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УРЕДБА БР. 2004/50 

 
О УСТАНОВЉАВАЊУ НОВИХ МИНИСТАРСТАВА И 
 УВОЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА ПРЕМИЈЕРА И  
ЗАМЕНИКА МИНИСТАРА У ИЗВРШНОМ ОГРАНКУ   

 
 
Специјални представник Генералног секретара, 
 
Сходно овлашћењима која су му дата Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности 
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године, 
 
Узимајући у обзир измењену и допуњену Уредбу  Привремене администрације мисије 
Уједињених нација на Косову (УНМИК) бр. 1999/1 од 25. јула 1999. године о 
овлашћењима Привремене администрације на Косову,   
 
Поступајући у складу са Уставним оквиром за привремену самоуправу на Косову 
(Уредба УНМИК-а бр. 2001/9 од 15. маја 2001. године), 
 
Пошто је прогласио допуњену и измењену Уредбу УНМИК-а бр. 2001/19 од 13. 
септембра 2001. године о установљавању Извршног огранка Привремених институција 
самоуправе на Косову, и Уредбу УНМИК-а бр. 2002/5 од 4. марта 2002. године којом се 
мења и допуњује Уредба УНМИК-а бр. 2001/19,    
 
За потребе допуњавања Уредбе УНМИК-а бр. 2001/19, у очекивању довршавања 
измена и допуна те Уредбе, установљавањем нових министарстава и увођењем 
положаја Заменика Премијера и положаја заменика министара у Извршном огранку 
Привремених институција самоуправе, 
 
Овим проглашава следеће:   
 
   

Члан 1. 
Нова министарства 

 
1.1 Установљују се следећа нова министарства Извршног огранка Привремених 
институција самоуправе: 
 
  

 
(а) Министарство заједница и повратка. Министарство је одговорно за 

питања промовисања и заштите права заједница и њихових припадника, укључујући 
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право на повратак, и олакшавање и координацију развоја и примене односних 
активности и стратегија;  
 

(b) Министарство енергије и рударства. Миннистарство је генерално 
одговорно за сектор енергетике и за одговарајуће рударске операције водећи рачуна о 
олакшавању развоја и примени кохерентне стратегије енергетике и рударства за 
Косово; и 
 
 (c) Министарство локалне управе. Миннистарство је одговорно за питања 
промовисања ефикасне локалне самоуправе. При извршавању својих надлежности 
ефикасне локалне управе, Министарство је одговорно за обезбеђивање претпоставки 
централног контролисања јавних служби, да би оне удовољиле потребама свих 
заједница и обезбедиле једнак приступ тим службама.  
 
1.2 Детаљне одговорности и функције министарстава наведених у Члану 1.1 
утврђује наредна Уредба која мења и допуњује Уредбу УНМИК-а бр. 2001/19. 
Министарства преузимају своје одговарајуће надлежности и одговорности након 
ступања на снагу Уредбе која мења и допуњује Уредбу УНМИК-а бр. 2001/19. До тог 
момента речене надлежности и одговорности наставиће да врше власти и тела која су 
тренутно одговорна за њихово извршавање.  
 
 

Члан 2. 
Заменик Премијера и заменици министара 

 
2.1 Унутар Извршног огранка могу да буду установљени положаји Заменика 
Премијера и заменика министара. Заменика Премијера и заменике министара наименује 
Премијер, након одобравања кандидата о којима је реч од стране Скупштине Косова.  
Кандидате за те положаје бира и предлаже Скупштини Косова Премијер, након 
консултовања на политичком нивоу и у координацији са СПГС-ом. Избор кандидата 
врши се на начин који потпуно узима у обзир захтеве обезбеђивања једнаке 
представљености косовских Срба и других невећинских заједница. Функције и 
одговорности Заменика Премијера и заменика министара додељују респективно 
Премијер и министри о којима је реч, подложно одобрењу Владе. 
 
2.2 Ако положај Премијера буде привремено упражњен, Заменик Премијера врши 
функције Премијера.  
 
2.3 Ако неки министар привремено није у могућности да врши своје дужности, 
функције министра врши заменик министра, или, ако он/она није расположив/а, виши 
чиновник министарства којег наименује министар.  
 

 
Члан 3. 

Важећи закон 
 

Ова Уредба има првенство над било којом одредбом важећег закона која није сагласна 
са њом.  
 
 

Члан 4. 
Ступање на снагу  



 3

 
Ова Уредба ступа на снагу 2. децембра 2004. године. 
  
 
 
 

Сорен Јесен-Петерсен 
     Специјални представник Генералног секретара 
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