanju Vlade međunarodnim mehanizmima za ljudska prava; podiže 

svijest o problemima zajednica unutar Republike Kosovo i doprinosi skladnim 

odnosima između svih zajednica u Republici Kosovo kao i 

1.5. surađuje s Vladom u organizaciji spomendana zajednica. 

 

Članak 8 

Uključivanje u zakonodavne i političke inicijative 

 

1.   Vijeće pruža mogućnost zajednicama da komentiraju u ranim fazama zakoodavne ili 

političke inicijative, koje mogu pripremiti Vlada ili Skupština, te predložiti takve inicijative.  
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2.  Tajništvo, na početku svake godine, u suradnji s mjerodavnim uredima u Vladi i Skupštini, 

brine se o osiguranju Zakonodavnog programa i Plana strateških dokumenata, koji su usvojili 

Vlada i Radni program Skupštine.  

3.  Tajništvo surađuje s vladinim institucijama i Skupštinom prilikom pregleda zakonodavnih 

inicijativa kako bi obavijestilo te pružilo Vijeću priliku da iznese komentare u fazi izrade nacrta 

kao i u fazi pregleda nacrta zakona od strane relevantnog odbora  Skupštine i podnese sadržajne 

komentare ili primjedbe u pisanom obliku.  

 

Članak 9 

Sudjelovanje u izradi sveobuhvatne strategije za promicanje i zaštitu prava svih zajednica 

 

1.  U skladu sa Zakonom, Vijeće se konzultira u ranoj fazi za izradu sveobuhvatne godišnje 

Strategije Vlade za promicanje i zaštitu prava svih zajednica i njihovih pripadnika.  

2.  Vijeće surađuje s Vladom i komentira godišnji nacrt državnog izvješća o provedbi 

strategije prije nego što se preda Skupštini.  

3.  Vijeće, u suradnji sa relevantnim institucijama Republike Kosovo i predstavničkim 

organizacijama zajednica, sudjeluje u izradi Strategije za učinkovitu zaštitu spomenika kulturne i 

vjerske baštine zajednica.  

 

Članak 10 

Preporuke Vijeća 

 

1.  Vijeće daje preporuke temeljene na njegovu mandatu.  

2.  Vijeće bi trebalo osigurati da njegove preporuke budu upućene na pozornost 

odgovarajućim javnim institucijama Republike Kosovo.  

3.  Relevantne javne institucije, od primitka preporuka od strane Vijeća, dužne su dati 

obrazložen odgovor u roku od jednog (1) mjeseca, a koji uključuje informacije o akcijama 

pojedinih institucija koje su poduzete ili koje će se poduzeti.  

 

 

POGLAVLJE IV -  ORGANIZACIJA VIJEĆA 

 

Članak 11 

Sastav Vijeća 

 

1. Predsjednik imenuje članove Vijeća u skladu sa Zakonom.  

2.     Vijeće se sastoji od dvadeset i sedam (27) članova.  

3.   Vijeće se sastoji od predstavnika svih kosovskih zajednica i predstavnika Vlade, Ureda i 

drugih relevantnih agencija, kako je definirano u članku 12. stavku 6. Zakona, uključujući:  
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3.1.     dva (2) predstavnika romske, egipatske, goranske, aškalijske, crnogorske i hrvatske 

zajednice od kojih jedan (1) može biti zastupnik Skupštine; 

3.2.     tri (3) predstavnika bosanskih i turskih zajednica, od kojih je jedan (1) može biti 

zastupnik Skupštine; 

3.3.     pet (5) predstavnika srpske zajednice, od kojih dva (2) mogu biti zastupnici 

Skupštine; 

3.4.      jedan (1) visoki predstavnik Ureda; 

3.5. tri (3) viša predstavnika Vlade, koje imenuje ministarstvo ili agencija, čiji je 

djelokrug osobito važan za zajednice. 

4. Za svakog člana može biti imenovan jedan (1) zamjenik. 

5. Članovi koji nisu zastupnici u Skupštini obično su predsjedatelj ili potpredsjedatelj ili drugi 

visoki imenovani predstavničkih organizacija zajednica ili predstavnici udruga ili nevladinih 

organizacija koje se odnose na određenu zajednicu. 

 

Članak 12 

Predsjedanje Vijeća 

 

1.  Vijeće bira između svog predsjedatelja i dva (2) potpredsjedatelja na rok od jedne (1) 

godine, s mogućnošću obnavljanja jedne godine. 

2.  Barem jedan od članova Predsjedništva Vijeća mora biti drugog spola.  

 

Članak 13 

Predsjedatelj Vijeća 

 

1. Predsjedatelj Vijeća ima sljedeće nadležnosti:  

1.1.  saziva i vodi sastanke Vijeća;  

1.2.  organizira i brine za ukupnu učinkovitost Vijeća;  

1.3.  osigurava provedbu ovog Statuta i relevantnih zakonskih propisa;  

1.4.  predstavlja Vijeće u kontaktu s javnošću;  

1.5.  obavještava članove Vijeća o svom radu i aktivnostima;  

1.6.  obavlja i poduzima radnje u korist Vijeća;  

1.7.  obavlja i druge poslove koje mu Vijeće povjerava. 

 

Članak 14 

Potpredsjedatelji Vijeća 

 

1.  Predsjedatelju potpomažu dva (2) potpredsjedatelja.  

2.  Dva (2) potpredsjedatelja biraju se iz dvije (2) zajednice kojima predsjedatelj ne pripada.  
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3.  Potpredsjedatelj koji dobije najviše glasova članova Vijeća bira se za prvog 

potpredsjedatelja.  

4.  Potpredsjedatelji pomažu predsjedatelju u obavljanju svojih dužnosti i odgovornosti.  

5.  Prvi potpredsjedatelj zamjenjuje predsjedatelja u njegovoj odsutnosti, a u odsustvu 

predsjedatelja i prvog potpredsjedatelja zamjenjuje ga drugi potpredsjedatelj.  

 

Članak 15 

Članovi Vijeća 

 

1.  Članovi Vijeća obavljaju svoje dužnosti i odgovornosti u skladu s mandatom Vijeća.  

2.  Članovi Vijeća sudjeluju na sastancima Vijeća i u razmatranju pitanja u skladu s ovim 

Statutom i važećim zakonima.  

3.  Članovi Vijeća imaju pravo biti obaviješteni od predsjedatelja Vijeća o radu Vijeća.  

 

Članak 16 

Radne grupe Vijeća 

 

1.  Vijeće može formirati radne grupe koje čine do pet (5) članova radi unapređenja rada na 

specifičnim pitanjima ili određenim područjima Vijeća.  

2.  Vijeće će odabrati članove radnih grupa stručnjaka iz pojedinih područja u cilju rada na 

specifičnom pitanju za koje je osnovana radna grupa.  

3.  Radne grupe izvješćuju redovite sastanke Vijeća o provedbi njihovog mandata i aktivnosti 

te podnose izvješća i preporuke na odobrenje Vijeću.  

4.  Radne grupe Vijeća odražavaju rodni sastav i sastav zajednice.  

 

 

 

POGLAVLJE V -  SASTANCI VIJEĆA 

 

 

Članak 17 

Sastanci Vijeća pod predsjedanjem Predsjednika 

 

1.  Vijeće se sastaje dva (2) puta godišnje pod predsjedanjem Predsjednika radi općeg pregleda 

politika i problema zajednica u Republici Kosovo.  

2.  Tajništvo, u suradnji s predsjedničkim kabinetom i Vijećem, organizira sastanke kojima će 

predsjedavati Predsjednik.  

3.  Poziv i dnevni red sastanka kojima će predsjedavati Predsjednik šalju se najmanje tri (3) 

dana prije sastanka, osim u posebnim slučajevima kada Predsjednik odlučuje.  
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Članak 18 

Redoviti sastanci Vijeća 

 

1.  Vijeće se sastaje jedan (1) put mjesečno.  

2.  Sjednice Vijeća saziva i predsjeda predsjedatelj Vijeća, u njegovom odsustvu, jedan od 

njegovih potpredsjedatelja.  

3.  Na sastancima Vijeća pozivaju se svi njegovi članovi.  

4.  Svi članovi Vijeća imaju jednako pravo glasa.  

5.  Predsjedatelj Viječa može pozvati i organizacije civilnog društva, pojedinačne stručnjake, 

dodatne vladine predstavnike ili predstavnike međunarodnih agencija, sudjelovati na sastancima 

Viječa, ali bez prava glasa.  

6.  U sastancima Vijeća, uz poziv predsjedatelja, ili na njihov zahtjev odobren od strane 

predsjedatelja Vijeća, mogu sudjelovati ministri ili zamjenici ministarstva i predstavnici državnih 

agencija, čija je djelatnost od posebne važnosti za zajednice.  

7.  Rezultati sastanaka Viječa postaju javni.  

 

Članak 19 

Kvorum Vijeća 

 

1.  Vijeće ima kvorum za održavanje sastanaka kada je prisutno više od polovice svih njegovih 

članova.  

2.  Vijeće donosi odluke jednostavnom većinom glasova prisutnih članova koji glasaju, osim 

u slučajevima predviđenim ovim Statutom.  

 

Članak 20 

Sprječavanje sukoba interesa 

 

Predsjedatelj, potpredsjedatelji i drugi članovi Vijeća ne sudjeluju u razmatranju bilo kojeg pitanja 

za koje imaju sukob interesa, sukladno važećem zakonu o sukobu interesa.   

 

 

POGLAVLJE VI -  TAJNIŠTVO SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA 

ZAJEDNICE 

 

Članak 21 

Tajništvo savjetodavnog vijeća za zajednice 

 

1.  Savjetodavni savjet za zajednice podržava Tajništvo, koje se nalazi u Uredu predsjednika 

Republike Kosovo.  
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2.  Tajništvo predsjeda tajnik Vijeća koji je odgovoran i izravno izvještava Predsjednika za 

područje koje pokriva Tajništvo, dok je za upravne poslove odgovoran tajniku Ureda predsjednika.  

3.  Tajnik Vijeća i ostali zaposlenici u Tajništvu biraju se, imenuju i razrješavaju u skladu sa 

zakonskim odredbama o državnim službenicima.  

4.  Dužnosti i odgovornosti Tajništva su kako slijedi:  

4.1.  podupire i promiče aktivnosti Vijeća;  

4.2.  podupire Vijeće i njegove radne grupe, uključujući organizaciju sastanaka, 

pripremu dnevnog reda i vođenje zapisnika sastanaka;  

4.3.  pomaže Vijeću da ispuni svoje obveze prema Zakonu, sukladno ovom Statutu i 

prema važećim zakonskim propisima;  

4.4.  odgovoran je za planiranje i upravljanje proračunom Vijeća;  

4.5.  pomaže Vijeću u donošenju mišljenja o nacrtu zakona i nacrtu političkih 

dokumenata koje priprema Vlada i Skupština. U tu svrhu Tajništvo također 

surađuje s Odjelom;  

4.6.   prima i šalje sve službene evidencije i obavijesti svim članovima Vijeća;  

4.7.  objavljuje publikacije o radu Vijeća, obavlja poslove informiranja javnosti i 

odgovara na zahtjeve za informacijama o radu Vijeća;  

4.8.  predstavlja Predsjedništvo u provedbi postupaka imenovanja sadržanih u Zakonu i 

ovom Statutu;  

4.9.  bavi se razvojem studija i istraživanja vezanih uz zajednice i, prema potrebi, 

zahtijeva savjete od vanjskih stručnjaka;  

4.10.  podržava obavljanje bilo koje druge funkcije Vijeća u skladu sa Zakonom, ovim 

Statutom i važećim zakonskim propisima.  

5.  Tajništvu će se dodijeliti proračun koji će omogućiti učinkovito funkcioniranje i, između 

ostalog, angažman u razvoju studija i istraživanja, tražiti savjete od vanjskih stručnjaka, povećati 

kapacitete članova Vijeća i zaposlenika u Tajništvu kao i objaviti svoje aktivnosti.  

 

 

 

POGLAVLJE VII -  POSTUPCI ZA PRIJAVU I NOMINACIJU 

ČLANOVAVIJEĆA 

 

Članak 22 

Postupak prijave 

 

1.  Devedeset (90) dana prije prestanka mandata članova Vijeća, Tajništvo objavljuje javnu 

obavijest kojom se pozivaju predstavničke organizacije zajednica da podnesu zahtjev za prijavu, 

kandidacijsku listu za članove Vijeća i lista delegata s pravom glasa. Na ovoj javnoj obavjesti, 

kandidati su također pozvani da se kandidiraju pojedinačno.  



 

11 / 19 
 

2.  U svrhu poticanja prijava, Tajništvo putem javne obavijesti u javnim informativnim 

medijima na službenim jezicima i jezicima zajednica prikuplja prijave predstavničkih organizacija 

svih zajednica i kandidata koji se kandidiraju pojedinačno.  

3.  Dio javne obavijesti je također:  

3.1.  zahtjev za prijavu predstavničkih organizacija zajednica;  

3.2.  zahtjev za prijavu kandidata predstavničkih organizacija zajednica;  

3.3.  informacije o kriterijima koje moraju ispunjavati predstavničke organizacije 

zajednica i kandidati za članove Vijeća.  

3.4.  zahtjev za prijavu kandidata koji se kandidiraju pojedinačno.  

4.  U roku od trideset (30) dana od dana objave javne obavjesti, predstavničke organizacije  

odgovarajuće zajednice mogu podnijeti zahtjev za Vijeće i moraju priložiti sljedeće dokumente:  

4.1.  ispunjeni zahtjev za prijavu;  

4.2.  potvrdu o upisu i statut predstavničke organizacije odgovarajuće zajednice;  

4.3.  popis aktivnosti predstavničke organizacije odgovarajuće zajednice;  

4.4.   izjava koja ističe ugled i dobar odnos sa zajednicom koju želi predstaviti;  

4.5.   izjava o neuključivanju u djelatnostima poremećaja međuetničkih odnosa u 

Republici Kosovo;  

4.6.  izjava o poštivanju Kodeksa ponašanja;  

4.7.  kandidacijsku listu za članove Vijeća koji bi trebao uključivati:  

4.7.1.   životopis kandidata;  

4.7.2.  kopiju identifikacijske isprave Republike Kosovo;  

4.7.3.  popis prioriteta u slučaju odabira kandidata kao predstavnika odgovarajuće 

zajednice u Vijeću;  

4.7.4.  dokaze iz suda da kandidat nije osuđen za kazneno djelo.  

4.8.  lista delegata koji sudjeluju i glasaju u izboru kandidata odgovarajuće zajednice.  

5.  U roku od trideset (30) dana od dana objave javne obavjesti, kandidati koji se kandidiraju 

pojedinačno mogu podnijeti zahtjev za Vijeće i moraju priložiti ove dokumente:  

5.1.  ispunjeni zahtjev za prijavu;  

5.2.   izjava koja ističe ugled i dobar odnos sa zajednicom koju želi predstaviti; 

5.3. izjava o neuključivanju u djelatnostima poremećaja međuetničkih odnosa u Republici 

Kosovo; 

5.4. izjava o poštivanju Kodeksa ponašanja; 

5.5. životopis kandidata; 

5.6. kopiju identifikacijske isprave Republike Kosovo; 

5.7. popis prioriteta u slučaju odabira kandidata kao predstavnika odgovarajuće zajednice 

u Vijeću; 

5.8. dokaze iz suda da kandidat nije osuđen za kazneno djelo. 
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Članak 23 

Kriteriji prihvatljivosti za članove Vijeća 

 

1.  Osoba ne može biti član Vijeća ako:  

1.1.   nema više od osamnaest (18) godina na dan sjednice za nominacije;  

1.2.   nije registrirana kao državljanin Republike Kosovo;  

1.3.   je osuđena pravomoćnom presudom za krivično djelo kažnjivo kaznom zatvora od 

šest (6) mjeseci ili više, ili za bilo koje kazneno djelo koje se odnosi na govor mržnje, 

diskriminaciju, netrpeljivost ili motivaciju etničkog nasilja, bez obzira na duljinu 

takve kazne.  

2.  Osoba koja je imala dva (2) mandata kao član Vijeća ne može ponovo biti izabrana za člana 

Vijeća.  

 

Članak 24 

Kandidacijska lista i lista delegata 

 

1.  Kandidacijska lista i lista delegata za glasovanje trebaju sadržavati sljedeće informacije:  

1.1.  kandidacijska lista za članove Vijeća mora sadržavati najmanje dva (2) kandidata 

od kojih pedeset (50) posto kandidata moraju biti muškarci i pedeset (50) posto moraju biti 

žene.  

1.2.  ako zajednica ima neparni broj mjesta u Vijeću, niti jedan od dva spola neće imati 

zastupljenost koja je niža od četrdeset (40) posto ili viša od šezdeset (60) posto na 

kandidacijskoj listi.  

1.3.  lista delegata koji će glasovati iz svake predstavničke organizacije zajednice koja 

se prijavljuje treba sadržavati dvije (2) osobe.  

 

Članak 25 

Kompletiranje i podnošenje dokumenata za prijavu 

 

1.  Tajništvo usmjerava predstavničke organizacije zajednica i kandidate koji se kandidiraju 

pojedinačno u popunjavanju i podnošenju zahtjeva za prijavu.  

2.  Tajništvo prima dokumente za prijavu od predstavničkih organizacija zajednica i kandidata 

koji se kandidiraju pojedinačno.  

 

Članak 26 

Razmatranje zahtjeva za prijavu 

1.  Tajništvo razmatra zahtjeve za prijavu predstavničkih organizacija zajednica i kandidata 

koji se kandidiraju pojedinačno.  

2.  U slučaju da prijava nije kompletirana, Tajništvo obavještava predstavničke organizacije 

zajednica i kandidate koji se kandidiraju pojedinačno u roku od sedam (7) dana od podnošenja 
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zahtjeva o dokumentima koji nedostaju, te isti moraju biti kompletirani u roku od sedam (7) dana 

od obavještavanja o nedostatku ispravne dokumentacije.  

3.  Predstavničke organizacije zajednica ili kandidati koji kandidiraju pojedinačno, a koji nisu 

dostavili dokumentaciju u skladu s ovim Statutom, ne mogu sudjelovati u sjednici za nominacije.  

4.  Tajništvo će na temelju pregledane dokumentacije obavijestiti predstavničke organizacije 

zajednica i kandidate koji se kandidiraju pojedinačno o ispunjavanju zahtjeva za prijavu u roku od 

petnaest (15) kalendarskih dana od dana završetka konačnog roka za prijavu.  

 

Članak 27 

Organiziranje sjednice za nominacije 

 

1.  U roku od petnaest (15) dana od dana podnošenja zahtjeva za prijavu od predstavničkih 

organizacija odgovarajućih zajednica i kandidata koji se kandidiraju pojedinačno, Tajništvo će 

organizirati održavanje sjednice za nominacije.  

2.  Tajništvo će pismeno obavijestiti predstavničke organizacije odgovarajućih zajednica i 

kandidate koji se kandidiraju pojedinačno o datumu i mjestu održavanja sjednice za nominacije 

najmanje pet (5) dana prije održavanja.  

3.  Obavijest, za predstavničke organizacije  zajednica i kandidate koji se kandidiraju 

pojedinačno, o sjednici za nominacije sadrži:  

3.1.   datum i mjesto održavanja sjednice za nominacije;  

3.2. popis predstavničkih organizacija zajednica koje će sudjelovati u nominiranju 

predstavnika odgovarajuće zajednice u Vijeću;  

3.3. predloženu kandidacijsku listu za članove Vijeća i listu delegata koji će glasovati na 

sjednici za nominacije.  

 

Članak 28 

Izborno povjerenstvo 

 

1.  Delegati predstavničkih organizacija odgovarajućih zajednica biraju iz svojih redova 

Izborno povjerenstvo od tri (3) člana kako bi osigurali pravilnost procesa glasovanja tijekom 

sjednice za nominacije.  

2.  Članovi Izbornog povjerenstva biraju predsjedatelja Izbornog povjerenstva iz svojih 

redova.  

3.  Na sjednici za nominacije, Izborno povjerenstvo osigurava redovitost procesa glasovanja, 

kako slijedi:  

3.1. Izborno povjerenstvo raspodjeljuje po jedan glasački listić za svakog delegata koji 

glasuje;  

3.2. glasački listić mora sadržavati imena svakog kandidata iz konačnog popisa kandidata;  
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3.3. delegati bi trebali glasovati o broju kandidata koji odgovara ukupnom broju 

predstavnika zajednice zastupljene u Vijeću;  

3.4. Izborno povjerenstvo izjavljuje nevažeće glasove ako delegat glasuje više od broja 

predstavnika zajednice u Vijeću;  

3.5. delegat će tijekom glasovanja staviti glasački listić u zatvorenu kutiju;  

3.6. nakon provedbe glasovanja, Izborno povjerenstvo otvorit će kutiju, brojati glasove 

dane svakom kandidatu i objaviti rezultate.  

 

Članak 29 

Objava rezultata 

 

1.  Izborno povjerenstvo objavljuje rezultate i priopćuje ih prisutnim delegatima.  

2.  Izborno povjerenstvo priprema izvješće o procesu glasovanja i rezultatima glasovanja i 

podnosi ga Tajništvu, predstavničkim organizacijama zajednica, kandidatima koji se kandidiraju 

pojedinačno i preko Tajništva i Kabinetu predsjednika.  

3.  Izvješće Izbornog povjerenstva sadrži, ali nije ograničeno na sljedeće podatke:  

3.1. popis s imenima kandidata za članove Vijeća;  

3.2. popis predstavničkih organizacija zajednica, delegata koji su glasali i promatrača koji 

su sudjelovali na sjednici;  

3.3. popis s konačnim rezultatom, rangiran prema dobivenim glasovima za svakog 

kandidata.  

4.  Na temelju izvješća Izbornog povjerenstva, tajnik Vijeća predlaže Predsjedniku listu s 

konačnim rezultatom, rangiranim prema glasovima za svakog kandidata.  

 

 

POGLAVLJE VIII -  ŽALBE NA PROCES PRIJAVE I 

NOMINACIJE ČLANOVA VIJEĆA 

 

Članak 30 

Pravo na žalbu 

 

1.  Predstavničke organizacije zajednica i kandidati koji se kandidiraju pojedinačno imaju 

pravo žalbe vezano uz odbijanje  sudjelovanja na sjednici za nominacije i  izborni proces.  

2. Žalbe u vezi s ne sudjelovanjem na sjednici za nominacije, te žalbe na izborni proces na 

sjednici za nominacije, upućuju se Predsjedništvu u roku od četrdeset osam (48) sati od primitka 

obavijesti od strane Tajništva, odnosno od objave rezultata od strane Izbornog povjerenstva.  

3.  Žalba ne sprečava ili prekida izborni proces.  

4.  Za sve zaprimljene žalbe odlučuje se najkasnije pet (5) dana od primitka žalbe u 

Predsjedništvu.  
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Članak 31 

Povjerenstvo za žalbe 

 

1.  Predsjednik, odlukom, osniva Povjerenstvo za žalbe kako bi razmotrilo žalbe vezane uz 

izborne postupke za članove Vijeća.  

2.  Povjerenstvo za žalbe bit će osnovano u roku od deset (10) dana od objave javne obavijesti 

kojom se pozivaju predstavničke organizacije  zajednica i kandidati koji se kandidiraju 

pojedinačno kako bi podnijeli zahtjev za prijavu.  

3.  Povjerenstvo za žalbe sastoji se od najmanje tri (3) člana i mora uključiti:  

3.1.  jednog predstavnika Kabineta predsjednika;  

3.2.  jednog predstavnika Odjela i  

3.3.  jednog predstavnika Tajništva.  

 

 

Članak 32 

Pregled žalbi od strane Povjerenstva za žalbe 

 

1.  Povjerenstvo za žalbe razmatra žalbu u roku od pet (5) dana od njenog primitka u 

Predsjedništvu.  

2.  Povjerenstvo za žalbe preispituje dokaze navedene u žalbi i sukladno tome odlučuje da li 

žalba treba biti prihvaćena ili ne.  

3.  Povjerenstvo za žalbe može zatražiti nazočnost svjedoka da svjedoče o konkretnom 

slučaju.  

 

Članak 33 

Odluke Povjerenstva za žalbe i obavještavanje stranaka 

 

1.  Povjerenstvo za žalbe donosi odluku većinom glasova nakon preispitivanja prigovora.  

2.  Povjerenstvo za žalbe putem tajnika Ureda obavještava stranke o donesenoj odluci.  

 

 

POGLAVLJE IX -  IMENOVANJE ČLANOVA VIJEĆA OD 

STRANE PREDSJEDNIKA 

 

Članak 34 

 Imenovanje kandidata 

1.  Predsjednik, odlukom, imenuje članove Vijeća, na temelju izvješća tajnika Tajništva 

Vijeća, kako je definirano člankom 29. ovog Statuta.  
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2.  Prilikom imenovanja članova Vijeća, Predsjednik će uzeti u obzir rang prema glasovima 

za svakog kandidata i jednaku spolnu zastupljenost.  

 

Članak 35 

Imenovanja u nedostatku predstavnika zajednice 

 

1.  U slučajevima u kojima bilo koja od zajednica nema svog predstavnik, Predsjednik imenuje 

člana Vijeća kao predstavnika zajednice kojoj isti nedostaje, prema sljedećim kriterijima:  

1.1.  da bude ugledna osoba iz redova određene zajednice;  

1.2.  da ima više od osamnaest (18) godina;  

1.3.  da je registriran kao državljanin Republike Kosovo;  

1.4.  da nije osuđen za kazneno djelo.  

2.  Osoba izabrana iz određene zajednice, prije  imenovanja članom Vijeća od strane  

Predsjednika, popunjava sljedeće dokumente:  

2.1.  izjava koja ističe ugled i dobar odnos sa zajednicom koju predstavlja;  

2.2.  izjava o neuključivanju u djelatnostima poremećaja međuetničkih odnosa u 

Republici Kosovo;  

2.3.  izjava o poštivanju Kodeksa ponašanja;  

2.4.  životopis kandidata;  

2.5.  kopiju identifikacijske isprave Republike Kosovo;  

2.6.  dokaze iz suda da kandidat nije osuđen za kazneno djelo.  

 

 

POGLAVLJE X -  ISTEK MANDATA ČLANOVA VIJEĆA 

 

Članak 36 

Istek mandata 

1.  Mandat člana Vijeća završava:  

1.1.  po isteku vremena na koje je imenovan;  

1.2.  po prijevremenom prestanku mandata.  

 

Članak 37 

Prijevremeni prestanak mandata 

1.  Članu Vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je imenovan, u slučaju:  

1.1.  otkaza;  

1.2.  smrti;  

1.3.  trajnog gubitka sposobnosti djelovanja  određenog od strane nadležnog suda;  
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1.4.  bolesti ili drugih zdravstvenih problema koji onemogućavaju vršenje funkcije člana 

Vijeća;  

1.5.  razrješenja.  

2.  Do prestanka mandata člana Vijeća, prema točki 1.5. iz stavka 1. ovoga članka, dolazi u 

slučajevima kada:  

2.1.  je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen za izvršenje krivičnog djela;  

2.2.  ne ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti kao član Vijeća;  

2.3.  bez razloga ne sudjeluje na tri (3) sastanka Savjetodavnog odbora.  

3.  Ako mandat člana Vijeća prestaje prije vremena, novo imenovanje donosi se sukladno 

Zakonu i ovom Statutu.  

4.  Novo imenovanje za zamjenu člana Vijeća donosi se u skladu s postupcima ovog Statuta, 

a novi član može služiti samo za vrijeme preostalog mandata zamijenjenog člana.  

 

Članak 38 

Zamjena članova 

 

Postupak zamjene člana kojem prestaje mandat prije isteka vremena na koje je imenovan je isti 

kao i način na koji se biraju članovi Vijeća u skladu s postupcima navedenim u ovom Statutu. 

 

 

POGLAVLJE XI -  PRORAČUN VIJEĆA 

 

Članak 39 

Proračun 

 

1.  Sukladno relevantnim odredbama zakona, godišnji proračun Vijeća proizlazi iz godišnjeg 

proračuna Ureda predsjednika.  

2.  Proračun Vijeća trebao bi biti dovoljan da osigura provedbu ustavnog i zakonskog 

mandata, puno i učinkovito funkcioniranje Vijeća, njegovih radnih grupa i Tajništva.  

3.  Ured predsjednika, pri određivanju visine godišnjeg proračuna, mora uzeti u obzir prijedlog 

Vijeća.  

 

Članak 40 

Naknade članova 

1.  Predsjedatelj, potpredsjedatelji, članovi Vijeća i članovi radnih grupa Vijeća imaju pravo 

na naknadu za njihov rad u Vijeću i  angažman za Vijeće.  

2.  Iznos naknade određen je odlukom Predsjednika na prijedlog Tajništva.  
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POGLAVLJE XII-  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 41 

Poslovnik o radu Vijeća 

 

1.  Vijeće usvaja Poslovnik o radu, kojim se utvrđuju unutarnji postupci za funkcioniranje 

Vijeća.  

2.  Vijeće usvaja Poslovnik o radu s dvije trećine (2/3) svojih članova.  

3.  Izmjene i dopune Poslovnika o radu donose se dvotrećinskom (2/3) većinom članova 

Vijeća.  

 

Članak 42 

Plan rada 

1. Vijeće u posljednjem tromjesečju svake godine odobrava godišnji plan rada za narednu 

godinu, s ciljem utvrđivanja ciljeva rada i aktivnosti Vijeća.  

2. U skladu s člankom 12. stavkom 10. Zakona, Vijeće upućuje Predsjedniku i Skupštini 

godišnje izvješće o radu za prethodnu godinu do 31. ožujka sljedeće godine.  

3. Godišnji plan rada i izvješće objavljuju se na web stranici Vijeća.  

 

Članak 43 

Donošenje akata 

1.  Poslovnik Vijeća i Kodeks ponašanja odobravaju se u roku od šest (6) mjeseci od 

stupanja na snagu ovog Statuta.  

2.  Poslovnik o radu Savjetodavnog vijeća za zajednice (25. 7.  2013.) i Kodeks ponašanja 

akreditiranih predstavničkih organizacija zajednica (20. 6. 2013.) nastavljaju se primjenjivati sve 

do donošenja Poslovnika i Kodeksa iz stavka 1. ovoga članka, pod pod uvjetom da nisu u sukobu 

s ovim Statutom.  

 

Članak 44 

Prijevod Statuta 

Tajništvo Vijeća, u suradnji s Odjelom, osigurava da se ovaj Statut prevodi na sve jezike članova 

Vijeća.  

 

 

Članak 45 

Stavljanje van snage 

1.  Stupanjem na snagu ovog Statuta, stavljaju se van snage:  

1.1. Statut donesen dekretom predsjednice Republike Kosovo br. KCC-001 - 2012 od 18. 

travnja 2012. godine i  
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1.2. Članak 30. Uredbe (P) br. 02/2016 o organizacijskoj strukturi Predsjedništva (8. 9. 

2016.). Odjel uključuje članak 21. ovog Statuta umjesto članka 30. Uredbe (P) br. 02/2016.  

 

Članak 46 

Stupanje na snagu 

Ovaj Statut stupa na snagu sedam (7) dana od dana donošenja dekreta Predsjednika.  

 

 

 

Hashim THAÇI  

__________________________  

Predsjednik Republike Kosovo 

 

 

Priština, 6. 12. 2017.  

 

 

 

 

Odobreno dekretom br. DNJ-02-2017,  

od 06. 12. 2017, Predsjednika Republike Kosovo, Hashim Thaçi 


