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УРЕДБА БР. 2004/28 
 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ВЕТЕРИНИ 
КОЈЕГ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА 

 
 
Специјални представник Генералног секретара, 
 
Сходно овлашћењима која су му дата Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности 
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године, 
 
У складу са Члановима 8.1, 9.1.44 и 9.1.45 Уставног оквира за привремену самоуправу 
(Уредба УНМИК-а бр. 2001/9), 
 
Узимајући у обзир допис Председника Скупштине Косова од 6. јула 2004. године у вези 
са Законом о ветерини којег је усвојила Скупштина Косова 16. јуна 2004. године, 
 
Овим проглашава важећим од дана потписивања Закон о ветерини којег је усвојила 
Скупштина Косова (Закон бр. 2004/21) у прилогу овој Уредби, при чему: 
 

(a) одредбе Закона, посебно оне изнете у Члановима 4(ф), 6.2(д), 11.2, 21. и 
37. морају да буду примењене у пуној сагласности са Члановима 8.1 (м) до (п) Уставног 
оквира за привремену самоуправу, а изрази “увоз” и “извоз” дефинисани у Члану 3. 
Закона и изрази који из њих произилазе бивају тумачени у циљу примене на начин који 
је у складу са Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности Уједињених нација; 

 
(b) У Члану 2.1 (а)(ии), израз “прописи” бива замењен  са “административна 

упутства”; у Члану 6.2(д), речи “представљају Косово” бивају замењене са “учествују”; 
у Члановима 15.2, 16.2 и 17.2 речи “објављивање у Службеном листу” бивају замењене 
са ”званично објављивање”; у Члановима 45. и 46. речи “казнене одредбе” бивају 
замењене са “административне казне”; у Члану 47. реч “привремено” бива избрисана; 

 
(c) Чланови 45.3 и 45.4 бивају избрисани и замењени новим Чланом 45.3 који 

гласи: 
 

Ко год, у време када се сумња да постоји или када је потврђена епидемија која 
може да угрози узгој сточног фонда, не поступи према наредби или одлуци коју 
донесе КВТС у складу са овим Законом у циљу обезбеђивања мера за сузбијање 
или спречавање болести, биће кажњен у складу са важећим одредбама 
Привременог кривичног закона Косова. 

 
Промене под (б) и (ц) морају да буду унете у коначни званични текст Закона. 
 



 
 
 
Потписано 30. јула 2004. године. 
 
 
 
      Чарлс Брејшоу     

Вршилац дужности Специјалног представника Генералног секретара 
       


