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PARATHËNIE
Versioni i punës që kishte të bënte me lirinë e qarkullimit së mallrave dhe njerzve ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës në dritën e bashkëpunimit regjional është përpiluar qysh në nëntor të
vitit 2010. Atëbotë ende nuk kishte paralajmërime se do të vinte deri te dialogu Beograd –
Prishtinë në Bruksel e as kur do të niste. Atëherë nuk ishte e mundur të dihej nëse tema e
parë e këtyre negociatave do të ishte pikërisht liria e qarkullimit të njerzve dhe mallrave, gjë
që në verën e vitit 2011 do të sillte deri te ngjarjet dramatike në veri të Kosovës. Versioni i
punës së projektit në fillim të shkurtit i u është paraqitur zyrtarëve të BE në Bruksel, dhe këta
të fundit e udhëzuan Qendrën për Regjionalizëm e cila ishte në cilësinë e propozuesit të
projektit, të kontaktojë Delegacionin e BE‐së në Beograd, ku ishte shpallur një konkurs, me
kushtet e të cilit përputhej edhe tema e këtij projektit. Në fund të qershorit projekti është
miratuar nga ana e Delegacionit të BE‐së, ndërsa aktivitetet e projektit kanë nisur në fillim të
korrikut, kur në Bruksel ishin duke u zhvilluar negociatat Beograd – Prishtinë, dhe ku që nga
fillimi kërkoheshin zgjidhjet pikërisht për problemet me të cilat ky projekt merret.
Në fillim të projektit është themeluar ekipi i ekspertëve në të cilin nga Serbia merrnin pjesë:
‐ Dr Predrag Bjelić, profesor inordinar në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të
Beogradit, ekspert nga fusha e qarkullimit së mallrave
‐ Bisera Šećeragić, ekonomiste, eksperte nga fusha e ekonomisë gri
‐ Vladimir Petronijević, konsulent në projekt, pjesa për lirinë e qarkullimit së njerëzve,
Serbi
Nga ana Kosovare, në projekt ishin të kyçur këta ekspertë:
‐
‐

Doruntina Vinca, eksperte nga fusha e antropologjisë dhe shkencave politike,
eksperte nga fusha e qarkullimit së mallrave
Hajrulla Çeku, ligjëron vetëqeverisjen dhe politikën lokale, konsulent i projektit në
fushën e lirisë së qarkullimit së mallrave

Ekspertët kanë punuar bashkërisht në grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave që kishin
të bëjnë me lirinë e qarkullimit të mallrave dhe njerëzve.
Qëllimi themelor i punës së grupit të ekspertëve ishte të përpilohet një raport me
rekomandime qeverive në Beograd dhe Prishtinë, si dhe BE‐së si ndërmjetësuese të
negociatave. Ky dokument, si rezultat përfundimtar i punës grupore të ekspertëve, është
shkruar në bazë të këtyre detyrave në vijim që u janë dhënë grupit të ekspertëve:
•
•
•
•
•

Një vështrim në rregulloret e Serbisë dhe të Kosovës lidhur me transportin e mallrave
ndërmjet këtyre dy entiteteve;
Të shqyrtohet përputhshmëria e rregulloreve dhe praktikave me CEFTA;
Të rishikohet metodologjia e evidentimit të mallrave nga ana e shërbimit doganor të
Serbisë dhe të Kosovës;
Të krahasohen të dhënat e evidentuara gjatë pesë viteve të fundit në të dy anët;
Të shqyrtohet mënyra e evidentimit të mallrave në kalimet 1 dhe 2 nga ana e EULEIX‐
it, si dhe qarkullimi i mëtejshëm i tyre;
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•
•

•
•
•
•
•

Të vlerësohet zona gri e mundshme si dhe dëmet që do të përjetonin Serbia dhe
Kosova nga ajo;
Të jipen rekomandime si të tejkalohen problemet në qarkullimin e lirë të mallrave
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në pajtim me CEFTA; rekomandime për harmonizimin
e këtyre dy sistemeve doganore, si dhe mënjanimi i kushteve që lejojnë qarkullimet
joligjore të mallrave;
Shqyrtimi i rregulloreve në Serbi dhe Kosovë që kanë të bëjnë me dokumentet e
udhëtimit dhe pranimi i tyre nga ana e Serbisë;
Të shqyrtohet problemi i qytetarëve të Kosovës të cilët hyjnë në Serbi vetëm me
dokumentet e udhëtimit të cilat i ka lëshuar Republika e Kosovës;
Të shqyrtohen vështirësitë dhe manipulimet (regjistrimi i vendqëndrimit të rrejshëm)
e qytetarëve të Kosovës për të fituar pasaportën e Republikës së Serbisë;
Të shqyrtohen rregulloret që kanë të bëjnë me targat e veturave në Serbi dhe
Kosovë;
Të shqyrtohen vështirësitë të cilat hasen në praktikë për shkak të pamundësisë së
hyrjes në Serbi me targat ekzistuese Kosovare të veturave, si dhe përdorimi i targave
të reja të Republikës së Serbisë në Kosovë, si dhe dhënia e rekomandimeve si të
tejkalohen problemet ekzistuese dhe të mundësohet qarkullimi i lirë i njerëzve nëpër
kufi, përfshirë këtu edhe automjetet e udhëtarëve.

Pika themelore fillestare e ekipit të projektit ishte që nëpërmjet të gjeturave të ekipit të
ekspertëve dhe rekomandimeve që do të dalin nga të gjeturat, të ndihmohet jo vetëm
procesi i negocimit në Bruksel, por edhe zbatimi i marrëveshjeve që do të dakordoheshin në
këtë fushë. Ky projekt mund t’i kontribuojë këtij qëllimi, sepse nëpërmjet punës së grupit të
përzier të ekspertëve nga Serbia dhe Kosova, ishte e mundur të grumbullohen të dhënat e
sakta nga organet zyrtare të Serbisë dhe të Kosovës, dhe me kryqëzimin e këtyre të dhënave
kemi fituar fotografinë e plotë të gjendjes në këtë fushë, vështirësive të cilat pengojnë
qarkullimin e lirë të mallrave dhe njerëzve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, si dhe
rekomandime për zgjidhjen e tyre. Kjo është përparësia e këtij projektit, sepse asnjëra palë
në këto negociata, bile as BE si ndërmjetësuese, nuk posedonte me të dhënat e kryqëzuara
për një arsye të thjeshtë se ndërmjet organeve përgjegjëse të Serbisë dhe Kosovës, për
fushat me të cilat ky projekt merret që nga fillimi i negociatave, nuk ekzistonte bashkëpunimi
i cili do të mund të sjellte rezultate të tilla të cilat do të rekomandonte edhe ky punim i
ekspertëve.
Duke pasur parasysh faktin që puna zhvillohej krahas me procesin e negocimit në Bruksel,
ekspertët kanë marrë mbi vete detyrën të përcjellin se çka po dakordohet në Bruksel, si dhe
të shqyrtojnë pasojat e tyre të mundshme pozitive ose negative në fushën të cilën ky projekt
e adreson.
Në këtë publikim janë të përmbajtura rezultatet paraprake të punës së ekipit të projektit,
dhe ato do të shqyrtohen në tryezat e rrumbullakëta që do të mbahen në Beograd,
Prishtinë, Novi Pazar dhe Mitrovicë.
Më pastaj do të përpilohet raporti përfundimtar i ekipit të ekspertëve i cili do të prezantohet
në Beograd, Prishtinë dhe në Bruksel.
Aleksandar Popov, drejtor i projektit
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I. QARKULLIMI I MALLRAVE NDËRMJET SERBISË DHE KOSOVËS

Pas miratimit të Rezolutës 1244 (UNSCR 1244) nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara më 1999 e cila e ndërpreu intervenimin e NATO‐s në Republikën Federale të
Jugosllavisë (RFJ), dikur tregu i përbashkët jugosllav u shpërbë në tre regjione doganore –
Serbia (e ngushtë, përfshirë këtu Serbinë Qendrore dhe Krahinën Autonome të Vojvodinës),
Mali i Zi, dhe Kosova. Mali i Zi në mënyrë të njëanshme e mori përsipër përgjegjësinë të
krijojë dhe të zbatojë politikën e jashtme tregtare për territorin e vet doganor. Ky akt i
pushteti malazez më vonë u legalizua me miratimin e Marrëveshjes së Beogradit më 2003, e
cili e konstituoi bashkësinë e re shtetërore të Serbisë dhe të Malit të Zi. Në pajtim me
dispozitat e Rezolutës 1244 (UNSCR 1244), Kosova e cila paraqiste pjesën përbërëse të
Republikës së Serbisë u vendos nën mbikëqyrjen e bashkësisë ndërkombëtare, dhe më
pastaj u themelua misioni i posaçëm i Kombeve të Bashkuara – misioni në Kosovë (UNMIK).
Kosova, sikurse edhe theksohet në përshkrimin e këtij territorit në kuadër të Rezolutës, u
shndërrua në një territor të posaçëm doganor, me faktin se autoriteti kryesor në krijimin dhe
zbatimin e politikave tregtare të Kosovës është bartur në UNMIK.
Në vitin 2006 me aktin e nënshkrimit të marrëveshjes së CEFTA (Marrëveshja për Tregti të
Lirë në Evropën Qendrore) Serbia në mënyrë efektive e pranoi Kosovën si territor të
posaçëm doganor1. UNMIK paraqitej në emër të regjionit doganor të Kosovës dhe ishte njëra
nga palët nënshkruese të kësaj marrëveshjeje që ishte në pajtim me autorizimet e Rezolutës
1244. Por, ajo që është e rëndësishme për shtetin e Serbisë është dispozita që flet për
autorizimin e UNMIK‐ut të krijon dhe zbaton politikën e jashtme tregtare të Kosovës, që
është një tregues i sovranitetit tregtar. Pranimi i një territori si territor të posaçëm doganor
dhe subjekt në tregtinë ndërkombëtare nuk implikon njohje ligjore të pavarësisë dhe të
sovraniteti të atij territorit.
Por, në vitin 2008 institucionet e përkohshme Kosovare në Prishtinë në mënyrë të
njëanshme shpallën pavarësinë e Kosovës. Nga ky moment e tutje, pushteti Kosovar në
Prishtinë filloi gradualisht të bartë kompetencat nga UNMIKU në institucionet e Kosovës. Kjo
nënkupton që institucionet e Prishtinës morën mbi vete autorizimin të krijojnë dhe zbatojnë
politikën e jashtme tregtare të Kosovës, që ishteë e papranueshme për qeverinë e
Republikës së Serbisë. Shumë shtete me ndikim kanë pranuar Kosovën si territor të pavarur,
por Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk ka ndryshuar përmbajtjen e Rezolutës
1244. , ndërsa UNMIK‐u vazhdon të qëndrojë në Kosovë. Vendimi i njëanshëm i Prishtinës ka
sjellur deri te ndërprerja e qarkullimit të mallrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi që
Dogana e Kosovës ka nisur të përdor dokumente doganore me mbishkrimin "Republika e
Kosovës" dhe ka hequr dorë nga vula e UNMIK‐ut. Autoritetet doganore të Serbisë kanë
refuzuar të japin leje për hyrjen e çfarëdo malli në territorin e Serbisë me dokumente të tilla
përcjellëse. Por, malli i tillë pjesërisht ka arritur në Serbi me rieksportim nëpërmjet Malit të
Zi, me dokumentet doganore të shtetit të Malit të Zi, me theksimin e origjinës së mallit nga
Kosova. Kjo ishte për autoritetet doganore të Malit të Zi e pranueshme.
1

Bëhet fjalë për revizionin e Marrëveshjes CEFTA e cila mjaft dallohet nga marrëveshja origjinale e nënshkruar
më 1993.
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Unioni Evropian ka vendosur të luajë rol më të rëndësishëm në zgjidhjen e konfliktit Kosovar,
gjë që ka sjellur deri te themelimi i misionit të Bashkësisë Evropiane në Kosovë (EULEX).
Shumë autorizime që fillimisht ishin dhënë UNMIK‐ut janë bartur në EULEX. Por, para bartjes
së këtyre autorizimeve ishte e nevojshme të merret pëlqimi i Serbisë në kuadër të Kombeve
të Bashkuara. Para vendosjes së EULEX‐it, më 26 nëntor 2008 është miratuar plani i
posaçëm. Me këtë plan të posaçëm të cilin e miratoi Këshilli i Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara, i njohur si plani prej gjashtë pikëve2, parashihet transformimi i UNMIK‐ut dhe
zvogëlimi i autorizimeve të saja, si dhe vendosja e EULEX‐it në Kosovë si një mision që është
përkushtuar sundimit të ligjit në fushën e mbajtjes së rendit dhe paqes publike, si dhe
çështjeve që kanë të bëjnë me legjislacionin.
Plani thekson se Kosova është territor unik doganor. Por, një nga pikat e rëndësishme lidhur
me doganat është çështja vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës, vendkalimeve numër 1
dhe 31, më të njohur si Jarinje dhe Bërnjak, të cilët për momentin mbesin nën kontrollin
ndërkombëtar. Taksat doganore të paguara në këto vendkalime përgjatë vijës administrative
të ndarjes me Serbinë duhet të përdoren për zhvillimin e bashkësive lokale. Kjo është me
rëndësi të madhe, pasi që pjesa veriore e Kosovës është e banuar me shumicën e
nacionalitetit serb. Për këtë arsye Dogana e Kosovës ka vendosur punktin doganor në pjesën
jugore të Mitrovicës, pjesën e Mitrovicës e cila është nën kontrollin e autoriteteve të
Prishtinës.
Ligji për Dogana3 i Republikës së Serbisë definon territorin doganor të Serbisë si territorin që
është identik me territorin e Republikës së Serbisë, që nënkupton se në vete e përfshin edhe
Kosovën4. Ky ligj është i zbatueshëm në të gjitha format e qarkullimit të mallrave ndërmjet
territoreve doganore të Serbisë dhe të gjitha territoreve tjera doganore, dhe me këtë
rregullon edhe tregtinë ndërkombëtare të Serbisë me pjesën tjetër të botës5. Por, artikulli
309 i Ligjit për Dogana parasheh zbatueshmërinë e barabartë të dispozitave të saja në
„qarkullimin e mallrave me Krahinën Autonome të Kosovës përsa kohë është në fuqi
Rezoluta 1244“. Me këtë ligj, autoritetet e Serbisë janë të obliguar të vendosin vendkalimet
doganore aty ku duhet të zbatohet mbikëqyrja doganore dhe procedurat doganore. Ligji
poashtu ka paraparë miratimin e legjislacionit sekondar i cili duhet të rregullojë këto çështje.
Situata në terren ka treguar se Kosova nuk është territor unik doganor, për shkak se nuk janë
të gjitha vendkalimet nën autoritetin e Doganave të Kosovës. Në një situatë të tillë, në verën
e vitit 2011 kanë nisur negociatat ndërmjet autoriteteve të Beogradit dhe Prishtinë lidhur me
çështjet teknike. Një nga çështjet kryesore lidhur me tregtinë ishte çështja e dokumenteve
doganore të Kosovës dhe vulës doganore. Gjatë negociatave që zhvilloheshin në verën e vitit
2011, autoritetet Kosovare kanë vendosur bllokadë në eksportin e Serbisë në Kosovë dhe
kanë tentuar me anë të njësive speciale policore dhe vendosjes së zyrtarëve doganorë të
Kosovës të vënë nën kontrollëve vendkalimet kufitare në veri të Kosovës (Jarinje dhe
Bërnjak). Në fund KFOR‐i mori nën kontroll vendkalimet e përmendura.

2

Sipas shkrimeve të gazetës ditore „Politika“, Plani i Kombeve të Bashkuara prej gjashtë pikëve, 18 shtator
2011, faqja 5.
3
Ligji për Dogana i Republikës së Serbisë, Gazeta Zyrtare e RS, nr. 18/2010.
4
Artikulli 3 i Ligjit për Dogana i Republikës së Serbisë
5
Artikulli 1 Ligjit për Dogana i Republikës së Serbisë
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Kur në tetor të 2011 u arrit kompromisi lidhur me dokumentet dhe vulën doganore të
Kosovës, Kosova e hoqi bllokadën. Mallrat në Kosovë janë transportuar nëpërmjet
vendkalimit kufitar të Merdares. Megjithatë, situata në vendkalimet në pjesën veriore të
Kosovës mbeti e pazgjidhur. Edhe pse më pastaj u miratua marrëveshja për statusin e këtyre
dy vendkalimeve me të cilën parashihet sistemi i integruar i mbikëqyrjes doganore, mbetet
që kjo marrëveshje të zbatohet në terren.

1. REGJIMI I TREGTISË
1.1. Regjimi serb i tregtisë ndaj Kosovës
Pas ndarjes së territorit doganor të Kosovës më 1999 nga pjesa tjetër e Serbisë, u paraqit
problemi i rregullimit të tregtisë ndërmjet këtyre dy entiteteve ekonomike. Gjatë viteve të
para pas ndarjes, për shkaqe të sigurisë tregtia në Kosovë ishte në nivel të ulët, por më vonë
arriti shkallën shumë më të rëndësishme. Prej vitit 2000 deri 2005 qeveria e Republikës së
Serbisë e ka trajtuar rrjedhën e mallrave ndërmjet territoreve doganore të Kosovës dhe të
Serbisë si tregti të brendshme. Kjo bënte të ditur që rregullimi i tregtisë ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë nënkupton edhe definimin e çështjeve tatimore. Dhe në fund, qeveria e Serbisë
e miratoi Rregulloren për Kushtet dhe Mënyrat e Përcjelljes së Rrjedhës së Mallrave me
Krahinën Autonome të Kosovës6. Në atë kohë, të taksat doganore nga tregtia ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës nuk janë paguar sepse ajo është trajtuar si tregti e brendshme e
Jugosllavisë. Por, kjo rregullore ka paraparë një tatim prej 5% në të gjitha mallrat e
eksportuara nga Serbia në Kosovë. Kjo ishte kompensimi për barazimin e dallimit në tatim në
tregti me mallra që ekzistonte për shkak të shkallëve të ndryshme tatimore ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë. Tatimi në Kosovë ishte 15% dhe trajtohej si PDV, ndërsa në Serbi
shkalla e tatimit ishte 20%. Dëshmia se malli ka dalur nga regjioni doganor i Serbisë dhe se ka
hyrë në Kosovë ishte një dokument që quhej Deklaratë Tatimore. Këto dokumentet së pari e
lëshonte administrata shtetërore e Serbisë, ndërsa më vonë kjo kryhej në pajtim me UNMIK‐
un. Kompanitë nga Serbia të cilat i shesin prodhimet e veta në Kosovë duhet të mbajnë libra
të posaçme për këto transaksione. Të gjitha llojet e pagesave për këto mallra bëheshin
nëpërmjet bankave të huaja në valutë të huaj, në pajtim me Ligjin Federal për Kryerjen e
Përkohshme të Pagesës së Qarkullimeve në Territorin e Republikës Federale të Jugosllavisë7.
Mallrat e importuara nga Kosova në teritorin doganor të Serbisë pa Kosovën janë tatimuar
me një tatim në qarkullim me lartësi prej 20%, përveç nëse këto mallra janë të dedikuara
stërshitjes ose prodhimit të mëtejshëm, që është vërtetuar me Deklaratën Tatimore.
Kompanitë të cilat blejnë prodhimet në Kosovë poashtu duhet të mbajnë libra të posaçme
për këto transakcione.
Malli i cili kalon tranzit nëpër Serbi dhe si destinacion të fundit e ka Kosovën është tatimuar
me shkallën tatimore prej 5% për të barazuar tatimin në Serbi. Për mallrat në transit sikurse
6

Rregullorja e shpallur në Gazetën Zyrtare 48/2001, me ndryshimet e shpallura më vonë në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Serbisë 5/2002, 24/2002, 26/2002, 45/2002, 69/2002, 15/2003, 56/2003, 93/2003, 2/2004,
31/2004, 51/2004, 78/2004, 116/2004, 139/2004, 5/2005, 15/2005 dhe 27/2005.
7
Ligji i shpallur në Gazetën Zyrtar të Republikës së Jugosllavisë 9/2001.

5

janë nafta, derivatet e naftës dhe duhani, pagohej taksa e akcizës me vlerë prej 230,887.14
dinarë e cila nga çdo kamion mund të pagohej edhe në valutë të huaj. Për naftën dhe
derivatet e naftës të cilat janë në transit nëpër Serbi ka qenë i nevojshëm edhe pëlqimi i
Ministrisë për Miniera dhe Energjetikë i Republikës së Serbisë. Malli i cili është në transit
nëpër territorin doganor të Serbisë me destinacion përfundimtar në Kosovë, duhet të
paraqitet në vendkalimet doganore të Serbisë. Për këto mallra në transit nuk pagohen
tatimet doganore, por shpediteri është i obliguar që në vendkalimin kufitar të paguaj
depozitin ose të tregoj garancionin e bankës për mallin që është në transit në shumën e cila
pagohet sikur të ishte fjala për mallin destinacioni përfundimtar i cilit është Serbia. Malli në
transit nëpër Serbi për në Kosovë duhet të paraqitet në vendkalimin e të dy territoreve
doganore në momentin kur del territorin doganor të Serbisë. Malli i importuar në Kosovë
nga ana e organizatave ndërkombëtare nuk i nënshtrohet dhënies së depozitit.
Qeveria e Serbisë më 2004 e miratoi edhe një Direktivë për Kushtet e Posaçme të Tregtisë
me Mallra me Krahinën Autonome të Kosovës8 e cila vazhdoi të përcaktonte regjimin tregtar
të Serbisë ndaj Kosovës. Malli vendor ishte përcaktuar si malli i prodhuar në Serbi ose në
Kosovë me minimumin e përmbajtjes vendore (vlera e shtuar në prodhim) në shkallë prej
51%, përfshirë këtu edhe mallin e huaj i cili është doganuar. Kjo direktivë përcaktonte
rregullat e transitit të mallit të huaj nëpër Kosovë me destinacion të fundit në Serbi. Ky malli
i huaj i cili është në transit nëpër Kosovë nuk mund të doganohet në vendkalimin
administrativ ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, por vetëm në vendkalimet ndërkombëtare
kufitare në Preshevë dhe Prohor Pçinjski. Për këto mallra duhet të pagohen të gjitha
ngarkesat doganore, tatimet dhe akcizat. Kjo procedurë e posaçme është dizenjuar për
mallrat e akcizës dhe sheqer, ndërsa gjatë kalimit në Serbi, prodhimet tjera të duhanit dhe
alkoolit duhet të kenë pullën e UNMIK‐ut për akcizë.
Ngarkesat doganore nuk janë paguar në tregtinë e brendshme në mes të Serbisë dje Malit të
Zi bile edhe më vitin 2005. Por, edhe pas miratimit të Ligjit për Tatim në Vlerë të Shtuar
(TVSH)9 në Serbi me të cilin parashihet zëvendësimi i Tatimit në Shitje me TVSH, situata
ndryshoi. Regullativa e re ligjore është miratuar në pajtim me kushtet e reja – Direktiva për
Kushtet e Posaçme të Tregtisë me Mallra me Krahinën Autonome të Kosovës gjatë kohës sa
vlen Rezoluta 124410. Kjo rezolutë ka krijuar bazën e re ligjore për regjimin ekzistues tregtar
të Serbisë ndaj Kosovës. Malli i huaj në transit nëpër Kosovë në drejtim të Serbisë së ngushtë
është tatimuar me TVSH nga ana e Drejtorisë Doganore, dhe dokumenti i përdorur në atë
proces ishte deklarata doganore (DUD, dokumenti unik doganor). Malli vendor Kosovar, i
definuar si mall i prodhuar në Kosovë me përmbajtje vendore mbi 51% (vlera shtohet në
prodhim) është tatimuar nga ana e departamentit të posaçëm të Doganës me TVSH gjatë
hyrjes në territorin e Serbisë. Këtë departament të posaçëm për Kosovë e përbëjnë
autoritetet tatimore së bashku me doganierët. Themelimi i këtij trupit të ri është një hap
drejt përcaktimit të territorit doganor të Serbisë. Prejardhja Kosovare e mallit dëshmohet me
8

Direktiva e shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 139/2004, me ndryshimet e mëvonshme në
Gazetën Zyrtare 8/2005, 15/2005, 91/2006.
9
Ligji për tatimin në vlerën e shtuar, shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë nr. 84/2004 dhe
86/2004.
10
Direktiva e shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 15/2005 si zëvendësim i Direktivës me të
njëjtin emër dhe efekt të njëjtë që është shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 139/2004,
05/2005.
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vërtetimin nga Regjistri i Prodhuesve të Kosovës11 ose nga Regjistri i Amvisnive Bujqësore të
Serbisë, ose me deklaratën të cilën e vërteton UNMIK‐u. Për këtë qëllim ky departamenti i
posaçëm i organeve tatimore lëshon dokumentin e quajtur Lista Llogaritëse për TVSH –
OLPDV12 me të cilin llogaritet TVSH. Malli i huaj nuk i nënshtrohet procedurës sëdoganimit,
ndërsa malli i transportuar nga Serbia e ngushtë në Kosovë i nënshtrohet kësaj procedurës.
Nga malli vendor me origjinë nga Serbia dhe nga malli i huaj i cili është doganuar në doganën
e Serbisë, TVSH llogaritet gjatë eksportit në Kosovë. Si dëshmi që malli ka lëshuar territorin
doganor të Serbisë nevojitet një dokument që quhet Lista e Evidencës (LE)13. Ky dokument
lëshohet nga departamenti i posaçëm i autoritetit tatimor14 me të cilin duhet të
bashkëngjitet edhe dëshmia se valuta e huja është shitur Bankës Popullore të Serbisë.
Kompanitë të cilat tregtojnë me Kosovën duhet të dorëzojnë raportin departamentit të
posaçëm të organeve tatimore për të gjitha transaksionet tregtare me Kosovën në një
dokument të quajtur KMPDV, dhe këtë çështje e rregullon kjo Direktivë. Lartësia e
kompensimit për barazimin e tatimit në tregti me Kosovën është hjekur në fillim të vitit
2005, ndërsa direktiva për kushtet dhe mënyrat e llogaritjes së të hyrave publike dhe
direktiva për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së kontabilitetit në tregtinë me mallra me
Krahinën Autonome të Kosovës15 janë ndryshuar dukshëm, ndërsa kanë mbetur vetëm
dispozitat të cilat përshkruajnë tatimin në mallra që tregtohen me Kosovën në lartësi të
akcizave të zbatueshme.
Hapi tjetër i radhës në rrumbullaksimin e territorit doganor të Serbisë së ngushtë ishte me
miratimin e Direktivës për Veprimet e Posaçme në Tregti me Krahinën Autonome të
Kosovës16 e cila u miratua më 2005. Kjo direktivë rregullon mënyrën se si mallrat munden
përkohësisht të dalin nga, ose të hyjnë në Kosovë, ose si munden mallrat të dërgohen ose
pranohen për nevojat e përpunimit të mëtejshëm. Hapi edhe më i rëndësishëm në këtë
drejtim është miratimi i vendimit vendosjen e punkteve kontrolluese doganore në vendet e
kryerjes së kontrollit doganor dhe pagesës17, me të cilën definohen gjashtë punkte
doganore, dy nën kontrollin e drejtorisë doganore në Kralevë – Ura e Bërnjakës dhe Rudnica,
dhe katër nën kontrollin e drejtorisë doganore të Prishtinës – Depçe, Konçul, Merdarë dhe
Mutivodë.
Ndryshimi i madh i radhës ishte në vitin 2006 ndryshimi në regjimin tregtar të Serbisë ndaj
Kosovës që ka ndodhur me nënshkrimin e marrëveshjes së reviduar të Evropës Qendrore për
tregti të lirë që ndryshe njihet me emrin marrëveshja CEFTA e vitit 2006. Palët nënshkruese
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Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë 19/2005. Direktiva e re ende nuk është miratuar, prandaj direktiva e
vjetër mbetet në fuqi
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Lista llogaritëse për TVSH
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Lista e evidentuese.
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Detajet për formatin dhe përmbajtjen e dokumenteve OLPDV dhe LE janë përshkruar në Direktivën për
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të kësaj marrëveshjeje, në mesin e të cilave ishin edhe Serbia18 dhe UNMIK‐u në emër të
territorit doganor të Kosovës (e cila në marrëveshje përmendet me emrin UNMIK/Kosovë).
Palët nënshkruese u dakorduan të krijohet zona e tregtisë së lirë deri në vitin 2010, me
vizion që në të ardhmen e afërme të liberalizohet tregtia me shërbimet, prodhimet
bujqësore, si dhe disa fusha tjera të tregtisë. Integrimi rajnal tregtar është arritur në pajtim
me rregullat dhe parimet e Organizatës Botërore të Tregtisë (WTO), përkundër faktit që
shumë ekonomi të Ballkanit Perëndimor nuk janë antare të WTO. Para dakordimit të
Marrëveshjes CEFTA më 2006, u krijua rrjeti i marrëveshjeve bilaterale për tregti të lirë në
rajnin e Ballkanit Perëndimor19, që është rezultat i memorandumit për liberalizimin e tregtisë
që është nënshkruar më 2000. Serbia dhe Mali i zi janë palë të vetme që nuk kanë
nënshkruar me UNMIK/Kosovën marrëveshjen për tregti të lirë në procesin e liberalizimit të
tregtisë rajonale. Por, UNMIK dhe qeveria e Serbisë kanë vendosur të marrin qëndrimin për
mospagimin e ngarkesave doganore në qarkullimin e mallrave ndërmjet Serbisë së ngushtë20
dhe Kosovës.
Nënshkrimi i marrëveshjes CEFTA 2006 dhe vendosja e TVSH në Serbi ka krijuar nevojën e
miratimit të akteve të reja nënligjore në Serbi me qëllim të rregullimit të tregtisë me
Kosovën në bazat e reja ligjore. Në pajtim me direktivën për kushtet e përkohshme të shitjes
së llojeve të caktuara të mallrave21, për këto lloje të mallrave është i nevojshëm miratimi i
ministrisë së tregtisë për të mundësuar eksportin në Kosovë.
Direktiva për kushtet e posaçme të tregtisë së mallrave me Krahinën Autonome të Kosovës22
e cila zbatohet nga 1 janari i 2011 dhe e cila përcakton kushtet e tregtisë ndërmjet Serbisë së
ngushtë dhe Kosovës kur është në pyetje malli i huaj, poashtu është me rëndësi. Kjo
direktivë parasheh zbatimin e rregullave të cilat e definojnë Doganën e Serbisë, por edhe
legjislacioin tatimor në fushën e tregtisë ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës. Malli me
prejardhje të huaj e cila hyn në Serbi nëpër territorin doganor të Kosovës nuk mund të hyjë
nëpërmjet vijave administrative ndarëse ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Këto mallra duhet të
paraqiten në drejtoratin doganor të Serbisë në punktet doganore Preshevë dhe Prohor
Pçinjski. Mallrat që mbërrijnë me postë doganohen në drejtorinë doganore në Nish, ndërsa
mallrat që mbërrijnë me aeroplan doganohen në aeroportin e Beogradit. Këto mallra
doganohen në pajtim me ligjet e doganimit, që do të thotë se pagohen dogana, TVSH, akciza
dhe taksat tjera. Malli me prejardhje të huaj i cili nuk është doganuar në Serbi dhe malli me
prejardhje të huaj që kalon transit nëpër territorin doganor të Serbis së ngushtë kalon në
Kosovë duke respektuar procedurat e duhura doganore. Në rast të mallrave akcize sikurse
janë nafta dhe sheqeri, procedurat doganore zbatohen në vendkalimin kufitar të Preshevës.
Njëra prej kushteve për dërgimin e këtyre mallrave në Kosovë është që kompania e cila
tregton me atë lloj të mallrave të siguron garancionin bankier ose depozitin në lartësinë e
shumës së doganës dhe taksave tjera të cilat do të pagoheshin nëse do të doganoheshin në
territorin e Serbisë së ngushtë. Vetëm mallrat që janë për nevojat e organizatave
ndërkombëtare, sikurse janë UNMIK ose NATO, lirohen nga pagesa e këtyre obligimeve.
Tretmani i njëjtë vlen edhe për mallrat që janë dedikuar për territorin doganor të Kosovës.
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Pra, në përgjithësi, mund të themi se sot Serbia nuk e trajton Kosovën si territor unik
doganor. Në praktikën e qarkullimit të mallrave me Kosovën, disa lloje të mallrave i
nënshtrohen regjimeve të posaçme doganore, prandaj eksporti dhe importi i tyre
shoqërohet me dokumentet gjegjëse tatimore, sikurse janë dokumentet OLPDV dhe LE,
përfshirë këtu faturat si dhe vërtetimi për prejardhjen e mallit (EUR 1), si dhe dokumentet
tjera përcjellëse. Kur janë në pyetje llojet e posaçme të mallrave, posaçërisht në tregti me
pjesën jugore të Kosovës (nën kontrollin e pushtetit në Prishtinë), nevojitet dokumenti
doganor (JCI) si dhe zbatimi i procedurave të duhura doganore. Kjo procedura e dytë është e
rëndësishme të zbatohet pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes CEFTA 2006, duke pasur
parasysh se që nga viti 2000 Serbia tenton të trajtojë tregtinë me Kosovën si qarkullim të
brendshëm, e jo tregti ndërkombëtare. Tregtia me mallrat e prodhuara në Kosovë ose në
Serbinë e ngushtë, me plotësimin e përqindjes së nevojshme të përbërjes vendore, në Serbi
trajtohet si qarkullim i brendshëm në të cilin zbatohet politika gjegjëse tatimore. Vetëm
Protokoli 4 i Marrëveshjes CEFTA 2006 zbatohet në rastet e përcaktimit të prejardhjes së
prodhimit vendor. Në këtë kuptim, eksportuesi nuk është i obliguar të jap në dispozicion
dokumentet të cilat i lëshon organi tatimor i Serbisë me të cilin vërtetohet origjina vendore.
Pas shpalljes së njëanshme të pavarësisë më 2008 nga ana e qeverisë së përkohshme në
Prishtinë, Serbia ka refuzuar përdorimin e dokumenteve tregtare me shenjën „Republika e
Kosovës“ dhe me vulën doganore „Dogana e Kosovës“. Për këtë arsye tregtia ndërmjet
Serbisë së ngushtë dhe Kosovës është ndërprerë, posaçërisht me rastin e eksportit të
mallrave nga Kosova në Serbi. Por, duke pasur parasysh që tregtia gjithmonë e gjen rrugën e
saj, malli nga Kosova vjen nëpërmjet Malit të Zi. Rieksportohet nëpër Malin e Zi me
dokumentet e shtetit malazez në të cilën qartazi shkruan prejardhja Kosovare e mallit.
Për shkak të shumë çështjeve të pazgjidhura të cilat e pamundësojnë zbatimin e
Marrëveshjes CEFTA 2006 në marrëdhëniet tregtare në mes të Serbisë dhe Kosovës
(UNMIK), Unioni Evropian e inicoi negociatat për çështjet doganore lidhur me përdorimin e
dokumenteve dhe vulës. Këto negociatat u shndërruan në parakusht për hyrjen e Serbisë në
Bashkësinë Evropiane. Pasi që nuk u erdh deri në marrëveshjen e plotë, në verën e 2011
Prishtina e vendosi bllokadën e eksportit të Serbisë në Kosovë për shkak të shpjegimit të
qeverisë serbe nga viti 2008 se nuk pranohet as vula e as dokumenti Kosovar si dhe për
shkak të bllokadës së eksportit të mallrave në Kosovë. Përkundër marrëveshjes për
dokumente dhe vula nga shtatori i vitit 2011 si dhe përkundër suspendimit të bllokadës së
eksportit në Serbi, situata ende mbetet problematike në dy vendkalime në pjesën veriore të
Kosovës ku janë vendosur doganierët e Kosovës me mbështetjen e trupave ndërkombëtare,
dhe këtë fakt serbët në veri të Kosovës dhe Qeveria e Serbisë e trajtojnë këtë të
papranueshme. Në dhjetor të 2011 është arritur marrëveshja për statusin e këtyre
vendkalimeve, mbetet që kjo marrëveshje të zbatohet në terren, poashtu është paraparë
edhe mbikëqyrja e integruar doganore mbi këto dy vendkalime kontestuese.
Sa i përket Serbisë, duhet të vërejmë se ekziston një grumbull i rregulloreve në sferën e
regjimit tregtar ndaj Kosovës. Por, këto rregullore shpesh nuk janë të qarta dhe shpesh janë
në kundërthënie me njëra tjetrën. Në disa raste prioritet është të dërgohet porosia politike
në vend se të lehtësohet funksionimi i tregtisë. Këto rregullore nuk janë zbatuar plotësisht
dhe aktet nënligjore lejnë mjaft hapësirë për interpretim të gabueshëm. Për shkak të
ekzistimit të dy procedurave të ndryshme lidhur me eksportin e mallrave nga Serbia dhe
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Kosova – procedurat tatimore dhe doganore – drejtoria e doganave të Serbisë nuk ka shiqim
të plotë në qarkullimin e plotë të mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Është fakt që ekziston një numër i madh i rrugëve ilegale të tregtisë në mes të Serbisë së
ngushtë dhe Kosovës. Kjo situatë nuk është në pajtim me interesin e shtetit Serb, për faktin
që një sasi e madhe e mallrave të eksportuara nga Serbia në territorin e Kosovës sërish
përfundojnë në Serbi, që do të thotë se buxheti i Republikës së Serbisë është më i varfër për
këto obligime doganore dhe tatimore.
Për të parandaluar shmangien e tatimit në tregti me pjesën veriore të Kosovës, Serbia sërish
e vendosi TVSH në qarkullimin e llojeve të posaçme të mallrave pas miratimit të rregullores
për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për zbatimin e ligjit për tatim në vlerën e shtuar
në qarkullimin e mallrave të posaçme, me aprovimin e rregullores për ndryshimin dhe
plotësimin e ligjit për tatimin në vlerë të shtuar në territorin e Krahinës Autonome të
Kosovës gjatë kohës sa zbatohet Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara. Kjo rregullore ka hyrë në fuqi më 16 shtator të 201123. Ndryshimet kryesore
nënkuptojnë vendosjen e TVSH në tregtinë e mallrave të cilat kanë prejardhjen në pjesën
veriore të Kosovës dhe të cilat tregtohen në Serbinë e ngushtë, posaçërisht kur bëhet fjalë
për automjetet motorike, naftën, derivatet e naftës dhe shërbimet e telekomunikacionit.
Procedura lidhur me tregtinë ndërmjet pjesës së ngushtë të Serbisë dhe pjesës veriore të
Kosovës është bërë më efikase me qëllim të parandalimit të shmangies tatimore. TVSH ende
nuk pagohet në këtë tregti, por eksportuesit janë të obliguar të bashkangjesin dokumentin
plotësues i cili vërteton se tatimi është paguar në Kosovë. Kjo është relevante edhe për
eksportin e mallrave me prejardhje vendore.

1.2 Regjimi tregtar i Kosovës me Serbinë
Sa i përket importit dhe eksportit Kosovar, partnerët kryesorë tregtar janë shtetet ballkanike
me pjesëmarrje 26,7% në eksport dhe 44,2% import, krahasuar me shumën e përgjithshme
në vitin 2010, ndërsa vendet e BE kanë marrë pjesë 44,5% në eksport dhe 38,3% në import,
krahasuar me vitin 2010. Sa i përket eksportit të Kosovës në shtetet ballkanike, Shqipëria
merr mjesë me 10,4%, Maqedonia me 8,9%, Turqia me 3,2%, në krahasim me shumën e
përgjithshme për vitin 2010. Ndërsa shtetet ballkanike eksportuese kryesore në Kosovë janë
Maqedonia me 14,8%, Serbia me 12,1% dhe Turqia me 7%.24
Bilanci negativ tregtar është problemi i vetëm me të cilën Kosova ballafaqohet. Institucionet
Kosovare janë të vetëdijshme se ndryshimi i këtij realiteti kërkon një qasje të
gjithëmbarshme ekonomike dhe politike si dhe reforma për të ndryshuar ambientin e punës
në Kosovë me qëllim të përmirësimit të aftësisë konkurruese të Kosovës në tregun botëror.
Si rezultat i kësaj ato tentojnë të ndryshojnë dhe të plotësojnë funksionalitetin institucional
ekzistues politik. Kjo në masë të madhe do të përmirësonte mjedisin e punës në Kosovë. Një

23
24

Gazeta Zyrtare 68/2011.
Enti i Statistikave të Kosovës, tregtia e jashtme viti 2010, 2011.
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përkushtim i tillë qartë u vërejt në kornizën afatmesme të shpenzimeve (SOP), dokumentin
themelor të qeverisë e cila udhëhiqte ekonominë Kosovare në periudhën 2009 ‐ 2011.25
Në nëntor të 2011, Kosova ka miratuar Ligjin për Tregti të Jashtme, e cila duke respektuar
parimin e tregtisë së lirë, thotë që “pushteti ose aktet normative nuk mund të imponojnë
kufizime, ndalesë ose kushtëzime për çdo llojë të aktivitetit të tregtisë së jashtme, të
dëmtojë ose imponon kushte për mundësinë ose të drejtën e çdo qytetari ose jo‐qytetari të
kyçet ose zbaton aktivitete të tregtisë së jashtme, përveç në rastet saktë të definuara dhe të
përcaktuara me këtë Ligj. Më tutje, pushteti ose aktet normative nuk mund të imponojnë
masa të cilat prodhojnë kërkesa specifike kufizuese ose ndaluese, përveç nëse nuk janë
definuar ndryshe ose lejuar me Ligj”.26
Vendet e BE dhe CEFTA janë partnerët kryesor Kosovarë të tregtisë së jashtme. Mbi tre të
katërtat e importit dhe të eksportit janë kryer me këtë grup të shteteve gjatë periudhës
ndërmjet viteve 2003 dhe 2008 (situata ka qenë e ngjashme edhe para vitit 2003). Sa i
përket tregtisë me shtetet e CEFTA, marrëdhëniet me shtetet e ish – Jugosllavisë kanë
mbetur mjaft të forta. Maqedonia dhe Serbia kanë qenë partnerët kryesor regjional dhe
kanë mbuluar rreth një të tretën e eksportit dhe importit të Kosovës. Në vitin 2007 dhe 2008
importi nga këto shtetet ishte 30% dhe 29% të importit të gjithëmbarshëm; eksporti nga
Kosova në këto shtete ishte nën mesataren, rreth 22% në Maqedoni dhe 15% në Serbi. Por
në vitet 2009, 2010 dhe 2011 eksporti në Serbi nuk ekzistonte, sepse Serbia e bllokoi
importin e mallrave Kosovare në tregun e saj.27
Ligji i ri parasheh masat kufizuese lidhur me kryerjen e tregtisë kur qeveria nëpërmes
masave normative inicion masat kufizuese, me kusht që cilado masë kufizuese duhet të
përcjellë kriteret e dhëna. Qeveria do të mund të: ndalonte importin ose eksportin e
artikujve të caktuar, përcakton cilat organet për licencim ose organet kompetente mund të
zbatojnë masat mbrojtëse; Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë si dhe organet tjera publike
të cilat kanë interes ligjor dhe të padyshimtë në përgatitjen dhe zbatimin e masave kufizuese
të bashkëpunon në përgatitjen e procedurave, kritereve dhe mekanizmave të cilat kërkohen
për një zbatim të caktuar.28
Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë në bashkëpunim me organet për lëshimin e lejeve do të
përpilon „Listën Kontrolluese të Importit” dhe „Listën Kontrolluese të Eksportit“ për
kufizimin e importit dhe eksportit. Këto masat kufizuese do të mund të zbatoheshin me
qëllim të: mbrojtjes së shkeljes së drejtës për të drejtat intelektuale; zbatimin e kufizimit në
transaksionet eksportuese e cila nënkupton arin, llojet e mbrojtura bimore dhe shtazore,
gjësendet e mbrojtura të cilat janë të shënuara si pasuri kombëtare dhe të cilat kanë vlerën e
rëndësishme artistike, arkeologjike ose historike; zbatimi i dispozitave obliguese nga
marrëveshjet ndërkombëtare; zbatimi i masave të nevojshme për mbrojtjen e burimeve të
jopërtëritëshme natyrore; zbatimi i masave të përkohshme për të mbrojtur furnizimin me
artikujt themelor ushqimorë; imponimi i kuotave të cilat zbatohen në shtetet tjera; kufizimi i
tregtisë me armatim, pajisje ushtarake dhe materialin radioaktiv për shkak të sigurisë
25
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kombëtare si dhe imponimit të kërkesave, sikurse janë sanksionet që imponojnë Kombet e
Bashkuara.
Në shtator të 2011 Prishtina dhe Beogradi në raundin e parë të negociatave të cilat i
organizoi BE kanë ardhur në kompromis lidhur me procedurat doganore me qëllim të
zgjidhjes së problemeve të cilat janë me rëndësi jetike për ekzistencën e Kosovës.29
Përsiatjet që me negociata të përfundon embargoja e Serbisë ndaj prodhimeve të Kosovës
nuk treguan rezultate. Raundi i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës gjatë të cilës
do të bisedohej për çështjet tregtare, e paraparë për 21 korrik 2011, ishte anuluar nga ana e
Beogradit. Si rezultat i këtij vendimit, me 21 korrik 2011 qeveria e Kosovës vendosi të merr
masa me duart e veta dhe e miratoi vendimin për ndërprerjen e importit të çfarëdo malli në
Kosovë. Qeveria deklaroi se do të tërhjek këtë vendim në atë moment kur Serbia do të lejon
shitjen e mallrave Kosovare në Serbi dhe transportin e tyre nëpër Serbi.
Doganierët Kosovarë menjëherë filluan të zbatojnë këtë vendim në të katër vendkalime
kufitare me Serbinë në të cilat funksionon shërbimi doganor i Kosovës. Por, dy vendkalime
në veri të Kosovës, vendkalimi 1 dhe 31 u bënë problem. Ata nuk udhëhiqen nga zyrtarët e
shërbimit doganor të Kosovës. Veriu i Kosovës mbeti pikë sherri dhe sfidë për siguri që nga
koha e luftës. Qeveritë në Prishtinë kurrë nuk kanë mundur të shtrijnë pushtetin e tyre aq
larg në veri. Policia e Euleksit ka qenë e pranishme në veri, por jo edhe dogana e tyre. Në
mbrëmjen e 25. 7. 2011, forcat speciale policore të Kosovës u urdhëruan ndërmarin këtë
veprim me qëllim të zbatimit të këtij vendimit. Ata u dërguan në përkrahje të policisë
doganore të Kosovës e cila do të vendosej në të dy vendkalimet kufitare në veri me qëllim të
pengimit të hyrjes të mallrave nga Serbia në Kosovë. Njësitë speciale të policisë pastaj u
tërhoqën duke i lënë zyrtarët e doganës në pjesën veriore pa paguar doganat.
Raundi i radhës i dialogut ishte dakorduar për korrik, ku përveç tjerash palët është dashur të
diskutojnë edhe çështjen e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë – që paraqiste çështje
kontestuese që nga viti 2008 kur Serbia e ndërpreu hyrjen e Kosovës në Serbi dhe në këtë
mënyrë e dëmtoi prodhuesit e pakët Kosovarë. Por, prodhimet serbe me vlerë prej disa
miliona euro hyjnë të padoganuara në Kosovë. Në çastin e fundit Serbia e anuloi këtë raund
të negociatave. Ky anulim si duket e dërgoi një sinjal Kosovës se Serbia nuk është e gatshme
të shqyrton e as të kërkon zgjidhje për disa prej çështjeve që janë më problematike. Ministri
Kosovar për tregti dhe industri duke reaguar në këtë, vendosi të zbaton masat e
reciprocitetit ndaj Serbisë dhe të vendos embargon në prodhimet serbe që hyjnë në Kosovë.
Vendimi u zbatua menjëherë në të katër vendkalimet kufitare me Serbinë ku është e
pranishme dogana e Kosovës. Përveç kësaj, qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Euleksi të i
ndihmon në zbatimin e e këtij vendimit në dy vendkalimet kufitare në veri në të cilat vetëm
Euleksi ka qasje. Kur qeveria e Kosovës vendosi të zbaton këtë veprim të njëanshëm dhe të
vendos doganat në veri, Euleksi këtë veprim e quajti joligjor dhe vendosi të mos asiston. Ky
vendim e hidhëroi liderët Kosovarë. Kryeministri i Kosovës Thaqi deklaroi: “Euleksi hezitoi të
përkrah vendimet e institucioneve të Republikës së Kosovës në vendosjen e sundimit të ligjit.
Nëse ky nuk është mandati i tyre, atëherë përse i kemi thirrur të vijnë këtu... Nëse Euleks
mendon se është normale të lejon kontrabandimin dhe krimin e organizuar si dhe sfidat e
vazhdueshme për gjendjen e pavarur të Kosovës dhe se toleranca duhet të ekziston, atëherë
le të na tregojnë një shembull se në cilin shtet anëtar të BE tolerohet kriminaliteti dhe
29
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strukturat joligjore të cilat janë të armatosura dhe të cilat në të njëjtën kohë veprojnë në
mënyrë paralele me ato shtetërore... si është e mundur që Euleks prej neve kërkon të
respektojmë Kushtetutën e Kosovës kur është fjala për pjekjen e imunitetit prej zyrtarëve
tanë të lartë, ndërsa në të njëjtën kohë të mos respektojmë kushtetutën kur dëshirojmë të
vendosim sundimin e ligjit dhe të luftojmë kriminalitetin. Kjo na habit dhe ne për këtë
kërkojmë përgjigje.“ Bile edhe në periudhën e reciprocitetit, mallrat nga Serbia hynin në
territorin e Kosovës nëpërmes rrugëve alternative (kryesisht nëpër rrugë malore) të cilat
janë jashtë kontrollit të shërbimeve Kosovare të cilat e zbatojnë ligjin.30
Gjatë shtatorit të vitit 2011 Prishtina dhe Beogradi arritën një kompromis lidhur me
procedurat doganore gjatë raundit të negociatave të cilat i organizoi BE me qëllim të
lehtësimit të zgjidhjes së një grumbulli të madh të problemeve të cilat janë me rëndësi të
madhe për ekzistencën e Kosovës. “Këto dy embargo tani do të mënjanohen. Kjo është mirë
për tregtinë regjionale; për këtë arsye ky regjion tani duket më evropian”, tha
ndërmjetësuesi i BE për negociata, Robert Cooper. „Vula doganore është me rëndësi për të
gjithë në Kosovë të cilët diç prodhojnë dhe të cilët dëshirojnë të eksportojnë në Serbi ose
nëpërmjet Serbisë. Gjatë tre viteve të fundit nuk mundën të arrijnë marrëveshje sepse
qeveria e Serbisë nuk pranonte vulën doganore të Kosovës”, deklaroi Cooper. Ujdia
nënkupton edhe marrëveshjen e cila mundëson qasje në dokumente me rëndësi, sikurse
janë shënimet kadastrale të cilat janë ende në Serbi.

2. ANALIZA E RRJEDHËS SË MALLRAVE NDËRMJET SERBISË DHE KOSOVËS
2.1. Rrjedha e mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës
Pas shthurjes së tregut të përbashkët të Republikës Federale të Jugosllavisë, lidhjet tregtare
ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës u ndërprenë. Arsyet e saj ishte konflikti në Kosovë
më 1999 si dhe statusi i padefinuar i Kosovës si territor doganor. Rrjedha e parë e shënuar e
mallrave ndërmjet territoreve doganore të Serbisë së ngushtë dhe Kosovës tregon një tregti
të nivelit të ulët, me vlerë pak më të lartë se 30 milion euro në vitin 2001, me tendencë të
rritjes në vlerë prej 60 milionë euro në vitin 2004. godine. Eksporti i Serbisë është tregti
dominonte, për faktin se eksporti i Kosovës në Serbi ishte i vogël, rreth 6 milion euro gjatë
vitit 2004. Por, poashtu duhet të kemi parasysh faktin që një pjesë e mirë e qarkullimit të
mallrave nuk ishte regjistruar zyrtarisht, për shkak të mungesës së kontrollës doganore.

30

Intervista me Bajram Rexhën, nënkryetarin e Shërbimit Doganor të Kosovës.
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Grafikoni 1: Tregtia ndërmjet territoreve doganore të Serbisë së ngushtë dhe Kosovës
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Burim: Drejtoria e Doganave të Serbisë, në bazë të punimit: Jelica Minić, Predrag Bjelić, Maja Bobić “Vizioni i
Përbashkët Evropian: Qarkullimi i Lirë i Mallrave dhe i Njerëzve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë” Dokumenti
Politik, Lëvizja Evropiane në Serbi, Beograd, dhe Instituti Kosovar për Hulumtime Politike dhe Zhvillim,
Prishtinë, 2005, f. 14.

Por pas vitit 2005 qarkullimi i mallrave ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës mori vrull.
Atë vit eksporti i Serbisë në Kosovë pati një vëllim mbi 100 milion euro me një rritje stabile
deri në vitin 2007. Rritja dinamike e tregtisë ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovë filloi në
vitin 2007 dhe vazhdoi deri në ditët e sotme. Një nga faktorët i cili shpjegon rritjen impresive
të tregtisë është marrëveshja CEFTA e vitit 2006. Gjatë vitit 2010, tregtia ndërmjet Serbisë
së ngushtë dhe Kosovës e arriti vlerën gati 300 milion euro.
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Grafikoni 2: Tregtia ndërmjet territoreve doganore të Serbisë së ngushtë dhe Kosovës
2005‐2010
350
300
250
200
Eksporti i Serbisë
në Kosovë

150
100

Importi i Serbisë
nga Kosova

50
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Burimi: Të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë

Këmbimi tregtar ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është mjaft i pabarabartë, sepse eksporti i
Kosovës është dukshëm më i vogël në krahasim me eksportin e Serbisë në Kosovë. Gjatë vitit
2000 eksporti i Kosovës në Serbi nuk tejkaloi shumën 13 milion euro, dhe ky nivel është
realizuar në vitin 2006.
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Kosova është treg shumë i rëndësishëm i Serbisë për eksport, dhe 3% të eksportit të
gjithëmbarshëm Serb shkon në Kosovë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes CEFTA të vitit 2006,
ky treg u bë edhe më i rëndësishëm për faktin që në vitet 2009 dhe 2010 eksporti i
gjithëmbarshëm i Serbisë në Kosovë arrit vlerën prej 4%, gjë që bëri Kosovën të jetë e
ranguar në vendin e nëntë të shteteve në të cilat Serbia eksporton mallra.

Tabela 1: Rëndësia e Kosovës si treg për eksport nga Serbia
Viti
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*

Eksporti
(000 EUR)

% në eksport

107.076
127.539
137.155
233.898
240.708
296.472
171.208

2,56
2,43
2,09
3,03
3,89
3,86
2,96

Rangu në
tregun e
eksportit
12
12
14
12
9
9
11

Burimi: Të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë
(*) vërejtje: të dhënat e vitit 2011 tregojnë vëllimin e tregtisë vetëm gjatë tetë muajve të parë të vitit 2011

Kosova është treg që është mësuar në prodhimet nga Serbia, që është pasojë e trashëgimisë
së tregut të përbashkët që ekzistonte gati një shekull. Në këtë kuptim, bllokada të cilën e
imponoi qeveria në Prishtinë në importin nga Serbia nuk dëmtoi vetëm prodhuesit serb të
cilët eksportonin në Kosovë, por edhe blerësit në Kosovë për faktin që prodhimet tjera
konkurruese në atë regjion më vështirë vijnë.
Eksporti i Serbisë në Kosovë përbëhet kryesisht nga sasia e njëjtë e prodhimeve primare dhe
industriale. Përpjesa e lëndës së parë e cila u eksportua nga Serbia në Kosovë është rreth
20%. Pjesa dominuese e prodhimeve31 e eksportit nga Serbia në Kosovë janë ushqimi dhe
bagëtia me përpjesën mesatare prej 25% të eksportit të gjithëmbarshëm nga Serbia në tre
vitet e fundit. Eksporti i gjithëmbarshëm i artikujve ushqimorë nga Serbia në Kosovë ishte
rreth 76 milion euro në vitin 2010. Grupi i prodhimeve në vendin e dytë janë prodhimet
industriale që eksportohen nga Serbia në Kosovë të cilët në vitin 2010 bënin 20%, me
tendencë të rënies, ndërsa karburante minerale janë në vendin e tretë me përpjesën prej
18% gjatë vitit 2010, me tendencë të rritjes nga viti 2008. Prodhimet tjera të rëndësishme
janë makinat, pajisjet transportuese dhe kemikaliet. Derisa makinat dhe pajisjet
transportuese marrin vend më të madh që nga viti 2008, eksporti i kemikalieve nga Serbia në
Kosovë është në rënie e sipër.

31

Grupa e prodhimeve në bazë të Klasifikimit Standard të Tregtisë Ndërkombëtare (SITC), Revizioni 3.
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Sirovine

Primarni proizvodi

Tabela 2: Eksporti i Serbisë në Kosovë në bazë të grupeve të prodhimeve SITC rev.3 2008‐
2010
SITC grupi i prodhimeve
Nr.
Emri
0 Ushqimi dhe
bagëtia
1 Pijet dhe duhani
2 Lënda e parë
3 Karburantet
minerale
4 Vajrat shtazore

2008
000 €
%

2009
000 €
%

2010
000 €
%

61.464

26,28

59.060

24,54

76.120

25,68

10.560
3.794

4,51
1,62

10.099
3.054

4,20
1,27

9.475
4.161

3,20
1,40

26.030

11,13

38.239

15,89

55.394

18,68

2.709

1,16

2.974

1,24

2.984

1,01

Kemikaliet
29.970 12,81 28.993 12,04 31.520
Mallrat industriale
57.843 24,73 53.566 22,25 60.526
Makinat dhe
pajisjet për
29.963 12,81 30.832 12,81 40.328
transport
Artikuj të
ndryshëm
11.560
4,94 13.886
5,77 15.959
industrial
Llojet e ndryshme
të mallrave dhe
‐
‐
‐
‐
‐
transakcioneve
GJITHSEJ 233.898 100,00 240.707 100,00 296.471

10,63
20,42

Industrijski proizvodi

dhe bimore
5
6
7

8

9

13,60

5,38

‐
100,00

Burimi: të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë

Nëse e shiqojmë strukturën e mallrave të eksportit serb në Kosovë, në bazë të SITC32,
revizioni 3, në bazë të dhënave për eksportin e Serbisë në Kosovë gjatë vitit 2010, mund të
vërejmë se nafta është prodhimi më i rëndësishëm i eksportit serb me pjesëmarrje mbi 10%
në eksportin total. Prodhimet tjera të rëndësishme në eksportin e Serbisë janë drithërat me
pjesëmarrje 9,45% të eksportit të Serbisë në Kosovë gjatë vitit 2010, mineralet jometalike
me pjesëmarrje 8,84% si dhe makinat elektrike me pjesëmarrje 5%. Prodhimet tjera të cilat
dominojnë në eksportin e Serbisë në Kosovë gjatë vitit 2010 ishin: veturat për udhëtarë,
rryma elektrike, prodhimet ushqimore, sheqeri, gazi, pajisjet mjekësore dhe prodhimet
farmaceutike. Lista e dhjetë prodhimeve më të rëndësishme të Serbisë të cilat eksportohen
në tregun e Kosovës kapin vlerën prej 58% e tërë eksportit në bazë të të dhënave të vitit
2010.

32

Klasifikimi Standard i Tregtisë Ndërkombëtare

16

Grafikoni 3:
Eksporti serb në Kosovë

Nafta

4.32
4.90
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Burimi: të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë për vitin 2010

Importi nga Kosova në Serbi, ose eksporti i Kosovës në Serbi është më pak i shumëllojshëm.
Prodhimi dominant i eksportit të Kosovës në Serbi ishte rryma, përpjesa e të cilit në vitin
2010 ishte 42%. Prodhimet tjera relevante janë: metalet e ngjyrosura, perimet dhe pemët,
lëngjet, hekuri dhe çeliku.

Grafikon 4:
Importi serb nga Kosova
Energjia
elektrike

38.66

Metalet e
ngjyrosura
Pemët dhe
perimet

42.26

Pijet
Hekuri dhe
çeliku

12.34

Tjetër

2.54
1.8 2.4

Burimi: të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë për vitin 2010

Nëse e shiqojmë strukturën e mallrave që eksportohen nga Serbia në Kosovë, në bazë të
prodhimeve individuale të klasifikuara në bazë të sistemit të harmonizuar33 në vend të
klasifikimit në bazë të grupeve të prodhimit, në bazë të dhënave të Odës Ekonomike të
Serbisë lidhur me eksportin e Serbisë në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të vitit 2011,
mund të vërejmë se prodhimi më i rëndësishëm i eksportit nga Serbia është nafta, përpjesa e
së cilës është gati 10%. Prodhimet tjera të rëndësishme janë butani i lëngët dhe rryma
elektrike, që do të thotë se këto tre prodhime janë në maje të listës së prodhimeve që
eksportohen nga Serbia në Kosovë janë energentët. Prodhimet tjera janë materiali
33

Në pajtim me Sistemin e Harmonizuar të Përshkrimit dhe të Kodimit të Artikujve (HS).
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ndërtimor sikurse janë tjegullat, çimento e portlandit, ushqimi si dhe artikuj tjerë sikurse
janë mielli dhe drithërat.

Tabela 3: Prodhimet kryesore individuale që eksportohen nga Serbia në Kosovë (gjatë tetë
muajve të parë të vitit 2001)

Rangu

HS kodi

Emri

1.

2710.19

2.
3.
4.
5.

2711.13
2716.00
6905.10
2106.90

Vajrat e bitumonit dhe vajguri i
petroleumit (pa llogaritur
petroleumin lëndë të parë)si dhe
përzierjet që nuk i takojnë ndonjë
klasifikimit tjetër
Butani i lëngët
Energjia elektrike
Tjegullat për pullaze

6.
7.
8.

2523.29
1101.00
3402.20

9.
10.

1001.10
4811.59

Artikuj tjerë ushqimorë që nuk i
takojnë ndonjë klasifikimit tjetër
Çimento e portlandit
Mielli i drithërave
Përzierjet për shitje në të me
pakicë (përlarje të teshave)
Drithërat
Letra, kartoni i impenjuar ose i
plastifikuar (pa ngjitës)
Çdo gjë mbi
GJITHSEJ

16.672.030

Përpjesa
në
eksportin
total (%)
9,73

5.215.364
4.956.137
4.807.941
3.619.554

3,05
2,89
2,81
2,11

3.138.276
2.950.684
2.748.309

1,83
1,72
1,61

2.692.422
2.559.197

1,57
1,49

49.359.914
171.207.676

28,81
100,00

Vlera
(EUR)

Burimi: të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë

2.2 Këmbimi tregar i Kosovës me Serbinë
Që nga koha kur ishte situata e keqe dhe konflikti më 1999 Serbia ka pasur suficit të
eksportit me Kosovën, në këmbimin e dokumentuar të mallrave në mes të Kosovës dhe
Serbisë ekzistonte trendi i vazhdueshëm pozitiv.
Në bazë të dhënave të shërbimit doganor të Unmikut, vëllimi i tregtisë ka arritur
maksimumin më 2004, kur eksporti serb arrit 134 milion euro, ndërsa eksporti Kosovar ishte
vetëm 4,7 milion euro.34
Pas shkatërrimit të sektorit prodhues gjatë konfliktit, Kosova u shndërru në një shoqëri
konsumuese e varur nga importi i çdo lloji të mallit. Një pjesë e madhe e e këtij malli të
importuar në Kosovë vinte nga Serbia ose nëpërmjet Serbisë. Pesë prodhime serbe përbënin
34

Lëvizja Europiane, Dialogu Civil dhe KIPRED, Vizioni i Përbashkët Europian
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rreth 10% të importit të gjithëmbarshëm të Kosovës më 2004. Rreth 17% të të gjitha
mallrave të importuara në Kosovë kalonin nëpër Serbi.35

Rrjedha e mallrave në këmbim me Serbinë (2005 ‐ 2010)
000 euro
Periudha
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Eksporti
8158
20910
19280
9893
3504
3941

%
14,5
18,9
11,7
5
2,1
1,3

Dallimi
‐18,9
156,3
‐7,8
‐48,7
‐64,6
12,5

Importi
152257
191053
222534
208951
210901
260471

%

Dallimi
13,2
14,6
14,1
10,8
10,9
12,1

‐5,6
25,5
16,5
‐6,1
0,9
23,5

Bilansi tregtar
‐144099
‐170143
‐203254
‐199058
‐207397
‐256530

Kosova e shpalli pavarësinë më 17.2.2008. Kjo ngjarje pati ndikim në strukturën
administrative të Kosovës. Së pari, prania e Unmikut dhe e administratës së përkohshme të
KB në Kosovë në masë të madhe u zvogëlua dhe pjesa dërmuese e funksioneve të tyre
paraprake u bartën në institucionet Kosovare. Dogana ishte njëra prej këtyre institucioneve e
cila deri në vitin 2008 isht në përgjegjësinë e Unmikut. Deri në dhjetor të 2008 të gjithë
zyrtarët doganorë duhej të ndërronin shenjat e tyre nga “Dogana e Unmikut” në “Dogana e
Kosovës”, ndërsa vula doganore përmbante fjalinë „Dogana e Kosovës“.
Reagimi i Serbisë dhe i serbëve nuk ishte miqësor. Rreth 30 serbë të Kosovës të cilët punonin
në Doganën e Unmikut refuzuan të punojnë për Doganën e Kosovës, edhepse në thelb ky
ishte institucion i njëjtë, por me emër tjetër. Sa i përket Serbisë, u shpall ndalesa për artikujt
e prodhuar në Kosovë ose të artikujve që transportohen dhe të cilat e bartin vulën “Dogana
e Kosovës” me pretekst se këto vula e shkelin rezolutën 1244 të KB e cila thekson se Kosova
është protektorat dhe de iure ende pjesë e Serbisë. Kjo masë u ndërmor përkundër faktit që
tregtia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhej të ishte e lirë në pajtim me marrëveshjen
regjionale për tregti të lirë CEFTA.36 Përveç kësaj, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të
Përgjithshëm të KB dërgoi një letër në të cilën informonte se kjo vulë në asnjë mënyrë nuk e
shkel Rezolutën 1244, sepse ajo vetëm thotë “Dogana e Kosovës”, e jo “Dogana e Republikës
së Kosovës”.37 Kjo letër nuk ndryshoi asgjë dhe Beogradi fuqimisht qëndronte pas qëndrimit
të vet.
Kjo politikë i dëmtoi prodhuesit Kosovarë: eksporti i tyre edhe ashtu i dobët i cili gjatë vitit
2007 u rrit në gati 20 milion euro, pësoi rënie në 3.8 milion euro në vitin 2010. Gjatë tërë
kohës në këto tre vite Serbia mundej të eksportonte mallra në Kosovë pa dogana dhe pa
ndërprerje, në bazë të marrëveshjes regjionale. Vlera e llogaritur e këtij eksportit në vitin
2010 arriti shumën 260 milion euro.

35

Ibid.
CEFTA – marrëveshja e Evropës Qëndrore për tregti të lirë është themeluar në vitin 2000 me qëllim të
mundësimit të tregtisë ndërmjet shteteve të Evropës Qëndore.
37
Pjesë nga Raporti i Progresit
36
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Mallrat kryesore Kosovare që eksportohen në Serbi (viti 2009 ‐2010)
Shifra
723
812
057
054
716
685
661
542
659
679

Eksporti në Serbi SITC (REV4)

2009

Ndërtimtaria, fabrikat, pajisjet, pjesët e
kontraktuara
Sanitaritë, instalimi i gypave, ngrohja
Pemët, frutat me bërthamë, frutat e freskëta
ose të thata
Perimet e freskëta, ftohura, ngrira ose të
konservuara
Pjesët e elektranave
Plumb
Gëlqerë, çimento dhe material ndërtimor
(përveç qelqit dhe argjilit)
Medikamentet (përfshirë medikamentet
veterinere)
Mbulesat e dyshemesë, etj.
Gypat, profilet e zbrazëta, instalimet nga
hekuri dhe çeliku
Eksporti i gjithëmbarshëm

2010

%

562
62
88
459
55
310
0
0
50
124

664
593
420
284
226
212
191
166
151
132

16,8
15
10,6
7,2
5,7
5,4
4,8
4,2
3,8
3,3

2010/2
009.
118,1
963
477
61,9
410,4
68,4
:
:
303,3
105,9

3054

3941

1,3

112,5

Veç kësaj, që nga 4 dhjetori 2008 kompanitë Kosovare nuk mund të eksportojnë në këto dy
vende. Këto kompanitë u detyruan të kërkojnë alternativë, si p.sh. 1. Eksport në Bosnjë dhe
Serbi nëpër ndonjë vend të tretë në formë të eksportit të dytë; ose 2. Gjetja e tregjeve të
reja.38 Kjo bllokadë shkaktoi rënie të hyrave nga eksporti në vitin 2008 për 9,8%. Kompanitë
të cilat u ballafaquan me këtë problem u detyruan të gjejnë ndonjë shtet të tretë nëse donin
të integrohen në tregun regjionale. Por, kjo alternativë nënkuptonte edhe procedura të
komplikuara, merr kohë dhe i rrit shpenzimet e eksportit. Përveç firmave lokale, edhe
investitorët ndërkombëtarë u goditën me këtë bllokadë. Supozojmë se një nga arsyet të cilat
i largojnë investuesit e huaj nga investimi në Kosovë është për faktin se e kanë të
vështirësuar eksportin e prodhimeve në regjion. Investitorët e huaj më me dëshirë duan të
investojnë në atë vend prej nga do të kenë më lehtë të eksportojnë mallrat në vendet e
CEFTA.39
Importi kryesor nga Serbia (vitet 2009 ‐2010)
Shifra
Importi nga Serbia SITC (REV4)
662 Keramika dhe materiali ndërtimor
rezistent ndaj zjarrit
061 Sheqer, melasa, mjalta
041 Drithërat, thekra e pabluar
048 Preparatet nga drithërat, mielli, amidoni i
pemëve ose i perimeve
38
39

GAP institut, Kosova në CEFTA: Brenda ose jashtë?, 2011.
Ibid.
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2009.
26363

2010.
24711

%
9,5

2010/2009

1268
15385
14535

20380
19467
12183

7,8
7,5
4,7

1607,4
126,5
83,8

93,8

111 Pijet joalkoolike
046 Mielli nga gruri dhe thekra
421 Yndyrat dhe vajrat e fiksuara bimore, “të
buta”, të papërpunuara ose të
frakcionuara
081 Ushqimi për kafshët (këtu nuk përfshihen
drithërat e palluara)
661 Gëlqëra dhe materiali ndërtimor (përveç
qelqit dhe argjilës)
641 Letra dhe prodhimet e letrës
Importi i gjithëmbarshëm

9078
6524
6251

11715
9582
8967

4,5
3,7
3,4

129
146,9
143,5

7332

8212

3,2

112

7161

7721

3

107,8

7857
210901

7085
260471

2,7
12,1

90,2
123,5

Kompanitë Kosovare shfrytëzonin dokumentet e kompanive të regjistruara në njërën prej
shteteve të regjionit dhe i transportonin mallrat e tyre nëpërmjet Malit të Zi ose Maqedonisë
deri në tregun e Serbisë, gjë që e bënte mallrat më të shtrenjta për 7% dhe në atë mënyrë
dobësohej aftësia konkurruese e tyre.40 Sipas mendimit të disa ekonomistëve, importi
joligjor nga Serbia gjatë kësaj periudhe kishte dy efekte negative: humbjet e buxhetit për
shkak të doganës së papaguar dhe tatimit të papaguar në import, si dhe eliminimin e
kompanive Kosovare të cilat punonin legalisht. Alban Hashani nga Instituti Riinvest thotë që
mosfunksionimi i shtetit Kosovar (policisë, doganës dhe shërbimit tatimor) shkaktoi
konkurrencën jo të drejtë dhe informalitetin në tregun Kosovar. 41 Dëmin më të madh të
cilën ka shkaktuar paligjshmëria në veri (importi nga Serbia) ka shkaktuar në ekonominë
Kosovare është se mekanizmi tregtar u dëmtua për shkak të konkurrencës jo të drejtë,
informalitetit dhe inovacioneve. Qeveria Kosovare është e vetëdijshme se ekzistojnë
strukturat paralele doganore të Serbisë të cilat veprojnë në territorin e Kosovës, dhe ato
janë: Ranilug, Kllokot dhe Mitrovica e Veriut.42
Sipas fjalëve të zëvendësit të drejtorit të doganave të Kosovës, Euleksi e kreu regjistrimin
teknik të mallrave të cilët kanë hyrë në territorin e Kosovës gjatë githë kësaj periudhe dhe
nuk ka zbatuar kurfarë procedure doganore për mallrat e importuara nga Serbia.43 Nga të
dhënat e Euleksit të cilat janë dërguar Doganave të Kosovës, buxheti është dëmtuar për 120
milion për shkak të doganave dhe tatimeve të papaguara. Por, zyrtarët e njëjtë doganorë
theksuan se llogaritja e këtyre humbjeve bazohet në të dhënat e ofruara nga Euleks, e këta
në mënyrë paradoksale janë bazuar në deklarimet e shoferëve të kamionëve, pa kurfarë
kontrolli të veturave.44

40

Intervista me Albanom Hashanin, Instituti Riinvest
Ibid.
42
Intervista me Fisnik Rexhepin, këshilltari politik i ministrit për punë të brendshme
43
Intervista me Bajram Rexhën, zëvendës drejtorin e Doganave të Kosovës
44
Ibid.
41
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3. KRAHASIMI I TË DHËNAVE PËR QARKULLIM
Të dukshmne janë dallimet e mëdha ndërmjet të dhënave nga Serbia për tregtinë me
Kosovën, si dhe të dhënat e Kosovës për tregti me Serbinë, që është shumë interesante.
Eksporti nga Serbia e ngushtë në territorin doganor të Kosovës duhej të ishte i njëjtë me
importin e Kosovës nga Serbia e ngushtë gjatë asaj periudhe kohore , ose të ketë dallime të
vogla të parëndësishme statistikore. E njëjtë vlen edhe për kahun e kundërt – importi nga
Kosova në Serbi do të duhej të ishte i njëjtë me eksportin e Kosovës në Serbi. Bëhet fjalë për
qarkullimin e njëjtë i cili shikohet nga këndet e ndryshme. Por, të dhënat zyrtare të këtyre dy
burimeve tregojnë dallime të mëdha. Në tabelën në vijim është paraqitur dallimi absolut i të
dhënave nga këto burime lidhur me qarkullimin e njëjtë.
Nëse e shiqojmë eksportin e Serbisë në Kosovë dhe e krahasojmë me të dhënat e Kosovës
për import nga Serbia, mund të vërejmë se gjatë viteve të para të periudhës e cila
shqyrtohet, të dhënat zyrtare të Republikës së Serbisë kanë treguar nivel më të ulët të
tregtisë në krahasim me të dhënat e Kosovës që janë grumbulluar nga dogana e Unmikut, që
tregon se një pjesë e qarkullimit nuk është regjistruar në Serbi. Dallimi i të dhënave është
mbi 30%, bile edhe kur përdoret numri i madh si pjesëtuesi. Gjatë vitit 2005 të dhënat për
eksport nga Serbia tregon nivelin e tregtisë për 30% më të ulët në krahasim me të dhënat që
kemi fituar nga Kosova, ndërsa në vitin 2007 ky dallim ishte bile 38%.
Nga viti 2008 situata ndryshoi ashtu që të dhënat nga Serbia lidhur me eksportin në Kosovë
tregojnë nivelin më të lartë të tregtisë krahasuar me të dhënat të cilat i jep Kosova, nga koha
kur regjistrimin e qarkullimit në Kosovë ka marrur Dogana e Kosovës, ndërsa dallimi është
pak më i vogël, rreth 10% të shumës së përgjithshme. Ky dallim është çdo vit më i madh.
Kështu në vitin 2010 dallimi ishte rreth 12% të qarkullimit të shqyrtuar. Deri te ky ndryshim
ka ardhur në vitin 2008 si pasojë e zbatimit të marrëveshjes CEFTA 2006 si dhe për shkak të
realitetit të ri në terren i cili ishte pasojë e shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës.
Tabela 4: Krahasimi i të dhënave për qarkullimin tregtar të regjistruar nga ana e Serbisë dhe
Kosovës

Viti

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Eksporti
nga
Serbia
në
Kosovë

Importi në
Kosovë
nga Serbia

(a)

(b)

107.076
127.539
137.155
233.898
240.708
296.472

152.257
191.053
222.534
208.951
210.901
260.156

Dallimi

Importi në
Serbi nga
Kosova

Eksporti
nga
Kosova në
Serbi

Dallimi

|a-b|

(a)

(b)

|a-b|

2.966
12.290
7.350
2.174
1.544
3.031

6.265
20.910
19.280
9.893
3.504
3.846

45.181
63.514
85.379
24.947
29.807
36.316

3.299
8.620
11.930
7.719
1.960
815

Burimi: përllogaritjet e autorit të bazuara në të dhënat e Odës Ekonomike të Serbisë lidhur
me qarkullimin e Serbisë, të dhënat janë grumbulluar nga doganat dhe të dhënat e
qarkullimit të Kosovës që janë shpallur nga Enti i Statistikave të Kosovës bazuar në të dhënat
e doganës.
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Në anën tjetër, nëse i krahasojmë të dhënat e importit në Serbi nga Kosova me të dhënat të
cilat i jep Kosova për eksportin e Kosovës në Serbi, gjithsesi e vërejmë një dallim të madh.
Nëse këtë dallim e prezantojmë në kategoritë relative në krahasim me të dhënat e vëllimit
më të madh në qarkullimin e hulumtuar, atëherë mund të vërejmë se ajo paraqet mbi 60%
të qarkullimit të përgjithshëm. Kjo përqindje kaq e madhe pjesërisht rrjedh nga efekti i bazës
së ulët, duke pasur parasysh faktin që eksporti i Kosovës në Serbi është shumë i ulët. Përveç
kësaj, ky dallim kaq i madh në të dhënat e ofruara ka edhe ndonjë arsye. Si duket të dhënat
të cilat i ofron Serbia janë pak të mangëta, dhe njëra prej arsyeve për këtë është se Serbia e
trajton tregtinë me Kosovën si tregti të brendshme, që do të thotë se këto translacione
mbesin jashtë procedurave doganore. Zbatimi i marrëveshjes CEFTA 2006 më sa duket nuk
ka pasur efekt në dallimin e këtyre dy llojeve të dhënave deri në vitin 2010. Në kuadër të
CEFTA 2006 duhet të insistojmë në marrëdhënien ndërmjet dy administratave doganore me
qëllim të këmbimit dhe krahasimit më të mirë të dhënave për tregtinë e ndërsjellë.

4. VLERËSIMI I RRJEDHAVE GRI TË TREGTISË SË MALLRAVE NDËRMJET SERBISË DHE
KOSOVËS
Sikurse vërejtëm në analizën paraprake, ekziston diskrepancë e rëndësishme e të dhënave
për tregti të cilat janë grumbulluar në Serbi dhe në territorin e Kosovës, për territoret
doganore paraprakisht të definuara të Serbisë pa Kosovën. Edhe pse përdoret metodologjia
e përcaktuar në bazë të standardeve ndërkombëtare, e cila nënkupton zbatimin e modelit të
sistemit të harmonizuar të WCO, për shkak të pamundësisë së regjistrimit të të gjitha
transaksioneve afariste shpesh mund të vjen deri te dallimi i të dhënave. Kur vjen deri te
problemet në qarkullimin e tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, shpesh vjen deri te
reeksporti nëpër shtetet fqinje, nëpër Malin e Zi dhe Maqedonisë. Edhe këto qarkullime
regjistrohen në evidencën doganore, edhe pse përdoren dokumentet doganore të vendeve
transitore në ato theksohet vendi i vërtetë i origjinës së mallit. Por, përveç këtij dallimit në të
dhënat dhe reekosportit të mallrave, një vëllim i madh i qarkullimit ndërmjet këtyre dy
territoreve nuk është regjistruar në asnjërën anë, sepse bëhet fjalë për rrjedhat e joligjshme
të tregtisë e cila zhvillohet në të ashtuquajturën “zonën gri”.
Për të ilustruar për cilin vëllim të tregtisë ilegale bëhet fjalë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës,
kemi kryer një hulumtim në terren. Ky hulumtim është kryer në regjionin e Sanxhakut i cili
gjendet në pjesën jugperëndimore të Serbisë dhe është afër vijës ndarëse me Kosovën dhe e
cila është zonë e rëndësishme e transitit për mallin i cili tregtohet me Kosovën. Hulumtuesja
e ka kryer hulumtimin në periudhën prej 1 korrikut deri më 31 tetor të 2011 në regjionin e
komunave: Novi Pazar, Rashka, Sjenica dhe Tutin, në selitë e kompanive private të cilat
afarojnë me Kosovën, me fjalë tjera kryejnë një vëllim të caktuar të afarizmit me Kosovën.
Metodologjia e hulumtimit përbëhej nga përzgjedhja e një mostre cilësore, sasiore, të cakut
e përbërë nga 100 firma private / udhëheqëse, të cilat afarojnë në fushat dominante të
afarizmit me Kosovën, sikurse janë: shërbimet e transportit, shitja e prodhimeve nga
programi vetanak i prodhimit, tregtia, veprimtaritë intelektuale dhe të tjera, të cilat janë në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në lidhje me afarizmin e këtyre kompanive me
Kosovën. Në raport me numrin e përgjithshëm të ndërmarjeve, në mostrën reprezentative
që hulumtohej 88% të ndërmarrjeve e kishin selinë në Novi Pazar, 5% të firmave afarojnë në
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Tutin, 4% të firmave afarojnë në Rashka, ndërsa 3% të firmave afarojnë në Sjenicë. Në bazë
të llojit të aktivitetit në bazë të cilës ato kryejnë afarizmin me Kosovën, 36% të firmave
afarojnë në baza të tregtisë, 23% të firmave e kryejnë shërbime të transportit, 9% të firmave
afarojnë me mallrat me shërbime të cilat ofrojnë edhe shërbime të tregtisë, 14% të firmave
shesin prodhimet nga programi vetanak i prodhimit, 14% të firmave kryejnë shërbime
intelektuale dhe tjera të cilat në mënyrë të tërthortë janë të lidhura me afarizmin e pronarit
të firmës i cili afaron me Kosovën, ndërsa 4% të firmave abstenojnë afarizmin me Kosovën.
Me metodën e pyetësorit, me ndihmën e anketuesit, janë hulumtuar qëndrimet e personave
afaristë në këtë regjion afër kufirit.
Qëllimi i këtij hulumtimi ishte të vlerësohet vëllimi i afarizmit me Kosovën në nivel të tregtisë
lokale dhe të përcaktohet çfarë perceptimi kanë afaristët e këtij regjioni lidhur me tregtinë
joligjore në të dy drejtime, si dhe lidhur me praninë e barrierave jodoganore të cilat e
rëndojnë dhe ngadalësojnë qarkullimin e mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.
Novi Pazari është qendra joformale ekonomike dhe kulturore e regjionit të njohur me emrin
tradicional Sanxhak, i cili përveç komunës së Novi Pazarit përfshin edhe komunat fqinje.
Potenciali më i madh i Novi Pazarit janë njerëzit – ndërmarrësit privatë si dhe bizneset e tyre
të vogla – të mëdha. Në këtë qytet ekziston një prirje e madhe për investim dhe atë ende pa
angazhimin e menaxhmentit kompetent dhe pa përkrahjen e sektorit bankier. Ndërmarrësia
private është e përqendruar në këto sektorë: prodhimi i xhinsit (“jeans”) dhe konfeksionit të
lehtë, prodhimi i veshmbathjeve, mobileve, industrisë së metaleve të lehta, si dhe parku i
veturave për transport komercial. Pasi që sektorët e mëparshëm janë në recesion të thellë
për shkak të kapaciteteve të tepruara dhe për shkak të mungesës së tregjeve më të mëdha,
këto sektorë kanë gjetur mbështetje në nivelin lokal, dhe atë kryesisht parku privat i
transportuesve. Pikërisht për shkak të potencialit palakmues të transportit komercial,
pronarët e veturave të mëdha transportuese janë shndërruar me plotë kuptimin e fjalës në
aktorë kryesorë të qarkullimit të mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, respektivisht janë
bërë si urë lidhëse e cila bashkon hapësirën e ndarë në mënyrë të panatyrshme ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës. Nuk duhet mënjanuar faktin që shpedicionin e ish‐ndërmarrjes
shoqërore N.SH. ”Sanxhaktrans” – Novi Pazar, në periudhën deri në fund të viteve ’90 ka
qenë së bashku me “Shpedicija‐Bugojno” në bazë të treguesve themelor ekonomik njëra nga
firmave udhëheqëse në këtë fushë në tërë ish‐RSFJ.
Në qarkullimin e mallrave me Kosovën, sipas mendimit të njerëzve afaristë të Novi Pazarit,
janë të kyçur rreth 1.200 vetura të regjistruara për transport komercial me kapacitet prej 5,
10, 15, 20 dhe 25 tonelata, me dhe pa rimorkio. Rreth 8% të veturave janë në kategorinë
transportuese 5‐10 tonelata, përqindja e njëjtë /8%/ është në kategorinë transportuese 10‐
20 tonelata, ndërsa rreth 1.000 vetura, ose 83% i takojnë kategorisë prej 25 tonelatave, me
dhe pa rimorkio. Ky potencial i palakmueshëm i Novi Pazarit paraqet rreth 40% të parkut të
përgjithshëm të veturave komerciale që qarkullojnë në relacionin Serbi – Kosovë, ndërsa
rreth 1.800 vetura ose rreth 60% të potencialit transportues i takojnë qyteteve tjera të
Serbisë: Nish, Leskovc, Vranje, Preshevë, Rashkë, Kralevë, Kragujevc, Uzhice, Çaçak, Paraqin,
Beograd, Novi Sad...
Njerëzit afaristë nga Sanxhaku e trajtojnë tregtinë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në aspektin
strategjik si shumë të rëndësishëm, si për Serbinë ashtu edhe për Sanxhakun. Shumica e
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bashkëbiseduesve në këtë hulumtim theksuan se ”afarizmi me pjesën jugore të Kosovës e
kanë ruajtur njerëzit nga Sanxhaku’’. Përkundër konkurrencës nga shtetet përreth, tregu
Kosovar është i tipi konsumues, me fuqi të fortë blerëse, qytetarët e saj kanë aftësi të madhe
blerëse, për shkak të shprehisë shumëvjeçare prodhimet serbe janë mirë të ranguara.
Ndërtimtaria është në ekspansion, nëpër tërë Kosovën ndërtohen mega objektet, dhe në
qoftë se ambienti afarist me Kosovën do të vendosej në një kornizë ligjore, me siguri vëllimi i
afarizmit me Kosovën do të rritej për 2 – 3 herë, vlerësojnë shumica e bashkëbiseduesve...
Tregtia e mallrave në transportin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, sipas perceptimit të
afaristëve nga Sanxhaku, si shërbim transportues është zvogëluar në mënyrë radikale në
vitin 2009. Ky është vlerësim i përgjithshëm i të gjithë pronarëve të trafikut komercial të cilët
janë pronarë të veturave me kapacitet bartës 15 dhe 25 tonelata, me dhe pa rimorkio.
Pikërisht këto vetura bëjnë qarkullim të madh, dhe duke marrë parasysh faktin që tregu
Kosovar në aspektin financiar dhe fiskal ende nuk është i rregulluar, respektivisht ende nuk
është përfshirë në kornizën ligjore për shkak të pasigurisë së blerësve nga pjesa jugore e
Kosovës, në tre vitet e fundit është bërë rrezikshëm të tregtohet edhe duke u thirrur në
emrin personal... Në emrin e vet dhe në llogari të vet, kur janë në pyetje transportuesit nga
Novi Pazari, transportojnë dhe tregtojnë vetëm 5% të tyre, ndërsa rreth 95% të
transportuesve vetëm e kryejnë këtë shërbim në llogari të firmave prodhuese dhe tregtuese,
si dhe për prodhuesit individual bujqësor nga Serbia.
Vlerësimi i qarkullimit të mallrave nga Serbia, vlerësimi është kryer në bazë të studimit të
shërbimeve të transportit që ofrojnë pronarët e transportit komercial nga Novi Pazari, dhe
në drejtim të Kosovës është rreth 497,5 milion euro në vit. Në strukturën e qarkullimit të
mallrave dominojnë mjetet motorike me 29,0%, malli tregtar me 20,1%, dhe drithërat për
bluarje me 16,1%.

Tabela 1: vlerësimi i qarkullimit të mallrave me prejardhje nga Serbia në drejtim të Kosovës
R.B.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lloji i mallit

Vlera e qarkullimit
/ në euro /

Malli që tregtohet: vaj, kripë, pro‐
dhimet konditore, pijet alkoollike
dhe joalkoolike, lëngjet, prodh‐
imet nga mishi i thatë, prodhimet
kimike për amvisni...
Mielli
Plehërat artificiale, aditivët
Farërat /drithërat, misri/
Cement, material për fasadë dhe
montim
Sheqer kristali
Drithërat për bluarje
Misri merkantil
Keramika, gypat e ujësjellësit,
fuga, enterier për banjo
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Struktura e
pjesëmarrjes /%/

100,000.000

20,1

10,000.000
12,000.000
40,000.000

2,0
2,4
8,1

32,000.000

6,4

12,600.000
80,000.000
12,500.000

2,5
16,1
2,5

3,750.000

0,7

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Prodhimet e furrave
Bagëtia
Tekstil – prodhimet jeans (xhins)
Teksas‐metrazh
Mobile
Ushqim për kafshë
Veturat motorike, vajrat
hidraulike
Bukë, qumësht, prodhimet e
qumështit
Prodhimet tjera industriale
Gjithsej………………….

40,000.000
1,700.000
450.000
400.000
1,500.000
5,000.000

8,1
0,3
0,1
0,1
0,3
1,0

144.100.000

29,0

1,250.000

0,2

250.000
497.500.000

0,1
100,0

Nëse krahasojmë këto të dhënat me të dhënat zyrtare të grumbulluara nga ana e
drejtorisë së doganave të Serbisë, do të shohim se dallimi është rreth 200 milion euro.
Eksporti zyrtarisht i regjistruar nga Serbia e ngushtë (ang. Serbia proper) në Kosovë ishte
rreth 300 milion euro, ndërsa qarkullimi i vlerësuar është rreth 500 milion euro. Pra, në
zonën gri gjendet rreth 40% të eksportit të përgjithshëm të Serbisë në Kosovë. Me
përjashtim të veturave motorike dhe vajrave hidraulike të ciët janë me prejardhje të huaj,
paraprakisht të importuara në Serbi dhe të doganuara nga ana e dilerëve të autorizuar për
tregti me veturat e huaja motorike, mallrat tjerë në qarkullim me Kosovën janë me
prejardhje vendore, respektivisht të prodhuara në Serbinë Qendrore dhe Vojvodinë.
Sa i përket mallrave të cilat duhet posaçërisht t’i ndajmë e të cilat në tregtinë e parregulluar
luajnë rol të rëndësishëm janë veturat motorike (automjetet), nafta dhe derivatet e naftës, si
dhe prodhimet ushqimore me prejardhje të huaj. Qarkullimi më i shpeshtë tregtar i veturave
të huaja rrjedh nga Serbia në pjesën veriore të Kosovës. Dilerët dhe përfaqësuesit e
kompanive të huaja të veturave në Serbi i kanë shitur këto vetura blerësve në pjesën veriore
të Kosovës, subjekteve fizike, sipas procedurës e cila nënkuptonte lirimin nga pagesa e
tatimit në vlerën e shtuar (TVSH). Në bazë të hulumtimit në terren, vlerësohet se në
periudhën prej 2007 deri më qershor 2011 në pjesën veriore të Kosovës janë shitur rreth
14.400 vetura, prej tyre me kubikazhë të madhe 12.960 vetura, dhe me kubikazhë më të vo
1.440 vetura. Vlera e gjithëmbarshme e veturave të shitura në atë periudhë vlerësohet në
rreth 666 milion euro. Blerësve në pjesën veriore të Kosovës në këtë mënyrë është
mundësuar p.sh. të vlejnë folksvagen të ri të tipit POLO, veturë e cila në Serbi kushton rreth
19.500 euro, kurse pa paguar TVSH në Kosovën veriore çmimi është rreth 16.500 euro, që
është rreth 25,4% çmimi më i ulët në krahasim me blerësit nga pjesa tjetër e Serbisë.
Poashtu vlerësohet se rreth 1.500 vetura në periudhën e njëjtë është shitur në pjesën jugore
të Kosovës, me të drejtën e rregullt të dilerëve të autorizuar për reimbursim të TVSH.
Gjatë periudhës së hulumtuar, sasitë e mëdha të naftës dhe derivateve të naftës janë shitur
në pjesën veriore të Kosovës, jo vetëm nga rafineritë nga Serbia, Pançeva dhe Novi Sadi, por
edhe jashtë vendit, sikurse Bosnja dhe Hercegovina, Romania, Bullgaria dhe Ukraina. Në
periudhën prej 2008 deri në qershor 2011 në bazë të rezultateve të hulumtimit në terren,
nga rafineritë të Serbisë në veri të Kosovës janë shitur mesatarisht rreth 191.625.000 litra në
vit, që gjithsej është rreth 670.687.500 litra në periudhën e përmendur. Në deklaratën për
vlerësim, kjo është rreth 143 milion euro mesatarisht në vit, respektivisht brenda periudhës
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së cekur vlera e përgjithshme ishte rreth 503 milion euro. Brenda periudhës së njëjtë, në
bazë të vlerësimeve të personave afaristë që tregtojnë me Kosovën, nga Bosnja dhe
Hercegovina, Romania, Bullgaria dhe Ukraina, në veri të Kosovës janë shitur rreth 450 milion
litër vajra bazik dhe petroleum me vlerë rreth 202 milion euro. Rreth 90% të importit ishte
importi nga Bosnja dhe Hercegovina, ndërsa rreth 10% ishte importi nga Ukraina, Romania
dhe Bullgaria. Vlerësohet se buxheti i Serbisë ka humbur të ardhura, në të dy bazat e
llogaritura, mbi 100 milion euro.
Por, tregtia në zonën gri është e pranishme edhe në rrjethat e qarkullimit të mallrave nga
Serbia në Kosovë. Artikujt ushqimorë me prejardhje të huaj kanë gjetur rrugën e tyre nga
Kosova në drejtim të territorit doganor të Serbisë. Sipas perceptimit të njerëzve afaristë nga
Sanxhaku, vlerësohet se në hapësirën e Serbisë, me rrjedhat jorregullare hyjnë artikuj të
ndryshëm me vlerë rreth 700.000 euro në vit. Humbja vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak
të mospagesës së TVSH është rreth 126.000 euro. Te këto prodhime, përveç shmangies
tatimore, problem të madh paraqet edhe fakti që këto mallrat nuk kalojnë kontrollën
sanitare dhe fitosanitare dhe kështu mund të rrezikohet shëndeti i qytetarëve të Serbisë.
Sipas percepcionit të njerëzve afaristë, qendra e furnizimit e këtyre mallrave me prejardhje
të huaj është Prishtina, ndërsa transiti kryesor kryhet nëpërmjet tregut për tregti me
shumicë në Novi Pazar. Bëhet fjalë për këto prodhime:
• Konservat e peshkut, pashteta, parizerë, virshlle... me prejardhje sllovene, kroate dhe
nga Bosnja dhe Hercegovina;
• Krahë dhe file pule, mishi i papërpunuar deri dhe lope, proshutë e tymosur... me
prejardhje nga SHBA, Brazili, Argjentina, Anglia;
• Prodhimet nga mishi i thatë dhe nga qumështi me prejardhje të huaj... me prejardhje
nga Bosnja dhe Hercegovina, Hungaria;
• Kafa e pjekur, prodhimet konditore, mëlmesa.. me prejardhje nga Zvicra, Kroacia,
Turqia;
• Prodhimet për beba, kozmetikë, kemikaliet për amvisni... me prejardhje nga
Gjermania, Sllovenia, Serbia;
• Pijet alkoolike dhe joalkoolike të gazuara me prejardhje të huaj... viski, shtok, votka;
Varësisht nga lloji i mallrave, kryesisht përdoren këto kalimet administrative në drejtim të
Kosovës:
• Mjetet motorike nga importi: Rudnica dhe Bërnjak;
• Mielli, farat, ushqim për kafshë, plehëra artificial dhe aditivët: Merdare dhe Rudnica;
• Çimento dhe prodhimet e ndërtimtarisë: Merdare, Rudnica, Brnjak;
• Qeramika, material fasade dhe ndërtimor: Rudnica;
• Mallra të ndryshme tregtare: Rudnica dhe Bërnjak;
• Bagëtia: ekskluzivisht Rudnica dhe Bërnjak;
Kur bëhet fjalë për qarkullimin e mallrave në kahun e kundërt, nga Kosova në drejtim të
Serbisë, sipas perceptimit të njerëzve afaristë nga Sanxhaku, vlerësohet se rreth 90% të
veturave kthehen të zbrazët, pa ngarkesë, ndërsa rreth 10% të veturave me kapacitet bartës
25 tonelata kthehen me ngarkesë. Malli më i shpeshtë i ngarkuar është: tregtia dhe
transporti i materialit për riciklim në Çaçak, transporti i koncentratit të zinkut për nevojat e
fabrikës ”Zorka”‐ Shabac, transporti i koncentratit të plumbit për nevojat e fabrikës
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”Farmakom” – Shabac, tregtia dhe transporti i drurit për djegie në Serbinë qendrore dhe në
Vojvodinë.
Ajo çka posaçërisht brengos është fakti që malli nga Serbia i cili përfundon në pjesën veriore
të Kosovës, i liruar nga pagesa e TVSH në Serbi, shpesh përfundon në pjesën jugore të
Kosovës, ose një pjesë e vogël sërish kthehet në Serbi, por me rrugë joligjore. Sipas
vlerësimit të ekipit hulumtues, kjo shumë e cila mbetet jashtë kontrollit të territorit doganor
të Serbisë, dhe e cila sërish kthehet në Serbi pa regjistrim është rreth 70 milion euro në vit.
Pa marrë parasysh faktin për ambientin ekzistues afarist me plot barriera doganore dhe
jodoganore, ndërprerjeve për shkaqe politike (embargo e Prishtinës, barrikadat në veri të
Kosovës) njerëzit afaristë nga Sanxhaku realizojnë vëllim të madh të punëve me Kosovën.
Për rreth 40% të firmave qarkullimi me Kosovën është rreth 20% të afarizmit total, për 16%
të firmave kjo është 20‐50% të afarizmit, për 8% të firmave qarkullimi me Kosovën paraqet
rreth 50‐70% të ardhurave vjetore, ndërsa për 36% të firmave afarizmi me Kosovën paraqet
ndërmjet 70‐100% të vëllimit të përgjithshëm afarist / në nivel vjetor /. Vlerësimi i
qarkullimit të mallrave me prejardhje nga Sanxhaku në drejtim të Kosovës kap shumën prej
rreth 19,3 milion euro në nivel vjetor. Në strukturën e qarkullimit dominojnë mallrat tregtarë
me 51,8%, si dhe prodhimet për ndërtimtari me 20,8%.

Tabela 2: Vlerësimi i qarkullimit të mallrave me prejardhje nga Sanxhaku në drejtim të
Kosëvës
Nr.
rendor

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.

Vlera e qarkull‐
imit /në euro /

Lloji i mallit
Mallrat tregtare: vaj, kripë, prodhi‐
met konditore, pijet alkoolike dhe
alkoolike, lëngjet, prodhimet e
mishit të thatë, prodhimet kimike,
prodhimet për amvisni …
Tekstil‐ prodhimet jeans (xhins)
Teksas/metrazh
Prodhimet e ndërtimtarisë SLOGA‐
NP/monta, tulla, prodhimet për
muratori ‐ tavan/
Mobilet
Bagëtia
Bukë, qumësht, prodhimet e
qumështit
Prodhimet tjera industriale
Gjithsej………………….

Struktura e
pjesëmarrjes /%/

10,000.000

51,8

1,500.000
400.000

7,7
2,1

4,000.000

20,8

1,500.000
400.000

7,7
2,1

1.250.000

6,5

250.000
19,300.000

1,3
100,0

Duke pasur parasysh gjendjen e pavolitshme të parkut të veturave komerciale të afaristëve
nga Sanxhaku, kryesisht të atyre të regjistruar në Novi Pazar që është në lidhje të ngushtë
me ndërmarrësin e këtyre njerëzve, një numër i konsiderueshëm i veturave me kapacitet të
madh bartës pronarët e tyre i kanë regjistruar edhe në spedicionin ndërkombëtar. Afërsia e
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tregut Kosovar dhe tradita me dekada të tëra të tregtisë ndërmjet Sanxhakut dhe Kosovës
ishin bazë ideale për shumëfishimin e angazhimit të afaristëve të Sanxhakut që në emër dhe
në llogari të partnerëve nga Kosova të kryejnë transportin e mallrave në transportin
ndërkombëtar. Mallrat në qarkullim me Kosovën janë me origjinë vendore, respektivisht të
prodhuara në hapësirën e regjionit, dhe ato janë materiali ndërtimor, bagëtia, mobilet,
prodhimet “jeans”, buka, qumështi dhe prodhimet e qumështit. Mallrat nga Sanxhaku për në
Kosovë, varësisht nga lloji, transportohen me vetura komercial të të gjitha kapaciteteve, me
të ashtuquajturat furgonet kur bëhet transporti i mobileve të cilët mund të montohen‐
çmontohen, me autobusë të regjistruar për destinacione të caktuara në Kosovë, me kombi‐
bus të vegjël, si dhe me automjete të udhëtarëve.
Kur është në pyetje qarkullimi i mallrave në drejtim të kundërt nga Kosova drejt
Sanxhakut, kryesisht përdoren kalimet administrative Rudnica dhe Bërnjak, si dhe një numër
u madh i rrugëve alternative nga drejtimi i Leshakut dhe Leposaviqit: në drejtim të Batnjikut
dhe Banjës së Novi Pazarit që është larg nga Novi Pazari me rrugë magjistrale në drejtim të
Rashkës 10/km, respektivisht 2.5/km, si dhe nga drejtimi i Zubin Potokut drejt Llukarës që
është larg nga Novi Pazari me rrugën magjistrale drejt Ribariqit 7 km.
Qarkullimi i mallrave nga Kosova në Sanxhak përbëhet kryesisht nga këto mallra:
1. Konfeksioni i lehtë tekstil me prejardhje nga Turqia, Kina, Pakistani dhe Dubai,
2. Veshmbathje të ndryshme me prejardhje nga Turqia dhe Kina,
3. Prodhimet për amvisni / qelq dhe porcelan/, me prejardhje nag Turqia, Japonia, Dubai,
Taivani dhe Kina,
4. Dru për djegie nga pjesa veriore e Kosovës,
5. Malli i ndryshëm tregtar me prejardhje nga Serbia e cila me “efekt kthyes” kthehet në
tregun me mallra me shumicë në Novi Pazar,
6. Konservat e peshkut, pashteta, parizerët, virshlle, me prejardhje nga Sllovenia, Kroacia,
Bosnja dhe Hercegovina,
7. Krahë dhe file pule, mishi i papërpunuar deri dhe lope, proshuta e tymosur nga SHBA,
Brazili, Argjentina, Anglia,
8. Kafa e pjekur, prodhimet konditore, mëlmesa me prejardhje nga Zvicra, Kroacia, Turqia,
9. Prodhime për beba, kozmetika, kemikaliet për amvisni me prejardhje nga Gjermania,
Sllovenia,
10. Pijet alkoolike dhe të gazuara joalkoolike me prejardhje të huaj /... viski, shtok, votka/;

4.1 Barrierat e identifikuara jo‐doganore në shkëmbimin e mallrave në mes të Serbisë dhe
Kosovës
Tregu i Kosovës ka rëndësi ekzistenciale për biznesmenët në Serbi, ku sipas raporteve të
komunitetit të biznesit të Sanxhakut “për prodhuesit dhe tregtarët, shitja është e
rëndësishme, për kompanitë e shpedicionit është i rëndësishëm transportimi i atyre
mallrave në vendin e caktuar... Interesat afariste dhe profiti nuk njohin kufij apo barriera
kombëtare”. Ekziston kërkesë e konsiderueshme në tregun e Kosovës për të gjitha produktet
serbe: ushqim, konfeksion, pije alkoolike dhe joalkoolike, kemikalje, farëra, produkte argjile
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dhe lloje tjera të materialeve ndërtimore. Intervistat me biznesmenët nga Sanxhaku treguan
pengesat e poshtme ndaj biznesit me Kosovën:
• Trajtimi i ndryshëm i Kosovës veriore në krahasim me Kosovën jugore paraqet
barrierën e parë jo‐doganore në biznesin me Kosovën që ka të bëj me procedurat
administrative, kohëzgjatjen e procesit dhe të drejtës për kthim të TVSh‐së... që
ndërlidhet me ligjin për tatimin në vlerën e shtuar (Gazeta Zyrtare e Republikës së
Serbisë, numër 15/05), përderisa është në fuqi Rezoluta e OKB‐së 1244 në territorin e
Krahinës Autonome të Kosovës, shkëmbimi i mallrave me Kosovën veriore bëhet
vetëm me faturë dhe dokumente të dërgesës, me apo pa shumën e TVSh‐së apo
detyrimeve doganore, vetëm si regjistër e daljes doganore. Prandaj procedura për
kthimin e TVSh‐së nga administrata për të hyrat e brendshme të Republikës së
Serbisë kërkon vetëm dokumentet bankare rreth transferimit të parave nga firmat e
Kosovës veriore për shkëmbim të mallrave, pas së cilës TVSh‐ja kthehet brenda afatit
45 ditor nga Republika e Serbisë në pajtim me politikat për eksport të mallrave. Në
rastin e shkëmbimit të mallrave me Kosovën jugore, lista e dokumenteve të kërkuara
përfshinë deklaratën doganore dhe listën e dëshmisë, faturat dhe dokumentet e
dërgesës, me apo TVSh. Blerësi nga Kosova jugore paguan çmimin e produktit së
bashku me TVSh‐në në Euro nëpërmes bankës, për shembull Procredit Bank Prishtina
– Procredit Bank Serbia, që shkëmben monedhat e huaja në bankën kombëtare të
Serbisë.
• Rreth 90% e shkëmbimit me Kosovën jugore bëhet nëpërmes firmave
ndërmjetësuese në Kosovën veriore, të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e
Bizneseve të Serbisë të cilat janë të inkorporuara në sistemin Serb të pagesave me
dinar. Firma ndërmjetësuese nga Kosova veriore duhet të jetë e regjistruar në vijën e
njëjtë të biznesit sikurse partneri i saj nga Serbia. Ndërmjetësimi në biznes me
Kosovën jugore paguhet me komision prej 1‐2%. Komuniteti i biznesit të Sanxhakut
raporton se ky rregull vlen për të gjithë, pa marrë parasysh llojin e mallit. Gjer në vitin
2005, shkëmbimi i mallrave me Kosovën jugore është bërë me deklaratat me shkrim
në emër të blerësit në Kosovën jugore, që gjithashtu do të thotë pagesë prej 1‐2% të
vlerës totale të faturës si komision për firmat në Serbi...
• UNMIK‐u bllokon biznesin e kompanive të regjistruara në Kosovën veriore që
refuzojnë t’i paguajnë tatimet në buxhetin e Kosovës. Shumica e ndërmarrësve nga
Sanxhaku i perceptojnë firmat e Kosovës veriore si subjekte qëllimi i së cilave është
ri‐eksportimi nga Republika e Serbisë për në Kosovën jugore. Duke ditur se firmat e
Kosovës veriore janë të regjistruara edhe në UNMIK, pas një viti apo dy të
mospagesës së tatimeve buxhetit të Kosovës, puna e tyre bllokohet. Një nga të
intervistuarit ka raportuar telashet e “ndërrimit të mbi njëqind firmave
ndërmjetësuese të regjistruara në Kosovën veriore gjatë periudhës dhjetëvjeçare”.
• Kohëzgjatja e transportimit të mallrave në ndonjë destinacion në Kosovën jugore
paraqet një barrierë tjetër, sipas raporteve të komunitetit të biznesit të Sanxhakut.
Hapat e poshtëm janë të detyrueshëm në shkëmbimin e mallrave me Kosovën
jugore: 1. Deklarata doganore dhe lista e dëshmive janë dokumente të obligueshme
për firmat e Kosovës veriore të cilat janë të regjistruara në Regjistrin e Bizneseve të
Serbisë dhe të inkorporuara në sistemin e pagesave të Republikës së Serbisë. Këto
firma njëkohësisht janë të regjistruara edhe në UNMIK. 2. Mallrat dhe
dokumentacioni shoqërues regjistrohen në terminalin doganor në Novi Pazar ku
paguhen detyrimet doganore. Departamenti special i shërbimit të të hyrave të
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brendshme vërteton deklaratën doganore, listën e dëshmive dhe dokumentacionin
tjetër shoqërues, bën kopjet dhe vërteton dokumentacionin shoqërues. Pas kësaj,
mallrat transportohen përmes vendkalimit Rudnicë/Bërnjak. Kjo procedurë
mesatarisht merr rreth dymbëdhjetë orë. 3. Ekziston edhe pika e kontrollit të UNMIK‐
ut në zonën neutrale ku kopjohen të gjitha këto dokumente, që merr edhe nja 2‐3
orë, pas së cilës mallrat vazhdojnë rrugën e tyre për në Mitrovicë, për në Kosovën
jugore. 4. Ndalesa tjetër është në pikën e kontrollit të Policisë së Kosovës, ku
kopjohen përsëri të gjitha dokumentet. Kjo pikë e kontrollit është rreth 40 km nga
Mitrovica në rrugën për në terminalin doganor të Mitrovicës. 5. Në Mitrovicë,
dokumentacioni shoqërues i jepet kompanisë së shpedicionit, me ngarkesë prej 71
euro për certifikatë fitosanitare për gjendjen e ushqimit & mallrave, 31 euro për
analizë dhe 25 euro për shërbime të shpedicionit. Terminali doganor ngarkon
pagesën prej 41 eurove për shërbimet e tyre që në total bëjnë 168 euro dhe merr
gjer në trembëdhjetë orë dhe 80 km rrugë pas pikënisjes në Novi Pazar vetëm për të
dërguar dërgesën te blerësi që gjendet në jug të lumit Ibër...
Kohëzgjatja dhe shpenzimet e procedurës në transportin ndërkombëtar të mallrave
për dhe nga Kosova jugore nuk vlejnë pasi që mallrat nuk mund të transportohen në
transit nëpërmes Serbisë. Për shkak të mosnjohjes së statusit të Kosovës, mallrat nga
dhe për në BE transportohen nëpërmes Austrisë, Sllovenisë, Kroacisë, Malit të Zi
(Rozhajë) – Kullë (Pejë) – Kosovë, rrugë e gjatë rreth 2000 km dhe e cila merr gjer në
katër ditë dhe kushton 20% më shumë sesa shpenzimet për rrugën 600 km më të
shkurtër nëpërmjet Serbisë që do të zgjaste vetëm dy ditë...
Standardet e ulëta dhe të pabalancaura që zbatohen nga përfaqësuesit e qeverisë që
qëndrojnë në vendkalimet administrative gjithashtu paraqesin një barrierë, sipas
raporteve të komunitetit të biznesit të Sanxhakut. Kjo ngadalëson dhe pengon
shkëmbimin e mallrave në mes të Serbisë dhe Kosovës. Shumë të intervistuar
treguan për mospërputhjet në mes të çmimeve të ushqimit të kafshëve që
parashkruhen nga Qeveria e Republikës së Serbisë dhe çmimeve të aplikuara nga
administrata doganore...
Mungesa e sistemit të unifikuar të pagesave në territorin e Krahinës autonome të
Kosovës dhe mungesa e garancive bankare apo kërkesave të siguruara, krijon
problem të dukshëm dhe i kontribuon pamundësisë së grumbullimit të kërkesave, në
veçanti nga blerësit nga Kosova jugore. Kjo nënkupton se biznesi bëhet në
mirëbesim.
Komuniteti i biznesit të Sanxhakut e percepton tregun e Kosovës si mjedis shumë të
parregulluar fiskal dhe financiar. Mungesa e disiplinës fiskale është evidente në
veçanti në devalvimin e imponuar prej 50% të faturave nga Serbia, dhe 50% rabat për
pagesat me para të gatshme, për qëllime të zvogëlimit sa më të madh të TVSh‐së si
kontributi ndaj buxhetit të Kosovës. Kjo detyron partnerët nga Serbia që të
përfshihen në punë të paligjshme dhe ilegale, nga perspektiva e Serbisë dhe nga
perspektiva e Kosovës.
Konkurrenca e padrejtë dhe e pakontrolluar në bizneset euro‐aziatike të tekstilit dhe
këpucëve në tregun e Kosovës, që ende nuk ka mekanizëm të kontrollit të cilësisë për
këto mallra, është problem i përbashkët i Serbisë dhe i Kosovës.
Mungesa e institucioneve administrative dhe monitoruese të deleguara nga
Republika e Serbisë në procesin e shkëmbimit të mallrave që mezi regjistrohen në
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vendkalimet administrative në rrugën për në Mitrovicë krijon platformën ideale për
ekonominë e tregut të zi për mallrat që shiten në tregun me shumicë të Novi Pazarit.
Prandaj ky hulumtim arriti në konkludim për hartimin e një apeli pothuajse imperativ
të komunitetit të biznesit në Sanxhak, në veçanti tregtarët nga Novi Pazari, për të
pezulluar plotësisht rregulloren për kthimin e TVSh‐së për Kosovën veriore...
Konkurrenca e gabuar dhe e padrejtë që shfaqet nga prodhuesit e mëdhenj nga
Serbia që drejtpërdrejtë i shesin mallrat e tyre në Kosovën veriore, siç është për
shembull “Knjaz Milos” nga Aranxhellovaci dhe “RUBIN” nga Krushevci, vë shitësit me
shumicë nga Sanxhaku në pozitë shumë të palakmueshme. Do të thotë se çmimet e
produkteve që ofrohen nga këta furnizues janë më të ulëta për blerësit në Kosovën
veriore për 30‐40% në krahasim me çmimet për tregtarët tjerë me shumicë në Serbi,
ku këto produkte janë shumë më të shtrenjta edhe pse sillen drejtpërdrejtë nga
furnizuesi i njëjtë.

Përmbledhja
Që nga dita kur Kosova u vendos nën protektoratin e komunitetit ndërkombëtar në vitin
1999 nëpërmes Rezolutës 1244 të KSOKB‐së dhe u bë de fakto territor special doganor,
ripërtëritja e marrëdhënieve tregtare në mes të kësaj zone dhe pjesës tjetër të Serbisë është
duke paraqitur telashe. Kaluan shumë vite në Serbi pa rregullim të veçantë të
marrëdhënieve tregtare në mes të këtyre dy subjekteve që u ndërprenë për shkak të
konfliktit në vitin 1999. Përfundimisht në vitin 2001, Qeveria e Republikës së Serbisë nxori
një numër të akteve nënligjore që rregullojnë marrëdhëniet tregtare në mes të Kosovës dhe
Serbisë duke trajtuar këto marrëdhënie si tregti vendore, që vë fokusin në tatimimin në
sferën e shkëmbimit të mallrave me Kosovën. Megjithatë, në vitin 2006, shtetet e Ballkanit
perëndimor nënshkruan një marrëveshje rajonale të tregtisë të njohur si CEFTA 2006. Një
nga palët nënshkruese, përveç Serbisë dhe shteteve tjera, ishte Misioni i OKB‐së në Kosovë
(UNMIK) në emër të territorit doganor të Kosovës. Me nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje,
Serbia njohu faktin se Kosova është bërë territor i veçantë dhe i veçuar doganor. Por njohja e
territorit si subjekt i tregtisë ndërkombëtare nuk nënkupton njohjen e statusit politik të atij
territori. Që atëherë, Serbia zbaton qasjen klasike doganore me Kosovën jugore, përderisa
tregtia me Kosovën veriore ende trajtohet si zonë e brendshme e tatimimit. Dokumentet e
UNMIK‐ut me vulat doganore të UNMIK‐ut shfrytëzohen për shkëmbimin e mallrave në mes
të Kosovës dhe pjesës tjetër të Serbisë.
Marrëdhëniet tregtare në mes të Kosovës dhe pjesës tjetër të Serbisë janë duke u
komplikuar me vendimin e sjellë nga institucionet e Kosovës për shpalljen e pavarësisë nga
Serbia në vitin 2008. Pasi që gëzuan statusin e përkohshëm të parashkruar nga dispozitat e
OKB‐së, institucionet e Kosovës tani margjinalizuan rolin e UNMIK‐ut duke marrë në mënyrë
të njëanshme kompetencat e UNMIK‐ut dhe duke krijuar Doganën e Kosovës që lëshon
dokumentet me simbolet e “Republikës së Kosovës”. Ky ndryshim nuk është i pranueshëm
nga Serbia dhe mallrat nga Kosova nuk lejohen të futen me këto dokumente.
Eksportet nga Kosova në Serbia janë të pakta dhe gjejnë rrugën për në Serbi nëpërmes Malit
të Zi dhe Maqedonisë në formë të ri‐eksportit. Megjithatë BE‐ja dëshironte angazhim më të
madh në këtë rajon, prandaj u krijua një mision i veçantë në Kosovë i quajtur EULEX. Ky
mision u bë funksional vetëm pasi që Serbia dha pëlqimin e saj, ku transferimi i një pjese të
kompetencave nga UNMIK‐u te EULEX‐i u bazua në të ashtuquajturin planin gjashtëpikësh të
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Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ky plan deklaron qartë se Kosova
përfaqëson, sa i përket doganave, një territor të vetëm doganor, së bashku me vërejtjen se
vendkalimet 1 dhe 31 të njohura si Jarinje dhe Bërnjak do të jenë pjesë e regjistrit doganor të
monitoruar ndërkombëtarisht dhe se detyrimet doganore që vjela në ato dy vendkalime do
të shfrytëzohen për zhvillimin e komuniteteve lokale. Problemet u shfaqën kur institucionet
e Kosovës tentuan që të marrin përsipër këto vendkalime në vitin 2011 dhe t’i integrojnë ato
në sistemin e Doganave të Kosovës, gjë që nuk u pranua nga serbët e Kosovës veriore. Mbi
të gjitha, autoritetet e Prishtinës zbatuan bllokadën e importeve nga Serbia e cila u anulua
më vonë.
Si një parakusht i BE‐së për anëtarësimin e Serbisë në këtë organizëm, nisi dialogu në mes të
përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës. Në lidhje me çështjet që lidhen me doganat,
dialogu u fokusua në shfrytëzimin e vulave dhe të formularëve të Doganave të Kosovës. Më
vonë do të diskutohet edhe statusi i vendkalimeve Jarinje dhe Bërnjak. Të dyja palët arritën
marrëveshjen rreth këtyre çështjeve, përderisa pritet zbatimi i kësaj marrëveshjeje në
terren. Ky hap përpara nuk i mjaftoi Serbisë që të sigurojë kandidaturën për në BE.
Në lidhje me rrjedhën tregtare në mes të territoreve doganore të Kosovës dhe pjesës tjetër
të Serbisë, mund të vërejmë stagnim pas konfliktit të vitit 1999, si dhe ripërtëritje të
ngadaltë graduale në vitet e para pas konfliktit. Megjithatë shkalla e gjithëmbarshme e
shkëmbimit të mallrave në mes të këtyre dy territoreve doganore kurrë nuk tejkaloi nivelin
prej 60 miliona euro, që përfundoi në vitin 2004. Eksportet nga Serbia dominojnë strukturën
e këtij shkëmbimi, përderisa shkalla e mallrave që burojnë nga Kosova për në tregun e
Serbisë mbetet e ulët. Që nga nënshkrimi i marrëveshjes CEFTA 2006, tregtia u intensifikua
dukshëm, në veçanti eksportet e Serbisë për në territorin doganor të Kosovës gjer në nivelin
prej 300 miliona euro, që paraqet pothuajse 4% të eksporteve totale të Serbisë në vitin 2010.
Produktet më dominuese të eksportuara të Serbisë janë nafta dhe produktet e saj, mineralet
jometale, produktet ushqimore dhe materialet ndërtimore.
Janë interesante rezultatet e krahasimit në mes të të dhënave zyrtare të ofruara nga Oda
Ekonomike dhe Administrata Doganore e Republikës së Serbisë dhe të dhënave zyrtare të
ofruara nga Enti Statistikor i Kosovës. Regjistrat rreth eksporteve të Serbisë për në Kosovë
duhet të jenë të barabartë me regjistrat e Kosovës rreth importeve nga Serbia, por ekziston
mospërputhje prej 30% gjer në afro 40% në mes të të dhënave në fjalë për këtë periudhë.
Megjithatë, një pjesë e madhe e tregtisë në mes të Serbisë dhe Kosovës i përket ekonomisë
gri – pothuajse 40% sipas raporteve tona të hulumtimit në terren. Përllogaritet janë bazuar
në hulumtimin në terren që është kryer nëpërmes pyetësorëve që iu shpërndan rreth 100 të
intervistuarve në rajonin e Sanxhakut në vitin 2011. Vëmendja e veçantë në analizën e
tregtisë së parregulluar u fokusua në mallrat siç janë veturat, nafta dhe derivatet e saj dhe
produktet ushqimore nga tregu ndërkombëtar. Me këtë hulumtim në terren u identifikuan
edhe barriera të konsiderueshme jo‐doganore në marrëdhëniet tregtare në mes të këtyre dy
territoreve doganore. Kushtet e pabarabarta të biznesit në mes të tregtisë me Kosovën
veriore dhe tregtisë me Kosovën jugore janë veçanërisht shqetësuese. Kjo krijon problem të
konsiderueshëm për ndërmarrësit, dhe hapë vend të madh për evazion tatimor, duke ditur
se shkëmbimi me Kosovën veriore nuk është plotësisht nën vëzhgimin doganor. Ky është
problem shumë i madh në përkrahjen buxhetore të Republikës së Serbisë. Tregtia e mallrave
që vijnë nga Serbia qendrore për në Kosovën veriore së pari i nënshtrohet përjashtimit
tatimor dhe bëhet përmes kanaleve të tregtisë gri në Kosovën jugore apo madje edhe në
Serbi.
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REKOMANDIMET
• Krijimi i një sistemi të kujdestarisë doganore rreth mallrave që nënkupton
përkufizimin e qartë të territoreve doganore të Serbisë dhe Kosovës, përfshirë
rregullimin e zyrave doganore në mes të këtyre territoreve doganore. Kosova veriore
nuk duhet të ketë të drejtën për koncesione tarifore pasi që e kthen këtë hapësirë në
zonë të lirë ekonomike.
• Anulimi i rregulloreve që rregullojnë trajtimin tatimor të mallrave në tregtinë me
Kosovën, duke ditur se subjektet e regjistruara në Regjistrin e Bizneseve të Serbisë
për pagesat me dinar që kryejnë biznesin e tyre në Kosovën veriore trajtohen njëjtë
sikurse tatimpaguesit tjerë në Republikën e Serbisë. Sidoqoftë kujdestaria e plotë
doganore në vendkalimit administrative në mes të Serbisë dhe Kosovës duhet të
parandalojë evazionin fiskal.
• Krijimi i nivelit më të lartë të disiplinës fiskale dhe financiare në drejtim të Kosovës.
Futja e të gjitha operacioneve biznesore me Kosovën në një kornizë ligjore, me
regjistrimin e mallrave vetëm me 1% regjistër doganor, që nënkupton zbatimin e
marrëveshjes CEFTA.
• Proces i institucionalizuar i krijimit të depove doganore dhe qendrave doganore
/Mitrovicë, Pejë.../ për mallrat me origjinë të huaj të cilat transportohen për në
Kosovë. ... Mallrat e importuara nga Kosova nuk mund të importohen ligjërisht apo të
zhdoganohen nëpërmes vendkalimeve të tashme administrative me Kosovën. Këto
vendkalime administrative nuk janë vendkalime doganore, përkundër faktit se ligjet
për doganat e Republikës së Serbisë zbatohen edhe atje.
• Duhet të kufizohen llojet dhe vlerat e mallrave që transportohen për në Kosovë nga
Serbia nëpërmes veturave private dhe autobusëve sikurse edhe në vendkalimet tjera
doganore.
• Regjistrat doganor për mallrat që vijnë nga Kosova për në tregun me shumicë të Novi
Pazarit duhet të inkorporohen në sistemin ligjor.
• Rajoni i Sanxhakut dhe tërë potenciali i tij duhet të ketë një qëllim integrues në
marrëdhëniet në mes të Serbisë dhe Kosovës.
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II. LËVIZJA E NJERZVE
Hyrje
Pas shpërbërjes së ish‐Jugosllavisë, kufijtë e ish‐republikave Jugosllave u bën kufij
ndërshtetëror. Rajoni i Jugosllavisë, njëherë i bashkuar, u bë copë‐copë, ku vendkalimet
kufitare u paraqitën si një tipar i ri rajonal, dhe disa shtete të formuara në territorin e shtetit
njëherë të bashkuar, kishin aplikuar edhe regjimin e vizave.
Ky lloj i marrëdhënieve vetëm konfirmoi dallimet tanimë të dukshme në mes të ish‐
kombeve dhe shteteve të ish Jugosllavisë. Me kalimin e kohës, procesi i integrimit në BE që
ngërtheu tërë rajonin ndryshoi qëndrimet rreth kufijve shtetëror që kurrë nuk humbën
rëndësinë, por regjimet e imponuara u bënë më liberale, dhe kur filluan regjimet e BE‐së për
liberalizimin e vizave me Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, e më vonë edhe me Bosnje e
Hercegovinën, kalimin ndërkufitar në mes të Republikave të ish‐ Jugosllavisë më në fund u
bë pa viza.45
Të gjitha këto marrëdhënie specifike në mes të ish republikave të Jugosllavisë në sferën e
kalimit të kufijve shtetëror anashkaluan Kosovën, ku qytetarët udhëtonin për në BE vetëm
me vizën valide Shengen, dhe çka është më e rëndësishme, ata përballen me pengesa në
kalimin e territorit të Serbisë (qendrore).
Sipas një hulumtimi, qytetarët e Kosovës janë qytetarët më të izoluar në Ballkan dhe në
Evropë në përgjithësi46. Serbia, Shqipëria, Bosnja, Mali i Zi dhe Maqedonia ishin shtetet e
fundit në Ballkan që në vitin 2009 dhe 2010 morën statusin për udhëtim pa viza për në
Evropë, e kështu Kosova mbeti e izoluar dhe e përjashtuar. Kosova tani është vendi i vetëm
në Ballkan dhe në Evropë qytetarët e së cilës mund të udhëtojnë vetëm në katër vende në
Evropë pa viza (Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi dhe Turqi).
Edhe pse marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe Prishtinës janë ngarkuar me çështje tepër
komplekse rreth statusit të Kosovës, zgjidhjet për çështjet praktike, siç është lëvizja e lirë e
njerëzve dhe mallrave në mes të Serbisë dhe Kosovës jo vetëm që duhet të aranzhohet, por
duhet edhe të zbatohet në praktikë.
Fillimi i negociatave për çështjet praktike, të fokusuara në veçanti në krijimin e
marrëdhënieve stabile dhe kushteve për jetesë të qetë të përditshme për qytetarët, është
shenjë për zhvillimin pozitiv në marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe Prishtinës që
gjithashtu paraqet parakusht për zhvillimin e tërë rajonit47.
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Pas raundit të pestë të diskutimeve në mes të ekipeve negociatore nga Beogradi dhe
Prishtina, u arritën marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, regjistrat dhe akreditimin e diplomave
universitare.

Gëzimi i së drejtës për lëvizje të lirë, sipas ligjit dhe në praktikë
Rregulloret e nxjerra nga institucionet e Serbisë
Ligjet më të reja që rregullojnë marrjen e dokumenteve personale për qytetarët e Republikës
së Serbisë u miratuan gjatë procedurës së shqyrtimit të kritereve ligjore dhe teknike të
parashtruara në planin e BE‐së për liberalizimin e vizave (udhërrëfyesi).
Në bazë të rregullores së Republikës së Serbisë, personat me dokumente të vlefshme të udhëtimit
apo me letërnjoftime, mund të lëvizin lirshëm.
Neni 39 i Kushtetutës së Serbisë parashkruan të drejtën për lëvizje dhe banim të lirë,
përfshirë të drejtën për të lëshuar dhe për t’u kthyer në territorin e Republikës së Serbisë
për të gjithë personat. Ligjet e miratuara në atë kohë, ligji për letërnjoftimet48 dhe ligji për
dokumentet e udhëtimit49, për herë të parë në historinë e Serbisë paraqitën identifikimin
biometrik për qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë së dokumenteve të lëshuara.
Përkundër kësaj, Parlamenti i Republikës së Serbisë miratoi ligjin për regjistrin civil50 më 18
mars 2009, i përgatitur nga Ministria e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale, me
qëllim që të ofrojë sigurinë dhe besueshmërinë e dokumenteve51 në të cilat bazohet lëshimi i
letërnjoftimeve biometrike (regjistrat civil – certifikata e nënshtetësisë dhe certifikata e
lindjes). Ligji i porsamiratuar për regjistrin civil kombëtar u ndihmon qytetarëve të marrin pa
vonesë dokumentet personale me “afat të pacaktuar”52, pavarësisht nga vendi se ku mbahet
ky regjistër.
Ligji për letërnjoftimet që hyri në fuqi më 14 prill 2008, i cili pjesërisht ka të bëj me nxjerrjen
e letërnjoftimeve, parashkruan të drejtën e posedimit të letërnjoftimit për të gjithë qytetarët
e Republikës së Serbisë mbi moshën 16 vjeçare53. Sipas rregullores së tashme për
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letërnjoftimet54, letërnjoftimet biometrike mund t’u lëshohen të gjithë qytetarëve të
Republikës së Serbisë në bazë të vendit të regjistruar të banimit apo vendbanimit të
përkohshëm.
Personat me vendbanim në territorin e Kosovës mund të marrin letërnjoftimin biometrik
pas sigurimit të certifikatës së lindjes dhe të nënshtetësisë. Aplikacionet dorëzohen në
sportelet e Ministrisë së punëve të brendshme që gjenden nëpër qytetet e Serbisë
qendrore; Departamenti i policisë (PU) Gjilan (Vranjë), PU Gjakovë (Jagodinë, PU Mitrovicë
(Kralevë), PU Prizren (Krushevc), PU Ferizaj (Leskovc), PU Prishtinë (Banja e Nishit), PU Pejë
(Kragujevc)55.
Sa i përket dokumenteve të udhëtimit, Kuvendi Kombëtar i Serbisë ka miratuar ligjin për
dokumentet e udhëtimit më 9 tetor 2007. Ky ligj ngërthen standardet e imponuara nga
rregulloret Evropiane dhe standardet e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil (ICAO)
që kërkon nxjerrjen e dokumenteve të udhëtimit me fotografi dhe zonë të lexueshme, në
çdo shtet, gjer në vitin 2010.
Prodhimi i dokumenteve të reja biometrike të udhëtimit filloi më 7 korrik 2008 në bazë të
aplikacioneve të dorëzuara anekënd territorit të Republikës së Serbisë. Aplikacionet për
pasaportë i dorëzohen autoritetit kompetent përgjegjës për lëshimin e pasaportave që
gjenden në zonën ku aplikuesi ka vendbanimin e përhershëm apo të përkohshëm, apo
përmes zyrës kompetente konsullore apo diplomatike të Republikës së Serbisë. Përkundër
formularit të aplikimit për pasaportë, letërnjoftim apo dokument tjetër si dëshmi e
identitetit, përveç certifikatës së nënshtetësisë që kërkohet për nxjerrjen e pasaportës për
herë të parë apo të dokumenteve tjera publike të identifikimit, kërkohen edhe informatat
plotësuese sipas aplikacionit.
Integriteti dhe siguria e procedurës për nxjerrjen e pasaportave biometrike për personat që
janë banorë në territorit të Kosovës janë kritere për liberalizim të vizave, prandaj kërkohet
intensifikimi i dinamikës në ndërmarrjen e hapave në drejtim të reformës në fushën e
sigurisë së dokumenteve.
Më 15 shtator, Qeveria e Serbisë miratoi një ligj që rregullon lëshimin e dokumenteve të
udhëtimit përmes sistemit të centralizuar të administratës koordinuese nga Ministria e
Punëve të Brendshme e Republikës së Serbisë – Rregullorja për procedurën e përmbushjes
së kërkesave për lëshimin e pasaportave për personat nga Kosova56. Ai rregullon
procedurën për ekzaminimin e përmbushjes së kërkesave për lëshimin e pasaportave për
qytetarët e Serbisë që kanë të regjistruar vendbanimin e përhershëm në territorin e
Kosovës dhe qytetarët të cilët kanë marrë certifikatën e nënshtetësisë nga autoritetet
kompetente të Republikës së Serbisë për rajonin e Kosovës, dhe të cilët nuk kanë
vendbanim të përhershëm në Republikën e Serbisë.

Republikës së Serbisë (vendi, komuna dhe adresa e vendbanimit) në kohën e aplikimit, 9) shtetin e huaj të
vendbanimit për personat pa vendbanim në territorin e Republikës së Serbisë, 10) datën e aplikimit.
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Dokumentet e udhëtimit për ata persona lëshohen nga Departamenti i veçantë koordinues
i Ministrisë së punëve të brendshme në Beograd, i cili është emëruar si lëshues i
pasaportës. Me vendimin e këshillit të BE‐së 1244/2009, liberalizimi i vizave nuk vlen për
asnjë nga mbajtësit e këtij dokumenti të udhëtimit, dhe ata mund të udhëtojnë për në
Evropë vetëm përmes vizave të vlefshme. Duke konsideruar pamundësinë e marrjes së
pasaportës së Republikës së Serbisë pa udhëtuar për në Beograd57, ekziston dyshimi nëse
këta persona janë në gjendje që të shpenzojnë kohë dhe para për ta marrë këtë pasaportë.
Sipas statistikave të siguruara nga Ministria e punëve të brendshme, Departamenti i
veçantë koordinues ka lëshuar 19,027 pasaporta biometrike në vitin 2010, dhe nga 1 janari
2011 gjer në nëntor 2011 ka lëshuar 19,192 pasaporta biometrike.
Kjo rregullore bën përjashtim në rastin e personave të zhvendosur brenda vendit nga
Kosova58. Neni 4 tregon saktësisht se dispozitat e kësaj rregulloreje nuk vlejnë për personat
e zhvendosur brenda vendit. Personat e zhvendosur brenda vendit mund t’i marrin
pasaportat që u mundëson të udhëtojnë nga vendbanimi i tyre.
Ekziston një kategori tjetër e banorëve të Kosovës që kanë marrë dokumentet e udhëtimit
nga momenti kur Ligji për dokumentet e udhëtimit hyri në fuqi dhe që nga aplikimi i kësaj
rregulloreje. Para qershorit 2009 kur Ministria e punëve të brendshme ndaloi lëshimin e
pasaportave biometrike për banorët e Kosovës (pa marrë parasysh nacionalitetin), 7,141
dokumente të udhëtimit iu lëshuan banorëve të Kosovës59. Mbajtësit e këtyre pasaportave
mund të udhëtojnë në zonën Shengen pa viza.
Me qëllim që të përcaktohen faktet përkatëse për procesin e lëshimit të pasaportave, kjo
rregullore autorizon organin kompetent qeveritar për të kryer verifikimin e vlefshmërisë dhe
hapat tjerë përkatës sipas Ligjit për dokumentet e udhëtimit, dhe “të vërtetojë me zyrën e
regjistrit civil vërtetësinë e dokumenteve personale që dëshmojnë identitetin e aplikuesit
për pasaportë, vërtetësinë e lindjes dhe certifikatave të nënshtetësisë”60.
Kontrollet e vërtetësisë, të parapara me këtë rregullore, mund të vlejnë edhe për procedurat
e regjistrimit të adresës së vendbanimit, dhe krejt kjo për qëllim të vërtetimit të informatave
dhe dokumenteve të siguruara, apo për vërtetimin e pajtueshmërisë me kushtet e
parashkruara në ligjin për vendbanimin e përkohshëm apo të përhershëm61. Nga momenti
57
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kur kjo rregullore hyri në fuqi, pas pranimit të aplikacionit për vendbanimin e përhershëm
nga personat për të cilët vlen kjo rregullore, në procesin e verifikimit të pajtueshmërisë me
kushtet e parashkruara me këtë ligj që rregullon vendbanimin e qytetarëve62, autoritetet
“kryejnë kontrollet e vlefshmërisë në terren si dhe masat tjera për të ekzaminuar
vlefshmërinë e informatave të siguruara nga aplikuesi”. Gjatë procesit të vërtetimit të
vendbanimit, autoriteti kompetent përcakton nëse aplikuesi me të vërtetë synon që të
banojë në adresën e dhënë apo nëse informatat janë të sakta. “Duhet të përcaktohet nëse
aplikuesi fillon procedurën për qëllim të punësimit, martesës apo bashkimit familjar, apo për
arsye të ngjashme, që dëshmon qëllimin për të pasur vendbanimin e përhershëm në
lokacionin e regjistruar”.63
Që nga miratimi i kësaj rregulloreje, zyrat e Ministrisë së punëve të brendshme jashtë
Kosovës pranuan 12,880 aplikacione për vendbanim të përhershëm nga personat që kishin
më parë vendbanim në territorin e Kosovës. Nga gjithsej numri i kërkesave, 9,084
aplikacione morën përgjigjen pozitive dhe vendbanimi u regjistrua, kurse 1,974 aplikacione u
refuzuan64.
Ligji i ri për vendbanimin e përhershëm dhe të përkohshëm u miratua më 17 nëntor 2011 që
krijoi kushtet për shfuqizimin e ligjit të vjetër të ish RSFJ‐së nga praktika.
Pas diskutimit në parlamentin e Republikës së Serbisë, ministri kompetent i qeverisë deklaroi
se “Qeveria duhet të parandalojë abuzimin me lëshimin e certifikatave për vendbanim të
përhershëm apo të përkohshëm, prandaj organi kompetent qeveritar ka të drejtën që të
refuzojë aplikacionin nëse nuk mund të vërtetohet qëllimi i vërtetë i aplikuesit për të banuar
në adresën e dhënë”. Ai gjithashtu tha se “problemet u shfaqën kur shqiptarët e Kosovës
filluan të regjistrojnë vendbanimin në Serbinë qendrore për të fituar të drejtën për udhëtim
pa viza, e drejtë kjo që nuk gëzohet nga qytetarët e Kosovës”65.
Masa ligjore që paraqet ligji është anulimi i adresës, d.m.th. regjistrimi se qytetari nuk jeton
në adresën e regjistruar më parë si vendbanim. Nëse institucioni përkatës konstaton se
qytetari nuk jeton në adresën e regjistruar, d.m.th. se ai ka siguruar të dhëna false,
institucioni i njëjtë vendos për të anuluar atë vendbanim dhe urdhëron regjistrin që të
shkruaj vendbanimin e ri brenda tetë ditëve. Nëse qytetari nuk vepron sipas kërkesës, gjoba
e parashkruar është prej 30,000 gjer në 150,000 dinarë.

Rregulloret e nxjerra nga institucionet në Kosovë
Para korrikut të vitit 2008, lëvizja e ligjshme brenda dhe jashtë Kosovës kryesisht qeverisej
nga administrata e Kombeve të Bashkuara siç theksohen në Kornizën Kushtetuese për
Vetëqeverisjen e Përkohshme në Kosovë. UNMIK‐u filloi të lëshojë dokumentet e udhëtimit
për Kosovarët në vitin 2000 dhe ndaloi lëshimin e tyre në vitin 2008 kur funksionet
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administrative të UNMIK‐ut në Kosovë u shfuqizuan. Diku rreth 240,036 dokumente
udhëtimi ende ishin të vlefshme në maj të vitit 2009 dhe të gjitha skaduan gjer në korrik të
vitit 201066.
Dokumenti i parë ligjor i UNMIK‐u për dokumentet e udhëtimit parashkruante se çdo person
mbi moshën 16 vjeçare me statusin e ‘banorit të përhershëm’ në Kosovë mund të aplikojë në
regjistrin qendror civil për dokument udhëtimi67. ‘Banor i përhershëm’ ishte përkufizuar si
person i lindur, ose me një prind të lindur në Kosovë, apo ata persona që mund të
dëshmonin se kishin banuar në Kosovë së paku pesë vite pa ndërprerje. Këto dokumente të
udhëtimit vlenin për periudhë prej 24 muajve me të drejtë të zgjatjes.
Lëvizja e personave brenda dhe jashtë territorit të Kosovës, përfshirë ata që kalonin
vendkalimet e kufirit administrativ me Serbinë, rregullohej më hollësisht përmes Rregullores
për lëvizjen e personave brenda dhe jashtë Kosovës në prill të vitit 200568. Kjo rregullore
parashkruan kushtet që duhet të përmbushen për hyrje në Kosovë, kategoritë e ndryshme të
hyrjes dhe qëndrimit, mjetet juridike në rast të refuzimit të hyrjes, kushtet për statusin e
refugjatit, etj.
Sa i përket hyrjes në Kosovë, sipas nenit 2.1 të këtij dokumenti, personi ka të drejtën e hyrjes
dhe qëndrimit pa afat të caktuar në Kosovë nëse personi (a) ka dokument të udhëtimit të
UNMIK‐ut, (b) mban letërnjoftim që tregon se ai është ‘banor i përhershëm’, (c) është
bashkëshort i dikujt që përmbush kushtet e sipërme apo është familjar i varur nën moshën
18 vjeçare i dikujt që përmbush kushtet e sipërme, ose (d) ka autorizimin për qëndrim të
lëshuar nga autoritetet përkatëse qeveritare/UNMIK‐u. Tutje, neni 2.2 i dokumentit të njëjtë
deklaron se “nga personi i cili nuk përmbushë kushtet e nenit 2.1 nuk kërkohet autorizimi
për hyrje dhe qëndrim në Kosovë, nëse ai person ka dokument të udhëtimit apo letërnjoftim
të unionit të Serbisë dhe Malit të Zi”. Kjo dispozitë, në kuptim të hyrjes dhe qëndrimit të
pacaktuar në Kosovë, i dha të drejtën qytetarëve të Serbisë që praktikisht ishte e drejtë e
njëjtë sikurse e banorëve të Kosovës69.
Pak pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, qeveria e Kosovës miratoi ligjin e ri që ishte i
aplikueshëm për dokumentet dhe funksionet e ndryshme administrative.
Kosova për herë të parë zyrtarisht lëshoi pasaportën e Kosovës më 18 korrik 200870. Gjer tani
Qeveria e Kosovës ka lëshuar gjithsej 889,158 pasaporta. Prej tyre, vetëm rreth 1,700 u janë
lëshuar serbëve të Kosovës. Diku rreth 21,763 serbë të Kosovës morën letërnjoftimet e
Kosovës71. Në përgjithësi janë edhe 63,208 letërnjoftime të UNMIK‐ut që janë ende të
vlefshme. Pasaportat e vjetra të UNMIK‐ut janë lëshuar gjer në korrik 2008 (që vlenin për 2
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vite) prandaj që nga korriku i vitit 2010 nuk ka asnjë pasaportë e UNMIK‐ut që është në
qarkullim.
Ligji për dokumentet e udhëtimit është dokumenti i parë ligjor i miratuar pas vitit 2008. Sipas
këtij ligji, pasaporta është dokument udhëtimi që i lëshohet qytetarëve të Republikës së
Kosovës për kalim të vendkalimeve kufitare dhe si dëshmi e identitetit dhe nënshtetësisë72.
Janë gjashtë lloje të ndryshme të dokumenteve të udhëtimit si vijon: pasaportë, pasaportë
diplomatike, pasaportë zyrtare, kartelë udhëtimi – dokument udhëtimi për kthim, dokument
udhëtimi grupor, dokumente udhëtimi të lëshuara në bazë të marrëveshjeve
ndërkombëtare.
Pasaporta e Kosovës përmban: emrin e shtetit të Republikës së Kosovës, simbolin shtetëror,
emrin, llojin dhe numrin e dokumentit të udhëtimit, hapësirën për nënshkrim të zyrtarit të
autorizuar të organit kompetent që ka lëshuar dokumentin, datën e nxjerrjes, vlefshmërinë,
hapësirën për nënshkrimin e mbajtësit të dokumentit të udhëtimit, dhe të dhënat personale
biometrike. Ky dokument lëshohet për periudhë kohore prej 10 vite.
Për ta marrë pasaportën e Kosovës, qytetari duhet që personalisht ta dorëzojë kërkesën te
autoritetet kompetente. Personat mbi moshën 18 vjeçare dhe qytetarët që ende nuk kanë
mbushur 18 vjet por që kanë mundësinë e punës, kanë të drejtën e dorëzimit të kërkesës për
pasaportë duke plotësuar aplikacionin me këto hollësi: emri personal, numri personal i
qytetarit, datëlindja, gjinia, vendlindja, adresa e vendbanimit, nënshtetësia, data dhe vendi i
dorëzimit të aplikacionit, emri, mbiemri dhe vendbanimi i përfaqësuesit ligjor, dhe
nënshkrimi i aplikuesit. Aplikuesi gjithashtu duhet të dorëzojë dokumentin e vjetër të
udhëtimit dhe të bëj fotografinë me parametra biometrik. Personi duhet të dorëzojë kopjet
e: letërnjoftimit, certifikatës së lindjes, certifikatës së vendbanimit, certifikatës se askush nuk
është nën hetime, dëshminë e pagesës prej 25 euro (nëse është mbi 18 vjeç) apo 20 euro
(për personat nën moshën 18 vjeç)73.
Lëshimi i dokumenteve të udhëtimit të Kosovës është nën autoritetin e Ministrisë së punëve
të brendshme. Në pajtim me standardet e BE‐së, më 31 tetor 2011, qeveria e Kosovës filloi
lëshimin e pasaportave biometrike, por ky proces është në fazën fillestare74.
Gjer në vitin 2010 ishin katër lloje të ndryshme të pasaportave në qarkullim:
1) Pasaportat e Kosovës
Qeveria e Kosovës ka lëshuar pasaporta nga 18 korriku 2008, dhe gjer në maj të vitit 2009
kishte lëshuar mbi 312,000 pasaporta75.
2) Dokumentet e udhëtimit të UNMIK‐ut
UNMIK‐u filloi të lëshojë dokumentet e udhëtimit për Kosovarët në vitin 2000 dhe ndaloi
lëshimin e tyre në vitin 2008 kur funksionet administrative të UNMIK‐ut në Kosovë u
shfuqizuan. Diku rreth 240,036 dokumente udhëtimi ende ishin të vlefshme në maj të vitit
2009 dhe të gjitha skaduan gjer në korrik të vitit 2010.
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3) Pasaportat ‘e vjetra’ serbe
Është vështirë të llogaritet numri i këtyre pasaportave në qarkullim pasi që ato lëshohen në
shumë vende në Serbi si dhe ‘jozyrtarisht’ edhe në Kosovë. Është me rëndësi të thuhet se
ato do të skadojnë gjer në vitin 2011.
4) Pasaportat ‘e reja’ biometrike serbe
7141 pasaporta e reja biometrike serbe u lëshuan nga Serbia gjer në fund të prillit 2009, prej
së cilave 5621 serbëve të Kosovës dhe 1520 shqiptarëve të Kosovës. Që nga janari 2010, kur
kaloi propozimi i Komisionit Evropian për liberalizim të vizave me Serbinë, të gjithë
mbajtësit e pasaportave serbe kishin mundësinë që të udhëtojnë për në shtetet e Shengenit
pa viza, përveç qytetarëve të Kosovës, pa marrë parasysh a shqiptarë a serbë76.

Çështjet e korrupsionit në ndërrimin e adresës së vendbanimit të përkohshëm dhe marrjen
e dokumentit serb të udhëtimit
Pas liberalizimit të vizave me Serbinë, u shtua kërkesa nga serbët dhe shqiptarët e Kosovës
për të marrë pasaportat e Serbisë.
Procesi i marrjes së pasaportës së Serbisë fillon në Kosovë, ku duhet gjetur ndërmjetësuesin i
cili mund të udhëtojë lirshëm për në Serbi dhe ka lidhjet me njësitë administrative të policisë
për Kosovë. Atje me autorizim të shkruar nga aplikuesi, ndërmjetësuesi merr certifikatën e
lindjes dhe certifikatën e nënshtetësisë për aplikuesin. Është e mundshme që të gjendet
ndërmjetësuesi i cili do e kryej këtë punë për 100 euro. Pas marrjes së certifikatës së lindjes
dhe atë të nënshtetësisë, aplikuesi mund të udhëtojë lirshëm për në Serbi me këto
certifikata dhe me ndonjë dokument të vjetër të Serbisë (si për shembull pasaportë apo
letërnjoftim edhe nëse ka skaduar). Kështu cilido qytetar i Kosovës mund të kalojë kufirin për
në Serbi për të aplikuar për letërnjoftim biometrik e më pas edhe për pasaportë biometrike.
Megjithatë, për të marrë pasaportën biometrike për të cilën nuk kërkohet vizë, ai person
duhet të çregjistrohet nga vendbanimi në Kosovë, të ndërrojë adresën e përhershëm dhe të
regjistrohet si banor i ndonjë adrese në Serbi.
Sipas një raporti hulumtues të publikuar në një gazetë ditore të Kosovës, ky është proces i
kushtueshëm, dhe kushton diku në mes 2000 dhe 7000 euro që duhet paguar
ndërmjetësuesve dhe zyrtarëve që punojnë në administratë, dhe personave që ‘i japin’
adresat e tyre të vendbanimit77. Megjithatë nëse dikush siguron të gjitha dokumentet e
nevojshme, ai mund të aplikojë për pasaportë biometrike për të cilën nuk kërkohet viza në
njësinë përkatëse administrative të komunës ku janë regjistruar si banorë të përhershëm.
Për çdo natë nga Prishtina udhëtojnë tre autobusë për në Beograd, në ora 22:00, 22:30 dhe i
fundit në ora 23:00. Autobusët zakonisht janë gjysmë të mbushur me persona që udhëtojnë
nëpërmes Merdares për në Beograd, të cilët arrijnë atje në orët e hershme të së nesërmes.
Përmes diskutimeve që patëm me shoferët, disa prej tyre e bëjnë këtë rrugë për mbi tetë
vite, kurse udhëtarët janë të kombësive të ndryshme, përfshirë edhe shqiptarë të Kosovës.
Arsyeja pse njerëzit udhëtojnë për në Serbi janë të ndryshme, por dy arsyet kryesore janë
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zgjatja e dokumenteve personale, do të thotë letërnjoftimet dhe pasaportat. Pasja e
pasaportës serbe, edhe nëse nuk u siguron udhëtimin e lirë për në zonën e Shengenit, për
disa njerëz është alternativë e parapëlqyer e dokumentit të udhëtimit. Një fenomen tjetër i
çuditshëm është me njerëzit që udhëtojnë për në Serbi për arsye mjekësore. Për shkak se
sistemi publik i shëndetësisë në Kosovë ka defekte dhe trajtimi në klinikat private është i
shtrenjtë, ka njerëz që parapëlqejnë trajtimin mjekësor në spitalet publike në Beograd78.
Në një deklaratë të dhënë një gazete lokale në Prishtinë, ministri i tashëm i punëve të
brendshme, Bajram Rexhepi, deklaroi se qeveria e Kosovës nuk kishte informata nëse
Kosovarët po kërkojnë nënshtetësinë serbe me qëllim të marrjes së pasaportës së Serbisë.
Në anën tjetër, në maj të vitit 2011 ministri serb i punëve të brendshme, Ivica Daçiq, kur e
pyetën nëse kishte informata se sa qytetarë të Kosovës kishin ndryshuar adresat për të
marrë pasaportën që do u mundësonte udhëtimin pa viza, deklaroi: “Nuk janë shumë. Kemi
ndërmarrë disa masa dhe vetëm para disa ditëve kemi arrestuar një grup të policëve serbë
që u ndihmonin njerëzve të regjistrohen si banorë me adresë false. Por kryesisht ndryshimi i
adresës bëhej në mënyrë të rregullt, dhe të gjithë e kishin të drejtën për të ndryshuar
adresën e tyre. Gjatë dy viteve të kaluara, numri i personave që ndryshoi adresën e tyre, pa
marrë parasysh a serbë a shqiptarë, ishte rreth 2000 apo 3000 raste”. Daçiq gjithashtu
deklaroi se nga shtatori 2009 gjer në maj 2011, rreth 26,000 shqiptarëve nga Kosova iu
lëshuan pasaporta serbe79.

Rasti më i famshëm i abuzimit që ka të bëj me lëshimin e dokumenteve të udhëtimit, që
ndodhi vitin e kaluar në komunën e Merosinës kur katër policë u arrestuan në dyshimin e
futjes së informatave false për pesëdhjetë shqiptarë nga Kosova, nga dhjetori 2009 gjer në
gusht 2010, në bazë të së cilave ata regjistruan vendbanimin e tyre dhe morën dokumentet
e udhëtimit.
Përveç këtij rasti në Merosinë, diçka e ngjashme ndodhi në Smederevska Pallankë ku një
polic ishte arrestuar në dyshimin e tejkalimit të autoritetit dhe ndihmës në lëshimin e
dokumenteve të udhëtimit për pesë shqiptarë në këtë qytet80.
Në maj të këtij viti, zyrtarët e sektorit për kontroll të brendshme të Ministrisë së punëve të
brendshme publikuan rezultatet e kontrollit disa mujor të kryer si pjesë e misionit të
quajtur “Bozur 24”. 24 persona u arrestuan, në mesin e së cilëve 16 policë kufitar dhe
zyrtarë të Departamentit të administratës në Beograd, Nish, Vranjë dhe qytetet tjera në
Serbinë jugore. Ata u vënë prapa grilave në dyshimin e ndihmës për azilkërkuesit e rrejshëm
për të arritur në BE, d.m.th. në dyshimin e pranimit të ryshfetit për lëshimin e dokumenteve
false siç janë certifikata e lindjes, certifikata e nënshtetësisë dhe e vendbanimit, në shumën
prej së paku 100 euro për secilin dokument.
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Si pjesë e përgjigjes ndaj pyetësorit të Komisionit Evropian u tha se gjatë periudhës nga 1
janari gjer më 1 dhjetor 2010, autoritetet kompetente kishin refuzuar aplikacionet për
regjistrim të vendbanimit 81 personave të cilët ishin zhvendosur nga Kosova dhe ishin
regjistruar në territorin e Republikës së Serbisë, për shkak se masat e verifikimit kishin
treguar se ata persona kishin dhënë informata false në aplikacionet e tyre81.

Lëshimi i targave të automjeteve ‐ Serbi
Ligji për sigurinë në trafikun rrugor parashkruan për regjistrimin e detyrueshëm të
automjeteve dhe të rimorkiove82. Automjetet e regjistruara duhet të kenë librezën e
qarkullimit, targat dhe letra të regjistrimit. Të gjitha llojet e targave83 sipas këtij ligji lëshohen
njëtrajtësisht gjatë gjithë territorit të Republikës së Serbisë.
Procedura e regjistrimit rregullohet me rregulloren për regjistrimin e automjeteve motorike
dhe rimorkiove84. Lëshimi i “targave të reja” sipas standardeve evropiane filloi më 1 janar
2011 përgjatë gjithë territorit të Republikës së Serbisë. Regjistrimi i automjetit bëhet duke
futur të dhënat në regjistrin kombëtar të automjeteve. Në bazë të të dhënave të siguruara,
pronari i automjetit merr librezën e qarkullimit, targat dhe letrat e regjistrimit.
Njësia organizative e Ministrisë së punëve të brendshme përgjegjëse për atë territor fut të
dhënat në regjistër, në bazë të adresës së vendbanimit të pronarit të automjetit, apo adresës
së selisë së kompanisë në rast se automjeti është pronë e subjektit juridik.
Faqja zyrtare e Ministrisë së punëve të brendshme, në seksionin e quajtur “Regjistrimi i
automjeteve nga territori i Kosovës”, shkruan: “Çdo punë kërkon dorëzimin e dokumentit
identik të siguruar gjatë procedurës së regjistrimit nga pronarët që nuk janë nga Kosova, me
kërkesa shtesë rreth dëshmisë së vendbanimit në territorin e njësisë administrative policore
ku dorëzohet aplikacioni”85.
Pas shpalljes nga autoritetet e Prishtinës se automjetet me targat “e reja” serbe me
shkurtesat e qyteteve të Kosovës nuk do të lejohen në trafik, ministria e punëve të
brendshme e Serbisë filloi zbatimin e regjimit special për Kosovën në janar 2011. Shoferëve
nga Kosova, përkundër posedimit të targave “të reja”, iu lejua që të mbajnë edhe targat “e
vjetra” me qëllim që t’i shmangen pasojave nga policia e Kosovës: largimi nga trafiku dhe
gjobat për ngasjen e automjeteve me targat “e reja” me shkurtesat e qyteteve të Kosovës.
“... Përveç targave të reja, i kam edhe targat e vjetra... kështu që tash kam librezën e re dhe
të vjetër të qarkullimit. Kjo është shumë e rëndësishme për ne pasi që mund të ngasim
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automjetin nëpër Kosovë me targat e vjetra, por nuk e di se si do të jetë pas 1 janarit 2012
kur në Kosovë do të lejohet ngasja e automjeteve vetëm me targat KS dhe RKS. Unë e
refuzojë letërnjoftimin dhe nënshtetësinë e Kosovës”86.

Lëshimi i targave të automjeteve ‐ Kosovë
UNMIK‐u nxori një rregullore për lëshimin e targave të përkohshme dhe të librezave të
qarkullimit për automjetet e Kosovës87. Regjistrimi për automjetet motorike pas luftës – pas
vendosjes së strukturës administrative në Kosovë në tetor të vitit 1999, Kosova më 30 nëntor
1999 filloi të krijojë bazën e të dhënave për automjetet dhe pronarët e tyre. Qendrat e
regjistrimit u hapën anekënd Kosovës dhe pronarëve të automjeteve iu dha afati për të
regjistruar automjetet gjer në mars të vitit 2000. Fillimisht ngasësit merrnin targat e tyre
kurse librezat e qarkullimit filluan të lëshohen kur kompanitë e sigurimit plotësuan kërkesat
e UNMIK‐ut për të shitur polica sigurimi në Kosovë88.
Edhe pse pas marsit të vitit 2000 policia e UNMIK‐ut filloi të gjobis ngasësit e automjeteve të
paregjistruara, serbët në enklavat e caktuara brenda territorit të Kosovës dhe ata që jetonin
në veri vazhduan të shfrytëzojnë targat e vjetra jugosllave.
UNMIK‐u lëshoi targat KS të cilat kurrë nuk u njohën nga qeveria e Serbisë. Megjithatë
Kosovarët që kishin dokumente valide serbe të udhëtimit mund të udhëtonin për në Serbi
me targat KS duke përcjellë procedurën e caktuar89.
Tutje, të huajt që dëshironin të udhëtonin nga Kosova për në Evropën perëndimore përmes
rrugëve tokësore nuk lejoheshin që të kalonin nëpërmes ndonjë vendkalimi në mes të
Kosovës dhe Serbisë pa pasur vulën hyrëse të Serbisë në pasaportën e tyre. Si alternativë, të
huajt kalonin përmes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Opsioni tjetër ishte kalimi transit përmes
Maqedonisë për të marrë vulën hyrëse në vendkalimin kufitar me Serbinë, e kështu për ta
legjitimuar hyrjen e tyre në Serbi. Kjo politikë e Serbisë ishte problematike në veçanti për
komunitetin e madh të shqiptarëve të Kosovës që jetojnë në Evropën perëndimore, por
edhe në përgjithësi për komunitetin ndërkombëtar që jetonte në Kosovë dhe për turistët që
udhëtonin në rajon.
Sa i përket targave, qeveria e Kosovës filloi prodhimin dhe shpërndarjen e targave të reja më
6 dhjetor 2010, e kështu zëvendësoi targat e vjetra të lëshuara nga UNMIK‐ut me shkurtesën
KS (shkurtesa për Kosovën) me targat e reja RKS (shkurtesa për Republikën e Kosovës)90.
Ndërkohë qeveria e Serbisë lëshoi targat e reja në janar 2011. Pak më vonë më 11 janar,
Ministri i punëve të brendshme, Bajram Rexhepi, urdhëroi policinë e Kosovës që të
konfiskojë të gjitha targat e reja të lëshuara nga Serbia, duke e quajtur “provokim dhe
shkelje e sovranitetit të Kosovës”, të cilin Beogradi nuk e njeh91. Ai tutje shtoi se të gjitha
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targat serbe që kanë inicialet e shtatë rajoneve të Kosovës (sipas kornizës së njësive
administrative të Kosovës) do të konfiskohen dhe ngasësit do të dënohen92.

Kalimi i vijës administrative
Rregullorja për kontrollin e vendkalimeve të vijës administrative me Kosovë93 parashkruan
kushtet nën të cilat personat mund të kalojnë, lëvizin dhe qëndrojnë në vijën administrative.
Përveç kësaj, Rregullorja parashkruan masat që duhet të ndërmerren kundër personave të
cilët kalojnë, lëvizin apo qëndrojnë ilegalisht në vijën administrative. Kundër personave që
bëjnë këto shkelje që janë të dënueshme me këtë Rregullore, procedura legale iniciohet
sipas dispozitave të Ligjit për kundërvajtje.94
Rregullorja parashkruan bazën ligjore për sigurimin dhe kontrollin e vijës administrative, që
pjesa më e madhe është nën mandatin e Ministrisë së punëve të brendshme e Republikës së
Serbisë95. Kontrolli i personave dhe automjeteve në vendkalimet zyrtare të vijës
administrative kryhet nga policët e departamenteve rajonale të policisë, kurse kontrolli në
zonën neutrale përgjatë vijës administrative kryhet nga Xhandarmëria e Republikës së
Serbisë në bashkëpunim me policinë lokale96. Departamentet kompetente rajonale të
policisë janë: PU Vranjë, PU Leskovc, PU Prokuple, PU Krushevc, PU Kralevë dhe PU Novi
Pazar. Departamenti koordinues për Kosovë i Ministrisë së punëve të brendshme i
Republikës së Serbisë jep përkrahje në zbatimin e Rregullores për kontrollimin e
vendkalimeve të vijës administrative97. Departamenti koordinues koordinon aktivitetet e
forcave policore dhe departamenteve policore që kryejnë punët e parashkruara me ligj dhe
punët tjera sipas ligjit.
Kontrolli i vendkalimeve të vijës administrative me Kosovën bëhet në 11 pika të sigurisë: 6
për trafikun e mallrave dhe njerëzve (Rudnicë, Merdare, Multivodë, Konçul, Depçe, Tabalije)
dhe 5 vetëm për njerëz (Breznicë, Muhovac, Dobrosin, Sponce, Mramor). Të gjitha
vendkalimet kufitare janë të lidhura me bazën qendrore të të dhënave përmes sistemit të
integruar informativ të Ministrisë së punëve të brendshme, dhe çdo vendkalim administrativ
ka pajisjet për lexim elektronik për dokumentet e udhëtimit98. Ministria e punëve të
brendshme ka shpallur në buletinin informativ të saj: “Pajisja e pikave të sigurisë në vijën
administrative me Kosovë me teknologjinë dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen efikase të
kontrollit të dokumenteve personale të identifikimit, pasagjerëve, automjeteve dhe
mallrave, do të bëhet sipas resurseve financiare në dispozicion99.
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Sipas departamentit të policisë në Prokuple, përgjegjëse për pikën e kontrollit në Mërdarë,
gjatë vitit 2007 këtë “vendkalim administrativ” e kanë kaluar 713.648 pasagjerë me 191.630
automjete. Përveç serbëve nga Kosova të cilët përdorin këtë vendkalim si lidhjen më të
afërt me Serbinë qendrore, ky vendkalim përdoret edhe nga shqiptarët nga pjesa qendrore
e provincës, në rrugën e tyre për t'u pajisur me dokumentet e nevojshme në zyrat e
regjistrimit civil të cilat janë zhvendosur nga Kosova në qytetet e Serbisë; Shqiptarët e
Kosovës që jetojnë jashtë vendit po ashtu shfrytëzojnë në vendkalim.100
“Gjatë periudhës paraprake, kalimet më të shpeshta u bënë në pikën e sigurisë në Konçul.
Para 1 janarit të vitit 2003, kalimi i personave nuk regjistrohej. Në mes të 1 janarit 2003 dhe
shkurtit 2008, pas shpalljes së njëanshme të pavarësisë së Kosovës, numri i gjithëmbarshëm
i kalimeve të regjistruara ishte 2.806.763 persona. Gjatë periudhës në mes 1 mars 2008 dhe
5 nëntor 2011, në pikën e sigurisë Konçul u regjistruan 3.914.414 kalime101.
Qytetarët e Serbisë me vendbanim të regjistruar në pjesën qendrore të vendit mund të
kalojnë vijën administrative me letërnjoftim valid, pa pengesa të mëdha në anën Kosovare.
Kjo nuk vlen për banorët e Kosovës të cilët lejohen të kalojnë vijën administrative vetëm me
dokumente valide të lëshuara nga Republika e Serbisë. Gjatë periudhës 2000‐2008, qytetarët
e Kosovës me dokumente të UNMIK‐ut fillimisht mund të udhëtonin në Serbi vetëm nëse
plotësoheshin kushtet e caktuara. Kjo bëhet zakonisht me leje të veçantë që jepet nga
Ministria serbe e punëve të brendshme.
Tash kur institucionet e qeverisë së Republikës së Serbisë nuk operojnë në Kosovë, banorët e
Kosovës duhet të marrin certifikatat nga zyrat e regjistrit civil të cilat janë zhvendosur nga
Kosova në Serbinë qendrore, nëse dëshirojnë të marrin dokumentet e Serbisë. Sipas ligjit për
regjistrin civil102, regjistrat për zonën e krahinës autonome të Kosovës mbahen nga:
administrata komunale e Nishit për komunat Prishtinë, Podujevë, Gllogoc, Obiliq, Lipjan dhe
Fushë Kosovë, administrata komunale e Kragujevcit për komunat Pejë, Istog dhe Klinë,
administrata komunale e Kralevës për komunat Mitrovicë, Skenderaj, Zubin Potok, Vushtrri,
Zveçan dhe Leposaviq, administrata komunale e Krushevcit për komunat Prizren, Rahovec,
Suharekë dhe Gorë, administrata komunale e Jagodinës për komunat Gjakovë dhe Deçan,
administrata komunale e Vranjës për komunat Gjilan, Viti, Kamenicë dhe Novobërdë,
administrata komunale e Leskovcit për komunat Ferizaj, Kaçanik, Shtime dhe Shtërpce103.
Ky proces kërkon shpenzime shtesë dhe shpeshherë këto dokumente nuk mund të merren
brenda një dite (certifikata e lindjes dhe nënshtetësisë).
Sa i përket qytetarëve të huaj që banojnë në Kosovë, mjaftojnë dokumentet valide të
udhëtimit nëse dëshirojnë të udhëtojnë në pjesët tjera të territorit të Serbisë, por vetëm
nëse kanë kaluar përmes vijave zyrtare administrative. “Gjatë kalimit bëhet kontrolli i
identitetit të mbajtësit të dokumentit të udhëtimit, si dhe vlefshmëria e dokumenteve të
udhëtimit dhe bëhet kontrolli në bazën e të dhënave për personat e kërkuar. Pas kësaj
kryhet kontrollimi i automjetit, valixheve dhe i personave për qëllime të zbulimit të
kontrabandës. Automjeti i qytetarit të huaj gjithashtu verifikohet me bazën e të dhënave për
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automjetet e humbura dhe kontrollohet edhe validiteti dhe saktësia e dokumentacionit të
automjeteve. Pas kontrollimit, çdo kalim i personave dhe automjeteve regjistrohet në bazën
e të dhënave104.
Qytetari i huaj kushtëzohet, sipas regjimit për viza të Republikës së Serbisë, që të kalojë
kontrollin në një vendkalim zyrtar kufitar të administruar nga policia kompetente kufitare e
Ministrisë së punëve të brendshme të Republikës së Serbisë. Ministria anulon vulën e
policisë kufitare të Kosovës në pasaportat e qytetarëve të huaj.
Sa i përket automjeteve me targat KS, në rast se kanë dokumente valide të lëshuara nga
Republika e Serbisë, banorët e Kosovës lejohen që të kalojnë vijën administrative, por targat
largohen dhe paguhet sigurimi i automjetit (AO). Më pas në vendkalimin administrativ
lëshohen targat e përkohshme me shenjën “PROBA” që vlejnë prej 3 gjer në 15 ditë. Polica e
sigurimit të automjetit duhet të jetë valide për tërë periudhën e validitetit të targave të
përkohshme. Polica e njëjtë aplikohet në rastin e sigurimit të targave për testim të
automjeteve. Periudha 3 ditore paguhet për AO me 5% të premisë vjetore, periudha 7 ditore
paguhet 10%, periudha 15 ditore paguhet 15%, e kështu me radhë105. Premia vjetore106 për
automjetet mesatare është rreth 9,000 RSD.
Me arritjen në vijën administrative, pronarët e automjeteve së pari drejtohen kah sporteli i
kompanisë së sigurimit për të paraqitur dokumentet e identifikimit (letërnjoftimin, patentën
e shoferit, librezën e qarkullimit). Nga pronari i automjetit më pas kërkohet që të mbulojë
shpenzimet e lëshimit të targave të përkohshme – taksën administrative republikane në
shumë prej 810 RSD, kompensimin për prodhimin e targës prej 844 RSD107 dhe 500 RSD për
ditë gjatë periudhës së validitetit të targave.

Administrimi i kufirit të Kosovës
Vendkalimet e kufirit/vijës kufitare janë përcaktuar nëpërmes rregullores së UNMIK‐ut për
ndalimin e kalimit të paautorizuar të kufirit shtetëror/administrativ, e miratuar në maj të
vitit 2001. Sipas këtij dokument, vija ndarëse në mes të Kosovës dhe Serbisë (apo siç njihej
në atë kohë “unionit të Malit të zi dhe Serbisë”) klasifikohet si ‘vijë kufitare’ me pikat
administrative të vendkalimit, kurse ndarja me Shqipërinë dhe Maqedoninë janë përcaktuar
si kufij108.
Sipas ligjit për MIK (2008), qeveria e Kosovës hartoi dhe miratoi strategjinë kombëtare dhe
planin e veprimit për menaxhimin e integruar të kufirit (MIK) (maj 2009)109 në bazë të
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udhëzimeve të KE‐së për menaxhimin e integruar të kufirit në Ballkanin perëndimor
(2004)110.
Tri agjencitë kryesore të përfshira në MIK janë Policia e Kosovës (PK), Doganat e Kosovës
(DK) dhe Agjencia për Veterinë dhe Ushqim e Kosovës (AVUK)111. PK apo në veçanti
Departamenti i policisë kufitare është agjencia kryesore.
Struktura e MIK‐së udhëhiqet nga bordi ekzekutiv (i krijuar në vitin 2009) i cili parasheh
zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit për MIK. Anëtarët e saj përfshijnë përfaqësuesit
e tri shërbimeve pjesëmarrëse (policia kufitare, doganat dhe AVUK‐u) si dhe EULEX‐i dhe
IOM‐i. Bordi udhëhiqet nga Koordinatori kombëtar për MIK i cili është edhe shef i policisë
kufitare. Bordi ekzekutiv takohet një herë në muaj dhe i raporton Organit drejtues politik
dhe vendimmarrës të udhëhequr nga MPB dhe që përbëhet nga përfaqësuesit nga Ministria
e Ekonomisë dhe Financave (MEF), Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
(MBPZhR), Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit (MTT), Ministria e Shëndetësisë
(MSh) dhe Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ)112.
Sa i përket kufijve të Kosovës, strategjia për MIK deklaron: “territori i Republikës së Kosovës
përkufizohet nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës dhe vijën
kufitare të ish Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, brenda ish Republikës Socialiste
Federative të Jugosllavisë, ashtu siç janë përcaktuar më 31 dhjetor 1988. Kufiri me
Republikën e Shqipërisë është shënjuar pjesërisht, dhe kufiri me Republikën e Maqedonisë
është në fazën e fundit, kurse demarkacioni me Republikën e Serbisë dhe atë të Malit të Zi
është pritet në të ardhmen”113.
Tani Kosova ka 13 vendkalime kufitare (VKK) zyrtare dhe 2 vendkalime kufitare të
përkohshme. Vendkalimet kufitare për trafikun rrugor në mes të Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Serbisë janë: Bërnjak, Jarinje, Merdare, Mutivodë, Dheu i Bardhë dhe
Muçibabë. Lidhjet me tren në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk janë funksionale që nga viti
1999, dhe Serbia nuk lejon lidhjet ajrore për në Kosovë që të shfrytëzojnë hapësirën e saj
ajrore.

Marrëveshja për lëvizjen e lirë në mes të Beogradit dhe Prishtinës
Pas raundit të pestë të negociatave të ndërmjetësuara nga BE‐ja, Beogradi dhe Prishtina
arritën marrëveshjen për lëvizjen e lirë, regjistrave civil dhe për akreditimin e diplomave, më
2 korrik 2011. Sipas deklaratës zyrtare të BE‐së, marrëveshja për lirinë e lëvizjes mbulon
çështjet e “udhëtimit përgjatë kufirit/vijës administrative me dokumentet personale të
identitetit, dhe çështjet e policave të sigurimit të automjeteve dhe targave”114. Kjo deklaratë
gjithashtu shton se zbatimi i kësaj marrëveshjeje fillon “sa më shpejtë që është e mundshme
dhe se zbatimi i marrëveshjes do të përcillet nga komisioni trepalësh”.
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Në këtë moment, tekstit zyrtar i marrëveshjes nuk është në dispozicion publik. E përditshmja
e Prishtinës “Express” publikoi versionin jozyrtar të tekstit të marrëveshjes115, që gjithashtu u
publikua në të përditshmen e Beogradit “Politika”. Gjer tani, përmbajtja e publikuar ishte
konfirmuar indirekt në media nga autoritetet kompetente në Beograd dhe në Prishtinë.
Marrëveshja përmban tri pjesë: liria e lëvizjes, akreditimi i diplomave universitare dhe
regjistrat civil. Pjesa më e madhe e marrëveshjes fokusohet në lirinë e lëvizjes dhe përbëhet
nga 11 pikë.
Premisa e parë e kësaj marrëveshjeje është se “banorët e të dyja anëve duhet të jenë në
gjendje që të udhëtojnë lirshëm brenda apo nëpërmes territorit të anës tjetër” (pika 1).
Udhëtimi i lirë u mundësua, sipas tekstit të marrëveshjes, me posedim të letërnjoftimit të
lëshuar nga ana tjetër, i shoqëruar me “dokumentin për hyrje (dalje) për njerëzit e anës
tjetër të cilët kalojnë transit për në shtetet e treta (pika 2 dhe 3). Marrëveshja gjithashtu
paraqet mundësinë e shfrytëzimit të patentës së shoferit nga zyra përkatëse e anës tjetër
(pika 5).
Kjo përmbajtje u konfirmua nga deklaratat e përfaqësuesit të Beogradit, Borisllav Stefanoviq,
Drejtor politik në Ministrinë e punëve të jashtme dhe Shef i ekipit negociator nga Beogradi.
Marrëveshja për lirinë e lëvizjes u miratua me konkluzionin e miratuar nga Qeveria e
Republikës së Serbisë më 9 janar 2011116. “Shfrytëzimi i dokumenteve serbe në Kosovë nuk
është pajtuar ende dhe qeveria e Serbisë do të vazhdojë, sikurse më parë, të lëshojë ato
dokumente, përfshirë edhe targat. Mbajtësit e dokumenteve të lëshuara nga institucionet e
përkohshme në Kosovë do të pranojnë një certifikatë pa të cilën nuk lejohet kalimi dhe hyrja
në Serbinë qendrore. Kjo nënkupton se Qeveria e Serbisë vazhdon me refuzimit të njohjes së
të ashtuquajturave dokumente të Kosovës, të cilat shfrytëzohen vetëm për qëllime të
identifikimit personal. Tani ky regjim i ri nuk është futur në fuqi për shkak se rregullorja
përkatëse e Qeverisë së Serbisë ende nuk është miratuar, e cila pritet të miratohet së
shpejti”117.
Beogradi zyrtar ruan fuqishëm qëndrimin e tij kundër njohjes së të ashtuquajturave
pasaporta të Kosovës dhe shfrytëzimin e atyre pasaportave në Serbi. Megjithatë, kalimi i
kufirit/vijës administrative në mes të Serbisë dhe Kosovës me letërnjoftim dhe certifikatë të
duhur mundëson kalimin e kufijve ndërshtetëror, duke ditur se qytetari që mban
letërnjoftim të Kosovës dhe certifikatën e duhur mund të kalojë kufirin shtetëror, përderisa
pasaporta do të kërkohet vetëm për autoritetet kufitare të shtetit të huaj118.
Sa i përket policave për sigurimin e automjeteve, marrëveshja në mes të dy kompanive të
sigurimit pritet që të arrihet së shpejti. Kjo është e rëndësishme, duke ditur se në vijat
administrative së shpejti do të shfaqet një problem, për shkak të ngarkesave të obligueshme
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për sigurim të automjeteve119. Si zgjidhje e përkohshme, secila palë i jep palës tjetër
mundësinë për të blerë sigurimin në vijën administrative (kufi) (pika 4). Shefi i ekipit
negociator i Beogradit gjithashtu theksoi rëndësinë e çështjeve të sigurimit të automjeteve:
“Kostoja e lartë e sigurimit të automjeteve është kërcënim për lirinë e lëvizjes, pasi që
njerëzit mund ta gëzojnë këtë liri vetëm nëse nuk kërkohet që të paguajnë shuma të mëdha
të parave. Prandaj është me rëndësi që të arrihet marrëveshja adekuate, kurse përgatitjet
dhe diskutimet me kompanitë e sigurimit janë rrugës”120.
Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar Konkluzionin për sigurimin e automjeteve me
targa të lëshuara nga institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes në Prishtinë121. Sipas
tekstit të paraqitur në këtë konkluzion, asociacioni i kompanive të sigurimit (AKS) do të jetë
bartës i procedurave për lëshimin e policave të sigurimit në pikat e kontrollit të vijës
administrative në drejtim të Krahinës Autonome të Kosovës dhe në vendkalimet kufitare të
zgjedhura nga Ministria e punëve të brendshme dhe nga Ekipi përgjegjës për dialog me
institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes në Prishtinë. Konkluzioni parashkruan shumën
e kompensimit për shpenzimet e AKS‐së, 5% e premisë teknike122 të mbledhur nga
kompanitë e sigurimit nga kjo punë. Është rekomanduar që AKS të zgjedhë kompaninë e
sigurimit për të kryer punët administrative, dhe për të mbledhë kompensimin e shpenzimeve
në pajtim me rregulloret e tashme, si dhe AKS duhet të zgjedhë kompaninë kryesore të
sigurimit. Kompanitë tjera të sigurimit që janë të licencuara për të kryer punët e sigurimit të
detyrueshëm të automjeteve në trafikun rrugor, do të kenë mundësinë për të marrë rolin e
kompanisë bashkëpunëtore të sigurimit. Kompanitë bashkëpunëtore do të ndajnë premitë
dhe do të marrin pjesë në rreziqe (të mbulojnë dëmet). Përqindja e pjesëmarrjes së
kompanive bashkëpunëtore të sigurimit do të përcaktohet duke marrë parasysh hisen e tyre
në tregun e kompanive të sigurimit në bazë të numrit total të policave të shitura të sigurimit
për sigurimin e automjeteve në tetor 2011, në bazë të raportit të lëshuar nga qendra
informative e AKS‐së. Nëse shfaqet nevoja për të ndryshuar hiset e tregut, përqindja mund
të analizohet sërish pas gjashtë muajve dhe përsëritet procedura për përzgjedhjen e
kompanisë bashkëpunëtore të sigurimit.
Kur flasim për targat, është pajtuar, si masë e përkohshme, që autoritetet në Kosovë të
fillojnë lëshimin e targave KS për periudhë fillestare pesëvjeçare, pas së cilës kjo çështje do
të rishqyrtohet, me asistencë të mundshme nga BE‐ja. Marrëveshja jep personave me
vendbanim në Kosovës mundësinë për të shfrytëzuar targat RKS apo KS të lëshuara nga
institucioni kompetent në Kosovë dhe të shpërndahen me asistencë nga EULEX‐i, kurdo që
nevojitet. Të dyja palët janë zotuar që të fillojnë zbatimin e kësaj marrëveshjeje më 1 nëntor
2011. (Pika 6 dhe 7).
Beogradi pranoi detyrimin për të mundësuar lëvizjen e lirë të automjeteve me targa të
Kosovës brenda dhe nëpërmes territorit të Serbisë qendrore, si dhe të ndihmojë lëshimin e
targave të përkohshme në vijat administrative për të gjithë ata që dëshirojnë t’i marrin ato
targa. Në interpretimin e këtyre rregulloreve, Beogradi zyrtar theksoi se “qytetarët serbë që
jetojnë në Kosovë do të shfrytëzojnë targat KS apo RKS me “të ashtuquajturat” shenja
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shtetërore të Kosovës. “Ata do të mund të zgjedhin se cilat targa do t’i marrin, ku serbët,
natyrisht me rekomandim tonë, do të zgjidhnin targat KS që janë neutrale sa i përket
statusit, dhe gjithashtu njihen edhe si targa të UNMIK‐ut. Me këto targa, ata do të jenë në
gjendje që të lëvizin përgjatë territorit të Serbisë me automjetet e siguruara. Beogradi është
eksplicit në qëndrimin e tij se automjetet me targat RKS nuk do të lejohen në trafik nëpër
Serbi, dhe në ato raste duhet të kërkohen targat e përkohshme123. “Është interesante se
Beogradi zyrtar konsideron se kjo marrëveshje nuk do të aplikohet në veri të Kosovës, dhe
qytetarët tonë do të munden të marrin dhe të shfrytëzojnë, sikurse edhe më parë,
dokumentet dhe targat serbe. Qytetarët tonë që jetojnë në jug të lumit Ibër gjithashtu mund
të marrin, sikurse më parë, dokumentet dhe targat e lëshuara nga Republika e Serbisë”124.
Qeveria e Kosovës miratoi udhëzimin administrativ për regjistrimin e automjeteve me targa
KS. Sipas këtij dokumenti është e paqartë se çfarë dokumente të identifikimit duhet të
paraqiten nga personat gjatë regjistrimit të automjeteve të tyre. Sipas disa zyrtarëve të
Kosovës, targat KS do t’i lëshohen serbëve të Kosovës (apo kombësive tjera), edhe madje
paraqesin vetëm letërnjoftimin e Serbisë por kanë vendbanim në Kosovë. Megjithatë me
qëllim që këta persona të ngasin automjetin brenda territorit të Kosovës, ata udhëzohen që
të marrin letërnjoftimet e Republikës së Kosovës dhe patentat e shoferit të Republikës së
Kosovës125.
Bajram Rexhepi deklaroi në tetor se “targat KS do t’i lëshohen qytetarëve nga komuniteti
serb dhe shqiptar, vetëm nëse ata dëshmojnë se kanë arsye të forta për të udhëtuar për në
Serbi, kanë lidhje familjare, arsye afariste, arsye shëndetësore, etj. Kjo do të shpjegohet më
hollësisht në udhëzimin administrativ”126. Megjithatë neni 5 i dokumentit përmend këto
dokumente të nevojshme: Libreza origjinale e qarkullimit, certifikata nga kontrollimi teknik,
polica e sigurimit, kopja e letërnjoftimit, dëshmia e pagesës së taksës administrative
komunale dhe taksës për rrugë, dhe dokumenti doganor për importimin e përkohshëm të
automjetit”127. Kjo rregullore hyri në fuqi më 1 nëntor 2011.
Sipas Departamentit për regjistrim të automjeteve, nga 1 nëntori gjer më 2 dhjetor 2011,
diku rreth 1689 serbë të Kosovës regjistruan automjetet e tyre. Prej tyre, 1335 kanë
regjistruar automjetet me targa RKS dhe 354 me KS. Këto shifra mund të tregojnë se serbët e
Kosovës kanë nevojë më shumë për të lëvizur në Kosovë sesa të udhëtojnë për në Serbi.
Marrëveshja parashkruan për krijimin e grupit për zbatim që kryesohet nga BE‐ja që pritet të
formohet në mes të korrikut me qëllim që të fillojë përgatitjet për qëllime të realizimit të
gjithçka që është dakorduar. “Janë krijuar grupet për zbatimin e zgjidhjeve të pajtuara, dhe
ato grupe përbëhen nga ekspertët nga ministritë e qeverisë së Republikës së Serbisë.
Ekspertët duhet të gjejnë mënyra të duhura për të zbatuar zgjidhjet e pajtuara”128.
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Me qëllim të koordinimit të punës së autoriteteve qeveritare në zbatimin e zgjidhjeve të
dakorduara, të inkorporuara në vendimet e miratuara nga qeveria e Republikës së Serbisë,
Qeveria ka nxjerrë një rregullore për krijimin e zyrave për punë profesionale dhe
operacionale në procesin e negocimit129. Fusha e punës së zyrës përfshinë detyrat
profesionale dhe operacionale në negocim me institucionet e përkohshme në Prishtinë, sipas
kërkesave të Qeverisë dhe ekipit të saj negociator, për qëllim të zbatimit të marrëveshjes,
përgatitjes së draftit të akteve ligjore të nxjerra nga Qeveria, koordinimit me organet dhe
organizatat që kanë të bëjnë me procesin negociues, zbatimin e akteve të nxjerra,
përgatitjen e takimeve që kanë të bëjnë me negociatat dhe aktivitetet tjera. (Pika 2). Zyra
drejtohet nga drejtori i emëruar nga qeveria për periudhë 5 vjeçare. Punët e brendshme të
kësaj zyre dhe sistematizimi i vendeve të punës do të rregullohet me rregullore të veçantë të
nxjerrë nga sekretari i përhershëm i qeverisë, brenda 15 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të
Rregullores (pika 5). “Rregullorja duhet të pritet së shpejti pasi që i ndihmon ekipit dhe
organeve qeveritare në punën e tyre”130.
Kur flasim për regjistrat civil si bazë për lëshimin e dokumenteve biometrike, është arritur
marrëveshja për shkëmbimin e tyre. Është pajtuar të krijohet një regjistër i besueshëm civil si
dhe një “komision i përbashkët” trepalësh që do të përbëhet nga ekspertët në fushën e
regjistrit civil nga të dyja palët dhe nga EULEX‐i. Komisioni do të udhëhiqet nga kryesuesi,
detyra kryesore e së cilit është identifikimi i mangësive në regjistrat origjinal që mungojnë
nga periudha para vitit 1999. (Pikat 1 dhe 2 të seksionit për regjistrat civil). “Me asistencë të
EULEX‐it, Serbia do të merr kopjet e regjistrave civil nga Prishtina, gjë që anashkalon
kërkesën ndaj Serbisë për të dorëzuar regjistrat civil origjinal për shkak se është çështje e
sovranitetit shtetëror. Gjithashtu Serbia do të dorëzojë kopjet e regjistrave civil EULEX‐it që
siguron mbrojtjen e informatave, sipas ligjit serb”131. Njëkohësisht, EULEX‐i duhet të bëj
vërtetimin e kopjeve të regjistrit civil sipas detyrimeve për të siguruar informatat konkrete
nga Kosova (pikat 3 dhe 4 e seksionit për regjistrat civil).
Në takimin e mbajtur më 14 nëntor, qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar rregulloren
për metodat e veçanta të përpunimit të të dhënave nga regjistrat civil të Krahinës Autonome
të Kosovës132. Siç parashkruhet në nenin 1, kjo rregullore rregullon metodat e veçanta të
përpunimit të të dhënave nga regjistrat civil të lindjes, martesës dhe vdekjes, që mbahen për
Kosovën, për qëllime të ofrimit të regjistrave të besueshëm për statusin personal të
qytetarëve dhe për realizimin efektiv dhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve
në kohën përderisa vlen Rezoluta e Këshillimit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244.
Metoda e veçantë për përpunimin e të dhënave përbëhet nga fotografimi, skanimi apo
fotokopjimi i të dhënave që do të kryhet nga administratat e qyteteve të besuara për
mbajtjen e regjistrave për Krahinën Autonome të Kosovës, në pajtim me Ligjin për regjistrat
civil.
Të dhënat nga regjistrat civil do të shfrytëzohen në pajtim me marrëveshjen e ekipit
përgjegjës për dialog me institucionet e përkohshme në Prishtinë dhe autoritetet
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kompetente të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara, ku rendi i përpunimit dhe
dorëzimit të të dhënave të përpunuara përcaktohet me akte qeveritare, me propozim nga
ekipi për dialog me institucionet e përkohshme në Prishtinë.
“Ende nuk kemi filluar me përpunimin e regjistrave civil. Na duhet një akt i cili pritet nga
Ministri i vetëqeverisjes lokale, Milan Markoviq, për qëllime të rregullimit të sekuencës dhe
metodave të përpunimit”, siç është thënë nga administrata e qytetit të Nishit, përgjegjëse
për regjistrat civil në Prishtinë, Podujevë, Gllogoc, Obiliq, Lipjan dhe Fushë Kosovë”.
5 dhjetor 2011
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=12&dd=05&nav_category=640&
nav_id=563214

Çka parasheh marrëveshja për lirinë e lëvizjes?
Negociatat në mes të Beogradit dhe Prishtinës kanë rëndësi të madhe për marrëdhëniet e
ardhshme në mes të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Pas dekadave të konfliktit,
përfshirë konfliktin e hapur të armatosur të vitit 1998 dhe 1999, Beogradi dhe Prishtina
filluan dialogun e ndërmjetësuar nga BE‐ja që duhet të hapë mundësi të reja për
bashkëpunim dhe mirëkuptim të dyanshëm.
Prandaj nuk është e befasishme pse këto negociata të rëndësishme po bëhen pa prezencë
publike, me nivel të lartë të diskrecionit. Megjithatë mungesa e transparencës në paraqitjen
e marrëveshjeve që janë arritur gjer tani kritikohet me arsye, duke ditur se zbatimi i
zgjidhjeve të pajtuara nuk mund të jetë diskret dhe njerëzit që preken nga këto marrëveshje
duhet të njoftohen plotësisht për zbatimin e tyre. Zgjidhjet e miratuara do të prekin
drejtpërdrejtë jetën e përditshme të qytetarëve, dhe së shpejti ata do të gjykojnë zbatimin e
marrëveshjes.
Është e qartë se negociatat e tashme nuk kanë ndonjë ndikim të madh në regjimin e lëshimit
të dokumenteve për qytetarët e Kosovës. Serbia do të vazhdojë të lëshojë pasaporta dhe
letërnjoftime për personat që gjenden në regjistrat civil, për të cilën kanë të drejtë ligjore.
Në anën tjetër, institucionet e Kosovës dhe Prishtina do të vazhdojnë të lëshojnë
dokumentet e veta, që nënkupton se dualizmi me dokumente do të vazhdojë për banorët e
Kosovës.
Qytetarët me vendbanim të përhershëm në Kosovë, në rast se gjenden në regjistrat civil të
Republikës së Serbisë, mund të marrin letërnjoftimet dhe dokumentet e udhëtimit nga
Departamenti Koordinues i Ministrisë serbe të punëve të brendshme. Mundësia e ndërrimit
të vendbanimit në ndonjë qytet në Serbinë qendrore ndikon në mundësinë e udhëtimit pa
viza. Prandaj ndërrimi i vendbanimit është burim i aktiviteteve korruptive që kryhen nga
punonjësit e Ministrisë serbe të punëve të brendshme dhe zyra e regjistrit civil.

55

“Një mik i imi arriti ta ndërrojë vendbanimin dhe të merr pasaportën serbe për 3000
euro”133.
Është me rëndësi që Ministria e punëve të brendshme në Serbi ta njeh këtë gjendje dhe të
ndërmerr veprime të duhura për të zbuluar grupet e organizuara që shkelin sistemin e
sigurisë së dokumenteve të udhëtimit duke regjistruar adresa false të vendbanimit dhe duke
falsifikuar regjistrat, për të krijuar përfitime financiare ilegale nëpërmes abuzimit të
autoritetit zyrtar.
Dokumentet që shfrytëzohen nga qytetarët zakonisht pasqyrojnë të drejtat e tyre statusore,
që kanë të bëjnë me territorin apo shtetin ku ushtrohen ato të drejta. Në të vërtetë, statusi i
Kosovës mbetet qendër e keqkuptimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe negociatat
që bëhen në këtë moment kanë mungesë të kapacitetit si dhe synimit për të trajtuar këtë
çështje.
Megjithatë këto negociata paraqesin një hap përpara në fushën e të drejtave statusore, për
shkak të shkëmbimit të kopjeve të regjistrit civil, pa të cilat qytetarët mbesin të privuar nga
pothuajse të gjitha të drejtat tjera. Dorëzimi i kopjeve të regjistrit civil i jep Serbisë
mundësinë për të marrë regjistrat nga gjashtë librat origjinal civil që mbetën në Kosovë pas
vitit 1999, dhe të kenë të dhënat më të reja nga regjistrat që mbahen nga Prishtina në
komunat e Kosovës. Kjo siguron përfitime për disa persona të zhvendosur brenda vendit të
cilët më parë ishin detyruar që të përcjellin një proces të koklavitur për ripërtëritje të
regjistrimit, brenda së cilave madje edhe nëse merren certifikatat origjinale në Kosovë, ato
certifikata nuk vlejnë në Serbi për shkak se aty tregohet shtetësia e Kosovës. Interesat e
qytetarëve që jetojnë në Kosovë duhet të merren parasysh pasi që gjer në këtë ditë shumë
shqiptarë nga Kosova ishin shtyrë që të udhëtojnë për te zyrat e zhvendosura të regjistrave
civil për të marrë certifikatat përkatëse. Këto udhëtime kushtojnë dhe kanë ndikim të
konsiderueshëm ekonomik në buxhetin e shtëpisë. Gjithashtu nëse Prishtina dëshiron që të
fillojë dialogu me Komisionin Evropian rreth liberalizimit të vizave, ata duhet të shtojnë
cilësinë e regjistrave të tyre civil në atë nivel që garanton besueshmërinë e pasaportave
biometrike.
Përmirësimi më i madh në fushën e lirisë së lëvizjes duhet të pritet në regjimin e kalimit të
vijave administrative, kryesisht në lidhje me qytetarët që kalojnë nga Kosova për në Serbinë
qendrore. Parimi i aplikueshmërisë së letërnjoftimeve dhe patentave të shoferëve të
lëshuara nga Kosova, në kuptim të dokumentit identifikues të udhëtarëve, është rezultat
shumë i rëndësishëm i kësaj marrëveshjeje. Natyrisht se do të ishte me rëndësi të madhe
Rregullorja e qeverisë së Republikës së Serbisë që parashkruan për sigurimin e dokumenteve
falas për hyrje‐dalje në lidhje me patentat e shoferit, apo së paku të mandatojë pagesën
minimale për këto dokumente, si dhe të zgjasë vlefshmërinë e tyre. Kjo do të ishte masë
stimuluese e cila në mungesë të marrëveshjes që rregullon çështjet e sigurimit, dhe do t’i
kontribuojë reduktimit të shpenzimeve që kanë të bëjnë me kalimin e vijës administrative.
Arritja e marrëveshjes në mes të kompanive të sigurimit nga Beogradi dhe Prishtina do të
anashkalonte pagesat e dyfishta të sigurimit tani të imponuara mbi njerëzit që udhëtojnë me
automjete me targa të Kosovës. Përveç sigurimit vjetor të automjetit që paguhet gjatë
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regjistrimit të automjetit, në kohën kur shfrytëzohen targat e përkohshme, mandatohet një
policë tjetër e sigurimit gjatë kalimit të vijës administrative.
Shuma dhe periudha e vlefshmërisë së sigurimit të dyfishtë varet nga shpeshtësia e
udhëtimit.
Këtu na duhet të theksojmë regjimin e kalimit për shtetasit e huaj. Në pajtim me praktikën e
mëhershme, nga të huajt që dëshirojnë të udhëtojnë nga Kosova për në Serbi, kërkohet që
të kalojnë përmes vendkalimeve kufitare zyrtare, kështu që ata më së shpeshti udhëtojnë
për në Serbi përmes Maqedonisë. Marrëveshja për udhëtim me dokumentet e Kosovës
duhet të aplikohet edhe për shtetasit e huaj. Ata gjithashtu duhet të marrin dokumentet
speciale për hyrje‐dalje kur ata të kalojnë vijën kufitare, dhe kur hyrja në Serbi duhet të
regjistrohet në dokumentin e njëjtë dhe në bazën e të dhënave të Ministrisë serbe të punëve
të brendshme. Kjo anashkalon çështjen e trajtimit të këtyre vendkalimeve si kufij
ndërshtetëror, pasi që nënkupton se vulat e policisë kufitare nuk do të shfrytëzohen mbi
pasaportat e shtetasve të huaj. Policia gjithashtu duhet të kontrollojë nëse pasaporta është e
lëshuar nga shtetet me të cilat Serbia ka vendosur regjim të vizave, apo nëse ka ndonjë arsye
pse personi nuk duhet të lejohet të qëndrojë në Serbi.
Sfidat më të mëdha në kontekst të zbatimit të marrëveshjes janë në fushën e shfrytëzimit të
targave. Interpretimi i mëhershëm i kësaj marrëveshjeje nga Beogradi zyrtar tregon
vazhdimin e lëshimit të targave për automjetet që janë pronë e banorëve të Kosovës, dhe në
anën tjetër Prishtina do të lejojë qarkullimin e automjeteve me targa KS dhe RKS, që nga 1
janari 2012. Si parakusht për marrjen e këtyre targave dhe për regjistrim kërkohet
letërnjoftimi valid apo certifikata e nënshtetësisë së Kosovës. Kjo vë të gjithë ata qytetarë të
Kosovës, që nuk i kanë apo nuk i dëshirojnë këto dokumente, në pozitë shumë të vështirë.
Ata persona, numri i së cilëve nuk mund të llogaritet me saktësi, nga momenti i zbatimit të
kësaj Marrëveshjeje dhe aplikimit të rregullores së miratuar nga Qeveria e Kosovës, do të
futen në një lloj getoje për shkak se automjetet e tyre praktikisht do të mund të
shfrytëzohen vetëm në ato pjesë të Kosovës ku nuk ka Polici të Kosovës. Njëkohësisht,
pavarësisht çështjes së konceptit të menaxhimit të përbashkët të vendkalimeve apo
konceptit të pranuar rishtazi për “dy vendkalime”, me interpretim të ashpër të autoriteteve
të Prishtinës dhe me zbatimin e plotë të vendimeve të miratuara nga Qeveria e Kosovës, ata
persona nuk do të mund të kalojnë vijën administrative. Prishtina tanimë ka filluar me
nivelet e rritura të kontrollit të automjeteve që vijnë nga Serbia qendrore:
“Para pak ditëve kalova nëpërmes Merderes... Policia e Kosovës më tha që të nxjerrë gjithçka
nga bagazhi... Kur flisnin shqip kuptova se kërkonin targat serbe...134.”
Prandaj kjo është çështje që mund të futet shpejtë në agjendën e Grupit përgjegjës për
zbatimin e kësaj marrëveshjeje. Tani mund të ofrohet vetëm një zgjidhje e përkohshme për
këtë problem. Beogradi dhe Prishtina me shpejtësi duhet të arrijnë një marrëveshje për të
adresuar këtë çështje. Ministria serbe e punëve të brendshme mund të fillojë lëshimin e
targave të reja me inicialet e qyteteve ku janë zhvendosur Departamentet e Ministrisë së
punëve të brendshme në Kosovë, (d.m.th. Vranjë, Rashkë, Nish). Targat gjithmonë tregojnë
dy shkronjat identike të fundit që i bën ato të lehta për t’u njohur. Ngasësit do të marrin
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libreza të reja të qarkullimit si dhe targa të reja. Prishtina mund të kënaqet me këtë zgjidhje
pasi që ato targa nuk do të tregonin inicialet e qyteteve të Kosovës, që do të ndihmonte
udhëtimin pa telashe anekënd Kosovës dhe në Serbinë qendrore. Kjo do të ishte zgjidhje e
përkohshme, si dhe në rast të lëshimit të targave KS, me afat përdorimi gjer në pesë vjet,
gjatë së cilës do të kërkohej një zgjidhje për e përhershme për çështjen e targave.
Megjithatë, edhe para arritjes së kësaj marrëveshjeje, kërkohet garancia e plotë e lëvizjes së
lirë të njerëzve dhe mallrave, dhe kërkohet zgjidhja e të gjitha çështjeve në mirëbesim për të
mirën e njerëzve që jetojnë në Kosovë.
Grupi i sipërpërmendur për zbatimin e marrëveshjes do të jetë shumë i rëndësishëm në
periudhë pasuese, d.m.th. në procesin e zbatimit të zgjidhjeve të pajtuara. Përmes punës së
ekspertëve dhe përkrahjes së BE‐së, mund të zgjidhen shumë hollësi teknike në mirëbesim, e
kështu do të zgjidheshin edhe problemet. Por me qëllim të zbatimit të plotë të kësaj
marrëveshjeje, ajo duhet të përkrahet nga Kosova. Prandaj përfaqësuesit politik të Serbëve
në Kosovë, kryesisht në veri, duhet të përfshihen në punën e grupit për zbatimin e
marrëveshjes, pasi që ata janë personat e duhur për të dëshmuar problemet në zbatim të
kësaj marrëveshjeje dhe mund të ofrojnë zgjidhje praktike për problemet në të ardhmen.

Rekomandimet
• Qeveria e Republikës së Serbisë dhe institucionet kompetente të Kosovës duhet të
krijojnë një faqe të veçantë në internet për negociatat dhe rezultatet e tyre. Kjo do të
rriste nivelin e transparencës së nevojshme në lidhje me këtë proces. Faqet në
internet duhet të paraqesin transkriptat autentik të zgjidhjeve të pajtuara, si dhe
dokumentet tjera të miratuara për qëllim të zbatimit të zgjidhjeve të pajtuara. Kjo
është në veçanti e rëndësishme pasi që disa marrëveshje zbatohen përmes një forme
të letrës rreth konkluzave për të cilat nuk ka detyrim për publikim në Gazetën
Zyrtare. Do të duhen edhe seksione të reja, si dhe një blog ku qytetarët kanë
mundësinë për të shprehur pikëpamjet e tyre për zbatimin e marrëveshjes dhe ku
mund të shtrojnë pyetje. Për Qeverinë e Serbisë, faqja në internet mund të
administrohet nga Zyra për punë profesionale dhe operacionale në procesin e
negocimit.
• Në pajtim me marrëveshjen dhe me rregulloren, procesi i shkëmbimit të kopjeve të
regjistrave civil duhet të iniciohet sa më shpejtë që është e mundshme dhe duhet të
njoftohen organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë asistencë juridike për personat e
zhvendosur brenda vendit. Transparenca e këtyre aktiviteteve është shumë e
rëndësishme pasi që u ndihmon organizatave të shoqërisë civile të reagojnë me
shpejtësi dhe të sigurojnë regjistrat e nevojshëm për shumë persona të zhvendosur
brenda vendit.
• Qeveria e Serbisë duhet ta miratojë rregulloren sa më shpejtë që është e mundshme,
e cila rregullon lirinë e lëvizjes në mes të Kosovës dhe Serbisë qendrore, dhe që
mbajtësve të letërnjoftimit dhe patentës së shoferit të Kosovës u siguron certifikatat
për hyrje‐dalje me periudhë të vlefshmërisë prej së paku 6 muaj. Rekomandohet që
këto certifikata duhet të jepen falas.
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Trajnimi i njëjtë në vijën administrative duhet të sigurohet për shtetasit e huaj që
dëshirojnë të futen në territorin e Serbisë qendrore nga ana e Kosovës, në pajtim me
regjimin e vizave të Serbisë dhe pas kontrolleve të sigurisë.
Ligji për sigurinë në trafikun rrugor dhe rregullorja për regjistrimin e automjeteve dhe
rimorkiove, duhet të ndryshohen dhe të plotësohen për të lehtësuar lëshimin e
targave testuese me vlefshmëri të zgjatur për automjetet me targa RKS. Kjo do të ulte
shpenzimet mjaft shumë pasi që njerëzit më nuk do të detyroheshin që të bëjnë ato
pagesa çdo herë që kalojnë vijën kufitare.
Është e domosdoshme, sa më shpejtë që është e mundshme, që të arrihet
marrëveshja në mes të asociacioneve të kompanive të sigurimit në Beograd dhe
Prishtinë për të anuluar pagesën e sigurimit në vijën administrative, që i kontribuon
shpejtësisë dhe efikasitetit të transportit të mallrave dhe lirisë së lëvizjes së njerëzve.
Sa i përket targave, nevojitet që të arrihet marrëveshja për lëshimin e targave të
veçanta nga Ministria serbe për punë të brendshme me inicialet e qyteteve nga
Serbia qendrore, të gjithë qytetarëve që nuk posedojnë apo nuk i dëshirojnë
dokumentet e Kosovës. Në rast se tanimë kanë targat e reja të lëshuara nga Ministria
serbe e punëve të brendshme, nevojitet ndërrimi i tyre falas.
Grupi për zbatimin e marrëveshjes duhet të përfshijë serbët nga Kosova në punën e
tij, në veçanti serbët nga veriu i Kosovës, dhe të ndihmojë pjesëmarrjen e tyre në
trajtimin e të gjitha problemeve rreth zbatimit të marrëveshjeve të tashme.
Sa i përket zyrës për punë profesionale dhe operacionale në procesin e negocimit,
nevojitet përkrahja adekuate financiare, si dhe funksionimi i rrjedhshëm në të
ardhmen.
Beogradi dhe Prishtina duhet të rifillojnë negociatat dhe të përfshijnë në diskutime
edhe çështjet e trafikut ajror dhe transportit efikas me hekurudhë që fokusohen në
lirinë e lëvizjes me qëllim që të bëhen lidhjet në mes të Kosovës dhe Serbisë
qendrore dhe me qëllim të nxitjes së bashkëpunimit ekonomik, shkencor, kulturor,
ekonomike dhe çfarëdo lloj bashkëpunimi tjetër.
Ministria serbe e punëve të brendshme duhet të vazhdojë punën në zbulimin e
aktiviteteve kriminale me elemente të korrupsionit, që kanë të bëjnë me regjistrimin
fals të vendbanimit, certifikatave të lindjes dhe vdekjes, si dhe falsifikimin e
regjistrave. Duhet të vazhdohet puna e cila fokusohet në zbatimin e kontrollit në
terren rreth saktësisë së adresave të vendbanimit të përhershëm që janë regjistruar
nga territori i Kosovës në Serbinë qendrore.
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