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АДМИНИСТРАТИВНО НАРЕЂЕЊЕ БР. 2002/3 

 
О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ УНМИК-а БР. 1999/16 

О УСПОСТАВЉАЊУ ЦЕНТРАЛНЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
И ОСТАЛИМ СРОДНИМ ПИТАЊИМА 

 
 
Специјални представник Генералног секретара, 
 
Сходно овлашћењу које му је дато чланом 8. Уредбе Привремене управе Мисије 
Уједињених нација на Косову (УНМИК) број 1999/16 од 6. новембра 1999. 
године, са изменама и допунама, о успостављању Централне пореске управе и 
осталим сродним питањима, 
 
Узимајући у обзир Уредбу УНМИК-а број 1999/4 од 2. септембра 1999. године о 
валути дозвољеној за коришћење на Косову, Уредбу УНМИК-а број 1999/3 од 
31. августа 1999. године, са изменама и допунама, о успостављању царине и 
осталих сродних служби на Косову, Уредбу УНМИК-а број 1999/20 од 15. 
новембра 1999. године, са изменама и допунама, о Управи за банкарство и 
платни промет на Косову, Административно наређење УНМИК-а број 1999/2 од 
2. септембра 1999. године, са изменама и допунама, о примени Уредбе УНМИК-
а број 1999/4 и Административно наређење УНМИК-а број 2001/8 од 6. јуна 
2001. године о примени Уредбе УНМИК-а број 1999/16, са изменама и 
допунама,  
 
Имајући у виду текући процес конверзије у монету евро и потребу да се спрече 
поступци који би могли да угрозе стабилност финансијског система на Косову, 
 
У циљу повећавања контроле кретања готовине, обвезница и хартија на 
доносиоца на Косову, 
 
Овим издаје следеће Административно наређење: 



 
 

 
 

 

Члан 1. 
Декларација новца и монетарних инструмената 

 
1.1 Од било које особе која носи, транспортује или преноси из било које 
земље или из осталих делова Савезне Републике Југославије (СРЈ) на Косово 
готовину, путничке чекове, банковне чекове и/или потврђене чекове било које 
врсте (у даљем тексту: «монетарни инструменти»), а који имају укупну вредност 
која прелази десет хиљада (10,000) евра захтеваће се: 
 
 (а) Да попуни, потпише и предају овлашћеном службенику на 
овлашћеном месту за улазак на Косово образац декларације у којој је наведен 
износ монетарних инструмената који особа у питању носи, превози или уноси. 
Особа у питању такође треба да на обрасцу декларације наведе извор тих 
монетарних инструмената; и 
 
 (b) Да те монетарне инструменте поднесе на преглед ако тако затражи 
овлашћени службеник.  
 
1.2 Овлашћени службеник може да, према свом дискреционом праву, 
затражи да се и било које лице или сва лица која путују са особом поменутом у 
члану 1.1 такође повинују захтевима која су утврђена овим чланом.   
 

 
Члан 2. 

Пропуштање да се пријаве монетарни инструменти 
 
2.1 Било која особа која пропусти да се повинује захтевима из члана 1. чини 
прекршај који се може казнити новчаном казном у износу од 25% укупне 
вредности монетарних инструмената који се носе, транспортују или преносе. 
Међутим, ако је такав пропуст, према процени надлежних службеника, настао 
услед грешке која није од значаја или ако је начињен без намере да се погрешно 
представи, прикрије или завара, тада овлашћени службеници могу да затраже од 
особа које су у питању да попуне, потпишу и предају исправљену декларацију. 
Ако је таква исправљена декларација прихватљива за овлашћене службенике, 
неће бити покренут поступак против особе која је у питању.  
 
2.2 Овлашћени службеник је дужан да особи која је направила прекршај из 
члана 2.1 изда писано обавештење на стандардном обрасцу, у којем се наводи 
врста прекршаја и наметнута новчана казна која се мора платити на лицу места.  
 
2.3 Ако таква особа не плати одмах дату новчану казну, овлашћени 
службеник треба да заплени (а) или онај део укупне вредности свих монетарних 
инструмената које је особа у питању носила, транспортовала и/или преносила, а 
који прекорачује десет хиљада (10.000) евра, (б) или онај део који износи 25% 
укупне вредности свих новчаних инструмената које је особа у питању носила, 
транспортовала и/или преносила, с тим да изабере већи од та два износа.  
 



 
 

 
 

 

2.4 Ако се вредност монетарних инструмената не може поделити ради 
прмене одредаба члана 2.3, овлашћени службеници имају право да заплене 
монетарне инструменте у довољној вредности да би покрили тражени одређен 
износ. 
 
2.5 Након заплене из члана 2.3, овлашћени службеници су дужни да особи у 
питању издају писану потврду у којој су наведене чињенице од значаја и износ 
заплењених и задржаних монетарних инструмената.  
 
2.6 Монетарни инструменти заплењени и задржани у складу са овим чланом 
треба да, по могућству, буду држани на посебним бескаматним рачунима код 
БПК на име УНМИК-а или да се на други начин чувају на сигурном код БПК 
док се новчана казна не уплати у потпуности, или док стварно надлежан суд не 
одлучи другачије, или ако је другачије прописано овим Админстративним 
наређењем. 
 
2.7 Ако особа чија је готовина заплењена на основу члана 2.3 у року од 30 
дана од дате заплене плати новчану казну коју је првобитно била дужна да 
плати, надлежан орган треба да уреди повратак датих новачаних инструмената 
или њихове еквивалентне вредности, како буде одговарајуће. Повраћај треба 
завршити у року од 5 дана од дана пријема уплате новчане казне.  
 
2.8 Ако особа која плати новчану казну у року од 30 дана који је прописан 
чланом 2.2, није у могућности да лично подигне заплењене монетарне 
инструменте, он или она може да: 
 
 (а) Овласти друго лице да подигне заплењене монетарне инструменте 
у његово/њено име и/или да надлежном органу преда потписан и оверен 
документ којим се тај надлежни орган упућује да врати монетарне инструменте 
другом именованом појединцу; или 
 
 (b) Поднесе писани захтев насловљен на БПК да стави у депозит 
монетарне инструменте на посебан рачун УНМИК-а у име те особе, све док 
особа у питању или овлашћена особа не подигну лично монетарне инструменте 
о у смислу члана 2.8 (а).  
 
2.9 Ако је новчана казна у потпуности плаћена у року од 30 дана који је 
прописан чланом 2.2, али се заплењени монетарни инструменти не подигну у 
року од 12 месеци од дана заплене, губи се право на та монетарна средства у 
корист УНМИК-а а средства се депонују у Косовски консолидовани буџет. 
 
2.10 Ако особа не плати новчану казну наметнуту на основу члана 2.1 у року 
од 30 дана, предмет се пребацује надлежном суду ради одлучивања у складу са 
чланом 3.  
  
2.11 Лице којем је изречена новчана казна из члана 2.1, или чији су монетарни 
инструменти заплењени на основу члана 2.3, има право да оспори наметање 



 
 

 
 

 

новчане казне или заплену, пред надлежним судом у року од 30 дана од дана 
обавештења којим се намеће новчана казна, односно писане потврде којом се 
потврђује заплена.  

 
 

Члан 3. 
Судски поступак 

 
3.1 Надлежан суд који је обавештен о предмету у складу са члановима 2.10 
или 2.11 може да: 
 
 (а) Потврди новчану казну и/или заплену а тамо где је то 
одговарајуће, да наложи умањење новчане казне и/или примењених трошкова 
од заплењених монетарних инструмената. На преостали део се губи право у 
корист УНМИК-а а средства се депонују у Косовски консолидовани буџет.  
 
 (b) Укине или умањи износ новчане казне, или укине заплену или 
умањи износ монетарних инструмената који подлежу заплени, ако суд сматра да 
процењена новчана казна или извршена заплена нису били у сагласности са 
овим Административним наређењем или да је прекршен закон у примени. 
Монетарни инструменти у њиховој вредности ће бити задржани 6 месеци од 
дана судског налога, ако се особа у питању не појави на суду или пропусти да 
их подигне. Након истека рока од 6 месеци, ако особа која је у питању не 
подигне односне монетарне инструменте а не буде донета одлука или налог 
надлежног суда, губи се право на монетарне инструменте у њиховој вредности у 
корист УНМИК-а и депонују се у Косовски консолидовани буџет.  
 
3.2 Новчана казна, заплена и задржавање који су извршени на основу члана 
2. и оспорени у судском поступку, настављају се без обзира на оспоравање такве 
новчане казне, заплене и задржавања пред надлежним судом, осим ако тај суд 
другачије одлучи или ако је другачије прописано у овом Административном 
наређењу.  
 
3.3 Овлашћени службеник неће бити правно ни материјално одговоран за 
насталу штету или губитак због поступака учињених у доброј намери или због 
пропуста у извршавању његових/њених службених дужности према овом 
Административном наређењу.  
 
 

Члан 4. 
Административни механизми 

 
Ово Административно наређење се спроводи под укупним овлашћењем и 
надзором УНМИК-а, преко службеника Централне пореске управе, царинских 
службеника, полиције, снага безбедности и било којих других власти које 
одреди Специјални представник Генералног секретара.  
 



 
 

 
 

 

Члан 5. 
Ступање на снагу 

 
Ово Административно наређење ступа на снагу 26. фебруара 2002. године.  
 
 
 
 
      Михаел Штајнер 
    Специјални представник Генералног секретара 
 
 
 
 
 
 


