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Versioni i punës që kishte të bënte me lirinë e qarkullimit së mallrave dhe njerëzve ndërmjet 
Serbisë dhe Kosovës në dritën e bashkëpunimit regjionale është përpiluar qysh në nëntor të vitit 
2010. Atëbotë ende nuk kishte paralajmërime se do të vjen deri te dialogu Beograd - Prishtinë 
në Bruksel e as kur do të niste. Atëherë nuk ishte e mundur të dihej që tema e parë e këtyre 
negociatave do të jetë pikërisht liria e qarkullimit së njerëzve 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 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 kontakton Delegacionin 
e BE 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, ndërsa 
aktivitetet e projektit kanë nisur në fillim të korrikut, kur me të madhe 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
- Miroslava Jelaçiq, bashkëpunëtore e projektit në fushën e lëvizjes së lirë të njerëzve

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

- Hajrula 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.

Fjala hyrëse



Qëllimi kryesor i angazhimit të ekipit të ekspertëve ishte të përpilohet një dokument shkencor 
hulumtues i cili në vete ndërthur rezultatet e hulumtimit empirik së bashku me rekomandimet 
e përpiluara për qeveritë në Beograd dhe Prishtinë, si dhe për BE-në si ndërmjetësuese të 
negociatave. Ky dokument hulumtues, i cili paraqet rezultatin përfundimtar të punës së 
përbashkët të ekspertëve, është përpiluar pas përmbushjes së detyrave që u janë dhënë grupit 
të ekspertëve:

•	 Marrja e pasqyrës së detajuar të rregulloreve të Serbisë dhe të Kosovës lidhur me 
transportin e mallrave ndërmjet këtyre dy entiteteve;

•	 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;

•	 Marrja e pasqyrës së detajuar të metodologjisë së marrjes së shënimeve nga hyrja dhe 
dalja e mallrave nga të dy shërbimet doganore, ajo e Serbisë dhe e Kosovës;

•	 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;

•	 Shikimi i procedurës së marrjes së shënimeve nga ana e EULEX të kalimet 1 dhe 31, si dhe 
vëllimi i shënimeve të grumbulluara;

•	 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 rrjedhat joligjore 
të mallrave;

•	 Marrja e pasqyrës së detajuar të rregulloreve të Serbisë dhe të Kosovës lidhur me lëshimin 
e dokumenteve të udhëtimit dhe njohjes së tyre nga ana e Republikës së Serbisë;

•	 Studimi i vështirësive dhe i manipulimeve (regjistrimi i vendqëndrimit të rrejshëm) të 
qytetarëve të Kosovës gjatë aplikimit të tyre për pasaportën e Republikës së Serbisë;

•	 Studimi i rregulloreve lidhur me targën e regjistrimit të veturave në Serbi dhe Kosovë, 
monitorimi i zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruksel lidhur me këto çështjet.

Ideja fillestare e ekipit të projektit ishte të përdor të gjeturat dhe rekomandimet të ekipit të 
ekspertëve me qëllim të dhënies së kontributit procesit të negocimit në Bruksel, si dhe të 
mbështetet zbatimi i zgjidhjeve të miratuara. Me kënaqësi mund të deklarojmë se ky projekt ka 
dhënë një kontribut procesit të negocimit, duke pasur parasysh se grupi i përzier i ekspertëve 
nga Serbia dhe Kosova kanë nxjerrë të dhëna të sakta nga organet zyrtare të Serbisë dhe të 
Kosovës. Këto të dhëna nga të dy burimet janë përdorur për të fituar një fotografi më të qartë të 
gjendjes e cila mbretëron në terren – janë identifikuar pengesat për qarkullimin e lirë të njerëzve 
dhe të mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe janë dhënë rekomandime për eliminimin e 
tyre. Ky lloj i qasjes ishte një përparësi për projektin, duke pasur parasysh faktin se asnjëra palë 
negociatore e as ndërmjetësuesit nga BE nuk e kishin në dispozicion të dhëna të tilla nga të dy 
burimet, dhe atë thjesht për shkak të mungesës së bashkëpunimit para dhe gjatë negociatave 



ndërmjet organeve kompetente qeveritare në Serbi dhe Kosovë të cilat ishin përgjegjëse 
për fushat e hulumtuara. Rëndësia e këtij projektit poashtu është e pasqyruar nga fakti se ai 
paraqet nismën e vetme të këtij lloji brenda kësaj periudhe kohore dhe e cila është iniciuar nga 
përfaqësuesit e shoqërisë civile nga Serbia dhe Kosova.

Njëra nga të arriturat e këtij projektit është fakti se është arritur një ndikim gjatë procesit të 
zbatimit të tij, sepse njëra nga arsyet e tregtisë në zonën gri në mes të Serbisë dhe Kosovës u 
eliminua. Në fakt, Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar një sërë rregulloresh në vitin 
2000 me qëllim të rregullimit të tregtisë së mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, në mesin 
e të cilave disa janë plotësisht kontradiktore. Si rezultat, Kosova kishte humbur përfitimet që 
sjell tregtia në pajtim me Marrëveshjen CEFTA. Kjo marrëveshje e trajtonte Kosovën si territor 
unik doganor, me përjashtim të pjesës veriore të territorit të saj e cila dominohej nga popullata 
serbe. Prandaj, qeveria e Serbisë më 2005 3 miratoi një Rregullore e cila përcaktonte shkarkimin 
e TVSH për qytetarët e pjesës veriore të Kosovës nga derivatet e naftës, veturat, telefonia mobile 
dhe disa mallra tjera. Gjatë hulumtimit, ekipi i ekspertëve nga Qendra për Regjionalizëm krijoi 
një pasqyrë të detajuar për dëmin që i shkaktohet buxhetit të Republikës së Serbisë për shkak të 
kësaj Rregullores. Të dhënat kanë treguar se TVSH e papaguar nga derivatet e naftës në periudhën 
ndërmjet 2008 dhe qershorit 2011 kanë shkaktuar një humbje me vlerë prej 90,542,812 EUR. 
TVSH e papaguar nga veturat ka shkaktuar humbje me vlerë prej 119,880,000 EUR, ndërsa TVSH e 
papaguar nga telefonia mobile ka shkaktuar humbje me vlerë prej 2,956,500 EUR. Ekipi i projektit 
i ka tërhequr vërejtjen kryesuesit të ekipit negociator nga Serbia, Borislav Stefanoviq, lidhur me 
këto fakte, dhe pas kësaj vërejtjes Qeveria e Republikës së Serbisë ka suspenduar pjesët e kësaj 
Rregullores e cila ishte miratuar më 2005, me ç’rast në mënyrë efektive është rivendosur TVSH 
qytetarëve të pjesës veriore të Kosovës për derivatet e naftës, veturat dhe telefoninë mobile. 
Një ndikim aq i fuqishëm në vendim-marrësit qysh në etapat fillestare të zbatimit të detyrave 
të projektit ishte shumë inkurajuese dhe një fakt i pamohueshëm se mbështetja financiare e 
delegacionit të BE për projektin “Lëvizja e Lirë e Njerëzve dhe e Mallrave Ndërmjet Kosovës dhe 
Serbisë në Kontekstin e Bashkëpunimit Regjional” ishte i merituar.

Dhe në fund, për shkak të faktit se kjo puna në projekt zhvillohej krahas me procesin negociues 
në Bruksel, ekspertët patën mundësisë të përcjellin marrëveshjet e dakorduara nga palët 
negociuese, si dhe të vlerësojnë të gjitha pasojat potenciale pozitive dhe negative lidhur me 
problematikën e shtjelluar. Monitorimi civil i realizimit të marrëveshjes së Brukselit për lëvizjen 
e lirë të njerëzve dhe mallrave paraqet një vazhdimësi logjike të punës paraprake, dhe për këtë 
arsye Qendra për Regjionalizëm e ka përgatitur platformën për këto aktivitet.

Ky publikim poashtu përfshin raportin përfundimtar të ekipit të ekspertëve me kontributin e 
çdo autori. Krahasimi i të dhënave të përfituara nga të dy palët e hulumtuara si dhe qëndrimet 
e ekspertëve janë përfshirë në përpilimin e rezultateve përfundimtare të këtij dokumenti 
hulumtues.

Aleksandar Popov, drejtor i projektit





Parathënie

Para tetë viteve, Lëvizja Evropiane në Serbi dhe Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime 
Politike u angazhuan në një ndërmarrje pioniere, nën patronazhin e Dialogut Civil – një rrjetë 
e organizatave joqeveritare, dhe me përkrahjen e Fondacionit Freedom House, u fokusuan 
në analizën e rrjedhës së tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Për këtë arsye, ishte hartuar 
dokumenti i parë hulumtues lidhur me këtë temë - “Vizioni i Përbashkët Evropian: Lëvizja e Lirë 
e Njerëzve dhe e Mallrave në Kosovë dhe në Serbi”1 që kaloi pothuajse pa u vë re nga publiku i 
gjerë, përkundër faktit që ishte shpesh e cituar në analizat e përgjithshme të raporteve ndërmjet 
Serbisë dhe Kosovës, si dhe ishte shpesh e përdorur nga vendim-marrësit politik. Ky dokument 
hulumtues e hapi udhën për analizën e sferave tjera që janë të rëndësishme për raportet ndërmjet 
Serbisë dhe Kosovës, sikurse janë politikat në energji2. Më 2012 procesi u rrumbullakos dhe tani 
ne kemi një analizë të re të tregtisë së mallrave dhe shërbimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. 
Shumë gjëra kanë ndryshuar, por edhe mjaft gjëra kanë mbetur të njëjta.

Çfarë ka ndryshuar? Çfarë ka mbetur njëjtë? Në çdo tregim të detektivësh ekzistojnë disa pyetje 
themelore: kush, pse, si, ku, kur, me çka, me ndihmën e kujt? Pak a shumë pyetjet e njëjta do të 
mjaftojnë në përcaktimin e ekonomisë politike në tregtinë legale dhe jolegale ndërmjet Serbisë 
dhe Kosovës. Përgjigjet në këto pyetje do të ofrojnë të gjitha elementet e nevojshme për vendim-
marrjen lidhur me masat që janë në fuq në politikën tregtare si dhe në politikat tjera relevante 
të cilat ndikojnë në tregti. Në këtë rastin konkret, të gjitha masat kanë pasoja politike dhe kanë 
ndikim në marrëdhëniet e gjithëmbarshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës

Përgjigjen në pyetjen “kush” le të lejmë anash për momentin. Pse? Interesi është i përbashkët dhe 
evident. Në fund të dekadës së kaluar, Kosova ishte tregu i nëntë për nga rëndësia për eksportin 
e Serbisë me gati 4% të eksportit total të regjistruar (296.472.000 euro në 2010). Në bazë të 
hulumtimeve në terren (transportuesit, ndërmjetësuesit, prodhuesit), vëlimi i importeve të 
paregjistruara nga Serbia vlerësohet edhe në 200.000.000 euro shtesë, që e rreshtojnë Kosovën 
në mesin e pesë destinacioneve më të rëndësishme në listën e tregjeve për eksport.

1 http://www.emins.org/sr/publikacije/knjige/06-slobodno-kretanje.pdf
2 A. Kovacevic, J. Minic, G. Krasniqi dhe B. Ejupi, “SEE Komuniteti i Energjisë në Punë“, Seritë për Standardet Evropiane, 
EminS, KIPRED, Freedom House, 2008.



Në të njëjtën kohë, eksporti i Kosovës në Serbi është shumë i vogël, rreth 3,000,000 euro në bazë 
të burimeve serbe, ose rreth 4,000,000 euro në bazë të burimeve kosovare në vitin 2010. Nëse i 
llogarisim 10,000,000 euro nga importi i paregjistruar nga Kosova në Serbi, atëherë është i qartë 
pabarazia e madhe e bilancit tregtar. Sidoqoftë, të dy palët tregtare kanë interes për të vazhduar 
tregtinë pa ndërprerje. Kjo ka rëndësi kyçe për Serbinë, për eksportuesit e saj si dhe për tregtinë 
e gjithëmbarshme, duke pasur parasysh faktin që humbja e një tregu kaq të rëndësishëm nuk do 
të mund të kompensohej aq lehtë.

Si zhvillohet kjo tregtia? Ku janë të përqendruara këto qarkullimet, kalimet, transportuesit? 
Serbia e njeh Kosovën si territor të pavarur doganor, që nënkupton se nuk pagohet TVSH për 
mallrat e eksportuara. Por, pjesa veriore e Kosovës dhe pjesa e Kosovës në jug të lumit Ibër 
nuk trajtohen në mënyrë të njëjtë. Mallrat që eksportohen në pjesën veriore të Kosovës nuk i 
nënshtrohen taksave doganore në dallim prej mallrave që transportohen në pjesën jugore të 
Kosovës. Këto mallra shumë pak regjistrohen, janë me ose pa deklaratë për TVSH, dhe nuk i 
nënshtrohen procedurave të njëjta administrative sa i përket kompensimit të TVSH dhe gjatësisë 
së procesit. Përveç kësaj, pjesa e atyre mallrave ktheheshin në Serbi të paregjistruara dhe pa 
pagimin e TVSH dhe shitej në tregun kombëtar për çmimin pa ngarkesën e TVSH. Pjesa kryesore 
e transportuesve janë nga Sanxhaku, ndërmjetësuesit vijnë nga Sanxhaku dhe pjesa veriore e 
Kosovës. Tregjet më të mëdha “ngjyrë gri” gjenden në pjesën veriore të Kosovës dhe në Sanxhak. 
Përfitimet më të mëdha nga aktivitetet e paregjistruara tregtare Serbi-Kosovë-Serbi gjenden në 
këtë territor. Në llogari të kujt? Në llogari të kujt? Në llogari të shërbimeve tatimore dhe doganore 
të Serbisë dhe Kosovës, në llogari të prodhuesve dhe konsumatorëve (mallrat e paregjistruara 
nuk i nënshtrohen kontrollit të cilësisë dhe rrjedhave legale të tregtisë, dhe janë të prekura nga 
lloje të ndryshme të konkurrencës së padrejtë). Ndërmjetësuesit veprojnë edhe në Mal të Zi 
dhe Maqedoni, për shkak se një pjesë e eksportit të regjistruar dhe të paregjistruar shkon nëpër 
këto shtete. Disa grupe të caktuara kanë përfitim nga ky lloj i tregtisë për shkak të mungesës 
së transparencës së tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kur të marrim parasysh rrjedhën 
financiare që nuk është adresuar me këtë hulumtim, do të jetë lehtë të përfundojmë se tregtia 
në këtë pjesë të regjionit ende vuan nga pasojat e konflikteve dhe sanksioneve ndërkombëtare 
që kanë shpjerë në krijimin e strukturave të fuqishme të ekonomisë “gri” gjatë njëzetë viteve 
të fundit. Këto struktura mbulojnë bile edhe disa fqinjë pak më të largët, gjë që si pasojë ka 
krijuar një bazament afatgjate të sëmurë të rregulloreve ekonomike dhe politike në Ballkanin 
Perëndimor i cili aspiron të jetë pjesë e Unionit Evropian. Dikush mund të thotë se kjo paraqet 
një nga pengesat më të vështira në procesin e përafrimit në BE.

Përmirësimi i marrëdhënieve të gjithëmbarshme dhe tregtia e dyanshme ndërmjet Serbisë dhe 
Kosovës është në interesin e qytetarëve të tyre. Korniza regjionale e themeluar nga CEFTA më 
2006, ku edhe Serbia dhe Kosova janë palë nënshkruese dhe themeluese, kontribuon në mbajtjen 
më të mirë të shënimeve, analizën dhe kuptimin më të mirë të tregtisë, si dhe të kuptuarit më të 
mirë të rëndësisë së thellimit të marrëdhënieve tregtare, eliminimin e pengesave jo-doganore, 
vendosjen e vargut të prodhimtarisë, qarkullimit të investimeve, liberalizimin e tregtisë dhe 
shërbimeve, si dhe në liberalizimin e logjistikës së gjithëmbarshme të cilën e kërko ky qarkullim 
i tregtisë. Ky lloj i forumit regjional e lehtëson themelimin e strukturave të reja të interesit dhe 
ofron një analizë më të mirë në llogaritjen e saktë të përfitimeve dhe humbjeve. Por, pa vullnet 
të qartë politik për të vendosur lidhje sa më shumë që është mundur transparente ekonomike, 
që është e ardhmja jonë e vetme e dëshiruar dhe e pashmangshme, çdo gjë do të mbet e njëjtë, 
gati në kushte të njëjta që janë të përshkruara në fillim të kësaj parathënies: fituesit, humbësit, 



strukturat e interesit, metodat, lokacionet e veprimtarive të padëshirueshme, do të injorohen 
faktori i kohës, planifikimi dhe strategjia afatgjate.

Autorët e këtij dokumenti hulumtues duhet theksuar edhe njëherë kanë ndërmarr një hulumtim 
që meriton lëvdata, që përveç tjerash ka kërkuar edhe shumë kurajo qytetare. Porositë e këtij 
hulumtimit janë shumë të qarta. Hetimi në këtë tregim të detektivëve ishte shumë kompleks, pa 
marrë parasysh parandjenjës se të gjitha përgjigjet paraprakisht i kemi ditur.

Jelica Minić
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I. Lëvizja e mallit në mes
të Kosovës dhe Serbisë

Me mirati min e Rezolutës 1244 (UNSCR 1244) nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve 
të Bashkuara më 1999 e cila në mënyrë efekti ve e përfundoi intervenimin e NATO-s në 
Republikën Federale të Jugosllavisë (RFJ), tregu jugosllav që ishte i unjësuar u shkapërderdh 
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 vendosi të 
merr fuqinë të krijon dhe të zbaton politi kën e jashtme tregtare për territorin e vet doganor. 
Ky akt i qeverisë së Malit zë Zi më vonë fi toi validiteti n legal me mirati min e Marrëveshjes 
së Beogradit më 2003. Në pajti m me dispozitat e Rezolutës 1244 (UNSCR 1244), Krahina 
Autonome e Kosovës e cila ishte pjesë kushtetuese e Republikës së Serbisë është vendosur 
nën kontrollin e bashkësisë ndërkombëtare, dhe më pastaj u themelua një mision i posaçëm 
i Kombeve të Bashkuara – misioni në Kosovë (UNMIK). Kosova, që është emrë me të cilin ky 
territor referohet në Rezolutë, u shndërrua në një territor të posaçëm doganor, ku UNMIK-u ka 
fuqinë e rezervuar për të krijuar dhe zbatuar politi kat tregtare të Kosovës.

Në viti n 2006 me akti n e nënshkrimit të marrëveshjes së CEFTA (Marrëveshja për Tregti  të 
Lirë në Evropën Qendrore) Serbia në mënyrë efekti ve e pranoi Kosovën si territor të posaçëm 
doganor3. UNMIK vepronet si palë kontraktuese në emër të regjionit doganor të Kosovës dhe 
ishte njëra nga palët nënshkruese të kësaj marrëveshjeje që ishte në pajti m me autorizimet e 
Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Por, pika me rëndësi kyçe për Serbinë ishte autoriteti  
të krijon dhe zbaton politi kën tregtare të Kosovës, që është një tregues i sovraniteti t tregtar, 
dhe pikërisht kjo pikë mbeti  e rezervuar te UNMIK-u. Pranimi i territorit si territor të posaçëm 
doganor dhe subjekt në tregti në ndërkombëtare nuk nënkupton njohjen ligjore të pavarësisë 
dhe të sovraniteti  të territorit në fj alë.

sidoqoft ë, në viti n 2008 insti tucionet e përkohshme Kosovare në Prishti në në mënyrë të 
njëanshme kanë shpallur ndarjen nga shteti  i Serbisë, gjë që ishte e papranueshme për Serbinë. 
Nga ky moment e tutje, pushteti  në Prishti në tenton të margjinalizon rolin e UNMIK-ut. Kjo 
nënkuptonte që insti tucionet e Prishti nës do të marrin mbi vete autoriteti n të krijojnë dhe të 
zbatojnë politi kën tregtare të Kosovës, që ishte e papranueshme për qeverinë e Republikës së 

3 Kjo është marrëveshjes e reviduar e CEFTA e cila shumë dallohet nga marrëveshja origjinale e nënshkruar më 1993.
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Serbisë. Shumë shtete me ndikim kanë deklaruar se pranojnë pavarësinë e Kosovës si shtet 
të pavarur, por Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk ka rishikuar përmbajtjen e 
Rezolutës 1244 e cila garanton sovraniteti n e Serbisë mbi Kosovën, ndërsa UNMIK-u vazhdon të 
qëndron në Kosovë. Vendimi i njëanshëm i Prishti nës ka sjellur deri te ndërprerja e qarkullimit 
të mallrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë së ngushtë, sepse Dogana e Kosovës ka nisur të 
përdor dokumente doganore me mbishkrimin “Republika e Kosovës” dhe pa vulën doganore 
të UNMIK-ut. Autoritetet doganore të Serbisë kanë refuzuar të japin leje për hyrjen e çfarëdo 
malli në territorin e Serbisë së ngushtë me këto dokumente përcjellëse. Disa prej mallrave të 
ti lla pjesërisht kanë arritur në Serbi me rieksporti m nëpërmjet Malit të Zi, me dokumentet 
doganore të shteti t të Malit të Zi, me theksimin e origjinës së mallit nga Kosova. Kjo ishte e 
pranueshme për autoritetet doganore të Serbisë.

Unioni Evropian vendosi të luan rol më të madh në gjetjen e zgjidhjes së konfl ikti t Kosovar, 
prandaj është themeluar Misioni i Bashkësisë Evropiane në Kosovë (EULEX). Shumë fusha të 
autorizimeve që fi llimisht ishin besuar UNMIK-ut tani janë bartur në EULEX. Por, se të kryhej ky 
tranzicion 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. Ky plan të 
cilin e miratoi Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, më shumë i njohur i njohur si 
i ashtuquajturi Plani Gjashtë Pikësh4, parashihte transformimin e UNMIK-ut dhe kufi zimin e 
autorizimeve të saja, si dhe vendosjen e EULEX-it në Kosovë si një mision që është përkushtuar 
vendosjes së sundimit të ligjit në fushën e mbajtjes së rendit dhe paqes publike, si dhe çështjeve 
që kanë të bëjnë me legjislacionin.

Ky plan thotë se Kosova është territor unik doganor. Por, një nga pikat e rëndësishme lidhur me 
doganat është çështja vendkalimeve kufi tare në veri të Kosovës, vendkalimeve numër 1 dhe 
31, më të njohur si Jarinje dhe Bërnjak, të cilët duhet të mbesin nën kontrollin ndërkombëtar. 
Taksat doganore të grumbulluara në këto vendkalime përgjatë vijës administrati ve të ndarjes 
me Serbinë duhet të përdoren për zhvillimin e bashkësive lokale. Kjo është me rëndësi, pasi 
që pjesa veriore e Kosovës është e banuar me shumicën e nacionaliteti t serb. Për këtë arsye 
Dogana e Kosovës ka vendosur punkti n doganor në pjesën jugore të Mitrovicës, pjesën e 
qyteti t të Mitrovicës i cili është nën kontrollin e autoriteteve të Prishti nës.

Ligji për Dogana5 i Republikës së Serbisë defi non territorin doganor të Serbisë si territorin që 
është identi k me territorin e Republikës së Serbisë, i cili territor përfshin edhe Kosovën6. Në 
përgjithësi, 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 tregti në ndërkombëtare të Serbisë me pjesën tjetër të botës7. Por, arti kulli 309 i Ligjit 
për Dogana parasheh zbatueshmërinë e barabartë të dispozitave të saja në „qarkullimin e 
mallrave me Krahinën Autonome të Kosovës dhe Metohisë përsa kohë është në fuqi Rezoluta 
1244“. Me këtë ligj, autoritetet e Serbisë janë të obliguar të vendosin vendkalimet doganore 
të kontrolluara nga administrata doganore aty ku duhet të zbatohet mbikëqyrja doganore dhe 
procedurat doganore. Ligji poashtu obligon qeverinë që të miratoj legjislacionin sekondar për 
të rregulluar këto çështje.

4 Sipas shkrimeve të gazetës ditore „Politi ka“, Plani i Kombeve të Bashkuara prej gjashtë pikëve, 18 shtator 2011, faqja 5.
5 Ligji për Dogana i Republikës së Serbisë, Gazeta Zyrtare e RS, nr. 18/2010.
6 Arti kulli 3 i Ligjit për Dogana i Republikës së Serbisë
7 Arti kulli 1 Ligjit për Dogana i Republikës së Serbisë
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Situata në terren ka treguar se Kosova nuk është territor efekti v unik doganor, duke pasur 
parasysh se jo të gjitha vendkalimet në Kosovën veriore janë nën autoriteti n e Doganave të 
Kosovës. Kjo ishte atmosfera që karakterizonte negociatat ndërmjet autoriteteve të Beogradit 
dhe Prishti nës lidhur me çështjet teknike, të fi lluara në viti n 2011 në Bruksel Një nga çështjet 
kryesore lidhur me tregti në ishte çështja e dokumenteve doganore të Kosovës dhe vulës 
doganore. Në mesin e negociatave gjatë verës 2011, pak para se të arrihej marrëveshja, 
autoritetet e Kosovës, imponuan një bllokadë ndaj eksporteve serbe në Kosovë, madje tentuan 
që të vendosin kontrollin mbi kalimet kufi tare në Kosovën veriore (Jarinje dhe Bërnjak) me 
ndihmën e forcave speciale policore dhe me vendosjen e zyrtarëve doganor të Kosovës. Serbët 
që jetonin në Kosovën veriore u rebeluan duke vendosur bllokada në rrugë. Në fund KFOR-i 
mori nën kontroll vendkalimet e përmendura kufi tare.

Kompromisi lidhur me dokumentet dhe vulën e lëshuar nga Dogana e Kosovës është arritur në 
tetor të viti t 2011, dhe bllokada është hequr nga ana e Kosovës. Transporti mi i mallrave nga 
territori i Serbisë në territorin e Kosovës fi lloj të bëhet. Zakonisht nëpërmjet të vendkalimit 
kufi tar të Merdares. Megjithatë, situata në kalimet kufi tare në pjesën veriore të Kosovës mbeti  
e pazgjidhur. Pavarësisht fakti t se marrëveshja lidhur me statusin e këtyre dy vendkalimeve, e 
cila parashihte sistemin e integruar të mbikëqyrjes doganore më vonë është arritur, zbati mi në 
terren mbetej ende të arrihet..

1. REGJIMI I TREGTISË
1.1. Regjimi tregtar i Sërbisë me Kosovën 

Pas ndarjes së territorit doganor të Kosovës më 1999 nga pjesa tjetër e Serbisë, u paraqit 
problemi i rregullimit të tregti së ndërmjet këtyre dy enti teteve ekonomike. Gjatë viteve të para 
pas ndarjes, për shkaqe të sigurisë tregti a në Kosovë ishte në nivel të ulët për shkak të sigurisë, 
por më vonë arrit të bëhet më e rëndësishme. Prej viti t 2000 deri 2005 qeveria e Republikës 
së Serbisë e ka trajtuar tregti në e mallrave ndërmjet territoreve doganore të Kosovës dhe të 
Serbisë si tregti  të brendshme. Kjo nënkuptonte që rregullimi i tregti së ndërmjet Kosovës dhe 
Serbisë ishte çështje tati more. Qeveria e Serbisë e miratoi Urdhëresën për Kushtet dhe Mënyrat 
e llogaritjes së të hyrave publike, përmbajtjen dhe mënyrat e Përcjelljes së Rrjedhës së Mallrave 
me Krahinën Autonome të Kosovës8. Në atë kohë, taksat doganore nuk janë mbledhur nga 
tregti a ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe detyrat e doganave të Kosovës nuk janë ngarkuar 
në tregti në në mes të Kosovës dhe Serbisë, për shkak se kjo tregti  është trajtuar si tregti  e 
brendshme e RF të Jugosllavisë. Megjithatë, kjo rregullore ka paraparë një taksë prej 5% në 
të gjitha mallrat e eksportuara nga Serbia në Kosovë. Kjo ishte taksë barazimi e cila siguronte 
që taksa e nivelit të njëjtë aplikohet në Kosovë dhe në Serbi lidhur me tregti në e mallrave. Në 
Kosovë, shkalla tati more është në 15% në formë të, dhe inkasohej si, Tati m mbi Vlerën e Shtuar 
TVSH, përderisa në Serbi, taksa në shitje ishtë në normën prej 20%, që ngarkohej në formën e 
taksës në shitje, siç quhej atëherë. Si dëshmi se malli vjen nga territori doganor i Serbisë (pa 
Kosovën) dhe se ka hyr në territorin doganor të Kosovës, një dokument që quhej Deklaratë 
Tati more është përdorur. Këto dokumentet së pari lëshoheshin nga administrata shtetërore e 

8 Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 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.
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Serbisë, ndërsa më vonë kjo kryhej në pajti m 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 pajti m me Ligjin Federal për Kryerjen e Përkohshme Pagesës së Operacioneve të 
Caktuar në Territorin e Republikës Federale të Jugosllavisë9. 

Mallrat e importuara nga Kosova në teritorin doganor të Serbisë janë tati muar me një taksë në 
shitje me lartësi prej 20%, përveç nëse këto mallra janë të dedikuara stërshitjes ose prodhimit 
të mëtejshëm, që është vërtetuar me Deklaratën Tati more. Kompanitë të cilat blejnë prodhimet 
në Kosovë poashtu duhet të mbajnë libra të posaçme për të gjitha transakcione.

Malli i cili është në tranzit nëpër Serbi dhe si desti nacion të fundit e ka Kosovën është tati muar 
me shkallën tati more prej 5% për të barazuar tati min në Serbi. Për mallrat në transit sikurse janë 
naft a, derivatet e naft ës dhe duhani, pagohej taksa e akcizës me vlerë prej 230,887.14 dinarë, 
e paguar në valutë të huaj për çdo kamion. Për naft ën dhe derivatet e naft ës të cilat janë në 
transit nëpër Serbi ka qenë i nevojshëm edhe pëlqimi i Ministrisë për Miniera dhe Energjeti kë 
i Republikës së Serbisë. Malli i cili është në transit nëpër territorin doganor të Serbisë me 
desti nacion përfundimtar në Kosovë, duhet të paraqitet në vendkalimet doganore të Serbisë. 
Për këto mallra në transit nuk pagohej tati m doganor, por shpediteri është i obliguar që në 
vendkalimin kufi tar të jepte depoziti n ose të tregon garancionin e bankës për mallin që është në 
transit në shumën e cila pagohet sikur të ishte fj ala për mallin desti nacioni përfundimtar i të cilit 
është Serbia. Malli në transit nëpër Serbi për në Kosovë duhet të paraqitet në vendkalimin e të 
dy territoreve doganore në rast se mallrat dalin nga territori doganor i Serbisë. Malli i importuar 
në Kosovë nga ana e organizatave ndërkombëtare nuk i nënshtrohet dhënies së depoziti t.

Qeveria e Serbisë në viti n 2004 e miratoi edhe një Dekretë për Kushtet e Tregti mit të Mallrave 
me Krahinën Autonome të Kosovës dhe Metohisë10 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 51% minimumin e përmbajtjes vendore (vlera e shtuar në prodhim), duke 
përfshirë këtu edhe mallin e huaj i cili është doganuar. Dekreti  përcaktonte rregullat e transiti t 
të mallit të huaj nëpër Kosovë me desti nacion të fundit Serbinë. Ky malli i huaj i cili është 
në transit nëpër Kosovë mund të doganohet në vendkalimin administrati v ndërmjet Serbisë 
dhe Kosovës, por vetëm në vendkalimet ndërkombëtare kufi tare në Preshevë dhe Prohor 
Pçinjski, ku duhet të paguhen të gjitha taksat doganore, taksat dhe akcizat për këto mallra. Kjo 
procedurë e posaçme është dizenjuar për mallrat e akcizës dhe sheqer, ndërsa gjatë kalimit 
transit nëpër Serbi, prodhimet tjera si duhani dhe alkooli duhet të kenë shënjohen me vulën 
e UNMIK-ut për akcizë.

Tregti a e brendshme në mes të Serbisë dhe Malit të Zi, edhe gjatë viti n 2005, është liruar nga 
taksat doganore. Por, pas mirati mit të Ligjit për Tati m në Vlerë e Shtuar (TVSH)11 në Serbi me 
të cilin parashihet zëvendësimi i Tati mit në Shitje me TVSH, situata ndryshoi. Regullore të reja 
u miratuan për të vepruar në pajti m me kushtet e reja ligjore – Rregullorja për zbati min e ligjit 
për tati min mbi vlerën e shtuar në Krahinën Autonome të Kosovës dhe Metohisë përderisa 

9 Gazeta Zyrtare e Republikës Federale të Jugosllavisë Nr. 9/2001.
10 Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 139/2004, me ndryshimet e mëvonshme në Gazetën Zyrtare 8/2005, 
15/2005, 91/2006.
11 Ligji për tati min në vlerën e shtuar, shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë nr. 84/2004 dhe 86/2004.
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Rezoluta 124412 ishte në fuqi. Kjo rregullore krijoj bazën e re ligjore për regjimin ekzistues 
tregtar të Serbisë ndaj Kosovës. Malli i huaj në transit nëpër Kosovë në drejti m të territorit të 
Serbisë është tati muar me TVSH nga ana e administratës Doganore, dhe dokumenti  i përdorur 
në atë proces ishte deklarata doganore (DUD, dokumenti  unik doganor). Malli vendor i Kosovës, 
i defi nuar si mall i prodhuar në Kosovë me përmbajtje vendore minimum 51% (vlera shtohet 
gjatë prodhimit) është tati muar me TVSH nga ana e divizionit të Administratës së Posaçme 
Doganore gjatë hyrjes në territorin e Serbisë. Divizioni i administratës së Posaçme për Kosovë 
dhe Metohi përbëhet nga inkasuesit e taksës por edhe zyrtarët doganor janë prezent gjatë 
procesit. Themelimi i këti j trupit të ri është një hap përpara në drejti min e përcakti mit të territorit 
doganor të Serbisë. Prejardhja e mallit nga Kosovo dëshmohej me një certi fi katë e lëshuar nga 
Regjistri i Prodhuesve të Kosovës13 ose nga Regjistri i Amvisnive Bujqësore të Serbisë, ose me 
deklaratën të cilën e vërteton UNMIK-u. Për këtë qëllim Administrata e taksës speciale lëshon 
dokumenti n e quajtur Lista Llogaritëse për TVSH-në – OLPDV14 me të cilin llogaritet TVSH. Malli 
i huaj nuk i nënshtrohet procedurës së doganimit, ndërsa malli i transportuar nga territori i 
Serbisë 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-ja hiqet gjatë eksporti t 
në Kosovë. Si dëshmi që malli ka lëshuar territorin doganor të Serbisë nevojitet një dokument 
që quhet Lista e Evidencës (LE)15. Ky dokument lëshohet nga divizioni i administratës tati more 
speciale në përputhje me Rregulloren për përmbajtjen, formën dhe procedurat e paraqitjes në 
lidhje me deklaratën e llogarive të TVSh-së dhe listën e evidencës, metodave dhe procedurave 
për mbledhjen e TVSH-së dhe shpenzime të tjera në bazë të garancisë bankare16. Mbi të gjitha, 
një provë që valuta e huaj është shitur në bankën kombëtare të Serbisë duhet të sigurohet. 
Kompanitë nga Serbia të cilat tregtojnë me Kosovën duhet të dorëzojnë një raport në divizionin 
e administratës tati more speciale për të gjitha transaksionet tregtare me Kosovën në formë të 
një dokumenti  special të quajtur KMPDV, dhe këtë çështje e rregullon kjo rregullore. 

Në fi llim të viti t 2005, një taksë e barazimit është terhekur nga tregti a me Kosovën dhe 
Urdhëresa për kushtet dhe mënyrat e llogaritjes së të hyrave publike, përmbajtjen dhe mënyrën 
e mbajtjes së kontabiliteti t për tregti në me mallra me Krahinën Autonome të Kosovës dhe 
Metohisë17 janë ndryshuar dukshëm, ndërsa kanë mbetur vetëm dispozitat të cilat përshkruajnë 
tati min në mallra që tregtohen me Kosovën në lartësi të akcizave të zbatueshme. Hapi tjetër 
i radhës në rrumbullakësimin e territorit doganor të Serbisë ishte mirati min i Rregullores për 
Veprimet e Posaçme në Tregti në me mallra me Krahinën Autonome të Kosovës dhe Metohisë18 
e cila u miratua në viti n 2005, e cila rregullon eksporti n dhe importi n e përkohshëm për në 
Kosovë, si dhe procedurat e dërgimit dhe pranimit të mallrave të menduar për procesim të 

12 Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr.15/2005 si zëvendësim i Rregullores me të njëjti n emër dhe efekt të njëjtë 
që është shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 139/2004, 05/2005.
13 Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 19/2005. Rregullorja e re ende nuk është miratuar, prandaj mbetet në 
fuqi rregullorja e vjetër 
14 Lista llogaritëse për TVSH
15 Lista evidentuese.
16 Gazeta Zyrtare RS Nr.19/2005 i 38/2005. [“Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu podnošenja obračunskog lista za PDV 
i evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancie”]
17 Kjo rregullore është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 48/2001, dhe më vonë me plotësime 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 i 27/2005.
18 Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë Nr. 40/2005. [Pravilnik o posebnim postupcima u prometu robe sa 
Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija]
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mëtejmë. Një hap tjetër i rëndësishëm në këtë drejti m është mirati mi i vendimit për vendosjen 
e pikave kontrolluese doganore për mbikëqyrje doganore dhe doganim, ku kryhen procedurat 
doganore19, me të cilën defi nohen gjashtë pikat kontrolluese doganore, dy nën kontrollin e 
drejtorisë doganore në Kralevë – Ura e Bërnjakës dhe Rudnica, dhe katër nën kontrollin e 
drejtorisë doganore të Prishti nës – Depçe, Konçul, Merdarë dhe Muti vodë. 

Ndryshimi i madh në regjimin tregtar të Serbisë ndaj Kosovës u soll në lidhje me nënshkrimin 
e marrëveshjes së tregti së së lirë për evropën qendrore në viti n 2006, e njohur si marrëveshje 
e CEFTA-së 2006. Palët kontraktuese janë, ndër të tjerët, Serbia20 dhe UNMIK-u, në emër të 
territorit doganor të Kosovës (të cilës i referohemi si UNMIK/Kosovo brenda teksti t të kësaj 
Marrëveshje). Palët nënshkruese u akorduan të krijohet zona e tregti së së lirë deri në viti n 
2010, me vizion që në të ardhmën e afërme të liberalizohet tregti a me shërbimet, prodhimet 
bujqësore, si dhe disa fusha tjera të tregti së. Integrimi regjional tregtar është arritur në pajti m 
me rregullat dhe parimet e Organizatës Botërore të Tregti së (WTO), përkundër fakti t që 
shumë ekonomi të Ballkanit Perëndimor nuk janë anëtare të WTO-së. Para Marrëveshjes së 
CEFTA-së në viti n 2006, kishtë një marrëveshje bilaterale të tregti së së lirë për tërë rajonin e 
Ballkanit Perëndimor21, që ishte rezultat i memorandumit për liberalizimin e tregti së që është 
nënshkruar në viti n 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 tregti së regjionale. 
Sidoqoft ë, UNMIK-u dhe qeveria e Serbisë kanë vendosur të marrin qëndrimin për mos inkasimin 
e taksave doganore për mallrat e tregtuara ndërmjet territorit të Serbisë22 dhe Kosovës.

Nënshkrimi i marrëveshjes CEFTA 2006 dhe vendosja e TVSH-së në Serbi ka krijuar nevojën 
e mirati mit të akteve të reja nënligjore me qëllim të rregullimit të tregti së me Kosovën sipas 
bazave të reja ligjore. Në pajti m me rregulloren për kushtet e përkohshme të shitjes së llojeve 
të caktuara të mallrave23, është i nevojshëm mirati mi i ministrisë kompetente të tregti së para 
se të mundësohet eksporti mit i këtyre mallrave Kosovë. Një dokument tjetër i rëndësishëm 
është Rregullorja për kushtet e posaçme të tregti së së mallrave me Krahinën Autonome të 
Kosovës dhe Metohisë24 e cila ka hyrë në fuqi që nga 1 janari i viti t 2011 dhe e cila përcakton 
kushtet e tregti së ndërmjet territorit të Serbisë dhe Kosovës kur është në pyetje malli i huaj 
që kalon nëpërmjet të njërës nga keto dy territore doganore ose kushtet lidhur me mallrat e 
huaja në transit. 

Kjo rregullore parasheh zbati min e rregullave të cilat defi nohen nga Administrata Doganore 
e Serbisë, por edhe zbati min e rregullores në kuadër të legjislacionit tati mor në fushën e 
tregti së ndërmjet territorit të Serbisë dhe Kosovës. Malli në transit me prejardhje të huaj i 
cili hyn në territorin doganor të Kosovës nuk lejohen nëpërmjet vendkalimeve administrati ve 
ndërmjet territorit të Serbisë dhe Kosovës. Këto mallra duhet të paraqiten në drejtorati n 
doganor të Serbisë në pikat doganore Preshevë dhe Prohor Pçinjski. Mallrat që mbërrijnë me 

19 Verzioni i ri i rregullores është shpallur në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 83/2010, verzioni paraprak 
në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë 9/2004, 73/2006 I 47/2009. [Odluka o utvrđivanju carinskih kontrolnih 
punktova na kojima će se vršiti  mere carinskog nadzora i carinske kontrole, odnosno voditi  carinski postupak]
20 Për Serbinë, marrëveshja e CEFTA-së 2006 ka hyr në fuqi me 24 tetor 2007 
21 Regjioni i Ballkanit Perëndimor, defi nohet sipas Bashkimit Evropiane si regjionin që përfshinë Shqipërinë, Bosnjën 
dhe Hercegovinen, Kroacinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën (UNSCR 1244). Liberalizimi i tregti së 
përfshinë edhe Republikën e Moldavisë e cila në aspekti n gjeografi k nuk i takon këti j regjionit.
22 Në dokumentet zyrtare përdoret shprehja Territoret e Serbisë jashtë KA të Kosovës dhe Metohisë.
23 Gazeta Zyrtare RS Nr. 73/2007. Shpjegimi i doganave, 01/2.1 br. D-14667/1 e datës 06.08.2007.
24 Gazeta Zyrtare RS Nr. 86/2010.
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postë doganohen në drejtorinë doganore në Nish, ndërsa mallrat që mbërrijnë me aeroplan 
doganohen në aeroporti n e Beogradit. Këto mallra doganohen në pajti m me ligjet e doganimit, 
që do të thotë se paguhet dogana, TVSH-ja, 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 kalon në Kosovë duke respektuar procedurat e duhura doganore. 
Në rast të mallrave akcize sikurse janë naft a dhe sheqeri, procedurat doganore zbatohen në 
vendkalimin kufi tar të Preshevës. 

Njëra nga kushtet për dërgimin e këtyre mallrave në Kosovë është që kompania e cila tregton 
me atë lloj të mallit të siguron garancionin bankar ose depoziti n në lartësinë e shumës së 
doganës dhe taksave tjera të cilat do të paguheshin nëse do të doganoheshin në territorin 
e Serbisë. Vetëm mallrat që janë për nevojat e organizatave ndërkombëtare, sikurse janë 
UNMIK-u ose NATO, lirohen nga pagesa e këtyre obligimeve. Tretmani i njëjtë vlen edhe për 
mallrat që janë dedikuar për territorin doganor të Kosovës.

Folur në përgjithësi, mund të themi se sot Serbia nuk e trajton Kosovën si territor unik doganor. 
Në prakti kën e qarkullimit të mallrave me Kosovën, disa lloje të mallrave i nënshtrohen 
regjimeve të posaçme doganore, prandaj eksporti  dhe importi  i këtyre mallrave gjurmohet 
me përdorimin e dokumenteve gjegjëse tati more, sikurse janë dokumentet OLPDV dhe LE, 
përfshirë këtu faturat si dhe vërteti mi për prejardhjen e mallit (EUR 1), si dhe dokumentet tjera 
përcjellëse. Kur janë në pyetje llojet e posaçme të mallrave, posaçërisht në tregti n me pjesën 
jugore të Kosovës (nën kontrollin e pushteti t në Prishti në), kërkohet dokumenti  doganor (JCI) 
si dhe zbati mi i procedurave të duhura doganore. 

Kjo procedura e fundit zbatohet më shpesh pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së CEFTA-së 
2006, duke pasur parasysh se që nga viti  2000 Serbia tenton të trajton tregti në me Kosovën si 
qarkullim të brendshëm, e jo si tregti  të jashtme. Në Serbi, tregti a me mallrat e prodhuara në 
Kosovë ose në territorin e Serbisë, që plotësoj kushtetet e përshkruara në përqindjen minimale 
të përbërjes vendore, trajtohet si qarkullim i brendshëm në kuadër të kornizës së zbati mit të 
politi kave gjegjëse tati more. Në rastet e përcakti mit të prejardhjes së prodhimit vendor, vetëm 
Protokoli 4 i Marrëveshjes25 CEFTA 2006 zbatohet. Në këtë kupti m, eksportuesi nuk është i 
obliguar të siguroj dokumentet të cilat i lëshon organi tati mor i Serbisë me të cilin vërtetohet 
origjina vendore.

Pas shpalljes së njëanshme të pavarësisë në viti n 2008 nga ana e qeverisë së përkohshme 
në Prishti në, Serbia ka refuzuar të lejoj përdorimin e dokumenteve tregtare dhe doganore 
me shenjën „Republika e Kosovës“ dhe me vulën doganore „Dogana e Kosovës“. Për këtë 
arsye tregti a ndërmjet territorit të Serbisë dhe Kosovës është ndërprerë, posaçërisht me 
rasti n e eksporti t të mallrave nga Kosova në Serbi. Megjithatë, duke pasur parasysh që tregti a 
gjithmonë e gjen rrugën e saj, malli nga Kosova vazhdoj të futej në Serbi nëpërmjet të Malit të 
Zi. Mallrat nga Kosova po rieksportoheshin nëpër Malin e Zi me dokumentet e shteti t malazez 
në të cilën qartazi shkruan prejardhja nga Kosova.

Për shkak të shumë çështjeve të pazgjidhura të cilat e pamundësojnë zbati min e Marrëveshjes 
së CEFTA-së 2006 në marrëdhëniet tregtare në mes të Serbisë dhe Kosovës (UNMIK), Unioni 
Evropian i inicoi negociatat për çështjet doganore lidhur me përdorimin e dokumenteve dhe 

25 Marrëveshja e CEFTA-së 2006, Aneksi 4: Protokolli lidhur me defi nicionin e koncepti t të “prejardhjes së produkti t” 
dhe metodat e bashkëpunimit administrati ve.
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vulës. Këto negociatat u bën parakusht për hyrjen e Serbisë në Bashkësinë Evropiane. Pasi që 
marrëveshja nuk u arrit në tërrësi, insti tucionet në Prishti në vendosen bllokadë në eksportet 
e Serbisë për në Kosovë në verën e 2011 për shkak të intepreti mit të vendimit të qeverisë 
së Serbisë nga viti  2008 për mos pranimin e vulës dhe dokumenteve të Kosovës si bllokadë 
të eksporti t të Kosovës. Përkundër marrëveshjes për dokumentet dhe vula e cila u arrit në 
shtator të viti t 2011 si dhe përkundër suspendimit të bllokadës së eksporti t nga Serbia, situata 
ende mbetet problemati ke në dy vendkalimet në pjesën veriore të Kosovës ku janë vendosur 
doganierët e Kosovës me mbështetjen e forcës ndërkombëtare. Për serbët në veri të Kosovës 
dhe Qeverinë e Serbisë kjo masë ishte e papranueshme. Në dhjetor të 2011 është arrit 
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, por zbati mi në terren ende pritet të ndodh. Sa i përket Serbisë, duhet të vërejmë 
se ekziston një grumbull i rregulloreve në sferën e regjimit tregtar ndaj Kosovës. Sidoqoft ë, 
këto rregullore shpesh nuk janë të qarta dhe shpesh janë në kundërthënie me njëra tjetrën. 
Në disa raste prioritet është të përçohet porosia politi ke në vend se të lehtësohet funksionimi 
i tregti së. Këto rregullore nuk janë zbatuar plotësisht dhe aktet nënligjore lejnë mjaft  hapësirë 
për interpreti m të gabueshëm. Për shkak të ekzisti mit të dy procedurave të ndryshme lidhur 
me eksporti n e mallrave nga Serbia dhe Kosova – procedurat tati more dhe doganore – drejtoria 
e doganave të Serbisë nuk kanë pasqyre gjithëpërfshirëse në qarkullimin e plotë të mallrave 
ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Ka një numër të madh të rrugëve ilegale dhe tregut të zi të tregti së në mes të territorit të 
Serbisë dhe Kosovës. Kjo situatë nuk është në pajti m me interesin e shteti t Serb, për fakti n 
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 tati more. Për të parandaluar shmangien e evazionit tati mor 
në tregti  me pjesën veriore të Kosovës, Serbia sërish vendosi TVSH-në për qarkullimin e disa 
llojeve të posaçme të mallrave me mirati min e rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e 
rregullores për zbati min e ligjit për tati m në vlerën e shtuar në territorin e Krahinës Autonome 
të Kosovës dhe Metohisë, gjatë kohës sa ishte në fuqi Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara. 

Kjo rregullore ka hyrë në fuqi më 16 shtator të 201126. Ndryshimet kryesore nënkuptojnë 
vendosjen e TVSH-së në tregti në e mallrave të cilat kanë prejardhjen nga pjesa veriore 
e Kosovës dhe të cilat tregtohen në territorin e Serbisë, posaçërisht kur bëhet fj alë për 
automjetet motorike, naft ën, derivatet e naft ës dhe shërbimet e telekomunikacionit. Efi kasiteti  
i procedurave në tregti në ndërmjet territorit të Serbisë dhe pjesës veriore të Kosovës është 
përmirësuar me qëllim të parandalimit të evazionit fi skal. TVSH-ja ende nuk inkasohet në këtë 
operacione tregtare, por eksportuesit janë të obliguar të bashkangjesin dokumenti n plotësues 
i cili vërteton se tati mi është paguar në Kosovë. Kjo është relevante edhe për eksporti n e 
mallrave me prejardhje vendore.

1.2 Regjimi tregtar i Kosovës me Serbinë 

Sa i përket importi t dhe eksporti t të Kosovës, partnerët kryesorë tregtar janë shtetet ballkanike 
me pjesëmarrje 26,7% në eksport dhe 44,2% import, krahasuar me shumën e përgjithshme në 

26 Gazeta Zyrtare RS Nr. 68/2011.



21 I. Lëvizja e mallit në mes të Kosovës dhe Serbisë

viti n 2010, ndërsa vendet e BE kanë marrë pjesë me 44,5% në eksport dhe 38,3% në import, 
krahasuar me viti n 2010. Sa i përket eksporti t 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 viti n 2010, ndërsa pjesëmarrësit kryesor në import nga Kosova në mesin e 
shteteve ballkanike janë Maqedonia me 14,8%, Serbia me 12,1% dhe Turqia me 7%.27

Bilanci negati v tregtar është njëri nga problemet e Kosovës në fushën ekonomike. Insti tucionet 
Kosovare janë të vetëdijshme se ndryshimi i këti j realiteti  kërkon një qasje të gjithëmbarshme 
ekonomike dhe politi ke si dhe reforma për të ndryshuar ambienti n e punës në Kosovë me 
qëllim të përmirësimit të aft ësisë konkurruese të Kosovës në tregun botëror. Si rezultat i kësaj 
ato tentojnë të ndryshojnë dhe të plotësojnë funksionaliteti n insti tucional ekzistues politi k. 
Kjo në masë të madhe do të përmirësonte mjedisin e punës në Kosovë. Një përkushti m i ti llë 
qartë u vërejt në kornizën afatmesme të shpenzimeve (SOP), dokumenti n themelor të qeverisë 
e cila udhëhiqte ekonominë e Kosovoës në periudhën 2009 - 2011.28 Në nëntor të 2011, Kosova 
ka miratuar Ligjin për Tregti  të Jashtme, e cila duke u bazuar në parimin e tregti së së lirë, 
garanton si në vijim “pushteti  ose aktet normati ve nuk mund të imponojnë kufi zime, ndalesë 
ose kushtëzime për çdo llojë të akti viteti t të tregti së së jashtme, të dëmtojë ose imponoj kushte 
për mundësinë ose të drejtën e çdo qytetari ose jo-qytetari të kyçet ose zbaton akti vitete të 
tregti së së jashtme, përveç në rastet ku kjo defi nohet saktë dhe përcaktuara me këtë Ligj. 

Më tutje, pushteti  ose aktet normati ve nuk mund të imponojnë masa të cilat prodhojnë kërkesa 
specifi ke kufi zuese ose ndaluese, përveç nëse nuk janë defi nuar ndryshe ose lejuar me Ligj”.29 
Vendet e BE-së dhe CEFTA-së janë partnerët kryesor të Kosovës në tregti në e jashtme. Mbi tre 
të katërtat (3/4) e importi t dhe të eksporti t janë bërë me këto shtete gjatë periudhës ndërmjet 
viteve 2003 dhe 2008 (situata ka qenë e ngjashme edhe para viti t 2003). Sa i përket tregti së me 
shtetet e CEFTA, marrëdhëniet me shtetet e ish – jugosllavisë janë ende mjaft  të tensionuara. 
Maqedonia dhe Serbia kanë qenë partnerët kryesor regjional dhe kanë mbuluar rreth një të 
tretën e eksporti t dhe importi t të Kosovës. Në viti n 2007 dhe 2008 importi  nga këto shtetet 
ishte 30% dhe 29% të importi t të gjithëmbarshëm; eksporti  nga Kosova në këto shtete ishte 
nën mesataren, rreth 22% në Maqedoni dhe 15% në Serbi. Megjithatë, në vitet 2009, 2010 
dhe 2011 eksporti  në Serbi nuk ekzistonte, sepse Serbia refuzonte të lejonte hyrjen e mallrave 
të Kosovës në tregun e saj.30

Ligji i ri parasheh masat kufi zuese në tregti  në rastet kur qeveria miraton aktet normati ve për të 
inicuar masat kufi zuese, me kusht që cilado masë kufi zuese duhet të përcjellë kriteret e dhëna. 
Qeveria do të mund të: ndalonte importi n ose eksporti n e arti kujve të caktuar, përcakton cilat 
organe për licencim ose organe kompetente mund të zbatojnë masat mbrojtëse; siguron që 
Ministria e Tregti së dhe e Industrisë si dhe organet tjera publike të cilat kanë interes ligjor dhe 
të padyshimtë në përgati tjen dhe zbati min e masave kufi zuese, si dhe të jenë bashkëpunues 
në përgati tjen e procedurave, kritereve dhe mekanizmave të cilat kërkohen për zbati min e një 
masë të caktuar.31

Ministria e Tregti së dhe e Industrisë në bashkëpunim me organet për lëshimin e lejeve do të 
përpilon „Listën Kontrolluese të Importi t” dhe „Listën Kontrolluese të Eksporti t“ për kufi zimin 

27 Enti  i Stati sti kave të Kosovës, tregti a e jashtme viti  2010, 2011. 
28 Politi ka tregtare e Kosovës, viti  2009.
29 Ligji për Tregti  të Jashtme, viti  2011.
30 Politi ka tregtare e Kosovës, viti  2009.
31 Ligji pë Tregti  të Jashtme.
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e importi t dhe eksporti t. Këto masat kufi zuese mund të zbatoheshin me qëllim të: mbrojtjes së 
shkeljes së drejtës për të drejtat intelektuale; zbati min e kufi zimit në transaksionet eksportuese 
e cila nënkupton arin, llojet e mbrojtura bimore dhe shtazore, gjësendet e mbrojtura të 
cilat janë të shënuara si pasuri kombëtare me vlerën e rëndësishme të pranuar arti sti ke, 
arkeologjike ose historike; zbati mi i dispozitave obliguese nga marrëveshjet ndërkombëtare; 
zbati mi i masave të nevojshme për mbrojtjen e burimeve të jopërtëritëshme natyrore; zbati mi 
i masave të përkohshme për të mbrojtur furnizimin me arti kujt themelor ushqimorë; imponimi 
i kuotave të cilat zbatohen në shtetet tjera; kufi zimi i tregti së me armati m, pajisje ushtarake 
dhe materialin radioakti v për shkak të sigurisë kombëtare si dhe imponimit të kërkesave, 
sikurse janë sanksionet që imponojnë Kombet e Bashkuara.

Në shtator të viti t 2011 Prishti na dhe Beogradi kanë arritur kompromis lidhur me procedurat 
doganore me qëllim të zgjidhjes së problemeve të cilat janë me rëndësi jeti ke për ekzistencën e 
Kosovës.32 Përpjekjet për ti  dhënë fund embargosë së Serbisë ndaj prodhimeve të Kosovës gjatë 
negociatave nuk treguan rezultate. Raundi i bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishti nës për 
çështjet tregtare, e paraparë për 21 korrik 2011, ishte anuluar nga ana e Beogradit. Si rezultat 
i këti j vendimit, me 21 korrik 2011 qeveria e Kosovës vendosi të merr masa me duart e veta 
dhe e miratoi vendimin për ndalimi e hyrjes në Kosovë të të gjitha produkteve nga. Qeveria 
premtoi se do të tërhjek këtë vendim në atë moment kur Serbia do të lejon shitjen e mallrave 
Kosovare në Serbi dhe transporti min e tyre nëpër Serbi. Doganierët Kosovarë menjëherë fi lluan 
të zbatojnë këtë vendim në të katër vendkalime kufi tare me Serbinë në të cilat funksionon 
shërbimi administrati v doganor i Kosovës. Por, dy vendkalime në veri të Kosovës, vendkalimi 
1 dhe 31 u bënë një sfi dë tjetër. Ato dy pika kaluese nuk udhëhiqen nga zyrtarët doganor të 
Kosovës. Veriu i Kosovës mbeti  pikë sherri dhe sfi dë për siguri që nga koha e luft ës. Qeveritë në 
Prishti në kurrë nuk kanë mundur të shtrijnë pushteti n e tyre aq larg në veri. 

Ka pasur presencë të policisë së Euleksit në veri, por jo edhe dogana e EULEX-it. Me qëllim 
të zbati mit të këti j vendimin, në mbrëmjen e 25.7.2011, forcat speciale policore të Kosovës u 
urdhëruan të ndërmarrin aksionin. Ata u dërguan në përkrahje të policisë doganore të Kosovës 
e cila do të vendosej në të dy vendkalimet kufi tare në veri me qëllim të pengimit të hyrjes të 
mallrave nga Serbia në Kosovë. Njësitë speciale të policiës pastaj u tërhoqën duke i lënë zyrtarët 
e doganës në pjesën veriore për të inkasuar taksat doganore. Raundi i radhës i dialogut ishte 
caktuar për korrik, ku përveç tjerash palët është dashur të diskutojnë edhe çështjen e tregti së 
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë – një çështje problemati ke që nga viti  2008 kur Serbia ndërpreu 
hyrjen e mallrave nga Kosova për në Serbi, dhe në këtë mënyrë dëmtoi interesin e prodhuesve 
të cilitë ishin të pakët në Kosovë. Por, prodhimet serbe me vlerë prej disa miliona euro hyjnë 
të padoganuara në Kosovë. Në çasti n 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 problemati ke. Ministri Kosovar për tregti  
dhe industri duke reaguar në këtë, vendosi të zbaton masat e reciprociteti t ndaj Serbisë dhe të 
vendos embargon në prodhimet serbe që hyjnë në Kosovë. 

Vendimi u zbatua menjëherë në të katër vendkalimet kufi tare me Serbinë ku është e pranishme 
dogana e Kosovës. Përveç kësaj, qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmë nga Euleksi për zbati min 
e e këti j vendimit në dy vendkalimet kufi tare në veri në të cilat vetëm Euleksi ka qasje. EULEX-i 
vendosi mos të ndihmojë. Kur qeveria e Kosovës vendosi të zbaton këtë veprim të njëanshëm 

32 AlterNet, Kosova, Serbia kanë arritur marrëveshjen për të ndërprerë luft ën tregtare, viti  2011.
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dhe të vendos doganat në veri, Euleksi këtë veprim e quajti  ilegal dhe vendosi të mos asistoj. 
Ky vendim i hidhëroi liderët Kosovarë. 

Kryeministri i Kosovës Thaqi është cituar duke thënë se: “EULEX-i hezitoi të përkrah vendimet 
e insti tucioneve të Republikës së Kosovës në vendosjen e sundimit të ligjit. Nëse ky nuk është 
mandati  i tyre, atëherë përse i kemi thirrur fi llimisht që të vijnë këtu... Nëse Euleks mendon 
se është normale të lejon kontrabandimin dhe krimin e organizuar si dhe nëse është normale 
dhe e tolerueshme që të lejohen provokime të vazhdueshme ndaj sovraniteti t të shteti t 
të Kosovës, atëherë le të na tregojnë një shembull se në cilin shtet anëtar të BE tolerohet 
kriminaliteti  dhe strukturat ilegale të cilat janë të armatosura dhe të cilat në të njëjtën kohë 
veprojnë në mënyrë paralele me ato shtetërore...si është e mundur që EULEX-i kërkon prej 
neve të respektojmë Kushtetutën e Kosovës kur është fj ala për heqjen e imuniteti t të zyrtarëve 
tanë të lartë, ndërsa në të njëjtën kohë të kërkojnë që të mos e respektojmë kushtetutën kur 
dëshirojmë të vendosim sundimin e ligjit dhe të luft ojmë kriminaliteti n? Kjo na habit dhe ne 
për këtë kërkojmë përgjigje.“ Bile edhe në periudhën e reciprociteti t, mallrat nga Serbia hynin 
në territorin e Kosovës nëpërmes rrugëve alternati ve (kryesisht nëpër rrugë malore) të cilat 
janë jashtë kontrollit të forcave të Kosovës të cilat e zbatojnë ligjin.33

Në shtator të viti t 2011 Prishti na dhe Beogradi arritën një kompromis lidhur me procedurat 
doganore gjatë raundit të negociatave të cilat u lehtësuan nga BE-ja me qëllim të zgjidhjes së 
një grumbulli të problemeve të cilat janë me rëndësi jeti ke për ekzistencën e Kosovës. “Këto 
dy embargo tani do të mënjanohen. Kjo është mirë për tregti në regjionale; për këtë arsye ky 
regjion tani duket më evropian”, tha lehtësuesi i BE-së për negociatat, Robert Cooper. “Vula 
doganore është me rëndësi për të gjithë në Kosovë të cilët 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. Kjo marrëveshje, gjithashtu, përfshinë edhe mundësin e qasjes në dokumente me 
rëndësi, sikurse janë shënimet kadastrale të cilat aktualisht mbahen në Serbi.

2. ANALIZA E QARKULLIMIT TË MALLRAVE NDËRMJET SERBISË 
DHE KOSOVËS
2.1. Qarkullimi i 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 përkeqësuan. Kjo erdhi si pasojë e konfl ikti t në 
Kosovë më 1999 dhe për shkak të statusit të padefi nuar të Kosovës si territor doganor. Qarkullimi 
i parë i shënuar i 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 viti n 2001, 
duke u rritur në vlerë prej 60 milionë eurosh në viti n 2004. Eksporti  nga Serbia ishte segment 
dominues i tregti së, duke pasur parasysh nivelin shumë të ulët të eksporti t nga Kosova, që ishte 
rreth 6 milion euro gjatë viti t 2004. Por, po ashtu duhet ta kemi parasysh fakti n se gjatë kësaj 
periudhe një pjesë e madhe e qarkullimit të mallrave nuk ishte regjistruar zyrtarisht, për shkak 
të mungesës së kontrollit doganor.

33 Intervista me Bajram Rexhën, nënkryetarin e Shërbimit Doganor të Kosovës.
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Grafi koni 1: Tregti a ndërmjet territoreve doganore të Serbisë së ngushtë dhe Kosovës
2001-2004

Burimi: Administrata Tati more e Republikës së Serbisë; Jelica Minic, Predrag Bjelic, Maja Bobic, “Vizioni i 
Përbashkët Evropian: Qarkullimi i Lirë i Mallrave dhe i Njerëzve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë” Dokument 
i Politi kave, Lëvizja Evropiane në Serbi, Beograd, dhe Insti tuti  Kosovar për Hulumti me Politi ke dhe Zhvillim, 
Prishti në, 2005, f. 14.

Megjithatë, pas viti t 2005 qarkullimi i mallrave ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës mori 
hov. Më 2005 eksporti  i Serbisë në Kosovë ishte mbi 100 milion euro me një rritje të lehtë deri 
në viti n 2007. Një rritje më dinamike e tregti së ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës fi lloi në 
viti n 2007 dhe vazhdoi deri në ditët e sotme. Një nga faktorët i cili mund të shpjegojë një rritje 
të ti llë impresive të tregti së është marrëveshja CEFTA e viti t 2006. Gjatë viti t 2010, tregti a totale 
ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës arriti  vlerën gati  300 milion euro.

Grafi koni 2: Tregti a ndërmjet territoreve doganore të Serbisë së ngushtë dhe Kosovës 
2005-2010

Burimi: Oda Ekonomike e Serbisë
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Akti vitetet tregtare ndërmjet Serbisë së ngushtë dhe Kosovës është mjaft  i pabarabartë, sepse 
eksporti  nga Kosova mbetet dukshëm më i vogël sesa eksporti  nga Serbia në Kosovë. Në viti n 
2000 eksporti  nga Kosova në Serbi nuk tejkaloi shumën mbi 13 milion euro; ky ishte niveli më i 
lartë i realizuar në viti t 2006.

Kosova është treg shumë i rëndësishëm i eksporti t për Serbinë, duke pasur parasysh se rreth 
3% të eksporti t të Serbisë shkon në Kosovë. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së CEFTA-së në 
viti n 2006, ky treg u bë edhe më i rëndësishëm për fakti n që në vitet 2009 dhe 2010 eksporti  i 
gjithëmbarshëm i Serbisë në Kosovë arriti  vlerën prej 4%, gjë që bëri Kosovën të radhitet si tregu 
në pozitën e nëntë për kah rëndësia e eksporti t të produkteve nga Serbia.

Tabela 1: Rëndësia e Kosovës si treg për eksport nga Serbia 

Burimi: Oda Ekonomike e Republikës së Serbisë

Megjithatë, kriza e shkaktuar nga bllokada tregtare e aplikuar nga autoritetet në Prishti në në viti n 
2011 shkaktoi një rënie të eksporteve nga Serbia në nivel prej 265 milionë Euro. Kosova është 
treg që është mësuar me prodhimet nga Serbia, gjë që është si pasojë e trashëgimisë së tregut 
të përbashkët që ekzistonte gati  një shekull. Në këtë kupti m, bllokada të cilën e imponoi qeveria 
në Prishti në në importi n nga Serbia nuk dëmtoi vetëm prodhuesit serb të cilët eksportonin në 
Kosovë, por edhe blerësit në Kosovë duke pasur parasysh vështi rësitë për të marr produktet e 
tjera konkurruese në treg në atë hapësirë. 

Eksporti  nga Serbia në Kosovë përbëhet kryesisht nga sasia e njëjtë e prodhimeve primare dhe 
industriale. Përpjesa e arti kujve të përdorimit të gjerë të eksportuar nga Serbia në Kosovë është 
rreth 20%. Pjesa dominuese e produkteve34 të eksporti t nga Serbia në Kosovë janë ushqimi dhe 
bagëti a me përpjesën mesatare prej 25% të eksporti t të gjithëmbarshëm nga Serbia në tre vitet 
e fundit. Eksporti  i gjithëmbarshëm i arti kujve ushqimorë nga Serbia në Kosovë ishte rreth 76 
milion euro në viti n 2010. Grupi i produkteve që zënë vendin e dytë në eksportet nga Serbia në 
Kosovë janë produktet industriale - 20% në viti n 2010 me tendencë të rënies, ndërsa karburantet 
minerale janë në vendin e tretë me përpjesën prej 18% gjatë viti t 2010, si dhe me tendencë të 

34 Grupi i produkteve në bazë të Klasifi kimit Standard të Tregti së Ndërkombëtare (SITC), Revizioni 3.
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rritjes që nga viti  2008. Produktet e tjera të rëndësishme të eksporti t nga Serbia në Kosovë në 
periudhën ndërmjet viti t 2008 dhe 2010 janë makineria, pajisjet transportuese dhe kimikatet. 
Derisa makineria dhe pajisjet transportuese zënë një pozitë më një tendencë për rritje që nga viti  
2008, eksporti  i kimikateve nga Serbia në Kosovë është në rënie e sipër.

Tabela 2: Eksporti  i Serbisë në Kosovë në bazë të grupeve të prodhimeve SITC rev.3 2008-2010

Burimi: Oda Ekonomike e Republikës së Serbisë

Nëse e analizojmë strukturën e mallrave të eksporti t nga Serbia në Kosovë, sipas SMTK-së, 
revizioni 3, në bazë të dhënave për eksporti n e Serbisë në Kosovë gjatë viti t 2010, mund të 
vërejmë se naft a është prodhimi më i rëndësishëm i eksporti t nga Serbia me pjesëmarrje mbi 
10% në eksporti n total. Prodhimet e tjera të rëndësishme në eksporti n e Serbisë janë drithërat 
me pjesëmarrje 9,45% të eksporti t të Serbisë në Kosovë gjatë viti t 2010, produktet minerale 
jometalike me pjesëmarrje 8,84% si dhe makineria elektrike me pjesëmarrje 5%. Produktet 
e tjera të cilat dominojnë në eksporti n e Serbisë në Kosovë gjatë viti t 2010 janë: veturat për 
udhëtarë, rryma elektrike, produktet ushqimore, sheqeri, gazi, pajisjet mjekësore dhe prodhimet 
farmaceuti ke. Dhjetë produktet më të rëndësishme të Serbisë të cilat eksportohen në këtë treg 
kapin vlerën e kombinuar prej 58% të totalit të eksporti t nga Serbia në Kosovë në bazë të të 
dhënave të viti t 2010.
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Grafi koni 3:

Burimi: Oda Ekonomike e Republikës së Serbisë, 2010

Importi  nga Kosova në Serbi, ose eksporti  i Kosovës në Serbi është më pak i shumëllojshëm për 
kah struktura e produkteve. Energjia elektrike është eksporti  dominues i Kosovës me 42% në 
viti n në 2010. Produktet e tjera relevante janë: metalet me ngjyrë, perimet dhe pemët, lëngjet, 
hekuri dhe çeliku.

Grafi koni 4:

Burimi: Oda Ekonomike e Republikës së Serbisë, 2010

Nafta

Drithërat

Prodhuesit e mineraleve jometalike

Pajisjet elektrike

Veturat

Energjia elektrike

Artikuj të ndryshëm ushqimorë

Sheqer

Gaz

Pijet

Prodhimet medicinale dhe farmaceutike

Tjetër

Eksporti serb në Kosovë

Energjia elektrike

Metalete ngjyrosura

Pemët dhe perimet

Pijet

Hekuri dhe çeliku

Tjetër

Importet e Serbisë nga Kosova



28 I. Lëvizja e mallit në mes të Kosovës dhe Serbisë

Nëse e analizojmë strukturën e mallrave që eksportohen nga Serbia në Kosovë, të klasifi kuara 
sipas prodhimeve individuale në bazë të sistemit të harmonizuar35 në vend të klasifi kimit në bazë 
të grupeve të prodhimit, mauna të vërejmë se, sipas të dhënave të ofruara nga Oda Ekonomike e 
Serbisë lidhur me eksporti n e Serbisë në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të viti t 2011, prodhimi 
më i rëndësishëm i eksporti t nga Serbia është naft a e papërpunuar, përpjesa e së cilës është 
gati  10%. Produktet e tjera më të rëndësishme janë butani i lëngët dhe rryma elektrike, që do 
të thotë se tre produkte kryesore të eksporti t nga Serbia në Kosovë janë produktet e energjisë. 
Produktet e tjera janë materiali ndërti mor siç janë tjegullat, çimento e Portlandit, ushqimi si dhe 
arti kuj tjerë sikurse janë mielli dhe drithërat.

Tabela 3: Produktet kryesore individuale që eksportohen nga Serbia në Kosovë (gjatë tetë muajve 
të parë të viti t 2001)

Burimi: Oda Ekonomike e Republikës së Serbisë

2.2 Këmbimi tregtar i Kosovës me Serbinë 

Me Serbinë, që ka ruajtur bilancin poziti v të eksporti t me Kosovën, ka pasur një trend të 
vazhdueshëm në rritje në këmbimin e dokumentuar tregtar në mes të Kosovës dhe Serbisë, 
që nga koha e konfl ikti t në viti n 1999. Në bazë të dhënave të Shërbimit Doganor të UNMIK-ut, 

35 Në pajti m me Sistemin e Harmonizuar të Përshkrimit dhe të Kodimit të Arti kujve (HS).
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vëllimi i tregti së ka arritur maksimumin më 2004, kur eksportet nga Serbia arritën vlerën prej 134 
milion euro, ndërsa eksporti  Kosovar ishte vetëm në nivelin prej 4,7 milion euro.36

Pas shkatërrimit të sektorit prodhues gjatë konfl ikti t, Kosova u shndërrua në një shoqëri 
konsumuese e varur nga importi  i çdo lloji të mallit. Një pjesë e madhe e këti j malli ishte 
importuar në Kosovë nga ose nëpërmjet Serbisë. Produktet serbe përbënin rreth 10% të importi t 
të gjithëmbarshëm të Kosovës më 2004 dhe rreth 17% të të gjitha mallrave të importuara në 
Kosovë kalonin nëpër Serbi.37

Rrjedha e mallrave në këmbim me Serbinë (2005 - 2010)

Kosova e shpalli pavarësinë më 17 shkurt, 2008. Kjo ngjarje pati  ndikim në strukturën administrati ve 
të Kosovës. Së pari, prania e UNMIK-ut dhe e administratës së përkohshme të OKB-së në Kosovë 
në masë të madhe u zvogëlua dhe pjesa dërmuese e funksioneve të tyre paraprake u bartën tek 
Insti tucionet Kosovare. Dogana ishte njëra prej këtyre insti tucioneve e cila deri në viti n 2008 
ishte në përgjegjësinë e UNMIK-ut. Në muajin dhjetor të viti t 2008 ky funksion u bart në tërësi 
tek Insti tucionet e Kosovës. Deri në dhjetor, 2008, ë gjithë zyrtarët doganorë duhej të ndërronin 
shenjat e tyre nga “Dogana e UNMIK-ut” në “Doganat e Kosovës”, si dhe vulat doganore duhej të 
përmbanin logon e „Doganave të Kosovës”.

Reagimi i Serbisë dhe i serbëve nuk ishte miqësor. Rreth 30 serbë të Kosovës të cilët punonin 
në Doganën e UNMIK-ut refuzuan të punojnë për Doganën e Kosovës, edhe pse në thelb ky 
mbeti  insti tucion i njëjtë, por me emër tjetër. Sa i përket Serbisë, u vendos menjëherë ndalesa 
për arti kujt e prodhuar në Kosovë ose të arti kujve që transportohen dhe të cilat e barti n vulën 
“Dogana e Kosovës” me pretekst se këto vula e shkelin Rezolutën 1244 të KS të OKB-së e cila 
thekson se Kosova është protektorat dhe de iure ende pjesë e Serbisë. Kjo masë u ndërmor 
përkundër fakti t që tregti a ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhej të ishte e lirë në pajti m me 
marrëveshjen regjionale për tregti  të lirë CEFTA.38 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”.39 Kjo letër nuk ndryshoi asgjë dhe Beogradi fuqimisht qëndronte pas qëndrimit të vet.

Kjo politi kë e dëmtoi prodhuesit Kosovarë: eksporti  i tyre për në Serbi edhe ashtu i dobët i 
cili gjatë viti t 2007 ishte gati  20 milion euro, pësoi rënie në 3.8 milion euro në viti n 2010. Në 

36 Lëvizja Evropiane, Dialogu Civil dhe KIPRED, Vizioni i Përbashkët Evropian
37 Ibid.
38 CEFTA – marrëveshja e Evropës Qendrore për tregti  të lirë është themeluar në viti n 2000 me qëllim të mundësimit 
të tregti së ndërmjet shteteve të Evropës Qendrore.
39 Pjesë nga Raporti  i Progresit
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ndërkohë, Serbisë iu lejua të eksportonte mallra në Kosovë pa dogana për tri vite pa ndërprerje, 
në bazë të marrëveshjes regjionale. Vlera e llogaritur e këti j eksporti t në viti n 2010 arriti  shumën 
260 milion euro.

Mallrat kryesore Kosovare që eksportohen në Serbi (viti 2009 -2010)

Prandaj, që nga 04 dhjetori 2008 kompanitë Kosovare nuk mund të eksportojnë në këto dy vende, 
kështu që u detyruan të kërkojnë rrugë alternati ve: 1. Eksporti mi i produkteve në Bosnjë dhe 
Serbi nëpër ndonjë vend të tretë në formë të eksporti t të dytë; ose 2. Gjetja e tregjeve të reja.40 
Kjo bllokadë shkaktoi rënie të eksporti t në viti n 2008 për 9,8%. Kompanitë nga Kosova të cilat u 
prekën nga ky problem u detyruan të gjejnë ndonjë shtet të tretë nëse donin të integroheshin 
në tregun rajonal. Por, këto rrugë alternati ve ishin të mbingarkuara me procedura dhe me masa 
që merrnin shumë kohë pa i përmendur kostot e larta të eksporti t. Përveç fi rmave lokale, edhe 
investi torët ndërkombëtarë u goditën me këtë bllokadë. Supozojmë se një nga arsyet të cilat 
i shkurajojnë investuesit e huaj nga investi mi në Kosovë janë vështi rësitë për të eksportuar 
produktet e tyre në rajon. Investi torët 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-së.41

40 GAP insti tut, Kosova në CEFTA: Brenda ose jashtë?, 2011.
41 Ibid.
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Importi kryesor nga Serbia (vitet 2009 -2010)

Kompanitë Kosovare shfrytëzonin dokumentet e kompanive të regjistruara në njërën prej 
shteteve të rajonit dhe i transportonin mallrat e tyre nëpërmjet Malit të Zi ose Maqedonisë 
për në tregun e Serbisë. Kjo rriti koston e eksportit për 7%, gjë që në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ka minuar aftësinë konkurruese të tyre.42 Sipas ekspertëve të ekonomisë, 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 dekurajomi i kompanive 
Kosovare për të operuar në mënyrë ligjore. 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.43 Dëmin më të madh të cilën 
ka shkaktuar paligjshmëria në veri (importi nga Serbia) në ekonominë Kosovare është se 
mekanizmi tregtar u dëmtua për shkak të konkurrencës jo të drejtë, informalitetit, kapitalit 
njerëzor dhe inovacioneve. Autoritetet Kosovare janë të vetëdijshme se ekzistojnë strukturat 
paralele doganore të Serbisë të cilat veprojnë në territorin e Kosovës, dhe ato janë: Ranilluk, 
Kllokot dhe Mitrovica e Veriut.44

Sipas Zëvendës-drejtorit të Doganave të Kosovës, EULEX-i ka kryer vetëm regjistrimin teknik të 
mallrave të cilët kanë hyrë në territorin e Kosovës gjatë periudhës së bllokadës dhe nuk ka zbatuar 
kurrfarë procedure doganore për mallrat e importuara nga Serbia.45 Sipas të dhënave të ofruara nga 
EULEX-i për Doganat e Kosovës, buxheti  është dëmtuar për 120 milion për shkak të doganave dhe 
tati meve të papaguara. Megjithatë, Zëvendës-drejtori i Doganave të Kosovës gjithashtu nënvizoi 

42 Intervista me Alban Hashanin, Insti tuti  Riinvest
43 Ibid. 
44 Intervista me Fisnik Rexhepin, këshilltari politi k i ministrit për punë të brendshme
45 Intervista me Bajram Rexhën, zëvendës drejtorin e Doganave të Kosovës
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se llogaritja e këtyre humbjeve bazohet në të dhënat e ofruara nga EULEX-i, e këta në mënyrë 
paradoksale janë bazuar në deklarimet e shoferëve të kamionëve, pa kurrfarë kontrolli të veturave.46

3. KRAHASIMI I TË DHËNAVE PËR QARKULLIM NDËRMJET 
SERBISË DHE KOSOVËS
Nëse e krahasojmë të dhënat zyrtare që janë marrë nga autoritetet e Serbisë për tregti në ndërmjet 
Serbisë dhe Kosovës me të dhënat e njëjta për tregti në të marrë nga Kosova, dallimet janë shumë 
të mëdha. Eksporti  nga Serbia e ngushtë në territorin doganor të Kosovës do të duhej të ishte i 
njëjtë me importi n e Kosovës nga Serbia gjatë asaj periudhe kohore, ose të ketë dallime të vogla 
stati sti kore, si dhe anasjelltas – importi  i Serbisë nga Kosova do të duhej të ishte i njëjtë me eksporti n 
e Kosovës në Serbi. Bëhet fj alë për qarkullimin e njëjtë i cili shikohet nga këndet e ndryshme. Por, 
të dhënat zyrtare të këtyre dy burimeve tregojnë mospërputhje të mëdha. Tabela në vijim tregon 
dallimin absolut ndërmjet të dhënave nga këto burime lidhur me qarkullimin e njëjtë.

Nëse e shikojmë eksporti n nga Serbia në Kosovë dhe e krahasojmë me të dhënat e fi tuara nga 
Kosova lidhur me importi n e Kosovës nga Serbia, mund të vërejmë se gjatë viteve të para të 
periudhës e cila shqyrtohet, të dhënat zyrtare të Republikës së Serbisë kanë tendencë të jenë më të 
ulëta në krahasim me të dhënat e Kosovës, që tregon se një pjesë e tregti së nuk është regjistruar në 
Serbi. Dallimi i të dhënave tejkalon 30%, bile edhe kur përdoret numri i madh si pjesëtuesi. Në viti n 
2005 të dhënat për eksport nga Serbia tregon nivelin e tregti së për 30% më të ulët në krahasim me 
të dhënat që kemi fi tuar nga Kosova, ndërsa në viti n 2007 ky dallim ishte bile 38%.

Nga viti  2008 situata ndryshoi ashtu që të dhënat nga Serbia lidhur me eksporti n në Kosovë 
tregojnë nivelin më të lartë të tregti së krahasuar me të dhënat të cilat i jep Kosova, nga koha 
kur regjistrimin e qarkullimit në Kosovë ka marrë Dogana e Kosovës, ndërsa dallimi është pak 
më i vogël, pak mbi 10% të shumës së përgjithshme. Kjo mospërputhje është çdo vit më i madh. 
Kështu në viti n 2010 dallimi ishte rreth 12% të qarkullimit të shqyrtuar. Deri te ky ndryshim 
ka ardhur në viti n 2008 si pasojë e zbati mit të marrëveshjes CEFTA 2006 si dhe për shkak të 
realiteti t 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 ndërmjet Serbisë dhe 
Kosovës

Burimi: përllogaritjet e autorit lidhur me tregti në e Serbisë të bazuara në të dhënat e Odës Ekonomike të 
Republikës së Serbisë, të dhënat janë grumbulluar nga doganat dhe të dhënat lidhur me tregti në me Kosovën 
janë fi tuar nga Administrata Tati more e Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë.

46 Ibid.
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Ne anën tjetër nese krahasojm të dhenat rreth importi t nga Kosova në Serbi, nga të dhenat e 
ë Serbisë dhe nga të dhenat e Kosovës verejmë një mosperputhshmëri të madhe në mes të 
shteteve. Nese këtë mosperputhje e paraqesim permes treguesve relati vë gjatë krahasimit  të 
dhenave të qarkullimit të dyanëshem, do të verejmë një pasqyrë e cila prezenton më shum se 
60% të qarkullimit të pergjithëshem.

Kjo perqindje e madhe pjesërisht rrjedh nga efekti  I bazës së ulët duke pas parasysh që eksporti  nga 
Kosova në Serbi është ne nivel të ulët. Perveq kësaj, ky ndryshim kaq I madh në të dhenat ka edhe 
një arsye tjeter. Duket se në të dhenat të cilat prezentohen nga Serbia disa janë të pjesërishme per  
shkak të trajti mit tregtar që I bëhet pjesës së Kosovës, në veqanti  pjesës se veriut, që do të thot 
këto shkembime mbesin jashtë procedurave doganore. Me aplikimin e marrëveshjes CEFTA në 
viti n 2006 si duket nuk ka efekt në ndryshimin e të dhenave  deri në viti n 2010. Sipas marrëveshjes 
së CEFTA-s, duhet të insistojmë në bashkpunime më të mirë në mes të pikave doganore me qellim 
të shkembimit dhe krahasimin e të të dhenave gjatë marrdhenjëve tregtare. 

Në prakti kë Serbia një pjesë të shkembimit tregtar që zhvillohet në pjesën veriore të Kosovës 
perfshinë vetem në tati m të mallit por jo edhe në procedura të doganimit e cila hyn nga Serbia e 
mesme në Kosovë. Në pergjithësi këto jane të vetmet levizjet tregtare me veriun e Kosovëns. Nëse 
krahasojmë të dhenat tregtare në mes të Serbisë me Kosovën  të cilat do ti  merrmim nga dy burime 
të Serbisë-të dhenat doganore të cilat janë pergaditur nga Oda Ekonomike e Serbisë dhe të dhenat 
nga Administrata Tati more nga Ministria e Financave do të verejmë ndryshime të dukshme. Në 
tabelen me numër 5 janë paraqitur të dhenat krahasuese të kalkuluara në ndryshimet absolute. 

Tabela 5: Krahasimi i të dhenave nga tregti a e Serbisë dhe Kosovës të marra nga burimi në Serbi 
(000 EUR)

Burimi: perfundimi i autorit është arritur në bazë të dhenave nga Oda Ekonomike e Serbisë të marrur nga 
dogana dhe të dhenave të qarkullimit të mallit nga Kosova e cila udheheqet nga Administrata Tati more e 
Ministrisë Financave të Republikës së Serbisë.

Dallimet në eksport në rasti n e Serbisë nuk janë aq të rëndësishme; ato sillen rreth 15%, por 
kanë tendenca të rriten me kalimin e kohës. Për pjesën më të madhe të dhënat e fi tuara nga 
Administrata Doganore e Republikës së Serbisë paraqesin sasitë më të mëdha në krahasim 
me të dhënat e fi tuara nga Administrata Tati more pranë Ministrisë së Financave të Republikës 
së Serbisë, përveç rasti t në viti n 2007. Por, nëse e shikojmë importi n nga Kosova në Serbi, 
mospërputhshmëria është konsiderueshëm e madhe ndërmjet të dy grupeve të dhënave – mbi 
90% të tregti së totale kur si pjesëtues përdoret një e dhënë me shkallë të madhe. Kjo na shpie në 
përfundim se një pjesë e rëndësishme e importi t mbetet e paregjistruar për shkak të mungesës së 
një sistemi doganor gjithëpërfshirës. Kjo është evidente posaçërisht në rasti n e tregti së ndërmjet 
Serbisë së ngushtë dhe pjesës veriore të Kosovës.

Viti

Qarkullimi 
i mallrave 
vendore 
për në 

Kosovë

Dallimi
Importi në 
Serbi nga 
Kosova

Dallimi

2006

2007

2008

2009

2010

|a-b|(a) (b) |a-b|(a) (b)

Levizja e të 
hyrave me 
prejardhje 
vendore në 

Kosovë

Levizja e të 
hyrave me 
prejardhje 
vendore në 

Kosovë

127.539

137.155

233.898

240.708

296.472

119.706

164.591

220.433

195.532

240.740

7.833

27.436

13.465

45.176

55.732

12.290

7.350

2.174

1.544

3.031

88.539

107.445

111.548

21.113

134.820

76.249

100.095

109.374

19.569

131.789
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Për shkak se Serbia trajton ndryshe tregti në me pjesën veriore të Kosovës me pjesën jugore të 
Kosovës, si dhe për shkak të tati mit të jashtëligjshëm për mallrat vendore nga pjesa veriore e 
Kosovës, përfshirë këtu faktorin e mungesës së procedurës gjithëpërfshirëse doganore, qarjet janë 
duke u hapur përgjatë vijës doganore të Serbisë së ngushtë të cilat mundësojnë një shkallë të 
konsiderueshme të re-eksporti t të mallrave që vijnë nga Serbia e ngushtë në Kosovë, të gjitha janë 
të liruara nga tati mi dhe kthehen në Serbinë e ngushtë pa i paguar taksat doganore. Rregulloret jo 
të plota dhe kontradiktore të Serbisë lidhur me tregti në ndërmjet Serbisë dhe Kosovës erdhën në 
shprehje gjatë përcakti mit të territorit doganor të Serbisë pa Kosovën dhe de fakto ka krijuar një 
zonë të lirë doganore në pjesën veriore të Kosovës. Kur Kosova u bë protektorat ndërkombëtar më 
1999, zyrtarët doganorë është dashur të tërhiqen nga kufi ri shtetëror i Kosovës dhe të vendosen 
në pikat e përkohshme doganore përgjatë vijës administrati ve. Duhej të vendosej mbikëqyrja e 
mallrave që hynte nga Serbia e ngushtë, pavarësisht nga vendimi që mallrat që vijnë nga Kosova 
të mos ngarkohen me taksa doganore. Kjo nuk do të nënkuptonte njohjen politi ke të Kosovës si 
një shtet të pavarur, kjo do të ishte njohja e realiteti t të tregti së aktuale ndërkombëtare, para se 
zyrtarët doganor të Serbisë të ktheheshin në pozitat e vjetra në kufi jtë shtetërorë të Serbisë që 
ishin të lokalizuara në Kosovë. Përveç këti j qarkullimi të parregulluara të mallrave me Kosovën, 
mungesa e kontrollit të mjaft ueshëm në vijën administrati ve poashtu mundësoi lulëzimin e një 
tregu të konsiderueshëm gri ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

4. VLERËSIMI I RRJEDHAVE GRI TË TREGTISË SË MALLRAVE 
NDËRMJET SERBISË DHE KOSOVËS
Sikurse vërejtëm në analizën paraprake, ekziston mospërputhshmëri e konsiderueshme e të 
dhënave të cilat janë grumbulluar në Serbi dhe në territorin e Kosovës, për territoret doganore 
paraprakisht të defi nuara të Serbisë pa Kosovën. Edhe pse përdoret metodologjia e përcaktuar në 
bazë të standardeve ndërkombëtare, e cila nënkupton zbati min 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 tregti së ndërmjet 
Serbisë dhe Kosovës, shpesh vjen deri te reeksporti  nëpër shtetet fqinje, nëpër Malin e Zi dhe 
Maqedonisë. Edhe këto qarkullime regjistrohen në administratën doganore, edhe pse përdoren 
dokumentet doganore të vendeve transitore në ato theksohet vendi i vërtetë i origjinës së mallit. 
Por, përveç këti j dallimit në të dhënat dhe re-eksporti t të mallrave, një vëllim i madh i qarkullimit 
ndërmjet këtyre dy territoreve zhvillohet pa u regjistruar në asnjërën anë, sepse bëhet fj alë për 
rrjedhat e joligjshme të tregti së e cila zhvillohet në të ashtuquajturën “zonën gri”.

Për të ilustruar për cilin vëllim të tregti së ilegale bëhet fj alë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, kemi 
kryer një hulumti m në terren. Ky hulumti m 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 transiti t për mallin i cili tregtohet me Kosovën. Hulumtuesja e ka kryer hulumti min 
në periudhën prej 1 korrikut deri më 31 tetor të 2011 në regjionin e komunave: Novi Pazar, Rashka, 
Sjenica dhe Tuti n, në selitë e kompanive private të cilat afarojnë me Kosovën, me fj alë tjera kryejnë 
një vëllim të caktuar të afarizmit me Kosovën. Metodologjia e hulumti mit përbëhej nga përzgjedhja 
e një mostre cilësore, sasiore, të cakut e përbërë nga 100 fi rma private / udhëheqëse, të cilat 
afarojnë në fushat dominante të afarizmit me Kosovën, sikurse janë: shërbimet e transporti t, shitja 
e prodhimeve nga programi vetanak i prodhimit, tregti a, 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 reprezentati ve që 
hulumtohej 88% të ndërmarrjeve e kishin selinë në Novi Pazar, 5% të fi rmave afarojnë në Tuti n, 
4% të fi rmave afarojnë në Rashka, ndërsa 3% të fi rmave afarojnë në Sjenicë. Në bazë të llojit të 
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akti viteti t në bazë të cilës ato kryejnë afarizmin me Kosovën, 36% të fi rmave afarojnë në baza të 
tregti së, 23% të fi rmave e kryejnë shërbime të transporti t, 9% të fi rmave afarojnë me mallrat me 
shërbime të cilat ofrojnë edhe shërbime të tregti së, 14% të fi rmave shesin prodhimet nga programi 
vetanak i prodhimit, 14% të fi rmave kryejnë shërbime intelektuale dhe tjera të cilat në mënyrë të 
tërthortë janë të lidhura me afarizmin e pronarit të fi rmës i cili afaron me Kosovën, ndërsa 4% të 
fi rmave abstenojnë afarizmin me Kosovën. Me metodën e pyetësorit, me ndihmën e anketuesit, 
janë hulumtuar qëndrimet e personave afaristë në këtë regjion afër kufi rit.

Qëllimi i këti j hulumti mi ishte të vlerësohet vëllimi i afarizmit me Kosovën në nivel të tregti së lokale 
dhe të përcaktohet çfarë percepti mi kanë afaristët e këti j regjioni lidhur me tregti në joligjore në të 
dy drejti me, si dhe lidhur me praninë e barrierave jodoganore të cilat e rëndojnë dhe ngadalësojnë 
qarkullimin e mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës.

Novi Pazari paraqet një qendër 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 investi m dhe atë ende pa 
angazhimin e ekspertëve të arsimuar në menaxhment 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 transporti t komercial, pronarët e 
veturave të mëdha transportuese janë shndërruar me plotë kupti min e fj alës në aktorë kryesorë 
të qarkullimit të mallrave ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, respekti visht janë bërë si urë lidhëse e 
cila bashkon hapësirën e ndarë në mënyrë jo të natyrshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Nuk 
duhet mënjanuar fakti n 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 fi rmave 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...

Komuniteti  afaristë nga Sanxhaku e trajtojnë tregti në ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në aspekti n 
strategjik si shumë të rëndësishëm, si për Serbinë ashtu edhe për Sanxhakun. Shumica e 
bashkëbiseduesve në këtë hulumti m theksuan se ”afarizmi me pjesën jugore të Kosovës e kanë 
ruajtur njerëzit nga Sanxhaku’’. Përkundër konkurrencës nga shtetet përreth, tregu Kosovar është i 
ti pi konsumues, me fuqi të fortë blerëse, qytetarët e saj kanë aft ësi të madhe blerëse, për shkak të 
shprehisë shumëvjeçare prodhimet serbe janë mirë të ranguara. Ndërti mtaria është në ekspansion, 
nëpër tërë Kosovën ndërtohen mega objektet, dhe në qoft ë 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...
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Tregti a e mallrave në transporti n ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është zvogëluar në mënyrë 
radikale në viti n 2009. Ky është vlerësim i afaristëve të Sanxhakut. Kjo vlen për të gjithë pronarët 
e trafi kut 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 fakti n që 
tregu Kosovar në aspekti n fi nanciar dhe fi skal ende nuk është i rregulluar, respekti visht 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 fi rmave prodhuese dhe tregtuese, si dhe për prodhuesit individual bujqësor nga Serbia.

Qarkullimi i mallrave nga Serbia në Kosovë, vlerësimi është kryer në bazë të studimit të shërbimeve 
të transporti t që ofrojnë pronarët e transporti t komercial nga Novi Pazari, dhe qarkullimi vjetor 
është rreth 497,5 milion euro. 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 drejti m të Kosovës

Struktura e 
pjesëmarrjes /%/R.B. Lloji i mallit Vlera e qarkullimit 

/në euro/

1.

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

9.

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

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 artifi ciale, 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
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

G j i t h s e j ………………….....

100,000.000

10,000.000

12,000.000

40,000.000

32,000.000

12,600.000

80,000.000

12,500.000

3,750.000

40,000.000

1,700.000

450.000

400.000

1,500.000

5,000.000

144.100.000

1,250.000

250.000

497.500.000

20,1

2,0

2,4

8,1

6,4

2,5

16,1

2,5

0,7

8,1

0,3

0,1

0,1

0,3

1,0

29,0

0,2

0,1

100,0
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Dallimi ndërmjet të dhënave zyrtare të publikuara nga ana e Drejtorisë së Doganave të 
Republikës së Serbisë dhe të dhënave të treguara më sipër është rreth 200 milion euro. 
Eksporti  zyrtarisht i regjistruar nga Serbia e ngushtë në Kosovë ishte rreth 300 milion euro, 
ndërsa qarkullimi i vlerësuar është rreth 500 milion euro. Pra, në zonën gri gjendet rreth 40% 
të eksporti t të përgjithshëm nga Serbia në Kosovë. Me përjashti m 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, respekti visht të prodhuara në Serbinë 
Qendrore dhe Vojvodinë.

Sa i përket mallrave të cilat duhet posaçërisht t’i ndajmë e të cilat në tregti në e parregulluar 
luajnë rol të rëndësishëm janë veturat motorike (automjetet), naft a dhe derivatet e naft ës, 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, individëve, 
sipas procedurës e cila nënkuptonte lirimin nga pagesa e tati mit në vlerën e shtuar (TVSH). Në 
bazë të hulumti mit 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 ti pit 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 naft ës dhe derivateve të naft ës janë shitur në 
pjesën veriore të Kosovës, jo vetëm nga rafi neritë 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 hulumti mit në terren, nga rafi neritë 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, respekti visht brenda periudhës 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 importi t 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.

Vlera e llogaritur e vëllimit të qarkullimit të ekonomisë gri nga Serbia në Kosovë është rreth 181 
milion euro.



38 I. Lëvizja e mallit në mes të Kosovës dhe Serbisë

Por, tregti a në zonën gri është e pranishme edhe në rrjedhat e qarkullimit të mallrave nga Serbia 
në Kosovë. Arti kujt ushqimorë me prejardhje të huaj kanë gjetur rrugën e tyre nga Kosova në 
drejti m të territorit doganor të Serbisë. Sipas percepti mit të njerëzve afaristë nga Sanxhaku, 
vlerësohet se në hapësirën e Serbisë, me rrjedhat jorregullare hyjnë arti kuj të ndryshëm me 
vlerë rreth 700.000 euro në vit. Humbja vjetore e buxheti t të Serbisë për shkak të mospagesës 
së TVSH është rreth 126.000 euro. Te këto prodhime, përveç shmangies tati more, problem të 
madh paraqet edhe fakti  që këto mallrat nuk kalojnë kontrollën sanitare dhe fi tosanitare dhe 

a. Kalimet e zakonshme: Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente pas vitit 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (8%) 
.................................616.000 EUR

4,23.  Bagëtia 7,700.000

a. Kalimet e zakonshme: Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente pas vitit 2008
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (8%) 
.................................17,280.000 EUR

52,84. Nafta, derivatet e naftës
dhe vajguri

96,000.000

181,700.000
VLERA E TREGTISË GRI TË VLERËSUAR NGA SERBIA NË KOSOVË
në vit 100,0%

VLERA E HUMBJES SË VLERËSUAR VJETORE TË BUXHETIT TË SERBISË, 
/1c+2c+3c+4c/....................................31,936.000 EUR

KORNIZA A: VLERËSIMI I TËRË QARKULLIMIT GRI NGA SERBIA NË KOSOVË

Në bazë të raporteve nga komuniteti i biznesit në Sanxhak, ekonomia gri vjetore e 
tregtisë nga Serbia në Kosovë, jashtë sistemit të TVSH përfshin këto lloje të artikujve:

/Në/euro/

Vlera mesatare vjetore

a. Kalimet e zakonshme: Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente pas vitit 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (18%)
...............................4,500.000 EUR

Lloji Struktura e pjesëmarrjes %

13,81. Mallrat e tregtueshme 25,000.000

a. Kalimet e zakonshme: Merdare, Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente pas vitit 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (18%)
...............................9,540.000 EUR

29,22. Materialeve të ndërtimit 53,000.000
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kështu potencialisht mund të rrezikohet shëndeti  i qytetarëve të Serbisë. Sipas percepcionit të 
njerëzve afaristë nga Sanxhaku, qendra e furnizimit e këtyre mallrave me prejardhje të huaj është 
Prishti na, ndërsa transiti  kryesor kryhet nëpërmjet tregut për tregti  me shumicë në Novi Pazar. 
Bëhet fj alë për këto prodhime:

•	 Konservat e peshkut, pashteta, parizerët, virshlle, me prejardhje nga Sllovenia, Kroacia, 
Bosnja dhe Hercegovina,

•	 Krahë dhe fi le pule, mishi i papërpunuar deri dhe lope, proshuta e tymosur nga SHBA, 
Brazili, Argjenti na, Anglia,

•	 Mishi dhe prodhimet e bulmeti t nga tregu ndërkombëtar me prejardhje nga Bosnja dhe 
Hercegovina, dhe Hungaria,

•	 Kafa e pjekur, prodhimet konditore, mëlmesa me prejardhje nga Zvicra, Kroacia, Turqia,
•	 Prodhime për beba, kozmeti ka, kemikaliet për amvisni me prejardhje nga Gjermania, 

Sllovenia,
•	 Pijet alkoolike dhe të gazuara joalkoolike me prejardhje të huaj /... viski, shtok, votka/;

Kalimet e mëposhtme administrati ve shërbejnë si rrugë për mallrat specifi ke:

•	 Mjetet motorike nga importi : Rudnica dhe Bërnjak;
•	 Mielli, farat, ushqim për kafshë, plehëra arti fi cial dhe aditi vët: Merdare dhe Rudnica;
•	 Çimento dhe prodhimet e ndërti mtarisë: Merdare, Rudnica, Brnjak;
•	 Qeramika, material fasade dhe ndërti mor: Rudnica;
•	 Mallra të ndryshme tregtare: Rudnica dhe Bërnjak;
•	 Bagëti a: ekskluzivisht Rudnica dhe Bërnjak;

Kur bëhet fj alë për qarkullimin e mallrave në kahun e kundërt, nga Kosova në drejti m të 
Serbisë, sipas percepti mit 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: tregti a dhe transporti  i materialit 
për riciklim në Çaçak, transporti  i koncentrati t të zinkut për nevojat e fabrikës ”Zorka”- Shabac, 
transporti  i koncentrati t të plumbit për nevojat e fabrikës ”Farmakom” – Shabac, tregti a dhe 
transporti  i drurit për djegie në Serbinë qendrore dhe në Vojvodinë.

Vlera e përafërt e vëllimit të tregti së gri nga pjesa jugore e Kosovës është rreth 10 milion euro 
për arti kujt e importuar.

a. Kalimet e zakonshme: Merdare, Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente që nga viti 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (18%)
.................................1,350.000 euro

77,31. Tekstil 7,500.000

a. Kalimet e zakonshme: Merdare, Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente që nga viti 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (18%)
.................................180.000 euro

10,32. Veshmbathje 1,000.000

KORNIZA B: VLERËSIMI I TREGTISË GRI NGA PJESA JUGORE E KOSOVËS NË SERBI
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Arti kujt që vijnë nga Serbia i cili përfundon në pjesën veriore të Kosovës, të 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.

Përkundër fakti t që ambienti  ekzistues afarist është me plot barriera doganore dhe jodoganore, 
ndërprerjeve për shkaqe politi ke (embargo e Prishti nës, barrikadat në veri të Kosovës) njerëzit 
afaristë nga Sanxhaku realizojnë vëllim të madh të punëve me Kosovën. Për rreth 40% të 
fi rmave qarkullimi me Kosovën është rreth 20% të afarizmit total, për 16% të fi rmave kjo 
është 20-50% të afarizmit, për 8% të fi rmave qarkullimi me Kosovën paraqet rreth 50-70% të 
ardhurave vjetore, ndërsa për 36% të fi rmave 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 drejti m 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 
ndërti mtari me 20,8%. 

a. Vetëm nëpër kalimin administrativ të Rudnicës
b. Evidente që nga viti 2008
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (18%)
.................................36.000 euro

2,13. Celularët, komponentët
elektronike dhe industriale

200.000

a. Kalimet e zakonshme: Rudnica dhe Bërnjaku, dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente që nga viti 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (8%)..
.................................54.000 euro

3,14. Prodhimet industriale për amvisni 300.000

9,700.000 100,0%

HUMBJA E VLERËSUAR VJETORE E BUXHETIT TË SERBISË (1c + 2c + 3c + 4c+ 5c)
...............1,746.000 euro

a. Kalimet e zakonshme: Rudnica dhe kalimet alternative në afërsi
b. Evidente që nga viti 2006
c. Humbja mesatare vjetore e buxhetit të Serbisë për shkak të mospagesës së TVSH (18%)
.................................126.000 euro

7,25. Artikuj të ndryshëm 700.000

VLERA E TREGTISË VJETORE GRI E VLERËSUAR NGA PJESA JUGORE E KOSOVËS 
NË SERBI
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Tabela 2: Vlerësimi i qarkullimit të mallrave me prejardhje nga Sanxhaku në drejti m të Kosëvës

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 tregut 
Kosovar dhe tradita me dekada të tëra të tregti së ndërmjet Sanxhakut dhe Kosovës ishin bazë 
ideale për shumëfi shimin e angazhimit të afaristëve të Sanxhakut që në emër dhe në llogari të 
partnerëve nga Kosova të kryejnë transporti n e mallrave në transporti n ndërkombëtar. Mallrat 
në qarkullim me Kosovën janë me origjinë vendore, respekti visht të prodhuara në hapësirën e 
regjionit, dhe ato janë materiali ndërti mor, bagëti a, mobilet, prodhimet “jeans”, buka, qumështi  
dhe prodhimet e qumështi t. 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 desti nacione 
të caktuara në Kosovë, me kombi-bus të vegjël, si dhe me automjete të udhëtarëve.

Qarkullimi i mallrave në drejti m të kundërt nga Kosova drejt Sanxhakut, kryesisht përdoren 
kalimet administrati ve Rudnica dhe Bërnjak, si dhe një numër u madh i rrugëve alternati ve 
nga drejti mi i Leshakut dhe Leposaviqit: në drejti m të Batnjikut dhe Banjës së Novi Pazarit që 
është larg nga Novi Pazari me rrugë magjistrale në drejti m të Rashkës 10/km, respekti visht 2.5/
km, si dhe nga drejti mi 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:

•	 Konfeksioni i lehtë teksti l me prejardhje nga Turqia, Kina, Pakistani dhe Dubai,
•	 Veshmbathje të ndryshme me prejardhje nga Turqia dhe Kina,

Struktura e 
pjesëmarrjes /%/

Nr. 
rendor Lloji i mallit Vlera e qarkullimit 

/në euro/

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Mallrat tregtare: vaj, kripë, prodhimet 
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

G j i t h s e j ………………….

10,000.000

1,500.000

400.000

4,000.000

1,500.000

400.000

1.250.000

250.000

19,300.000

51,8

7,7

2,1

20,8

7,7

2,1

6,5

1,3

100,0
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•	 Prodhimet për amvisni /qelq dhe porcelan/, me prejardhje nag Turqia, Japonia, Dubai, 
Taivani dhe Kina,

•	 Dru për djegie nga pjesa veriore e Kosovës,
•	 Malli i ndryshëm tregtar me prejardhje nga Serbia e cila me “efekt kthyes” kthehet në 

tregun me mallra me shumicë në Novi Pazar,
•	 Konservat e peshkut, pashteta, parizerët, virshlle, me prejardhje nga Sllovenia, Kroacia, 

Bosnja dhe Hercegovina,
•	 Krahë dhe fi le pule, mishi i papërpunuar deri dhe lope, proshuta e tymosur nga SHBA, 

Brazili, Argjenti na, Anglia,
•	 Kafa e pjekur, prodhimet konditore, mëlmesa me prejardhje nga Zvicra, Kroacia, Turqia,
•	 Prodhime për beba, kozmeti ka, kemikaliet për amvisni me prejardhje nga Gjermania, 

Sllovenia,
•	 Pijet alkoolike dhe të gazuara joalkoolike me prejardhje të huaj /viski, shtok, votka/;

4.1. Barrierat e identifi kuara 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 
komuniteti t të biznesit të Sanxhakut “për prodhuesit dhe tregtarët, shitja është e rëndësishme, 
për kompanitë e shpedicionit është i rëndësishëm transporti mi i atyre mallrave në vendin e 
caktuar... Interesat afariste dhe profi ti  nuk njohin kufi j 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 dhe lloje tjera të materialeve 
ndërti more. Intervistat me biznesmenët nga Sanxhaku treguan se ekzistojnë pengesat e poshtme 
ndaj biznesit me Kosovën:

•	 Trajti mi i pabarabartë i Kosovës së veriut dhe jugut është barrierë kryesisht jo-doganore në 
operimet e biznesit me Kosovën, që ka të bëj me procedurat administrati ve, kohëzgjatjen 
e procesit dhe të drejtën për kthim të TVSh-së... Sipas Ligjit për Tati min në Vlerë të Shtuar 
(Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë numër 15/05), gjatë vlefshmërisë së rezolutës 1244 
të OKB-së në territorin e Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë, shkëmbimi i mallrave 
me Kosovën e veriut shoqërohet vetëm me faturë dhe dokumente shoqëruese të dërgesës, 
me apo pa shuma të TVSh-së dhe taksat doganore, të cilat pothuajse janë vetëm regjistra 
dalës të doganave. 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 fi rmat e Kosovës veriore për shkëmbim të mallrave, pas së cilës TVSh-ja kthehet 
brenda afati t 45 ditor nga Republika e Serbisë në pajti m me politi kat për eksport të mallrave. 
Në rasti n 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 pa deklaratë të TVSh-së. Blerësi nga Kosova jugore paguan çmimin e produkti t së 
bashku me TVSh-në në Euro nëpërmes bankës, për shembull Procredit Bank Prishti na – 
Procredit Bank Serbia, që shkëmben monedhat e huaja në bankën kombëtare të Serbisë. 

•	 Rreth 90% e shkëmbimit me Kosovën jugore bëhet nëpërmes fi rmave 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 
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Serbia. Ndërmjetësimi në biznes me Kosovën jugore paguhet me komision në normën prej 
1-2%. Komuniteti  i biznesit të Sanxhakut raporton se ky rregull vlen për të gjithë, pa marrë 
parasysh llojin e mallit. Gjer në viti n 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 fi rmat në Serbi...

•	 UNMIK-u bllokon biznesin e kompanive të regjistruara në Kosovën veriore që refuzojnë t’i 
paguajnë tati met në buxheti n e Kosovës. Shumica e ndërmarrësve nga Sanxhaku i perceptojnë 
fi rmat e Kosovës veriore si subjekte qëllimi i së cilave është ri-eksporti mi nga Republika e 
Serbisë për në Kosovën jugore. Duke ditur se fi rmat e Kosovës veriore janë të regjistruara 
edhe në UNMIK, pas një viti  apo dy të mospagesës së tati meve buxheti t të Kosovës, puna e 
tyre ndërpritet. Një nga të intervistuarit ka raportuar telashet e “ndërrimit të mbi njëqind 
fi rmave ndërmjetësuese të regjistruara në Kosovën veriore gjatë periudhës dhjetëvjeçare”. 

•	 Kohëzgjatja e transporti mit të mallrave në ndonjë desti nacion në Kosovën jugore paraqet një 
barrierë tjetër, sipas raporteve të komuniteti t 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 fi rmat e Kosovës veriore të cilat janë të 
regjistruara në Regjistrin e Bizneseve të Serbisë dhe të inkorporuara në sistemin e pagesave 
RSD të Republikës së Serbisë. Këto fi rma 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 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 certi fi katë 
fi tosanitare 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 e procedurës dhe shuma e shpenzimeve në transporti min ndërkombëtar të 
mallrave për në dhe nga Kosova e jugut, kur mallrat nuk mund të transportohen transit 
nëpërmjet 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 pabalancuara që zbatohen nga përfaqësuesit e qeverisë prezent 
në vendkalimet administrati ve gjithashtu paraqesin një barrierë, sipas raporti meve nga 
komuniteti  afarist i Sanxhakut, pasi që ato ngadalësojnë dhe pengojnë shkëmbimin e mallrave 
në mes të Serbisë dhe Kosovës. Shumë të intervistuar treguan për mospërputhjet në mes të 
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çmimeve të ushqimit të kafshëve që parashkruhen nga Qeveria e Republikës së Serbisë dhe 
çmimeve të aplikuara nga administrata doganore...

•	 Mungesa e sistemit të unifi kuar 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  afarist i Sanxhakut percepton tregun e Kosovës si një mjedis shumë të parregulluar 
fi skal dhe fi nanciar. Mungesa e disiplinës fi skale 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 buxheti t të Kosovës. 
Kjo detyron partnerët nga Serbia që të përfshihen në punë të paligjshme dhe ilegale, nga 
perspekti va e Serbisë dhe nga perspekti va e Kosovës. 

•	 Konkurrenca e padrejtë dhe e pakontrolluar në bizneset euro-aziati ke të teksti lit 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 insti tucioneve administrati ve dhe monitoruese të deleguara nga Republika 
e Serbisë në procesin e shkëmbimit të mallrave që mezi regjistrohen në vendkalimet 
administrati ve në rrugën për në Mitrovicë krijon platf ormën ideale për ekonominë e tregut 
të zi për mallrat që shiten në tregun me shumicë të Novi Pazarit.

•	 Prandaj ky hulumti m arriti  në konkludim për harti min e një apeli pothuajse imperati v të 
komuniteti t 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 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. 
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PËRMBLEDHJE

Që nga dita kur Kosova e Metohia u vendos nën protektorati n e komuniteti t ndërkombëtar në 
viti n 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 konfl ikti t në viti n 1999. 
Përfundimisht në viti n 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, prandaj rregulloret e reja u përqendruan në trajti min tati mor 
të mallrave që tregtohen me Kosovën. 

Megjithatë, në viti n 2006, shtetet e Ballkanit perëndimor nënshkruan një marrëveshje rajonale 
të tregti së të njohur si CEFTA 2006. Një nga palët nënshkruese, përveç Serbisë dhe shteteve tjera, 
ishte UNMIK-u në emër të territorit doganor të Kosovës. Me nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje, 
Serbia njohu fakti n se Kosova është bërë territor i veçantë dhe i veçuar doganor. Por njohja 
e territorit si subjekt i tregti së ndërkombëtare nuk nënkupton njohjen e statusit politi k të ati j 
territori. Që atëherë, Serbia zbaton qasjen klasike doganore me Kosovën jugore, përderisa tregti a 
me Kosovën veriore ende trajtohet si zonë e brendshme e tati mimit. 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 insti tucionet e Kosovës për shpalljen e pavarësisë nga Serbia në viti n 2008. 
Pasi që gëzuan statusin e përkohshëm të parashkruar nga dispozitat e OKB-së, insti tucionet 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 ishte i pranueshëm nga Serbia dhe mallrat nga Kosova 
nuk lejoheshin që 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-eksporti t. 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 pas pëlqimit nga Serbia, ku transferimi i një pjese të kompetencave nga UNMIK-u 
te EULEX-i u bazua në të ashtuquajturin planin gjashtëpikësh të Sekretarit të Përgjithshëm të 
Kombeve të Bashkuara. Sa i përket doganave, ky plan deklaron qartë se Kosova përfaqëson 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 insti tucionet e Kosovës tentuan që të marrin përsipër këto vendkalime 
në viti n 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 Prishti nës zbatuan bllokadën e importeve 
nga Serbia e cila u anulua më vonë. 

Për të plotësuar një nga parakushtet e BE-së për anëtarësimin e Serbisë në këtë organizëm, nisi 
dialogu në mes të përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishti nës. Në lidhje me çështjet që lidhen me 
doganat, dialogu u fokusua në shfrytëzimin e vulave dhe të formularëve të Doganave të Kosovës. 
Më vonë u mbajtën diskuti met rreth statusit të vendkalimeve në Jarinje dhe Bërnjak. Të dy palët 
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arritën marrëveshjen rreth këtyre çështjeve dhe pritet zbati mi i kësaj marrëveshjeje në terren. 
Megjithatë ky hap përpara nuk i mjaft oi Serbisë që të sigurojë kandidaturën për në BE. 

Në lidhje me tregti në në mes të territoreve doganore të Kosovës dhe pjesës tjetër të Serbisë, 
mund të vërejmë stagnim pas konfl ikti t të viti t 1999, si dhe ripërtëritje të ngadaltë graduale në 
vitet e para pas konfl ikti t. Megjithatë shkalla e gjithëmbarshme e tregti së së mallrave në mes të 
këtyre dy territoreve doganore kurrë nuk tejkaloi nivelin prej 60 miliona euro, që përfundoi në viti n 
2004. Eksportet nga Serbia dominojnë strukturën e këti j shkëmbimi, përderisa shkalla e mallrave 
që burojnë nga Kosova për në tregun e Serbisë mbetet e ulët. Që nga nënshkrimi i marrëveshjes 
CEFTA 2006, tregti a u intensifi kua dukshëm, në veçanti  eksporti  i Serbisë në territorin doganor 
të Kosovës. Eksporti  u ngrit në nivel të 300 miliona euro, që është pothuajse 4% e eksporteve të 
gjithëmbarshme të Serbisë në viti n 2010. Produktet më të eksportuara të Serbisë janë naft a dhe 
derivatet e saj, mineralet jo-minerare, produktet ushqimore dhe materialet ndërti more.

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  Stati sti kor 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 fj alë për këtë periudhë. 

Megjithatë, një pjesë e madhe e tregti së në mes të Serbisë dhe Kosovës i përket ekonomisë 
gri – pothuajse 40% sipas raporteve tona të hulumti mit në terren. Përllogaritet janë bazuar 
në hulumti min në terren që është kryer nëpërmes pyetësorëve që iu shpërndan rreth 100 të 
intervistuarve në rajonin e Sanxhakut në viti n 2011. Vëmendja e veçantë në analizën e tregti së 
së parregulluar u fokusua në mallrat siç janë veturat, naft a dhe derivatet e saj dhe produktet 
ushqimore nga tregu ndërkombëtar. Me këtë hulumti m në terren u identi fi kuan edhe barriera të 
konsiderueshme jo-doganore në marrëdhëniet tregtare në mes të këtyre dy territoreve doganore. 
Kushtet e pabarabarta të biznesit në mes të tregti së me Kosovën veriore dhe tregti së me Kosovën 
jugore janë veçanërisht shqetësuese. Kjo krijon problem të konsiderueshëm për ndërmarrësit, 
dhe hapë vend të madh për evazion tati mor, 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. Mallrat që vijnë nga Serbia qendrore për në Kosovën veriore 
së pari i nënshtrohet përjashti mit tati mor dhe bëhet përmes kanaleve të tregti së gri në Kosovën 
jugore apo madje edhe në Serbi. 

REKOMANDIMET 

•	 Krijimi i një sistemi të vëzhgimit doganor rreth mallrave që nënkupton përkufi zimin 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 fokusohen në tati mimin e mallrave që tregtohen me Kosovën, 
ashtu që subjektet e regjistruara në Regjistrin e Bizneseve të Serbisë për biznese që 
operojnë me dinar/RSD, të cilët kryejnë biznesin e tyre në Kosovën e veriut, duhet të 
trajtohen sikurse tati mpaguesit tjerë në Republikën e Serbisë. Sidoqoft ë vëzhgimi i 
plotë doganor në vendkalimit administrati ve në mes të Serbisë dhe Kosovës duhet të 
parandalojë evazionin fi skal. 
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•	 Krijimi i nivelit më të lartë të disiplinës fi skale dhe fi nanciare në drejti m të Kosovës. Futja 
e të gjitha operacioneve biznesore me Kosovën në një kornizë ligjore, me regjistrimin e 
mallrave me 1% regjistër doganor, që nënkupton zbati min e marrëveshjes CEFTA.

•	 Proces i insti tucionalizuar 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 administrati ve me Kosovën. Këto vendkalime 
administrati ve nuk janë vendkalime doganore, përkundër fakti t se ligjet për doganat e 
Republikës së Serbisë zbatohen edhe atje.

•	 Duhet të kufi zohen 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 ti j duhet të ketë një qëllim integrues në 
marrëdhëniet në mes të Serbisë dhe Kosovës.
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Hyrja

Pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë, kufi jtë e ish republikave Jugosllave u bën kufi j ndërshtetëror. 
Rajoni i Jugosllavisë, njëherë i bashkuar, u bë copë-copë, ku vendkalimet kufi tare u paraqitën si 
një ti par i ri rajonal, dhe disa shtete të formuara në territorin e ish Jugosllavisë, kishin aplikuar 
edhe regjimin e vizave. 

Ky lloj i marrëdhënieve vetëm konfi rmuan dallimin tanimë të vërejtur në mes të kombeve dhe 
shteteve që u krijuan në territorin e ish Federatës. Me kalimin e kohës, procesi i integrimit në BE që 
ngërtheu tërë rajonin ndryshoi qëndrimet rreth kufi jve shtetëror që kurrë nuk humbi rëndësinë, 
or regjimet e imponuara u bënë më liberale, dhe kur fi lluan regjimet e liberalizuara të vizave 
të BE-së me Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, e më vonë edhe me Bosnje e Hercegovinën, 
kalimin ndërkufi tar në mes të Republikave të ish Jugosllavisë më në fund u bë pa viza47. 

Të gjitha këto marrëdhënie specifi ke në mes të ish Republikave Jugosllave në fushën e kalimit të 
kufi jve shtetëror anashkaluan Kosovën, qytetarët e së cilës mund të udhëtojnë për në BE vetëm 
përmes vizës Schengen. Mbi të gjitha, çka është më e rëndësishmja, ata përballen edhe me 
pengesa të mëdha nëse dëshirojnë të futen në territorin e Serbisë (qendrore).

Sipas hulumti mit, qytetarët e Kosovës janë qytetarët më të izoluar në Ballkan dhe në Evropë 
në përgjithësi48. Serbia, Shqipëria, Bosnja, Mali i Zi dhe Maqedonia ishin shtetet e fundit në 
Ballkan që në viti n 2009 dhe 2010 morën statusin për udhëti m 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).

47 Sllovenia si shtet anëtar i BE-së dhe si shtet anëtar i zonës Shengen kishte aplikuar regjimin e vizave me Serbinë, 
Maqedoninë, Bosnje e Hercegovinën dhe Malin e Zi. Në viti n 2003, Kroacia pezulloi regjimin e vizave për qytetarët 
unionit të asaj kohe të Serbisë dhe Malit të Zi, përderisa shteti  i bashkuar i Serbisë dhe Malit të Zi kishte pezulluar 
regjimin e vizave për qytetarët e Kroacisë dy vite më parë.
48 ESI, Izolimi i Kosovës? Kosova përkundrejt Afganistanit 5:22, 19 nëntor 2010, htt p://www.esiweb.org/pdf/esi_
document_id_111.pdf
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Përkundër fakti t se marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe Prishti nës janë ngarkuar me çështje 
tepër komplekse rreth statusit të Kosovës, zgjidhjet për çështjet prakti ke, 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 prakti kë.

Fillimi i negocimeve për çështjet prakti ke, të fokusuara në krijimin e marrëdhënieve stabile dhe 
kushteve për jetesë të pashqetësuar të përditshme për qytetarët, në veçanti  është shenjë për 
zhvillimin poziti v në marrëdhëniet në mes të Beogradit dhe Prishti nës që gjithashtu paraqet 
parakusht për zhvillimin e tërë rajonit49.

Pas raundit të pestë të diskuti meve në mes të ekipeve negociatore nga Beogradi dhe Prishti na, 
u arritën marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, regjistrat dhe akrediti min e diplomave universitare.

Gëzimi i së drejtës për lëvizje të lirë, sipas ligjit dhe në praktikë
Rregulloret e nxjerra nga insti tucionet e Serbisë

Ligjet më të reja që rregullojnë marrjen e dokumenteve personale për qytetarët e Republikës së 
Serbisë u miratuan gjatë procedurës së shqyrti mit 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 udhëti mit 
apo me letërnjoft ime, mund të lëvizin lirshëm.

Neni 39 i Kushtetutës së Serbisë parashkruan për të drejtën e lirisë së lëvizjes dhe banimit, 
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 letërnjoft imet50 dhe ligji për dokumentet 
e udhëti mit51, për herë të parë në historinë e Serbisë paraqitën identi fi kimin biometrik për 
qëllime të mbrojtjes dhe sigurisë së dokumenteve të lëshuara.

Përkundër kësaj, Parlamenti  i Republikës së Serbisë miratoi ligjin për regjistrin civil52 më 18 mars 
2009, i përgati tur nga Ministria e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale, me qëllim që të 
ofrojë sigurinë dhe besueshmërinë e dokumenteve53 në të cilat bazohet lëshimi i letërnjoft imeve 
biometrike (regjistrat civil – certi fi kata e nënshtetësisë dhe certi fi kata e lindjes). Falë ligjit të 
porsamiratuar për regjistrin civil kombëtar që i ndihmon qytetarëve të marrin pa vonesë dokumentet 
personale me “afat të pacaktuar”54, pavarësisht nga vendi se ku mbahet ky regjistër.

49 Diskuti met Beograd – Prishti në fi lluan në mars të viti t 2011 me ndërmjetësimin e BE-së. Përkundër çështjeve të lirisë 
së lëvizjes së njerëzve dhe mallrave, fi lluan edhe diskuti met rreth regjistrit të tokave, trafi kut ajror, telekomunikimit, 
presidencës në zonën e lirë të tregti së rajonale në CEFTA, dhe vulat doganore.
50 Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë numër 90/07
51 Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë numër 06/06
52 Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë numër 20/09
53 Sipas raporti t të eksperti t nga KE për përmbushjen e kritereve ligjore dhe teknike për udhërrëfyesin e fokusuar në 
sigurinë e dokumenteve, siguria e dokumenteve në bazë të së cilave lëshohen dokumentet e udhëti mit është vlerësuar 
me notën më të ulët. Në veçanti  në rasti n e regjistrit civil të krahinës autonome të Kosovës. Është vërejtur se zyrat ku 
mbahen këto dokumente mbaheshin në mënyrë të parregullt. Si rrjedhojë, qasja në këto dokumente ishte e vështi rë 
dhe siguria komprometohej. Mbi të gjitha, procedura e nxjerrjes së dokumenti t, formularët e aplikimit, gabimet në 
shtyp, etj. ishin mjaft  problemati ke. Ky sistem nuk garanton nivelin e lartë të besueshmërisë së këtyre dokumenteve 
në tërë territorin. Në vend të kësaj, gjendja ndryshonte nga vendi në vend. Shkurt 2009, faqe 16
54 Lëshimi i certi fi kata të vlefshme pa afat skadimi fi lloi në janar të viti t 2010
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Ligji për letërnjoft imet që hyri në fuqi më 14 prill 2008, i cili pjesërisht ka të bëj me nxjerrjen e 
letërnjoft imeve, parashkruan të drejtën e posedimit të letërnjoft imit për të gjithë qytetarët e 
Republikës së Serbisë mbi moshën 16 vjeçare55. Sipas rregullores të tashme për letërnjoft imet56, 
letërnjoft imet biometrike mund t’i lëshohen të gjithë qytetarëve të Republikës së Serbisë nga 
vendi i regjistruar i banimit apo vendbanimi i përkohshëm.

Personat me vendbanim në territorin e Kosovës mund të marrin letërnjoft imin biometrik pas 
sigurimit të certi fi katës 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 Gjakova (Jagodinë, PU Mitrovica (Kralevë), PU Prizren (Krushevc), 
PU Ferizaj (Leskovc), PU Prishti në (Banja e Nishit), PU Pejë (Kragujevc)57.

Sa i përket dokumenteve të udhëti mit, Kuvendi Kombëtar i Serbisë ka miratuar ligjin për 
dokumentet e udhëti mit 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 udhëti mit me fotografi  dhe zonë të lexueshme, në çdo shtet, 
gjer në viti n 2010.

Prodhimi i dokumenteve të reja biometrike të udhëti mit fi lloi më 7 korrik 2008 në bazë të 
aplikacioneve të dorëzuara anekënd territorit të Republikës së Serbisë. Aplikacionet për 
pasaportë i dorëzohen autoriteti t 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 diplomati ke të Republikës së Serbisë. Përveç formularit për aplikim 
për pasaportë, për lëshimin e pasaportës për herë të parë apo dokumenteve tjera identi fi kuese 
kërkohet letërnjoft imi apo ndonjë dokument tjetër si dëshmi e identi teti t personal, së bashku 
me certi fi katën e nënshtetësisë, që janë informata që përfshihen në formularin e aplikacionit.

Integriteti  dhe siguria e procedurës për lëshimin e pasaportave biometrike personave që janë 
banorë të territorit të Kosovës dhe Metohisë janë kritere për liberalizimin e vizave. Prandaj 
kërkohet intensifi kimi i dinamikës për të ecure drejt reformës në sferën e sigurisë së dokumenteve. 

Më 15 shtator, Qeveria e Serbisë miratoi një ligj që rregullon lëshimin e dokumenteve të 
udhëti mit 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 Kosova e Metohia58. Ai rregullon procedurën për 
kontrollimin e përmbushjes së kërkesave për lëshimin e pasaportave për qytetarët e Serbisë 
që kanë të regjistruar vendbanimin e përhershëm në territorin e Kosovës dhe Metohisë dhe 
qytetarët të cilët kanë marrë certi fi katën e nënshtetësisë nga autoritetet kompetente të 
Republikës së Serbisë për rajonin e Kosovës dhe Metohisë, dhe të cilët nuk kanë vendbanim të 
përhershëm në Republikën e Serbisë.

55 Nga aplikuesi kërkohet që të ofrojë këto të dhëna gjatë aplikimit për letërnjoft im: 1) numrin personal nga regjistri 
civil, 2) emrin dhe mbiemrin, 3) gjininë, 4) datëlindjen, 5) vendin, komunën dhe shteti n e lindjes, 6) nënshtetësinë, 7) 
numrin personal të prindërve nga regjistri civil, 8) adresën e vendbanimit brenda territorit të Republikës së Serbisë 
(vendi, komuna dhe adresa e vendbanimit) në kohën e aplikimit, 9) shteti n e huaj të vendbanimit për personat pa 
vendbanim në territorin e Republikës së Serbisë, 10) datën e aplikimit. 
56 htt p://www.mup.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/propisi.h
57 htt p://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/InformatorMUP-cirilica.pdf, faqe 112
58 Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë numër 76/09
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Dokumentet e udhëti mit 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 
këti j dokumenti  të udhëti mit, 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 Beograd59, ekziston dyshimi nëse këta persona janë në gjendje që të shpenzojnë 
kohë dhe para për ta marrë këtë pasaportë. Sipas stati sti kave të siguruara nga Ministria e punëve 
të brendshme, Departamenti  i veçantë koordinues ka lëshuar 19,027 pasaporta biometrike në 
viti n 2010, dhe nga 1 janari 2011 gjer në nëntor 2011 ka lëshuar 19,192 pasaporta biometrike.

Kjo rregullore bën përjashti m në rasti n e personave të zhvendosur brenda vendit nga Kosova e 
Metohia60. 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 në 
vendbanimin e tyre, të cilat u mundësojnë udhëti min e lirë. 

Ekziston një kategori tjetër e banorëve të Kosovës që kanë marrë dokumentet e udhëti mit nga 
momenti  kur Ligji për dokumentet e udhëti mit 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 nacionaliteti n), 7,141 dokumente të 
udhëti mit iu lëshuan banorëve të Kosovës61. 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 verifi kimin e vlefshmërisë dhe 
hapat tjerë përkatës sipas Ligjit për dokumentet e udhëti mit, dhe “të vërtetojë me zyrën e 
regjistrit civil vërtetësinë e dokumenteve personale që dëshmojnë identi teti n e aplikuesit për 
pasaportë, vërtetësinë e lindjes dhe certi fi katave të nënshtetësisë”62.

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 vërteti mit të informatave dhe 
dokumenteve të siguruara, apo për vërteti min e pajtueshmërisë me kushtet e parashkruara në 
ligjin për vendbanimin e përkohshëm apo të përhershëm63. Nga momenti  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 verifi kimit të pajtueshmërisë me kushtet e parashkruara me 

59 Në bazë të nenit 15 të Ligjit për dokumentet e udhëti mit, pasaportat lëshohen nga departamenti  apo stacioni i 
policisë që gjendet në zonën ku aplikuesi ka vendbanim të përhershëm apo të përkohshëm. Afati  për përgjigje është 
30 ditë nga data e aplikimit që nënkupton se aplikuesit duhet të vizitojnë dy herë Departamenti n e Koordinimit
60 Në këtë moment janë 206,000 persona të zhvendosur brenda vendit nga Kosova që jetojnë në Serbinë qendrore.
61 Dokument për diskuti m: A të izolohet Kosova? Kosova përkundrejt Afganistanit. 5:22, 19 nëntor 2009, htt p://www.
esiweb.org/pdf/esi_document_id_111.pdf 
62 Përgjigje ndaj pyetësit të KE-së, kapitulli 24, të drejtat dhe liritë, siguria, faqe 66 htt p://www.seio.gov.rs/%D0%BF%
D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0.1.html
63 Gazeta zyrtare e RS, boti mi 42/77, 48/94, gjobat nga ky ligj u ndryshuan me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e 
Ligjit që përcakton gjobat për shkelje (Gazeta zyrtare e RS, boti mi 24/85), Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 
që përcakton gjobat e parashkruara për shkelje (Gazeta zyrtare e RS, boti mi 6/89,) Ligji për valorizimin e gjobave për 
shkelje nga ligji republikan (Gazeta zyrtare e RS, boti mi 53/93), ligi për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit që përcakton 
gjobat e parashkruara për shkelje (Gazeta zyrtare e RS, boti mi 48/94) dhe Ligjit që përcakton gjobat e parashkruara 
për shkelje (Gazeta zyrtare e RS, boti mi 101/2005).
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këtë ligj që rregullon vendbanimin e qytetarëve64, autoritetet “kryejnë kontrollet e vlefshmërisë 
në terren si dhe masat tjera për të ekzaminuar vlefshmërinë e informatave të siguruara nga 
aplikuesi”. Gjatë procesit të vërteti mit 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 fi llon procedurën për qëllim të punësimit, martesës 
apo bashkimit familjar, apo arsye të ngjashme, që dëshmon qëllimin për të pasur vendbanimin e 
përhershëm në lokacionin e regjistruar”.65

Që nga mirati mi i kësaj rregulloreje, zyrat e Ministrisë së punëve të brendshme që gjenden jashtë 
Kosovës e Metohisë 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 poziti ve dhe vendbanimi u regjistrua, kurse 1,974 aplikacione 
u refuzuan66. Kësaj liste duhet t’i shtohen 42 vendime të hedhura poshtë rreth kërkesave për 
të ndryshuar vendbanimin e përhershëm në komunën Merosina. Njëkohësisht, administrata 
policore në qyteti n Nish kishte urdhëruar anulimin e dokumenteve të udhëti mit për këtë grup të 
shqiptarëve të Kosovës.

Ligji i ri për vendbanimin e përhershëm dhe të përkohshëm u miratua më 17 nëntor 201167 që 
krijoi kushtet për shfuqizimin e ligjit të vjetër të ish RSFJ-së nga prakti ka. 

Pas diskuti mit në parlamenti n e Republikës së Serbisë, ministri kompetent i qeverisë deklaroi 
se “Qeveria duhet të parandalojë abuzimin me lëshimin e certi fi katave 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 fi lluan të regjistrojnë 
vendbanimin në Serbinë qendrore për të fi tuar të drejtën për udhëti m pa viza, e drejtë që nuk i 
jepej qytetarëve të Kosovës”68.

Insti tuti  juridik i paraqitur në këtë Ligj është anulimi i adresës, d.m.th. të regjistrohet se qytetari 
në fj alë nuk jeton në adresën e regjistruar më parë të vendbanimit. Nëse insti tucioni përkatës 
konstaton se qytetari nuk jeton në adresën e regjistruar, d.m.th. se ai ka siguruar të dhëna false, 
insti tucioni i njëjtë vendos për të anuluar atë vendbanim dhe urdhëron regjistrin që të shkruaj 
vendbanimin e ri brenda tetë ditëve. Nëse qytetari nuk përmbushë këtë kërkesë, atëherë ai 
gjobitet në shumë prej 30,000 gjer në 150,000 dinarë.

Rregulloret e nxjerra nga institucionet në Kosovë

Para korrikut të viti t 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 fi lloi të lëshojë dokumentet e udhëti mit për kosovarët në 
viti n 2000 dhe ndaloi lëshimin e tyre në viti n korrik të viti t 2008 kur funksionet administrati ve të 

64 Ligji i ri për vendbanimin e përhershëm dhe të përkohshëm është miratuar (Gazeta zyrtare e RS 87/2011). Ekzaminimi 
i synimit për të jetuar në adresën e dhënë të përhershme është parashkruar në dispozitat e ligjit të mëparshëm dhe 
të tashëm
65 Ministria e punëve të brendshme e Republikës së Serbisë, Kabineti  i Ministrit, zyra për informim publik, numër 
12471/11-3, 21. Nëntor 2011
66 Ministria e punëve të brendshme e Republikës së Serbisë, Kabineti  i Ministrit, zyra për informim publik, numër 
12471/11-3, 21. Nëntor 2011
67 htt p://www.parlament.gov.rs/akти.44.html
68 htt p://www.blic.rs/Vesti /Drustvo/287128/Dacic-MUP-ce-moci-da-odbije-prijavu-prebivalista
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ti j në Kosovë u shfuqizuan. Diku rreth 240,036 dokumente udhëti mi ende ishin të vlefshme në 
maj të viti t 2009 dhe të gjitha skaduan gjer në korrik të viti t 201069.

Dokumenti  i parë ligjor i UNMIK-u për dokumentet e udhëti mit 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 udhëti mi70. ‘Banor i përhershëm’ ishte përkufi zuar 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 udhëti mi vlenin për 24 
muaj, me të drejtë të zgjatjes.

Lëvizja e personave brenda dhe jashtë territorit të Kosovës, përfshirë ata që kalonin vendkalimet 
e kufi rit administrati v me Serbinë, rregullohej më hollësisht përmes Rregullores për lëvizjen e 
personave brenda dhe jashtë Kosovës, e cila është miratuar në prill të viti t 200571. 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 refugjati t, etj. 

Sa i përket hyrjes në Kosovë, sipas nenit 2,1 të këti j dokumenti , personi ka të drejtën e hyrjes dhe 
qëndrimit pa afat të caktuar në Kosovë nëse personi (a) ka dokument të udhëti mit të UNMIK-
ut, (b) mban letërnjoft im 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 dokumenti t 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 udhëti mit apo letërnjoft im të unionit të Serbisë dhe Malit të 
Zi”. Kjo dispozitë, në kupti m të hyrjes dhe qëndrimit të pacaktuar në Kosovë, i dha të drejtën 
qytetarëve të Serbisë që prakti kisht ishte e drejtë e njëjtë sikurse e banorëve të Kosovës72. 
Pak pas shpalljes së pavarësisë në viti n 2008, qeveria e Kosovës miratoi ligjin e ri që ishte i 
aplikueshëm për dokumentet dhe funksionet e ndryshme administrati ve. 

Për herë të parë Kosova fi lloi shfrytëzimin e pasaportave të Kosovës zyrtarisht që nga 18 korriku 
200873. Gjer tani, Qeveria e Kosovës ka lëshuar gjithsej 889,158 pasaporta. Prej tyre, vetëm rreth 
1.700 pasaporta i janë lëshuar serbëve të Kosovës. 21,763 serbë të Kosovës mbajnë letërnjoft imin 
e Kosovës74. Në përgjithësi janë edhe 63,208 letërnjoft ime të UNMIK-ut që janë ende të vlefshme. 
Pasaportat e vjetra të UNMIK-ut janë lëshuar gjer në korrik 2008 (që vlenin për 2 vite) prandaj që 
nga korriku i viti t 2010 nuk ka asnjë pasaportë e UNMIK-ut që është në qarkullim.

Ligji për dokumentet e udhëti mit është dokumenti  i parë ligjor i miratuar pas viti t 2008. Sipas 
këti j ligji, pasaporta është dokument udhëti mi i lëshuar qytetarëve të Republikës së Kosovës 

69 ESI, Izolimi i Kosovës? Kosova përkundrejt Afganistanit 5:22, 19 nëntor 2010, htt p://www.esiweb.org/pdf/esi_
document_id_111.pdf
70 Rregullorja e UNMIK-ut numër 2000/18 për dokumentet e udhëti mit
71 Rregullorja e UNMIK-ut numër 2005/16 për lëvizjen e personave brenda dhe jashtë Kosovës, e datës 8 prill 2005
72 “Vizioni i përbashkët evropian: Lëvizja e lirë e mallrave dhe njerëzve në Kosovë dhe Serbi”, Freedom House, 30 maj 
2008
73 Ministria e punëve të brendshme, Republika e Kosovës, htt p://www.ks-gov.net/MPJ/ConsularInformati ons/
VisaForKosovoCiti zens/tabid/142/Default.aspx
74 Departamenti  për prodhimin e dokumenteve, MPB: “Ky numër është numër i përafërt pasi që regjistrimi i qytetarëve 
nuk është bërë në bazë etnike. Ky numër është llogaritur nga komunat me popullsi shumicë serbe”. (intervistuar në 
dhjetor 2011) 
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për kalim të vendkalimeve kufi tare dhe si dëshmi e identi teti t dhe nënshtetësisë75. Janë gjashtë 
lloje të ndryshme të dokumenteve të udhëti mit si vijon: pasaportë, pasaportë diplomati ke, 
pasaportë zyrtare, kartelë udhëti mi – dokument udhëti mi për kthim, dokument udhëti mi grupor, 
dokumente udhëti mi të lëshuara në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare.

Pasaporta e Kosovës përmban: emrin e shteti t të Republikës së Kosovës, simbolin shtetëror, 
emrin, llojin dhe numrin e dokumenti t të udhëti mit, hapësirën për nënshkrim të zyrtarit të 
autorizuar të organit kompetent që ka lëshuar dokumenti n, datën e nxjerrjes, vlefshmërinë, 
hapësirën për nënshkrimin e mbajtësit të dokumenti t të udhëti mit, 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 dokumenti n e vjetër të udhëti mit dhe të bëj fotografi në 
me parametra biometrik. Personi duhet të dorëzojë kopjet e: letërnjoft imit, certi fi katës së 
lindjes, certi fi katës së vendbanimit, certi fi katës se askush nuk është nën heti me, dëshminë e 
pagesës prej 25 euro (nëse është mbi 18 vjeç) apo 20 euro (për personat nën moshën 18 vjeç)76.

Lëshimi i dokumenteve të udhëti mit të Kosovës është nën autoriteti n e Ministrisë së punëve të 
brendshme. Në pajti m me standardet e BE-së, më 31 tetor 2011, qeveria e Kosovës fi lloi lëshimin 
e pasaportave biometrike, por ky proces është në fazën fi llestare77.

Gjer në viti n 2010 ishin katër lloje të ndryshme të pasaportave në qarkullim: 

•	 Pasaportat e Kosovës 
Qeveria e Kosovës ka lëshuar pasaporta që nga 18 korriku 2008 dhe gjer në maj të viti t 
2009 lëshoi mbi 312,000 pasaporta78.

•	 Dokumentet e udhëti mit të UNMIK-ut
UNMIK-u fi lloi të lëshojë dokumentet e udhëti mit për kosovarët në viti n 2000 dhe ndaloi 
lëshimin e tyre në viti n 2008 kur funksionet administrati ve të UNMIK-ut në Kosovë u 
shfuqizuan. Diku rreth 240,036 dokumente udhëti mi ende ishin të vlefshme në maj të 
viti t 2009 dhe të gjitha skaduan gjer në korrik të viti t 2010.

•	 Pasaportat ‘e vjetra’ serbe
Është vështi rë 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 viti n 2011.

•	 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 

75 Ligji Nr. 03/L-037 për dokumentet e udhëti mit (htt p://www.assembly-kosova.org/common/docs/
ligjet/2008_03-L037_en.pdf)
76 htt p://mpb-ks.org/repository/docs/proceduarat_aplikimit_per_pasaport.pdf
77 htt p://www.koha.net/index.php?page=1,13,75201
78 Që nga 1 maji 2009. Ministria e punëve të brendshme fi lloi lëshimin e pasaportave të para të Kosovës më 21 korrik 
2009



56 II. Lëvizja e njerëzve në mes të Kosovës dhe Serbisë

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 serbë79.

Çështjet e korrupsionit në ndërrimin e adresës së vendbanimit të 
përkohshëm dhe marrjen e dokumentit serb të udhëtimit

Pas liberalizimit të regjimit të vizave për Serbinë, kërkesa për pasaportë serbe nga shqiptarët dhe 
serbët e Kosovës u ngrit.

Procesi i marrjes së pasaportës së Serbisë fi llon në Kosovë, ku duhet gjetur ndërmjetësuesin i cili 
mund të udhëtojë lirshëm për në Serbi dhe ka lidhjet me njësitë administrati ve të policisë për 
Kosovë e Metohi. Atje me autorizim të shkruar nga aplikuesi, ndërmjetësuesi merr certi fi katën 
e lindjes dhe certi fi katën e nënshtetësisë për aplikuesin. Është e mundshme që të gjendet 
ndërmjetësuesi i cili do e kryej këtë punë për 100 euro. Pas marrjes së certi fi katës së lindjes dhe 
atë të nënshtetësisë, aplikuesi mund të udhëtojë lirshëm për në Serbi me këto certi fi kata dhe 
me ndonjë dokument të vjetër të Serbisë (si për shembull pasaportë apo letërnjoft im edhe nëse 
ka skaduar). Kështu cilido qytetar i Kosovës mund të kalojë kufi rin për në Serbi për të aplikuar 
personalisht për letërnjoft im 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 i publikuar në një gazetë ditore të Kosovës, ky është proces i 
kushtueshëm, dhe kushton diku në mes 2000 dhe 7000 euro që duhet paguar ndërmjetësuesit dhe 
zyrtarëve që punojnë në administratë dhe personave që ‘i japin’ adresat e tyre të vendbanimit80. 
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 administrati ve të 
komunës ku janë regjistruar si banorë të përhershëm.

Për çdo natë nga Prishti na udhëtojnë tre autobusë për në Beograd, në ora dhjetë, një në ora 
dhjetë e gjysmë dhe i fundit në ora njëmbëdhjetë. 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. Mësuam nga ngasësit se disa prej tyre udhëtojnë në vijën e njëjtë 
mbi tetë vite. Udhëtarët janë të kombësive të ndryshme, përfshirë edhe shqiptarët. Arsyeja 
pse njerëzit udhëtojnë për në Serbi janë të ndryshme, por dy arsyet kryesore janë zgjatja 
e dokumenteve personale, do të thotë letërnjoft imet dhe pasaportat. Posedimi i pasaportës 
serbe, edhe nëse nuk u siguron udhëti min e lirë për në zonën e Shengenit, për disa njerëz është 
alternati vë e parapëlqyer e dokumenti t të udhëti mit. Një fenomen tjetër i çuditshëm është me 
njerëzit që udhëtojnë për në Serbi për arsye mjekësore. Për shkak të fakti t se sistemi publik i 
shëndetësisë në Kosovë ka defekte dhe trajti mi në klinikat private është i shtrenjtë, ka njerëz që 
parapëlqejnë trajti min mjekësor në spitalet publike në Beograd81.

79 ESI, Izolimi i Kosovës? Kosova përkundrejt Afganistanit 5:22, 19 nëntor 2010, htt p://www.esiweb.org/pdf/esi_
document_id_111.pdf
80 htt p://www.zeri.info/arti kulli/1/1/21922/shqiptaret-blejne-shtetesine-serbe/ 25-03-2011
81 htt p://www.zeri.info/arti kulli/1/2/18022/shqiptaret-sherohen-ne-beograd/4
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Në një deklaratë të dhënë një gazete lokale në Prishti në, 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 viti t 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 udhëti min pa viza, deklaroi: “Nuk janë shumë. Ndërmorëm masa dhe para disa 
ditëve arrestuam një grup të policëve serbë të cilët u ndihmonin njerëzve të regjistrohen si 
banorë në adresa false. Por pjesa më e madhe e adresave ishte ndërruar ligjërisht, dhe gjithkush 
e ka të drejtën e ndërrimit të adresës. 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 serbe82.

Rasti  më i famshëm i abuzimit që ka të bëj me lëshimin e dokumenteve të udhëti mit, që ndodhi 
në viti n 2010 në komunën e Merosinës kur katër policë u arrestuan në dyshimin e futjes së 
informatave false për pesëdhjetë shqiptarë nga Kosova e Metohia, nga dhjetori 2009 gjer në 
gusht 2010, në bazë të së cilave ata regjistruan vendbanimin e tyre dhe morën dokumentet e 
udhëti mit.

Ky rast u gjykua nga gjykata themelore në Prokuple duke dënuar katër zyrtarë të policisë. “Ish 
komandanti  i stacionit policor, R.R., u dënua me tri vite e pesë muaj burgim, kolegu i ti j D.K. me 
një vit e dy muaj, kurse policët J.J. dhe S.M. u dënuan me nga tetë muaj burgim”.

Përkundër këti j rasti  në Merosinë, diçka e ngjashme ndodhi në Smederevska Pallankë ku një polic 
ishte arrestuar në dyshimin e tejkalimit të autoriteti t dhe ndihmës në lëshimin e dokumenteve të 
udhëti mit për pesë shqiptarë në këtë qytet83.

Në maj 2010, 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 kufi tar dhe zyrtarë të Departamenti t 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 ryshfeti t për lëshimin e dokumenteve false siç janë certi fi kata e lindjes, 
certi fi kata e nënshtetësisë dhe e vendbanimit, në shumën prej së paku 100 euro për secilin 
dokument.

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 e Metohia dhe ishin regjistruar 
në territorin e Republikës së Serbisë, për shkak se masat e verifi kimit kishin treguar se ata persona 
kishin dhënë informata false në aplikacionet e tyre84.

82 htt p://www.zeri.info/arti kulli/1/30/25618/daciq-ndarje-s-ka-rruge-tjeter/ Të dhënat zyrtare të lëshuara nga MPB 
e RS: ishin mbi 1200 kërkesa për ndërrimin e adresës së vendbanimit në mes të shtatorit dhe nëntorit 2011 dhe mbi 
19000 dokumente udhëti mi u lëshuan nga Departamenti  Koordinues i MPB-së së RS-së. Shiko pjesën Rregulloret e 
lëshuara nga insti tucionet në Serbi të këti j raporti .
83 htt p://www.naslovi.net/2011-05-07/blic/za-lazne-prijave-prebivalista-albanci-placali-i-5-000-evra/2521049
84 Përgjigje ndaj pyetësorit të KE-së, kapitulli 24, drejtësi, liri, siguri, faqe 67 htt p://www.seio.gov.rs/%D0%BF%D0%BE
%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0.1.html
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Lëshimi i targave të automjeteve - Serbi

Ligji për sigurinë në trafi kun rrugor parashkruan për regjistrimin e detyrueshëm të automjeteve 
dhe rimorkiove85. Automjetet e regjistruara duhet të kenë librezën e qarkullimit, targat dhe 
letra të regjistrimit. Të gjitha llojet e targave86 sipas këti j ligji lëshohen njëtrajtësisht gjatë gjithë 
territorit të Republikës së Serbisë.

Procedura e regjistrimit rregullohet me rregulloren për regjistrimin e automjeteve motorike 
dhe rimorkiove87. Lëshimi i “targave të reja” sipas standardeve evropiane fi lloi më 1 janar 2011 
përgjatë gjithë territorit të Republikës së Serbisë. Regjistrimi i automjeti t bëhet duke futur të 
dhënat në regjistrin kombëtar të automjeteve. Në bazë të të dhënave të siguruara, pronari i 
automjeti t merr librezën e qarkullimit, targat dhe letrat e regjistrimit.

Njësia organizati ve e Ministrisë së punëve të brendshme përgjegjëse për atë territor fut të 
dhënat në regjistër, në bazë të adresës së vendbanimit të pronarit të automjeti t, apo adresës së 
selisë së kompanisë në rast se automjeti  është pronë e subjekti t juridik.

Faqja zyrtare e Ministrisë së punëve të brendshme, në seksionin “Regjistrimi i automjeteve nga 
territori i Kosovës e Metohisë”, shkruan: “Çdo punë kërkon dorëzimin e dokumenti t identi k të 
siguruar gjatë procedurës së regjistrimit nga pronarët që nuk janë nga Kosova e Metohia, me 
kërkesa shtesë rreth dëshmisë së vendbanimit në territorin e njësisë administrati ve policore ku 
dorëzohet aplikacioni”88.

Pas shpalljes nga autoritetet e Prishti nës se automjetet me targat “e reja” serbe me shkurtesat 
e qyteteve të Kosovës e Metohisë nuk do të lejohen në trafi k, ministria e punëve të brendshme 
e Serbisë fi lloi zbati min e regjimit special për Kosovën në janar 2011. Shoferëve nga Kosova e 
Metohia, 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 trafi ku 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 automjeti n 
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 letërnjoft imin dhe 
nënshtetësinë e Kosovës”89.

Lëshimi i targave të automjeteve - Kosovë

Në tetor të viti t 1999, UNMIK-u miratoi një rregullore për librezat e përkohshme të regjistrimit 
dhe targat e automjeteve në Kosovë, në kohën e krijimit të strukturave të tyre administrati ve në 
Kosovë90. Regjistrimi i automjeteve motorike në Kosovën e pasluft ës fi lloi më 30 nëntor 1999 si 

85 Gazeta zyrtare RS 41/2009, 53/2010
86 Neni 275 i ligjit për sigurinë e trafi kut rrugor
87 Gazeta Zyrtare e RS-së 69/2010, 101/2010 i 53/2011 htt p://www.mup.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/zakoni.
88 htt p://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/registracija-KiM.h
89 Intervistë me një banor nga Zemuni me vendbanim të regjistruar në Ferizaj, 20 nëntor 2011
90 Rregullorja e UNMIK-ut nr. 1999/15 “për regjistrimin e automjeteve private në Kosovë” (htt p://www.unmikonline.
org/regulati ons/1999/re99_15.pdf)
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përpjekje për të krijuar bazën e të dhënave të automjeteve dhe pronarëve të tyre. Qendrat e 
regjistrimit u themeluan anekënd Kosovës dhe pronarët u deshtë që të regjistrojnë automjetet 
e tyre gjer në fund të marsit 2000. Fillimisht ngasësit morën vetëm targat, kurse librezat e 
qarkullimit fi lluan të lëshohen pasi që kompanitë e sigurimit përmbushën kërkesat e UNMIK-ut 
për shitjen e sigurimit në Kosovë91. 

Edhe pse pas marsit të viti t 2000 policia e UNMIK-ut fi lloi 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.

Targat KS që u lëshuan nga UNMIK-u kurrë nuk u njohën nga qeveria e Serbisë. Megjithatë 
Kosovarët që kishin dokumente valide serbe të udhëti mit mund të udhëtonin për në Serbi me 
targat KS duke përcjellë procedurën e caktuar92.

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 alternati vë, të huajt kalonin 
përmes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Opsioni tjetër ishte kalimi transit përmes Maqedonisë për 
të marrë vulën hyrëse në vendkalimin kufi tar me Serbinë, e kështu për ta legjiti muar hyrjen 
e tyre në Serbi. Kjo politi kë e Serbisë ishte problemati ke në veçanti  për komuniteti n e madh 
të shqiptarëve të Kosovës që jetojnë në Evropën perëndimore, por edhe në përgjithësi për 
komuniteti n ndërkombëtar që jetonte në Kosovë dhe për turistët që udhëtonin në rajon.

Sa i përket targave, qeveria e Kosovës fi lloi 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)93.

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 konfi skojë të gjitha 
targat e reja të lëshuara nga Serbia, duke e quajtur “provokim dhe shkelje e sovraniteti t të 
Kosovës”, të cilin Beogradi nuk e njeh94. Ai tutje shtoi se të gjitha targat serbe që kanë inicialet e 
shtatë rajoneve të Kosovës (sipas kornizës së njësive administrati ve të Kosovës) do të konfi skohen 
dhe ngasësit do të dënohen95.

Kalimi i vijës administrative

Rregullorja për kontrollin e vendkalimeve të vijës administrati ve me Kosovë e Metohi96 parashkruan 
kushtet në të cilat personat mund të kalojnë, lëvizin dhe qëndrojnë në vijën administrati ve.

Sipas departamenti t të policisë në Prokuple, përgjegjëse për pikën e kontrollit në Mërdarë, 
gjatë viti t 2007 këtë “vendkalim administrati v” e kanë kaluar 713.648 pasagjerë me 191.630 
automjete. Përveç serbëve nga Kosova e Metohia që shfrytëzojnë këtë vendkalim si lidhjen më 

91 htt p://reliefweb.int/node/56660 (i vizituar më 12 tetor 2011)
92 Shih seksionin ‘kalimi i vijës administrati ve’
93 htt p://www.mpb-ks.org/?page=1,46,651
94 htt p://www.seti mes.com/cocoon/seti mes/xhtml/en_GB/features/seti mes/features/2011/02/16/feature-03
95 htt p://www.ekonomisti .info/arti kulli/4/0/502/urdhri-per-konfi skimin-e-targave-te-serbise-nuk-eshte-terhequr
96  Gazeta zyrtare RS 41/2002
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të afërt me Serbinë qendrore, ky vendkalim përdoret edhe nga shqiptarët nga pjesa qendrore e 
krahinës, të cilët shkojnë për të marrë dokumentet e nevojshme në zyrat e regjistrit civil që janë 
të zhvendosur nga Kosova në qytetet e Serbisë. Shqiptarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit 
gjithashtu e shfrytëzojnë këtë vendkalim97.

“Gjatë periudhës paraprake, kalimet më të shpeshta u bënë në pikën e sigurisë në Konçul. Para 
1 janarit të viti t 2003, kalimi i personave nuk regjistrohej. Në mes të 1 janarit 2003 dhe shkurti t 
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 kalime98.

Gjersa marrëveshja në mes të Beogradit dhe Prishti nës të arrihet dhe të futet në funksion, 
qytetarët e Serbisë me vendbanim të regjistruar në pjesën qendrore të vendit mund të kalojnë 
vijën administrati ve me letërnjoft im valid, pa pengesa të mëdha në anën kosovare. Kjo nuk vlen 
për banorët e Kosovës të cilët lejohen të kalojnë vijën administrati ve vetëm me dokumente 
valide të lëshuara nga Republika e Serbisë. Gjatë periudhës 2000 - 2008, qytetarët e Kosovës 
me dokumente të UNMIK-ut fi llimisht 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 insti tucionet e qeverisë së Republikës së Serbisë nuk operojnë në Kosovë, banorët e 
Kosovës duhet të marrin certi fi katat 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 
civil99, regjistrat për zonën e krahinës autonome të Kosovës e Metohisë mbahen nga administrata 
komunale e Nishit për komunat Prishti në, Podujevë, Gllogovc, 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 dhe Suharekë dhe Gorë, 
administrata komunale e Jagodinës për komunat Gjakovë dhe Deçan, administrata komunale e 
Vranjës për komunat Gjilan, Viti , Kamenicë dhe Novobërdë100.

Ky proces kërkon shpenzime shtesë dhe shpeshherë këto dokumente nuk mund të merren 
brenda një dite (certi fi kata e lindjes dhe nënshtetësisë).

Sa i përket qytetarëve të huaj që banojnë në Kosovë e Metohi, mjaft ojnë dokumentet valide të 
udhëti mit nëse dëshirojnë të udhëtojnë në pjesët tjera të territorit të Serbisë, por vetëm nëse 
kanë kaluar përmes vijave zyrtare administrati ve. “Gjatë kalimit bëhet kontrolli i identi teti t të 
mbajtësit të dokumenti t të udhëti mit, si dhe vlefshmëria e dokumenteve të udhëti mit dhe bëhet 
kontrolli në bazën e të dhënave për personat e kërkuar. Pas kësaj, pason kontrollimi i automjeti t, 
bagazhit dhe personave, me qëllim të zbulimit të kontrabandës së mundshme. Automjeti  i 
qytetarit të huaj gjithashtu verifi kohet me bazën e të dhënave për 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 dhënave101.

97 htt p://www.novosti .rs/vesti /srbija.73.html:209295-Nadvoznjak-i-spaja-i-razdvaja
98 MPB RS, kabineti  i ministrit, zyra për informimet me interes publik 10 nr. 12471/11-3, 21. Nëntor 2011
99 Ligji për regjistrat civil, neni 6/3
100 Ligji për regjistrat civil, neni 6/3
101 Përgjigje ndaj pyetësorit të KE-së, kapitulli 24, drejtësi, liri, siguri, faqe 120
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Sipas regjimit për viza të Republikës së Serbisë, qytetari i huaj kushtëzohet, që të kalojë kontrollin 
në një vendkalim zyrtar kufi tar të administruar nga policia kompetente kufi tare e Ministrisë së 
punëve të brendshme të Republikës së Serbisë. Ministria anulon vulën e policisë kufi tare të 
Kosovës në pasaportat e qytetarëve të huaj.

Menaxhimi i kufi rit të Kosovës

Vendkalimet e kufi rit/vijës kufi tare të Kosovës më parë bazoheshin në rregulloren e UNMIK-ut 
për ndalesën e vendkalimeve të kufi rit/vijës kufi tare, e miratuar në maj të viti t 2001. Sipas këti j 
dokument, vija ndarëse në mes të Kosovës dhe Serbisë (apo siç njihej në atë kohë “unionit të 
Malit të zi dhe Serbisë”) klasifi kohet si ‘vijë kufi tare’ me pikat administrati ve të vendkalimit, 
kurse ndarja me Shqipërinë dhe Maqedoninë janë përcaktuar si kufi j102.

Megjithatë janë dy dokumente që tani rregullojnë menaxhimin dhe administrimin e kufi rit 
në Kosovë. First one is the Nati onal Strategy of Republic of Kosovo on Integrated Border 
Management (IBM), adapted in 2009. Dokumenti  tjetër është Ligji për kontrollin dhe vëzhgimin 
e kufi rit shtetëror i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës më 1 shkurt 2012103. Ky ligj ka të 
bëj me kontrollin e të gjitha vijave kufi tare të Kosovës në përgjithësi dhe qeveria e Kosovës ende 
nuk ka miratuar ndonjë rregullore administrati ve me udhëzime në lidhje me kontrollin e pikave 
të vendkalimit kufi tar në mes të Kosovës dhe Serbisë. Por, policëve të Kosovës që punojnë në 
pikëkalimet kufi tare janë udhëzuar në pajti m me marrëveshjen e arritur në Bruksel, si dhe në 
bazë të ligjeve të tashme të Kosovës. 104 

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)105. PK apo në veçanti  Departamenti  i policisë 
kufi tare është agjencia kryesore.

Struktura e MIK-së udhëhiqet nga bordi ekzekuti v (i krijuar në viti n 2009) i cili parasheh 
zbati min e strategjisë dhe planit të veprimit për MIK. Anëtarët e saj përfshijnë përfaqësuesit e 
tri shërbimeve pjesëmarrëse (policia kufi tare, 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 kufi tare. Bordi 
ekzekuti v takohet një herë në muaj dhe i raporton Organit drejtues politi k 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 
Transporti t dhe Telekomunikacionit (MTT), Ministria e Shëndetësisë (MSh) dhe Ministria e 
Punëve të Jashtme (MPJ)106.

Sa i përket kufi jve të Kosovës, strategjia për MIK deklaron: “territori i Republikës së Kosovës 
përkufi zohet nga propozimi gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës dhe vijën kufi tare 
të ish Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, brenda ish Republikës Socialiste Federati ve të 

102 Rregullorja e UNMIK-ut 2001/10 për ndalimin e kalimit të paautorizuar të kufi rit shtetëror/administrati v, 24 maj 
2001
103 Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 02 /20 January 2012, Prishti në (htt p://www.mpb-ks.org/repository/
docs/Ligji%20per%20kontrollin%20dhe%20mbikeqyrjen%20e%20kufi ri%20shtetror%20anglisht.pdf)
104 Intervistë me Fisnik Rexhepin, këshilltar politi k i Ministrit të Punëve të Brendshme 
105 Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës për menaxhimin e integruar të kufi rit (2009), f. 12 htt p://www.mpb-
ks.org/repository/docs/Strategjia_Anglisht_FINAL_Nati onal_strategy_of_the_Republic_of_Kosovo_2009.pdf
106 Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës për menaxhimin e integruar të kufi rit (2009), f. 9
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Jugosllavisë, ashtu siç janë përcaktuar më 31 dhjetor 1988. Kufi ri me Republikën e Shqipërisë 
është shënjuar pjesërisht, dhe kufi ri 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”107.

Tani Kosova ka 13 vendkalime kufi tare (VKK) zyrtare dhe 2 vendkalime kufi tare të përkohshme. 
Vendkalimet kufi tare për trafi kun rrugor në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së 
Serbisë janë: Bërnjak, Jarinje, Merdare, Muti vodë, 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 lëvizje të lirë në mes të Beogradit dhe Prishtinës 

Pas raundit të pestë të negociatave të ndërmjetësuara nga BE-ja, Beogradi dhe Prishti na arritën 
marrëveshjen për lëvizjen e lirë, regjistrave civil dhe për akrediti min e diplomave, më 2 korrik 
2011. Sipas deklaratës zyrtare të BE-së, marrëveshja për lirinë e lëvizjes mbulon çështjet e 
“udhëti mit përgjatë kufi rit/vijës administrati ve me dokumentet personale të identi teti t, dhe 
çështjet e policave të sigurimit të automjeteve dhe targave”108. Kjo deklaratë gjithashtu shton 
se zbati mi i kësaj marrëveshjeje fi llon “sa më shpejtë që është e mundshme dhe se zbati mi i 
marrëveshjes do të përcillet nga komisioni trepalësh”.

Në këtë moment, teksti t zyrtar i marrëveshjes nuk është në dispozicion publik. E përditshmja 
e Prishti nës “Express” publikoi versionin jozyrtar të teksti t të marrëveshjes109, që gjithashtu 
u publikua në të përditshmen e Beogradit “Politi ka”. Gjer tani, përmbajtja e publikuar ishte 
konfi rmuar indirekt në media nga autoritetet kompetente në Beograd dhe në Prishti në.

Marrëveshja përmban tri pjesë: liria e lëvizjes, akrediti mi 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). Udhëti mi i lirë u 
mundësua, sipas teksti t të marrëveshjes, me posedim të letërnjoft imit të lëshuar nga ana tjetër, 
i shoqëruar me “dokumenti n 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).

Përmbajtja e këti j teksti  u konfi rmua nga deklaratat e përfaqësuesit të Beogradit, Borisllav 
Stefanoviq, Drejtor politi k 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 2011110. “Shfrytëzimi i dokumenteve serbe në Kosovë e Metohi nuk është 
pajtuar ende dhe qeveria e Serbisë do të vazhdojë, sikurse më parë, të lëshojë ato dokumente, 

107 Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës për menaxhimin e integruar të kufi rit (2009), f. 15
108 Saopštenje za štampu EU, 225, 12410/11, 2.jul 2011, Brisel htt p://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/foraff /123383.pdf
109 E përditshmja e Prishti nës Express ka publikuar një skanim të teksti t origjinal të marrëveshjes në gjuhën angleze, 
pa ti tull. E përditshmja Politi ka e publikoi këtë skanim më 16 korrik 2011
110 Konkluzioni nr. 021-6653/2011, i dërguar Parlamenti t të RS më 9 shtator 2011
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përfshirë edhe targat. Mbajtësit e dokumenteve të lëshuara nga insti tucionet e përkohshme 
në Kosovë e Metohi do të pranojnë një certi fi katë 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 identi fi kimit 
personal. Tani ky regjim i ri nuk është futur në fuqi për shkak se rregullorja përkatëse e Qeverisë 
së Serbisë ende nuk është miratuar, që pritet të miratohet së shpejti ”111.

Beogradi zyrtar ruan fuqishëm qëndrimin e ti j kundër njohjes së të ashtuquajturave pasaporta 
të Kosovës dhe është kundër shfrytëzimit të atyre pasaportave në Serbi. Megjithatë, kalimi i 
kufi rit/vijës administrati ve në mes të Serbisë dhe Kosovës me letërnjoft im dhe certi fi katë të 
duhur mundëson kalimin e kufi jve ndërshtetëror, duke ditur se qytetari që mban letërnjoft im 
të Kosovës dhe certi fi katën e duhur mund të kalojë kufi rin shtetëror, përderisa pasaporta do të 
kërkohet vetëm për autoritetet kufi tare të shteti t të huaj112. 

Qeveria e Republikës së Serbisë ma miratuar Rregulloren për kontrollin e kalimit përmes vijës 
administrati ve në drejti m të krahinës së Kosovës dhe Metohisë113, më 23 dhjetor. Kjo rregullore 
(Gazeta Zyrtare RSJ 41-02) është shfuqizuar nga rregullorja e re. Kjo paraqet përmbushjen e 
detyrimit të ngarkuar nga marrëveshja me Prishti nën në lidhje me lirinë e lëvizjes.

Kalimi i vijës administrati ve lejohet në 11 pika: Depce, Konçul, Dobrosin, Breznicë, Muhovac, 
Medevce, Sponce, Merdarë, Rudnicë, Tabalije, Vucja Lokva-Odojevic (neni 1). Ministria e punëve 
të brendshme është përgjegjëse për kontrollin e pikëkalimeve, si dhe Ministria e fi nancave, 
Ministria e bujqësisë, tregti së dhe menaxhimit të ujit, kurdo që shfaqet nevoja, në respekti min 
e ligjit (neni 3). Kjo rregullore në veçanti  rregullon kalimin personal të vijave tjera nga ato të 
parashkruara në këtë Rregullore që tani lejohet vetëm përmes mirati mit të veçantë të nxjerrë 
nga organi kompetent i qeverisë, apo në rasti n e forcës madhore, që gjithashtu nënkupton 
detyrimin për të njoft uar administratën përkatëse policore menjëherë pas kalimit të shkakut, 
d.m.th. rrethanat që kanë shkaktuar kalimin e vijës administrati ve (neni 4).

Ky nen është shumë me rëndësi sepse rregullon çështjen e kalimit jo zyrtar. Në lidhje me këtë, 
paragrafi  2, pika 1 e nenit 19 parashkruan për gjobën në shumë prej 5,000 gjer në 50,000 dinarë 
në rast se personi kalon apo tenton të kalojë vijën administrati ve në ndonjë vend tjetër nga pikat 
e parashkruara.

Ky seksion i quajtur Kushtet e veçanta për kalimin e vijës administrati ve parashkruan për 
përmbushjen e detyrimeve të pajtuara me Prishti nën. Rregullorja parasheh nxjerrjen e 
dokumenteve hyrëse-dalëse me vlefshmëri maksimale prej 15 ditëve, në rasti n e kalimit të 
vijës administrati ve apo pikëkalimit kufi tar për personat që kanë dokumentet e identi fi kimit të 
lëshuara nga insti tucionet e Kosovës. Të miturit mund ta marrin këtë dokument vetëm në bazë 
të certi fi katës së lindjes dhe fotografi së.

Rregullorja autorizon Ministrin e punëve të brendshme për të përcaktuar se cilat kalime 
administrati ve apo kufi tare lëshojnë dokumentet për hyrje-dalje. Këto dokumente përmbajnë 
informatat rreth bartësit dhe automjeti t, si dhe listën e kushteve në bazë të së cilave lejohet 

111 E përditshmja Politi ka, 27 nëntor 2011, faqe 5
112 Qytetarët e Kosovës lejohen që të kalojnë kufi rin e Serbisë dhe të futen në ndonjë shtet tjetër, për shembull në 
Hungari, dhe pasaporta i paraqitet vetëm policisë kufi tare të Hungarisë, Amra Zajneli, Radio Evropa e Lirë, 31 tetor 
2011. Kjo është konfi rmuar në diskuti met me Borisllav Stefanoviqin, 7 dhjetor 2011
113 Gazeta zyrtare e RS
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ngasja. Dokumentet e humbura duhet të raportohen menjëherë, dhe lëshohet një dokument i 
veçantë (neni 9).

Personi që nget automjeti n me targa me shenja RKS marrin targat e përkohshme, si dhe lejen për 
të operuar me atë automjet (neni 10).

Sipas të dhënave nga Ministria e punëve të brendshme të Serbisë, që nga fi llimi i zbati mit të kësaj 
Rregulloreje gjer më 20 shkurt 2012, vija administrati ve është kaluar nga 341,021 persona, prej 
së cilëve 165,946 nga Serbia qendrore për në Kosovë dhe 175,075 në drejti m të kundërt.

Tabela 1: Numri i personave që kanë kaluar vijën administrati ve që nga fi llimi i zbati mit të dekreti t 
gjer më 20 shkurt 2012

Në nëntor 2011, një muaj para mirati mit të kësaj rregulloreje, vija administrati ve është kaluar 
nga gjithsej 257,570 persona nga të dyja drejti met, d.m.th. 128,382 nga Serbia qendrore në 
Kosovë dhe 129,188 në drejti min e kundërt. 

Tabela 2: Numri i personave që kanë kaluar vendkalimet administrati ve në nëntor 2011, d.m.th. 
një muaj para zbati mit të regjimit të ri.

Vendkalimet administrative
Depce

Konçul 

Dobrosin

Breznica

Muhovac 

Medevce

Merdarë

Rudnicë

Tabalije

Në drejtim të Kosovës
29.415

62.115

370

3.567

1.569

2.249

48.084

8.748

9.221

Në drejtim të Serbisë qendrore

29.626

64.833

1.468

3.906

1.750

3.088

52.677

8.319

9.408

Vendkalimet administrative
Depce

Konçul 

Dobrosin

Breznica

Muhovac 

Medevce

Merdarë

Rudnicë

Tabalije

Në drejtim të Kosovës
26.806

50.092

76

2.681

1.421

2.271

34.376

2.724

5.724

Në drejtim të Serbisë qendrore

26.339

51.497

2.162

2.762

1.579

2.534

34.521

2.072

5.722
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Sipas të dhënave nga Ministria e punëve të brendshme të Serbisë, vendkalimet administrati ve në 
Konçul dhe Merdarë janë vendkalimet më të frekuentuara në të dyja drejti met.

Para kësaj rregulloreje, pikat administrati ve në mesatare janë kaluar nga 8586 persona në ditë, 
4,279 kalime të regjistruara në drejti m të Kosovës e Metohisë, dhe 4,306 në drejti m të Serbisë 
qendrore gjatë nëntorit të viti t 2011. Që nga hyrja në fuqi të kësaj rregulloreje, 5,982 persona 
kanë kaluar për çdo ditë, 2,911 kalime të regjistruara në drejti m të Kosovës e Metohisë dhe 
3,071 kalime të regjistruara në drejti min e kundërt.

Përkundër fakti t se këto shifra tregojnë rënie në numrin e kalimeve, efektet e vërteta të regjimit 
të pajtuar mund të vlerësohen vetëm pas arritjes së marrëveshjes për sigurimet. Njëkohësisht, 
duhet të merren parasysh edhe Viti  i RI dhe festat tjera, duke ditur se këto ndikojnë në numrin 
e kalimeve. Përveç kësaj, kalimi në Merdarë, që është një nga vendkalimet më të frekuentuara, 
ishte bllokuar për disa ditë nga akti vistët e grupit politi k Vetëvendosje nga Kosova. Moti  ekstrem 
gjatë janarit dhe shkurti t gjithashtu shkaktuan uljen në numrin e kalimeve.

Të dhënat e nxjerra nga Ministria e punëve të brendshme të Serbisë tregon se 28,230 persona që 
bartnin dokumentet për hyrje-dalje kishin kaluar vendkalimet administrati ve gjer më 20 shkurt 
2012, prej së cilëve 11,230 në drejti m të Kosovës e Metohisë dhe 17,042 në drejti m të Serbisë 
qendrore.

Tabela 3: Vendkalimet administrati ve me numrin më të madh të dokumenteve të lëshuara

Këto shifra tregojnë se vetëm 8,27% e numrit total të personave që kanë kaluar vijën administrati ve 
që nga fi llimi i zbati mit të dekreti t kishin pasur letërnjoft ime të Kosovës, prej së cilëve 6,76% 
në drejti m të Kosovës e Metohisë dhe 9,77% në drejti m të kundërt. Ky është tregues i qartë 
se shumica e shqiptarëve të Kosovës ende janë të panjoft uar me mundësitë që ofrohen nga 
marrëveshja e arritur në mes të Beogradit dhe Prishti nës, prandaj vendosin që mos të udhëtojnë 
për në Serbinë qendrore apo zgjedhin dokumentet e lëshuara nga Republika e Serbisë kur të 
vendosin të kalojnë vijën administrati ve.

Gjer tani, bartësit e dokumenteve për hyrje-dalje kanë shfrytëzuar mundësinë për të kaluar 
kufi jtë shtetëror të Serbisë vetëm në dy vendkalime kufi tare: Horgosh dhe Batrovci.

Tabela 4: Numri i dokumenteve të lëshuara dhe të anuluara për hyrje-dalje gjer më 6 shkurt 2012

Këto shifra tregojnë se qytetarët e Kosovës me letërnjoft ime të Kosovës janë të interesuar për 
mundësitë e ofruara nga marrëveshja në mes të Beogradit dhe Prishti nës që nuk ekzistonte në të 

Vendkalimet administrative
Konçul

Merdarë

Rudnicë

Në drejtim të Kosovës
4.590

6.598

Në drejtim të Serbisë qendrore

7.970

9.065

7

Vendkalimi kufi tar
Horgosh

Batrovci

Ka lëshuar
4.442

3.551

Ka anuluar
6.318

8.736
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kaluarën. Mbetet e paqartë pse dokumentet për hyrje-dalje lëshohen vetëm në dy vendkalime 
kufi tare. Nëse më shumë vendkalime fi llojnë zbati min e regjimit të pajtuar, mund të pritet rritja 
e numrit të udhëtarëve.

Pas marrëveshjes për lëvizjen e personave në mes të Beogradit dhe Prishti nës, zyrtarët e Kosovës 
nuk kanë raportuar kurrfarë problemi me zbati min e saj që nisi më 26 dhjetor 2011. Qarkullimi 
i njerëzve është rritur dhe kalimi shkoi pa probleme të mëdha, me përjashti m të disa rasteve. 
Shembull i këtyre rasteve ishin pritjet e gjata dhe vonesat më 6, 7 dhe 8 janar 2012 në Merdarë, 
për shkak të problemeve të zyrtarëve kufi tar të Serbisë me sistemin e regjistrimit të personave 
që hynin/dilnin nga Serbia. 114 

Megjithatë, që nga fi llimi i zbati mit, të përditshmet në Prishti në kishin raportuar ankesa të 
shumta nga shqiptarët që jetojnë në regjionin e Preshevës që mendojnë se kjo marrëveshje 
ka penguar lëvizjen e tyre, në vend se ta lehtësojë atë, përmes taksave të larta të sigurimit115. 
Kryetar i komunës së Bujanovcit rishtazi deklaroi se marrëveshja e tashme ka shkaktuar bllokimin 
e lëvizjes së njerëzve në rajonin e Preshevës. Ai gjithashtu tha se “Serbët e Kosovës vazhdojnë 
të udhëtojnë me targa të vjetra dhe prej tyre nuk kërkohet pagesa e sigurimit, kurse vetëm ne 
detyrohemi që të paguajmë taksat e larta prej 60 euro për 15 ditë që kalohen në Kosovë”116. 
Zyrtarët e Kosovës insistojnë se asnjë automjet me targat e vjetra (PR, GL, PZ, etj.) nuk duhet të 
lejohen të qarkullojnë pasi që ato targa konsiderohen jovalide dhe ilegale117. 
Në janar, Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Bajram Rexhepi, tha se Prishti na ka të drejtën 
për zbati min e reciprociteti t në të gjitha çështjet, siç janë taksa prej 30 euro për automjetet me 
targat RKS që futen në Serbi. Megjithatë ato masa nuk u zbatuan, pasi që kjo do të kthente 
mbrapsht procesin e negocimit118.

Sa i përket policave për sigurimin e automjeteve, marrëveshja në mes të dy kompanive të sigurimit 
pritet që të arrihet së shpejti . Kjo është me rëndësi pasi që nënkupton se në të ardhmen do të 
shmanget pagesa e sigurimit në vijën administrati ve. Si zgjidhje e përkohshme, secila palë i jep 
palës tjetër mundësinë për të blerë sigurimin në vijën administrati ve (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, dhe përgati tjet dhe diskuti met me 
kompanitë e sigurimit janë rrugës”119.

Më 8 dhjetor Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar Konkluzionin për sigurimin e automjeteve 
me targa të lëshuara nga insti tucionet e përkohshme të vetëqeverisjes në Prishti në120. Sipas teksti t 
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 administrati ve në 
drejti m të Krahinës Autonome të Kosovës dhe në vendkalimet kufi tare të zgjedhura nga Ministria 
e punëve të brendshme dhe nga Ekipi përgjegjës për dialog me insti tucionet e përkohshme të 

114 Intervistë me Fisnik Rexhepin, këshilltar politi k i Ministrit të Punëve të Brendshme 
115 htt p://gazetaexpress.com/?cid=1,13,70340
116 htt p://www.zeri.info/arti kulli/1/1/46171/lugina-me-pasaporta-ne-kosove/
117 htt p://www.ti tulli.com/2012/03/19/interviste-qeveria-e-kosoves-tarifat-do-te-ulen-ose-eventualisht-hiqen/
118 htt p://www.zeri.info/arti kulli/1/1/42855/rexhepi-mund-te-fi llojme-me-reciprocitet-targash/
119 Intervistë me Borisllav Stefanoviqin, Shef i ekipit negociator i Beogradit, 7 dhjetor 2011
120 Konkluzion i qeverisë së RS numër 423-9394/2011
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vetëqeverisjes në Prishti në. Konkluzioni parashkruan shumën e kompensimit për shpenzimet 
e AKS-së, 5% e premisë teknike121 të mbledhur të kompanive të sigurimit në këtë punë. Është 
rekomanduar që AKS të zgjedhë kompaninë e sigurimit për të kryer punët administrati ve, dhe 
për të mbledhë kompensimin e shpenzimeve në pajti m 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 trafi kun 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 raporti t të 
lëshuar nga qendra informati ve e AKS-së. Nëse shfaqet nevoja për të ndryshuar hiset e tregut, 
kjo përqindje mund të analizohet sërish pas gjashtë muajve dhe përsëritet procedura për 
përzgjedhjen e kompanisë bashkëpunëtore të sigurimit. 

Negociatat në mes të kompanive të sigurimit në Serbi dhe Prishti në kanë fi lluar, por marrëveshja 
ende nuk është arritur. Pengesa më e madhe ndaj kësaj marrëveshje është fakti  se kompanitë e 
sigurimit në Kosovë e Metohi nuk janë anëtare të shoqatave ndërkombëtare dhe të sistemit të 
kartonëve të gjelbër. Si rrjedhojë, është vështi rë të mbulohen dëmet e automjeteve që krijohen 
në territorin e Kosovës dhe Metohisë.

Sekretari i përgjithshëm i Asociacionit të Kompanive të Sigurimit (AKS) të Serbisë, Vladan Manic, 
shprehu bindjen se “është arritur një lloj pajti mi”, por marrëveshja për mbulesën territoriale 
të policave të sigurimit në formën e propozuar nga përfaqësuesit e kompanive të sigurimit nga 
Kosova nuk është shumë e mundshme. Ai gjithashtu tha se zgjerimi i mbulesës territoriale të 
policave të sigurimit siç propozohet nga Kosova është plotësisht e papranueshme, sikurse edhe 
njohja e policave të sigurimit të AKS nga kompanitë e sigurimit të Kosovës dhe njohja e policave 
të sigurimit nga ana e Kosovës të cilat janë lëshuar nga Serbia qendrore”. Duke ditur prakti kën e 
dobët të kompanive të sigurimit të Kosovës në lidhje me kompensimin e dëmeve të shkaktuara 
nga automjetet e siguruara nga ato kompani është pengesë në arritjen e marrëveshjes rreth 
zgjerimit të mbulesës territoriale të policave të sigurimit122. Si zgjidhje e përkohshme para arritjes 
së marrëveshjes, të dyja palët vendosën që të lejojnë blerjen e policave të sigurimit në vijën 
administrati ve (kufi ) që nga 26 dhjetori.

Për të gjitha automjetet që barti n targat me shenjat RS që futen në territorin e Kosovës dhe 
Metohisë lëshohet polica e sigurimit 15 ditor që paguhet 60 euro, përderisa automjetet 
transportuese ngarkohen me taksën e sigurimit prej 160 euro.

Për të gjitha automjetet e pasagjerëve që futen në Serbinë qendrore, ngarkohet sigurimit prej 
100 euro, (105 euro me 5% tati m) që vlen për 30 ditë, kurse automjetet transportuese sigurohen 
për 236 euro123.

Që nga fi llimi i zbati mit të rregullores për lëvizjen e lirë, në bazë të marrëveshjes së arritur nga 
ekipet negociuese të Beogradit dhe Prishti nës, kundërshti met rreth çmimit të policave të sigurimit 
të automjeteve janë të pareshtura. Kur fl asim për targat, është pajtuar, si masë e përkohshme, 

121 Premia teknike është pjesë e premisë bruto për pagesë të dëmit në shumë prej 78,7%
122 htt p://www.vesti -online.com/Vesti /Srbija/190647/Dnevno-se-20-do-30-vozila-osigura-na-prelazima
123 Çmimorja e kompanisë Dunav, 26 dhjetor 2011.
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që autoritetet në Kosovë të fi llojnë lëshimin e targave KS për periudhë fi llestare 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 insti tucioni kompetent në Kosovë dhe të shpërndahen me asistencë nga EULEX-i, 
kurdo që nevojitet. Të dyja palët janë zotuar që të fi llojnë zbati min 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 administrati ve për të gjithë ata që dëshirojnë t’i marrin ato targa. Në 
interpreti min e këtyre rregulloreve, Beogradi zyrtar theksoi se “qytetarët serbë që jetojnë në 
Kosovë do të shfrytëzojnë targat KS apo RKS me “të ashtuquajturat” shenja 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 implikimeve rreth 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 shprehjen e qëndrimit 
se automjetet me targat RKS nuk do të lejohen në trafi k nëpër Serbi, dhe në ato raste kërkohen 
targat e përkohshme124. Qëndrimi i Beogradit zyrtar është interesant: “Kjo marrëveshje nuk do 
të aplikohet në veri të Kosovës e Metohisë, 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”125.

Automjeteve me targat RKS i lëshohen targat provuese menjëherë pas arritjes në vijën 
administrati ve. Këto targa kushtojnë 3000 RSD, plus 500 RSD për ditë të kaluar në Serbinë 
qendrore. Përkundër kësaj, për të marrë targat provuese, duhet të paguhet edhe taksa 
administrati ve prej 815 RSD dhe 334 RSD për insti tuti n e prodhimit të monedhave. Që nga fi llimi 
i zbati mit të rregullores dhe gjer më 20 shkurt 2012, Ministria e punëve të brendshme ka lëshuar 
399 targa të përkohshme për automjetet me shenjat RKS.

Qeveria e Kosovës miratoi udhëzimin administrati v për regjistrimin e automjeteve me targa KS. 
Sipas këti j dokumenti  është e paqartë se çfarë dokumente të identi fi kimit 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 letërnjoft imin 
e Serbisë por kanë vendbanim në Kosovë. Megjithatë me qëllim që këta persona të ngasin 
automjeti n brenda territorit të Kosovës, ata udhëzohen që të marrin letërnjoft imet e Republikës 
së Kosovës dhe patentë shoferin e Republikës së Kosovës126.

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, a 
kanë lidhje familjare, arsye afariste, arsye shëndetësore, etj. Kjo do të shpjegohet më hollësisht 
në udhëzimin administrati v”127. Megjithatë neni 5 i dokumenti t përmend këto dokumente të 
nevojshme: libreza origjinale e qarkullimit, certi fi kata nga kontrollimi teknik, polica e sigurimit, 

124 Borisllav Stefanoviq, e përditshmja “Politi ka” 3 korrik 2011, htt p://www.politi ka.rs/rubrike/Politi ka/Prvi-sporazumi-
Beograda-i-Pristi ne.lt.html
125  E përditshmja “Politi ka“, “Šta je Beograd dogovrio sa Prišti nom” (çka u mor vesh Beogradi me Prishti nën) faqe 5
126 Intervistë me një zyrtar të Ministrisë së punëve të brendshme të Kosovës (14 dhjetor 2011)
127 htt p://koha.net/?page=1,13,72676 (13 tetor 2011)
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kopja e letërnjoft imit, dëshmia e pagesës së taksës administrati ve komunale dhe taksës për 
rrugë, dhe dokumenti  doganor për importi min e përkohshëm të automjeti t”128. Kjo rregullore 
hyri në fuqi më 1 nëntor 2011.

Sipas Departamenti t për regjistrim të automjeteve, nga 1 nëntori gjer më 27 mars 2011, 4714 
serbë të Kosovës regjistruan automjetet e tyre. Prej tyre, 1335 kanë regjistruar automjetet me 
targa RKS dhe 1269 kanë kërkuar targat KS. Këto shifra mund të tregojnë se serbët e Kosovës 
kanë nevojë më shumë për të lëvizur me automjet në Kosovë sesa të udhëtojnë për në Serbi. 

Marrëveshja parashkruan për krijimin e grupit për zbati m që kryesohet nga BE-ja që pritet të 
formohet në mes të korrikut me qëllim që të fi llojë përgati tjet për qëllime të realizimit të gjithçka 
që është dakorduar. “Janë krijuar grupet për zbati min 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 dakorduara”129.

Me qëllim të koordinimit të punës së autoriteteve qeveritare në zbati min 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 detyrat profesionale dhe operacionale në 
procesin e negocimit130. Fusha e punës së zyrës përfshinë detyrat profesionale dhe operacionale 
në negocim me insti tucionet e përkohshme në Prishti në, sipas kërkesave të Qeverisë dhe ekipit 
të saj negociator, për qëllim të zbati mit të marrëveshjes, përgati tjes së draft it të akteve ligjore 
të nxjerra nga Qeveria, koordinimit me organet dhe organizatat që kanë të bëjnë me procesin 
negociues, zbati min e akteve të nxjerra, përgati tjen e takimeve që kanë të bëjnë me negociatat 
dhe akti vitetet tjera. (Pika 2). Zyra drejtohet nga drejtori i emëruar nga qeveria për periudhë 5 
vjeçare. Punët e brendshme të kësaj zyre dhe sistemati zimi 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 i ndihmon punës së organeve qeveritare në punën e tyre”131.

Kur fl asim 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 identi fi kimi i mangësive në regjistrat origjinal që mungojnë nga periudha para viti t 
1999. (Pikat 1 dhe 2 të seksionit për regjistrat civil). “Me asistencë të EULEX-it, Serbia do të merr 
kopjet e regjistrave civil nga Prishti na, gjë që anashkalon kërkesën ndaj Serbisë për të dorëzuar 
regjistrat civil origjinal për shkak se është çështje e sovraniteti t shtetëror. Gjithashtu edhe Serbia 
do të dorëzojë kopjet e regjistrave civil EULEX-it që siguron mbrojtjen e informatave, sipas ligjit 
serb”132. Njëkohësisht, EULEX-i duhet të bëj vërteti min 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 

128 htt p://www.mpb-ks.org/repository/docs/Udhezimi_Regjistrimi_Automj_teve.pdf
129 Intervistë me Borisllav Stefanoviqin, Shef i ekipit negociator të Beogradit, 7 dhjetor 2011
130 Gazeta zyrtare 90/11
131 Intervistë me Borisllav Stefanoviqin, Shef i ekipit negociator i Beogradit, 7 dhjetor 2011
132 Borisllav Stefanoviq, 3 korrik 2011, htt p://www.naslovi.net/2011-07-03/seebiz/beograd-pristi na-posti gnut-
dogovor-o-slobodi-kretanja-i-mati cnim-knjigama/2648501



70 II. Lëvizja e njerëzve në mes të Kosovës dhe Serbisë

Kosovës e Metohisë133. 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 e Metohinë, për qëllime të ofrimit të regjistrave të besueshëm për statusin personal të 
qytetarëve dhe për realizimin efekti v 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 fotografi mi, 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 e Metohisë, në pajti m me Ligjin për regjistrat civil.

Të dhënat nga regjistrat civil do të shfrytëzohen në pajti m me marrëveshjen e ekipit përgjegjës 
për dialog me insti tucionet e përkohshme në Prishti në dhe autoritetet 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 insti tucionet 
e përkohshme në Prishti në.

“Ende nuk kemi fi lluar 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 qyteti t të Nishit, përgjegjëse për regjistrat civil 
në Prishti në, Podujevë, Gllogoc, Obiliq, Lipjan dhe Fushë Kosovë”.

5 dhjetor 2011

http ://w w w.b 9 2 .n et/ info/vest i / index .php?y y y y=2011&mm=12&dd=05&nav_
category=640&nav_id=563214

Çka parashkruan marrëveshja për lirinë e lëvizjes?

Negociatat në mes të Beogradit dhe Prishti nës kanë rëndësi të madhe për marrëdhëniet e 
ardhshme në mes të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Pas dekadave të konfl ikti t, përfshirë 
konfl ikti n e hapur të armatosur të viti t 1998 dhe 1999, Beogradi dhe Prishti na fi lluan dialogun e 
ndërmjetësuar nga BE-ja që duhet të hapë mundësi të reja për bashkëpunim dhe mirëkupti m 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 kriti kohet me arsye, duke ditur se zbati mi i zgjidhjeve 
të pajtuara nuk mund të jetë diskret dhe njerëzit që preken nga këto marrëveshje duhet të 
njoft ohen plotësisht për zbati min e tyre. Zgjidhjet e miratuara do të prekin drejtpërdrejtë jetën e 
përditshme të qytetarëve, dhe së shpejti  ata do të gjykojnë zbati min 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 
letërnjoft ime për personat që gjenden në regjistrat civil, për të cilën kanë të drejtë ligjore. Në 
anën tjetër, insti tucionet e Kosovës dhe Prishti na 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 që gjenden në regjistrat civil të Republikës 
së Serbisë, mund të marrin letërnjoft imet dhe dokumentet e udhëti mit nga Departamenti  

133 Gazeta zyrtare RS 86/2011
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Koordinues i Ministrisë serbe të punëve të brendshme. Mundësia e ndërrimit të vendbanimit në 
ndonjë qytet në Serbinë qendrore ndikon në mundësinë e udhëti mit pa viza. Prandaj ndërrimi i 
vendbanimit është burim i akti viteteve korrupti ve që kryhen nga punonjësit e Ministrisë serbe të 
punëve të brendshme dhe zyra e regjistrit civil.

“Një mik i imi arriti  ta ndërrojë vendbanimin dhe të merr pasaportën Serbe për 3000 euro”134.

Ministria e punëve të brendshme në Serbi duhet ta njeh këtë gjendje dhe të ndërmerr veprime 
të duhura për të zbuluar grupet e organizuara që shkelin sistemin e sigurisë së dokumenteve 
të udhëti mit duke regjistruar adresa false të vendbanimit dhe duke falsifi kuar regjistrat, për të 
krijuar përfi ti me fi nanciare ilegale nëpërmes abuzimit të autoriteti t zyrtar.

Dokumentet që shfrytëzohen nga qytetarët zakonisht pasqyrojnë të drejtat e tyre statusore, 
që kanë të bëjnë me territorin apo shteti n ku ushtrohen ato të drejta. Në të vërtetë, statusi i 
Kosovës mbetet qendër e keqkupti meve në mes të Beogradit dhe Prishti nës. Në këtë moment 
kanë mungesë të kapaciteti t 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. Kopjet e regjistrit civil i japin Serbisë mundësinë për të marrë 
regjistrat nga gjashtë librat origjinal civil që mbetën në Kosovë pas viti t 1999, dhe të kenë të 
dhënat më të reja nga regjistrat që mbahen nga Prishti na në komunat e Kosovës e Metohisë. Kjo 
siguron përfi ti me 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 certi fi katat origjinale në Kosovë, ato certi fi kata 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 certi fi katat përkatëse. Këto udhëti me 
kushtojnë dhe kanë ndikim të konsiderueshëm ekonomik në buxheti n e shtëpisë. Përveç kësaj, 
nëse Prishti na dëshiron që të fi llojë 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 
administrati ve, kryesisht në lidhje me qytetarët që kalojnë nga Kosova për në Serbinë qendrore. 
Parimi i aplikueshmërisë së letërnjoft imeve dhe patentave të shoferëve të lëshuara nga Kosova, 
në kupti m të dokumenti t identi fi kues të udhëtarëve, është rezultat shumë i rëndësishëm i kësaj 
marrëveshjeje. Përkundër fakti t se numri i kalimit të vijave administrati ve ka rënë paksa gjatë dy 
muajve të zbati mit të regjimit të ri, arritja e marrëveshjes rreth sigurimit dhe promovimit të lirisë 
së lëvizjes nëpër media dhe shfaqja publike e vendimmarrësve në Beograd dhe Prishti në mund 
të inkurajojë intensifi kimin e kalimit kufi tar dhe të shtojë numrin e personave që përfi tojnë nga 
mundësitë e ofruara nga zgjidhjet e dakorduara në sferën e lëvizjes së lirë. 

Arritja e marrëveshjes në mes të kompanive të sigurimit nga Beogradi dhe Prishti na do të 
anashkalonte pagesat e dyfi shta të sigurimit tani të imponuara mbi njerëzit që udhëtojnë me 
automjete me targa të Kosovës. Përveç sigurimit vjetor të automjeti t që paguhet gjatë regjistrimit 
të automjeti t, në kohën kur shfrytëzohen targat e përkohshme, mandatohet një policë tjetër e 

134 Intervistë me një qytetar shqiptar të Kosovës, 11 nëntor 2011
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sigurimit gjatë kalimit të vijës administrati ve. Shuma dhe periudha e vlefshmërisë së policës së 
sigurimit të dyfi shtë varet nga shpeshtësia e udhëti mit.

Këtu na duhet të theksojmë regjimin e kalimit për shtetasit e huaj. Në pajti m me prakti kën e 
mëhershme, nga të huajt që dëshirojnë të udhëtojnë nga Kosova për në Serbi, kërkohet që të 
kalojnë përmes vendkalimeve kufi tare zyrtare. Kështu që ata më së shpeshti  udhëtojnë për 
në Serbi përmes Maqedonisë. Marrëveshja për udhëti m me dokumentet e Kosovës duhet të 
aplikohet edhe për shtetasit e huaj. Ata gjithashtu duhet të kenë të drejtën për dokumentet 
speciale për hyrje-dalje kur ata të kalojnë vijën kufi tare, dhe kur hyrja në Serbi duhet të regjistrohet 
në dokumenti n e njëjtë dhe në bazën e të dhënave të Ministrisë serbe të punëve të brendshme. 
Kjo mund të anashkalojë çështjen e trajti mit të këtyre vendkalimeve si kufi j ndërshtetëror, pasi 
që nënkupton se vulat e policisë kufi tare 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 zbaton regjimin e vizave, apo nëse ka ndonjë arsye pse personi nuk duhet të lejohet 
të qëndrojë në Serbi.

Sfi dat më të mëdha në kontekst të zbati mit të marrëveshjes janë në fushën e shfrytëzimit të 
targave. Interpreti mi 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 
Prishti na 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 letërnjoft imi valid apo 
certi fi kata 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 vështi rë.

Ata persona, numri i së cilëve nuk mund të llogaritet me saktësi, nga momenti  i zbati mit 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 prakti kisht do të mund të shfrytëzohen vetëm në ato 
pjesë të Kosovës ku nuk ka Polici të Kosovës. Njëkohësisht, brenda koncepti t të menaxhimit të 
përbashkët të vendkalimeve, si dhe brenda koncepti t të pranuar rishtazi për “dy vendkalime”, 
me interpreti m të ashpër të autoriteteve të Prishti nës dhe me zbati min e plotë të vendimeve të 
miratuara nga Qeveria e Kosovës, ata persona nuk do të mund të kalojnë vijën administrati ve. 
Prishti na tanimë ka fi lluar me nivelet e rritura të kontrollit të automjeteve që vijnë nga Serbia 
qendrore:

“Para pak ditëve kalova nëpërmes Merdarës... Policia e Kosovës më tha që të nxjerrë gjithçka nga 
bagazhi... Kur fl isnin shqip kuptova se kërkonin targat serbe...135.”

Prandaj kjo është çështje që duhet të futet shpejtë në agjendën e Grupit përgjegjës për zbati min 
e kësaj marrëveshjeje. Tani mund të ofrohet vetëm një zgjidhje e përkohshme për këtë problem. 
Beogradi dhe Prishti na me shpejtësi duhet të arrijnë një marrëveshje për të adresuar këtë 
çështje. Ministria serbe e punëve të brendshme mund të fi llojë 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 identi ke të fundit 
që i bën ato të lehta për t’u njohur. Ngasësit do të marrin libreza të reja të qarkullimit si dhe targa 
të reja. Prishti na mund të kënaqet me këtë zgjidhje pasi që ato targa nuk do të tregonin inicialet e 
qyteteve të Kosovës, që do të ndihmonte udhëti min pa telashe anekënd Kosovës dhe në Serbinë 
qendrore. Kjo do të ishte zgjidhje e përkohshme, sikurse në rasti n e lëshimit të targave KS, me 

135 Intervistë me një person me vendbanim të regjistruar në Kosovë, 10 dhjetor 2011
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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 zbati min e marrëveshjes do të jetë shumë i rëndësishëm në 
periudhë pasuese, d.m.th. në procesin e zbati mit të zgjidhjeve të pajtuara. Përmes punës së 
ekspertëve dhe përkrahjes së BE-së, shumë hollësi dhe probleme teknike mund të zgjidhen 
në mirëbesim. Megjithatë me qëllim të zbati mit të plotë të kësaj marrëveshjeje, ajo duhet të 
përkrahet nga Kosova. Prandaj përfaqësuesit politi k të Serbëve në Kosovë, kryesisht në veri, 
duhet të përfshihen në punën e grupit për zbati min e marrëveshjes, pasi që ata janë personat e 
duhur për të dëshmuar problemet në zbati m të kësaj marrëveshjeje. Ato mund të ofrojnë edhe 
zgjidhje prakti ke për problemet në të ardhmen.
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PËRMBLEDHJE
Diskuti met në mes të Beogradit dhe Prishti nës fi lluan në mars të viti t 2011 me ndërmjetësimin 
nga BE-ja. Përveç çështjes së lirisë së lëvizjes së njerëzve, ekipet nga Beogradi dhe Prishti na 
kanë fi lluar diskuti met edhe për çështjet e regjistrit të tokave, trafi kut ajror, telekomunikimit, 
kryesimit të zonës së lirë tregtare të CEFTA-së dhe vulave doganore.

18 vite të izolimit të qytetarëve të Serbisë përfunduan me vendimin e Këshillit të Evropës për të 
futur Serbinë në listën e bardhë të Shengenit. Megjithatë rajoni i Kosovës (Rezoluta 1244) ende 
i nënshtrohet regjimit të vizave që zbatohen për shtetet e treta. Sot, banorët e Kosovës mund të 
udhëtojnë për në shtetet e BE-së vetëm me vizën valide Shengen.

Në pajti m me marrëveshjen e arritur në mes të Beogradit dhe Prishti nës, udhëti mi i lirë mund 
të lejohet me letërnjoft im të palës tjetër dhe me dokumentet për hyrje-dalje. Kjo marrëveshje 
gjithashtu siguron shfrytëzim të patentës së shoferit nga ana tjetër. Sa i përket dokumenteve 
të udhëti mit, lëshimi i këtyre dokumenteve për personat me banim në krahinën autonome të 
Kosovës dhe Metohisë (Me përjashti m të personave të zhvendosur) ekzekutohet nga sistemi i 
centralizuar i zyrës koordinuese në Ministrinë e punëve të brendshme të Serbisë në Beograd, që 
është organi lëshues i dokumenti t të udhëti mit.

Automjetet me targat RKS marrin targat provuese pas arritjes në vijën administrati ve, dhe pas 
pagesës së 3000 RSD plus 500 RSD për çdo ditë të kaluar në Serbinë qendrore. Përkundër kësaj, 
për të marrë targat provuese, duhet të paguhet edhe taksa administrati ve prej 815 RSD dhe 
334 RSD për insti tuti n e prodhimit të monedhave. Që nga fi llimi i zbati mit të Dekreti t dhe gjer 
më 20 shkurt 2012, Ministria e punëve të brendshme ka lëshuar 399 targa të përkohshme për 
automjetet me shenjat RKS.

Për të gjitha automjetet e pasagjerëve që futen në Kosovë e Metohi me targat RS, paguhet 
sigurimi prej 60 euro që është valid për 15 ditë, dhe 160 euro për automjetet transportuese.

Për të gjitha automjetet e pasagjerëve që futen në Serbinë Qendrore nga Kosova, paguhet sigurimi 
prej 100 euro (105 euro me 5% tati m), që vlen për 30 ditë, përderisa për automjetet transportuese 
paguhet 236 euro. 136 Këto janë taksa tepër të larta të sigurimit që ndikojnë negati visht në lirinë e 
lëvizjes që mund të korrigjohet vetëm përmes marrëveshjes për policat e sigurimit.

Me ndërmjetësim të BE-së, Beogradi dhe Prishti na kanë arritur marrëveshjen për lëvizjen e lirë, 
pas raundit të pestë të negociatave, më 22 korrik 2011.

Natyrisht se negociatat e mbajtura gjer tani nuk kanë ndonjë ndikim të rëndësishëm për regjimin 
e lëshimit të dokumenteve për banorët e Kosovës, dhe Beogradi dhe Prishti na vazhdojnë 
lëshimin e dokumenteve për qytetarët në territorin e Kosovës. Këto negociata paraqesin një hap 
përpara në fushën e të drejtave statusore të siguruara përmes shkëmbimit të kopjeve të librave 
të regjistrit civil,pa të cilat qytetarët mbesin të privuar nga pothuajse të gjitha të drejtat tjera. 
Pas zbati mit të kësaj marrëveshjeje, një numër i personave të zhvendosur brenda vendit nuk 
janë më të obliguar që të kalojnë procedurën e ripërtëritjes, d.m.th. regjistrimin e mëvonshëm 
në regjistrin e të lindurve. Njëkohësisht qytetarët e Kosovës me letërnjoft im të Kosovës dhe 
dokumente për hyrje-dalje do të mund të kalojnë në territorin e Serbisë qendrore. Ky lloj i 
certi fi katës i lëshohet bartësve të patentës së shoferit të Kosovës.

136 Çmimorja e kompanisë Dunav, 26 dhjetor 2011
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Problemi më i madh në aplikimin e kësaj marrëveshjeje mund të pritet në fushën e targave, në 
rasti n e qytetarëve të Kosovës që nuk posedojnë apo nuk dëshirojnë të posedojnë dokumentet e 
Kosovës pa të cilat nuk mund të marrin targat RKS apo KS. Që nga 1 janari i viti t 2012, ata qytetarë 
nuk do të mund të marrin pjesë në trafi kun rrugor. Një çështje tjetër që duhet të adresohet është 
pyetja e pagesës së sigurimit të automjeteve, përmes marrëveshjes në mes të kompanive të 
sigurimit nga Beogradi dhe Prishti na.

Rekomandohet të mëposhtmet: transparencë më e madhe në lidhje me këtë proces dhe 
informimi i drejtë i qytetarëve rreth rezultateve të marrëveshjeve të arritura, nisja e pavonesë 
e shkëmbimit të regjistrave të lindjes, rregullimi i lëshimit të dokumenteve për hyrje-dalje me 
validitet më të gjatë, përfshirë pranueshmërinë e dokumenteve për qytetarët e huaj që futen 
në Serbinë qendrore nga territori i Kosovës, përshtatja e rregulloreve për lëshimin e targave 
provuese (të përkohshme) për qëllimet e validiteti t më të gjatë prej gjashtë muajve.

Për personat që nuk posedojnë apo refuzojnë të posedojnë dokumentet e Kosovës, duhet të 
ekzistojë një marrëveshje për lëshimin e targave të veçanta nga Ministria e punëve të brendshme 
të Serbisë me shenjat e qyteteve të caktuara të Serbisë qendrore që nënkupton zëvendësimin 
falas të targave, në rasti n e atyre që posedojnë targat e reja të lëshuara nga Ministria e punëve 
të brendshme e Republikës së Serbisë.

Suksesi i kësaj marrëveshjeje varet nga aplikimi efi kas dhe përfshirja e përfaqësuesve të serbëve 
nga Kosova në punën e grupeve përgjegjëse për aplikimin e marrëveshjes, si dhe për përkrahjen 
fi nanciare dhe punën e papenguar të zyrës për çështje eksperte dhe operaiconale në procesin e 
negocimit të qeverisë së Serbisë.

Beogradi dhe Prishti na duhet të vazhdojnë diskuti met në fushën e lirisë së lëvizjes dhe të 
adresojnë vendosjen e trafi kut ajror, si dhe trafi kun efi kas hekurudhor që do të lehtësonte 
integrimin e qyteteve në Kosovë me Serbinë qendrore në interesin komercial, shkencor, kulturor 
dhe arsimor dhe çdo lloj tjetër të bashkëpunimit.

REKOMANDIMET

• Qeveria e Republikës së Serbisë dhe insti tucionet 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 autenti k të zgjidhjeve të pajtuara, si dhe dokumentet 
tjera të miratuara për qëllim të zbati mit 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. Kërkohen 
seksione të reja të faqes në internet, si dhe një blog ku qytetarët kanë mundësinë për të 
shprehur pikëpamjet e tyre për zbati min e marrëveshjes dhe ku mund të shtrojnë pyetje. 
Në Serbi, faqja në internet mund të administrohet nga Zyra për punë profesionale dhe 
operacionale në procesin e negocimit.

• Në pajti m 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 
njoft ohen organizatat e shoqërisë civile që ofrojnë asistencë juridike për personat 
e zhvendosur brenda vendit. Transparenca e këtyre akti viteteve është shumë e 
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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 të miratojë një rregullore, sa më shpejtë që është e mundshme, 
për të rregulluar lëvizjen e lirë në mes të Kosovës dhe Serbisë qendrore. Kjo do të 
mundësonte që bartësve të letërnjoft imeve dhe patentave të shoferit të Kosovës t’u 
jepen certi fi kata për hyrje-dalje me validitet prej 6 muajve. Rekomandohet që këto 
certi fi kata duhet të jepen falas.

• Trajnimi i njëjtë në vijën administrati ve duhet të sigurohet për shtetasit e huaj që 
dëshirojnë të futen në territorin e Serbisë qendrore nga ana e Kosovës, në pajti m me 
regjimin e vizave të Serbisë dhe pas kontrolleve të sigurisë.

• Ligji për sigurinë në trafi kun 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 kufi tare.

• Është e nevojshme që të arrihet marrëveshja në mes të shoqatës së kompanive të 
sigurimit në Beograd dhe Prishti në, sa më shpejtë që është e mundur, për të anuluar 
pagesat e sigurimit në vijën administrati ve. Kjo do t’i kontribuonte transporti mit më të 
shpejtë dhe efi kas 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 i refuzojnë dokumentet e Kosovës. Në rast 
se tanimë kanë targat e reja të lëshuara nga Ministria serbe e punëve të brendshme, 
duhet të ofrohet procedura për ndërrimin e tyre falas. Në lidhje me këtë, Qeveria e 
Kosovës këshillohet që të ndalojë largimin e targave të lëshuara nga Ministria e punëve 
të brendshme të Serbisë me emrat e qyteteve të Kosovës, gjersa kjo çështje të zgjidhet.

• Grupi për zbati min e marrëveshjes duhet të përfshijë serbët nga Kosova në punën e tyre, 
në veçanti  serbët nga Kosova e veriut. Duhet të sigurohet pjesëmarrja akti ve e tyre në 
adresimin e të gjitha çështjeve të zbati mit të marrëveshjeve të tyre.

• Zyra për detyra profesionale dhe operacionale në procesin e negocimit kërkon përkrahje 
fi nanciare, që është e nevojshme për punën e saj në të ardhmen.

• Beogradi dhe Prishti na duhet të rifi llojnë negociatat dhe të përfshijnë në diskuti me edhe 
çështjet e trafi kut ajror dhe transporti t efi kas 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 akti viteteve 
kriminale me elemente të korrupsionit, që kanë të bëjnë me regjistrimin fals të vendbanimit, 
certi fi katave të lindjes dhe vdekjes, si dhe falsifi kimin e regjistrave. Duhet të vazhdohet 
puna e cila fokusohet në zbati min 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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Lista e ligjeve dhe akteve nënligjore të Republikës së Serbisë 

Ligji për letërnjoft imet, gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë, numër 62/06
Ligji për dokumentet e udhëti mit, Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë 90/07
Ligji për librat e regjistrit civil, Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë 20/09
Ligji për sigurinë e trafi kut rrugor, që rregullon regjistrimin e obligueshëm të automjeteve 
motorike dhe rimorkiove, gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë, numër 41/2009, 53/2010
Ligji për vendbanimin e përhershëm apo të përkohshëm, Gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë 
87/2011
Rregullorja për kontrollin e kalimit të vijës administrati ve në drejti m të Kosovës dhe Metohisë, 
gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë, numër 41/2002
Rregullorja për kontrollimin e përmbushjes së kushteve për lëshimin e pasaportës personave nga 
territori i krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë, gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë, 
numër 76/09
Rregullorja për kontrollin e kalimit të vijës administrati ve në drejti m të Kosovës dhe Metohisë
Rregullorja për metodat e veçanta në përpunimin e librave të regjistrit civil për krahinën 
autonome të Kosovës dhe Metohisë, gazeta zyrtare e Republikës së Serbisë, numër 86/2011
Rregullorja për krijimin e zyrës për çështje profesionale dhe operati ve në procesin e negocimit, 
gazeta zyrtare, numër 90/11
Rregullorja për regjistrimin e automjeteve motorike dhe rimorkiove, gazeta zyrtare e Republikës 
së Serbisë, numër 69/2010/ 101/2010 dhe 53/2011
Konkluzat e qeverisë së Republikës së Serbisë (423-9394/2011) rreth sigurimit të automjeteve të 
lëshuara nga insti tucionet e përkohshme në Prishti në
Rregullorja e UNMIK-ut numër 2000/18 për dokumentet e udhëti mit
Rregullorja e UNMIK-ut numër 2000/13 për regjistrin civil qendror
Rregullorja e UNMIK-ut numër 2005/16 për lëvizjen e personave brenda dhe jashtë Kosovës
Në tetor të viti t 1999, UNMIK-u miratoi një rregullore për librezat e përkohshme të regjistrimit 
dhe targat e automjeteve në Kosovë
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/10 për ndalimin e kalimit të paautorizuar të kufi rit shtetëror/
administrati v
Ligji për dokumentet e udhëti mit numër 03/L-037, Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 27 
/ 2008
Ligji për kontrollin dhe vëzhgimin e kufi rit shtetëror, ligji nr. 04/L-072, Gazeta zyrtare e Republikës 
së Kosovës nr. 02 / 2012
Udhëzimi administrati v për regjistrimin e automjeteve me targat KS, Gazeta zyrtare e Republikës 
së Kosovës nr. 24/2011 
Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës për menaxhimin e integruar të kufi rit, Ministria e 
punëve të brendshme e Republikës së Kosovës, qershor 2009





“...Ky hulumtim ofron dëshmi të detajuara dhe të dokumentuara mirë se si regjimi i ndryshueshëm 
tregtar i Serbisë me Kosovën nuk e pranon Kosovën si një territor unik të veçantë doganor, faktin 
se si Serbia ka punuar të prish tregtinë e lirë në kundërshtim me CEFTA 2006, si dhe pasojat në 
fushën e humbjeve të ardhurave publike. Ky raport pranon se, duke pasur parasysh regjimin e 
dyfishtë në fuqi, vëllimi i qarkullimit tregtar ndërmjet Serbisë dhe Kosovës nuk është i mundur të 
paraqitet pa një shkallë të pasaktësisë. Në bazë të të gjeturave, llogaritet se deri 40% të tregtisë 
zhvillohet nëpër kanale joformale. Pasi që ky vlerësim është nxjerrë nga një hulumtim i kryer në 
mesin e afaristëve të regjionit të Sanxhakut, është me rëndësi të theksohet se është e besueshme 
që ky është kufiri i poshtëm i vlerësimit, dhe saktësinë e saj duhet trajtuar me kujdes. Përparësia 
e përdorimit të metodës së drejtpërdrejtë të vlerësimit të shkallës së tregtisë joformale ndërmjet 
Kosovës dhe Serbisë të bazuar në hulumtim është që ky lloj hulumtimi ofron një shikim brenda në 
përbërjen e këtij lloji të tregtisë (llojet e aktiviteteve të involvuara), si dhe nxitjet për përdorimin 
e kanaleve joformale në dritën e barrierave të shumta doganore dhe jodoganore. Ky hulumtim 
poashtu hedh dritë në aspektet sociologjike dhe bihejvioristike (të sjelljes) të kërkimit të 
mbështetjes në sektorin joformal. Trashëgimia e tregut unik dhe afërsia me prodhimet, praktikat 
afariste, gjuha dhe faktorët tjerë, mbesin faktor të rëndësishëm të shtytjes së dinamizmit tregtarë 
ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, si në atë formal ashtu edhe në atë joformal. Ky raport është 
plotësisht në pajtim me të gjeturat dhe dëshmitë e grumbulluara në punën tonë në terren...”

Vesna Bojiçiq- Gjeliloviç, PhD

„...Publikimi I këtij studimi do të jetë mëse I drejtë sepse bindshem tregon që tregtia në mes 
Kosovës dhe Serbisë është e dobishme për Serbinë, mbi të gjitha për shkak të nivelit të lartë të 
eksportit dhe efektit pozitivë në prodhimtari, nivelit të punësimit, zvogëlimit të borxheve nga 
jashtë si dhe deficitin aktual bankar. Për shkak të prezentimit të detalizuar të rregulloreve ligjore, 
ky studim do të ketë dobi të madhe për palët që shqyrtojnë ceshtjet juridike që në vetvete synojnë 
apo që tashme kanë marrëdhenjë tregtare në mës të Kosvës dhe Serbisë. Përmbajtja e studimit 
poashtu do të jetë e dobishme në krijimin e nje atmosfere të presionit pozitivë karshi institucioneve 
kompetente me qellim të permirësimit të legjislacionit dhe rrjedhimisht në permirësimin e 
marrdhenjeve tregtare ku e terë popullata e Kosovës dhe Serbisë do të jenë perfitues.” 

Profesor Mllagjen Kovaçeviq, PhD

“...Në ambientin sekret të tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vetëm krahasimi i të dhënave 
të dy palëve ka hedhur dritën në gjetjet e jashtëzakonshme. Ky publikim është një kontribut i 
shkëlqyeshëm për vazhdimësinë e studimit paraprak dhe duhet të ndihmon krijuesit e politikave të 
miratojnë vendime në të mirën e popullatës.Ndoshta është një dukuri unike sot në botë që të rinjtë 
janë më konservatorë se prindërit e tyre. Ky dokument me të drejtë pranon trajtimin joadekuat të 
Kosovës nga ana e Serbisë. Si rezultat i drejtpërdrejt i izolimit, Kosova tani e ndërton autostradën e 
re në drejtim të Shqipërisë si rrugë më të besueshme për transport. Nga hapja ndaj bashkëpunimit 
do të kenë përfitim të gjithë, përveç ndërmjetësuesve kriminelë të cilët do të jenë humbës...”

Leon Malazogu

PJESË NGA RECENZIONI






