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АДМИНИСТРАТИВНО НАРЕЂЕЊЕ БР. 2001/24 
 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ АДМИНИСТРАТИВНОГ НАРЕЂЕЊА БР. 1999/2 
О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ УНМИК-а БР. 1999/4 О ВАЛУТИ  
КОЈА ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА КОСОВУ 

 
 
Специјални представник Генералног секретара,  
 
Сходно овлашћењу које му је дато чланом 5. Уредбе Привремене 
административне мисије Уједињених нација на Косову (УНМИК), број 1999/4 
од 2. септембра1999. године о валути која је дозвољена за коришћење на 
Косову, 
 
У циљу одређивања евра као валуте која ће се користити на Косову за све 
буџете, финансијске књиге и рачуне, као и за сва плаћања,   
 
Овим издаје следеће Административно наређење. 
 
Следствено томе, Административно наређење ће имати следећи текст и то од 
дана ступања на снагу овог Административног наређења:  
 
 

АДМИНИСТРАТИВНО НАРЕЂЕЊЕ БР. 1999/2 
 

О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ УНМИК-а БР. 1999/4 О ВАЛУТИ 
КОЈА ЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА КОСОВУ 

 
 

Специјални представник Генералног секретара, 
 
Сходно овлашћењу које му је дато чланом 5. Уредбе Привремене 
админстративне мисије Уједињених нација на Косову (УНМИК), број 1999/4 од 
2. септембра 1999. године о валути која је дозвољена за коришћење на Косову, 
 
У циљу одређивања евра као валуте која ће се користити на Косову за све 
буџете, финансијске књиге и рачуне, као и за сва плаћања, укључујући обавезна 
плаћања, 
 
Овим издаје следеће Административно наређење: 



 
 

 
 

 

 
 

Члан 1. 
Буџети, финансијски подаци и рачуни 

 
На основу члана 3. Уредбе УНМИК-а број 1999/4 буџети, финансијске књиге и 
рачуни свих физичких и правних лица, као и приватних предузећа, јавних 
власти, агенција или институција и УНМИК-а одређују се у немачким маркама 
(ДМ) или у еврима закључно са 31. децембром 2001. године а после тога ће се 
одређивати само у еврима.  
 
 

Члан 2. 
Обавезна плаћања и административне таксе 

 
2.1 На основу члана 4.1 Уредбе УНМИК-а број 1999/4, валута одређена за 
обавезна плаћања је ДМ или евро закључно са 28. фебруаром 2002. године а 
после тога плаћања ће се вршити само у еврима.  
 
2.2 На основу члана 4.2 Уредбе УНМИК-а број 1999/4 административна 
такса за лице које жели да уплати обавезна плаћања у динарима износиће десет 
процената (10%) од процењеног обавезног плаћања. 
 
2.3 Административне таксе и обавезна плаћања, ако се подмирују у 
динарима, биће израчунате у складу са најновијом девизним курсном који 
објави Управа за банкарство и платни промет Косова. 
 
 

Члан 3. 
Обавезна плаћања према закону у примени и прелазни механизми 

 
3.1 Од 1. јануара 2002. године, било које позивање на закон у примени у вези 
износа плативог у ДМ биће замењен еквивалентом износа у еврима по стопи 
конверзије од Е=1.95583 ДМ. 
 
3.2 У прелазном периоду закључно са 28. фебруаром 2002. године, сва 

плаћања, укључујући обавезна плаћања, могу и даље да се плаћају у ДМ. 
 
 

Члан 4. 
Ступање на снагу 

 
Ово Административно наређење ступа на снагу  21. децембра 2001. године. 
 
 
 
 

Ханс Хекеруп, 
Специјални представник Генералног секретара 


