
UNITED NATIONS 
United Nations Interim 
Administration Mission  

in Kosovo 
 

 
UNMIK 

NATIONS UNIES 
Mission d’Administration 

Intérimaire des Nations Unies 
au Kosovo 

 
 

УНМИК/УР/2006/37 
23. јун 2006. године 

 
УРЕДБА БР. 2006/37 

 
О ПРОГЛАШЕЊУ 

ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
КОЈЕГ ЈЕ УСВОЈИЛА СКУПШТИНА КОСОВА 

 
Специјални представник Генералног секретара, 
 
Сходно овлашћењу које му је дато на основу Резолуције бр. 1244 (1999.) 
Савета безбедности Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,  
 
У складу са Чланом 8.1 и ставовима 9.1.26(а) и 5.1(н) Уставног оквира за 
привремену самоуправу на Косову (Уредба УНМИК-а бр. 2001/9 од 15. маја 
2001. године), 
 
Узимајући у обзир допис Председника Скупштине Косова, од 29. јуна 2006. 
године, у вези са Законом о пољопривредном земљишту, којег је 24. јуна 
2006. године усвојила Скупштина Косова,  
 
Напомињући да одредбе Закона не смеју да прејудицирају надлежност 
Специјалног представника Генералног секретара сходно Резолуцији СБУН 
бр. 1244 (1999), нити његова резервисана овлашћења и одговорности сходно 
Уставном оквиру за привремену самоуправу на Косову,  
 
Овим проглашава, важећим од дана потписивања, Закон о пољопривредном 
земљишту (Закон бр. 02/Л-26) којег је усвојила Скупштина Косова, а који се 
налази у прилогу овој Уредби, с тим да: 
 

(а)  Закон, а посебно Чланови 5.5, 5.6, 20.4, 25(ф), и 30 до 37, морају  
у потпуности да буду примењивани у складу са измењеном и допуњеном 
Уредбом УНМИК-а бр. 2002/12 од 13. јуна 2002. године о успостављању 
Косовске повереничке агенције, без прејудицирања надлежности Косовске 
повереничке агенције наведених у уредби, као и права корисника из 
приватизационог процеса. 
  
 (б) На крају Члана 24.2, мора да буде додат текст “у складу са 
поступцима који ће бити утврђени у наредном административном упутству ”; 
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 (ц) Наслов поглавља VII мора да буде замењен насловом 
“Административне санкције”, а речи “грађанско насиље/прекршај” морају у 
целом поглављу да буду замењене речју “прекршаји”; 
 

(д) У Члану 43, речи “починилац прекшаја може да буде кажњен” 
морају да буду замењене речима “дотично лице може да буде предмет”; 

 
Горе наведене измене под (б), (ц) и (д) морају да буду унете у коначан званичан 
текст закона.  

  
 
 
Потписано 23. јуна 2006. године.  
 
 
 
 
 
 
 

Сорен Јесен-Петерсен 
Специјални представник Генералног секретара  
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