
 

УРЕДБА БР. 2000/58 
УНМИК/УРЕД/2000/58 
19. октобар 2000. године 
 
 
О УСТАНОВЉАВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА ПИТАЊА 
ЛИЦА НАСТАЊЕНИХ ВАН СТАЛНОГ МЕСТА БОРАВКА 
 
 
Специјални представник Генералног секретара, 
 
На основу овлашћења која су му дата Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности 
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године, 
 
Узимајући у обзир допуњену Уредбу бр. 1999/1 Привремене управе Уједињених нација 
на Косову (УНМИК) од 25. јула 1999. године, о овлашћењима Привремене управе на 
Косову и Уредбу Унмик-а бр. 2000/1 од 14. јануара 2000. године о Заједничкој 
привременој управној структури на Косову, 
 
За потребе установљавања Административног одељења за питања лица настањених ван 
сталног места боравка, 
 
Овим објављује следеће: 
 
 
Члан 1 
АДМИНИСТРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПИТАЊА ЛИЦА НАСТАЊЕНИХ ВАН СТАЛНОГ 
МЕСТА БОРАВКА 
 
1.1 Овим се установљава Административно одељење за питања лица настањених ван 
сталног места боравка (у даљем тексту “Одељење”). 
 
1.2 Подразумева се да израз “питања лица настањених ван сталног места боравка” 
обухвата питања која се тичу образовних, друштвених, културних, хуманитарних, 
спортских, омладинских и медијских активности, као и помоћи информисањем ради 
олакшавања пословних улагања, регистровања гласача и обезбеђивања путних исправа. 
 
1.3 Ништа у овој Уредби неће се тумачити у смислу обухватања политичких, 
дипломатских и/или конзуларних питања или радњи. 
 
1.4 Одељење ће бити одговорно за питања лица настањених ван сталног места 
боравка, укључујући питања која се односе на чланове свих етничких, верских или 
језичких заједница са Косова, који привремено или стално живе ван Косова (у даљем 
тексту “лица настањена ван сталног места боравка”), и одржаваће везу са свим 
одговарајућим лицима и организацијама ван Косова. 
 
1.5 Одељење ће примењивати политичке смернице које буде формулисао Привремени 
управни савет у вези са питањима лица настањених ван сталног места боравка и чуваће 
недискриминаторски карактер свих активности. 
 



 

Члан 2 
ДЕЛАТНОСТИ 
 
2.1 Одељење може да даје политичке препоруке Привременом управном савету, преко 
Заменика специјалног представника Генералног секретара за Цивилну управу, између 
осталог, у вези са: 
 

(a) Општом стратегијом и начелима поступања и управљањем у вези са питањима 
лица настањених ван сталног места боравка; 

 
(b) Програмима за ефикасније, економичније и недискриминаторно управљање и 

поступање у вези са питањима лица настањених ван сталног места боравка; и 
 

(c) Припремањем уредби у вези са питањима лица настањених ван сталног места 
боравка. 

 
 
2.2 Одељење ће: 
 

(a) Примењивати стратегију и начела поступања у вези са питањима лица 
настањених ван сталног места боравка; 

 
(b) Прикупљати и анализирати демографске и друге податке о лицима настањеним 

ван сталног места боравка, укључујући организације и медијске установе; 
 

(c) Помагати лицима настањеним ван сталног места боравка, саветујући се са 
другим одговарајућим административним одељењима, организовање и 
деловање у области образовања, друштвеног рада, културе, хуманитарног рада, 
спорта, омладинских активности и медија; 

 
(d) Јачати и олакшавати комуникацију и контакте међу лицима и организацијама на 

Косову, и лицима и организацијама ван Косова, поступцима као што су: 
 

(i) развијање, ширење и размена информативних, културних, образовних и 
других материјала; и 

 
(ii) унапређивање личних контаката посетама, предавањима, представама, 

спортским приредбама, фестивалима и конференцијама. 
 

(е) Јачати и олакшавати прикупљање средстава и донација лицима настањеним ван 
места сталног боравка, њиховим групама и организацијама у сврхе наведене у 
параграфима (c) и (d) горе и систематизоваће расположиве податке о 
прикупљеним средствима и употреби таквих фондова; 

 
(f) Jачати и олакшавати пословна улагања на Косову лица настањених ван сталног 

места боравка обезбеђивањем података и помоћи при успостављању веза; 
 

(g) Координирати рад са другим одговарајућим административним одељењима, 
међународним и владиним агенцијама и невладиним организацијама о  
питањима која се тичу лица настањених ван сталног места боравка; 



 

(h) Олакшавати комуницирање између лица настањених ван места сталног боравка 
и њихових организација, са одговарајућим административним одељењима и 
обезбеђивати помоћ у информисању лица ван Косова у вези са питањима као 
што су регистровање грађана и гласача и путне исправе; 

 
(i) Се повезивати са одговарајућим личностима и организацијама и помагати им да 

предузимају хуманитарне акције, као: 
 

(i) олакшавање достојанственог, поступног и хуманог повратке на Косово 
лица настањених ван места сталног боравка; 

 
(ii) покретање питања положаја лица са Косова која су лишена слободе или 

се верује да су нестала ван Косова, и 
 

(iii) олакшавање враћања на Косово посмртних остатака лица са Косова; 
 

(ј) Уобличавати и примењивати буџет Одељења, уз одговарајуће праћење и 
извештавање; и 

 
(k) Обављати друге споредне делатности које Одељењу наложи Заменик 

специјалног представника Генералносг секретара за Цивилну управу. 
 
 
Члан 3 
КО-НАЧЕЛНИЦИ ОДЕЉЕЊА 
 
Ко-начелници Одељења, под надзором Заменика специјалног представника Генералног 
секретара за Цивилну управу, биће заједнички одговорни за: 
 

(a) Управљање Одељењем и обезбеђивање да делатности које су му поверене буду 
обављене; 

 
(b) Попуњавање особљем, организовање и управљање Одељењем, и издавање 

администраативних упутстава и оперативних смерница о било ком питању које 
спада у делатности Одељења; и 

 
(c) Ефикасно и економично управљање ресурсима које Одељењу обезбеђује 

Консолидовани буџет Косова или било који други извор. 
 
 
Члан 4 
ОСОБЉЕ И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 
 
Ко-начелници Одељења ће: 
 

(a) Примењивати недискриминативну политику запошљавања, планирану да 
обезбеди да састав особља Одељења одражава мултиетничку природу Косова; 

 
(b) Уложити напор да обезбеде једнаку заступљеност полова у свим областима и на 

свим нивоима унутар Одељења, и 



 

(c) Обезбедити да се запошљавање заснива на професионалним  квалификацијама, 
способностима и заслугама. 

 
 
Члан 5 
ПРИМЕНА 
 
Специјални представник Генералног секретара може да издаје административна 
упутства у вези са применом ове Уредбе. 
 
 
Члан 6 
ВАЖЕЋИ ЗАКОН 
 
Ова Уредба има првенство у односу на било коју одредбу важећег закона која није у 
складу са њом. 
 
 
Члан 7 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
Ова Уредба ступa на снагу 19. октобра 2000. године. 
 
 

Бернар Кушнер 
Специјални представник Генералног секретара 


