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УРЕДБА БР. 2005/49 

 
О ПРОГЛАШЕЊУ 

ЗАКОНА О НАВОДЊАВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
КОЈЕГ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА 

 
Специјални представник Генералног секретара, 
 
Сходно овлашћењу које му је дато на основу Резолуције 1244 (1999) Савета 
безбедности Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,  
 
У складу са Поглављем 8 и Члановима 9.1.44 и 9.1.45 Уставног оквира за 
привремену самоуправу на Косову (Уредба УНМИК-а бр. 2001/9 од 15. маја 
2001. године),  
 
Узимајући у обзир допис Председника Косова, од 5. априла 2005. године, у 
вези са Законом о наводњавању пољопривредног земљишта, којег је 23. 
марта 2005. године усвојила Скупштина Косова,  
 
Напомињући да одредбе Закона не смеју да прејудицирају надлежност 
Специјалног представника Генералног секретара сходно Резолуцији бр. 
1244 (1999) Савета безбедности Уједињених нација, нити његова 
резервисана овлашћења и одговорности сходно Уставном оквиру за 
привремену самоуправу на Косову, а посебно у вези са Члановима 8.1(q) и 
8.1(р) Уставног оквира за привремену самоуправу на Косову,  

 
Овим проглашава, са ступањем на снагу на дан потписивања, Закон о 
наводњавању пољопривредног земљишта (Закон бр. 02/Л-9), којег је 
усвојила Скупштина Косова, који је дат у прилогу овој Уредби, под 
условом да: 
 

(a) Закон мора да буде спроведен у потпуности у складу са 
Уредбом УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године, са изменама и 
допунама, о Успостављању Косовске повереничке агенције; 
 

(b) У Члану 1, реч “успостављање” мора да буде замењена речју 
“организовање”; 
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(c) У Члану 2, речи “, према потреби,” морају да буду додате после 
речи “регистрација”, и реч “удружења” мора да буде додата после речи 
“предузећа за наводњавање”; 

 
(d) У Члану 3, у дефиницији “предузећа”, речи “јавно предузеће” 

морају да буду замењене текстом “предузеће или компанија под управом 
Косовске повереничке агенције (КПА)”; дефиниција “преноса” мора да 
буде измењена и да гласи “ ‘Пренос значи пренос одређених одговорности 
у вези са коришћењем секундарних и терцијарних канала са предузећа на 
удружења и савезе”;  
 

(e) У Члану 5.1 б), реч “утврдити” мора да буде замењена речју 
“развијати”; У Члану 5.1 д) речи “у координацији са КПА” морају да буду 
додате после речи “даје пристанак”, а реч “одређени” мора да буде додата 
после речи “одговорности”; Члан 5.1 е) бива избрисан; 

 
(f) У заглављу Члана 5.2, речи “надзор и контрола” морају да буду 

замењене речима “праћење и усмеравање”; у Члану 5.2 а) реч “предузећа” 
испред речи “удружење” мора да буде избрисана и, на крају реченице, 
морају да буду додате речи “и списак предузећа”; у Члану 5.2 б) реч 
“упућује” мора да буде замењена речју “води”; у Члану 5.2 д) реч “чланови” 
мора да буде замењена речима “њеног члана/њених чланова”; 

 
(g) Чланови 5.3 и 5.4 бивају избрисани;  

 
(h) У Члану 6.1, речи “регистрован и лиценциран” морају да буду 

замењене речима “прописно овлашћен”;  
 

(i) Члан 6.2 мора да буде измењен у потпуности и да гласи 
“Предузећа морају да раде у складу са условима њихових статута, у складу 
са овлашћењима која су им одобрена сходно важећем закону. У овлашћењу 
морају да буду наведени важећи услови за одобравање права, територије, 
трајања и продужења трајања.”;  
 

(j) У заглављу Члана 6.3, речи “и налазе се под управом КПА” 
морају да буду додате после речи “надлежности”, и реч “јавна” испред речи 
“предузећа” бива избрисана;  

 
(k) У првом реду Члана 6.4, реч “вода” мора да буде избрисана, и 

речи “- дефинишу одговорности и границе између њих и удружења” морају 
да буду додате на крају текста; 

 
(l) Члан 6.5 бива избирсан;  

 
(m) Текст Члана 7.1 мора да буде измењен и гласи. “О преносу 

одлучује надзорни одбор предузећа”;  
 

(n) У Члановим 7.2 и 7.3 речи “од одговорности” бивају избрисане; 
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(o) У наслову Поглавља В реч “НАВОДЊАВАЊЕ” мора да буде 

додата испред речи “ДАЖБИНЕ ЗА ВОДУ”;  
 

(p) Текст Члана 8.2 мора да буде измењен и гласи. “Власници 
земљишта у области која бива наводњавана дужни су да плаћају трошкове 
одржавања главне мреже без обзира да ли користе систем за наводњавање 
или не. Корисници воде за наводњавање у области која бива наводњавана су 
такође дужни да плаћају такве трошкове. Дажбине бивају убиране од 
власника или корисника воде на дотичном земљишту.”  

 
(q) У Члану 10.2 речи “или користи” морају да буду додате након 

речи “поседује”; 
 

(r)  На крајевима Чланова 14 а) и 24 а) и ц) морају да буду додате 
речи “у оквиру услова преноса”; 

 
(s) У наслову Поглавља X реч “вода” бива избрисана; 

 
(t) У Члану 30, речи “од стране Министарства” морају да буду 

замењене речима “у складу са важећим законом”;  
 

(u) У заглављу Члана 33.1, реч “предузећа” мора да буде 
избрисана, а речи “и списак предузећа” морају да буду додате после речи 
“савези”; 
 

(v) Наслов Поглавља XИВ “КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ” мора да буде 
замењен налсовом “АДМИНИСТРАТИВНЕ САНКЦИЈЕ”; и  

 
(w) У Члану 36.1, речи “новчана казна” морају да буду замењене 

речима “административна санкција (новчана казна)”. 
 
Ове измене наведене у тачкама (б) до (w) морају да буду одражене у 
коначном званичном тексту Закона. 

 
 

Потписано 25. новембра 2005. године.  
 
 
 
 

 Сорен Јесен-Петерсен 
Специјални представник Генералног секретара
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