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Vlerësimi i zbatimit të masës reciproke ndaj Serbisë

Zbatimi i vendimit të datës 31 mars 2020
Raporti paraqet të dhënat mbi zbatimin e vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës
31 mars 2020 mbi masën reciproke ndaj Serbisë dhe mbulon periudhën 1 prill-27 maj 2020.
Raporti është i ndarë në dy indikatorët të cilët janë subjekt i vendimit të datës 31 mars dhe
indikatorë të tjerë të vlerësuar të rëndësishëm nga institucionet relevante, të shoqëruar me
anekse. Në fund, aneksi përmban tabelën me mallrat e importuara dhe eksportuara në Serbi dhe
nga Serbia për këtë periudhë.
Sipas vendimit në fjalë në marrëdhëniet tregtare me Serbinë, emërtimet e përdorura në
dokumentet si në vijim duhet të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe
legjislacionin në fuqi:
1. Certifikata fitosanitare dhe dokumentacioni shoqërues për produktet ushqimore dhe jo

ushqimore me prejardhje bimore dhe joshtazore që i nënshtrohen kontrollit fito sanitar në
kufi;
2. Certifikata veterinare dhe dokumentacioni shoqërues për produktet ushqimore dhe jo

ushqimore me prejardhje shtazore që i nënshtrohen kontrollit veterinar në kufi.
Për të monitoruar zbatimin e këtyre masave te reciprocitetit, më datën 22 prill 2020, Ministria e
Ekonomisë, Punësimit, Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike, ka
themeluar me vendim grupin ndërinstitucional për monitorimin e zbatimit të masave të
reciprocitetit të vendosur ndaj Serbisë, grup i cili kryesohet nga u.d. sekretari i përgjithshëm i
MEPTINIS me anëtarësim nga: drejtoritë përkatëse brenda MEPTINIS, Dogana, AVUK dhe
Policia Kufitare. Grupi Nderinstitucional ka vlerësuar dhe analizuar zbatimin e masave të
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reciprocitetit dhe ka sjellë këtë draft raport për shqyrtim nga kabineti i Ministres për Ekonomi,
Punësim, Tregti Industri, Ndërmarrësisë dhe Investime Strategjike.

Raporti
Lidhur me dy indikatorët e lartpërmendur, respektivisht dy masat që janë subjekt i reciprocitetit,
nga të dhënat e Doganës së Republikës së Kosovës del se në periudhën 1 deri 21 prill janë kthyer
gjithsej dy (2) kamionë të cilët kanë pasur destinim Kosovën. Njëri kamion është kthyer për
shkak të emërtimit jo të duhur të Kosovës (APKiM dhe 1244) ndërsa kamioni tjetër për shkak të
skadimit të regjistrimit të rimorkios. Ndërsa, në periudhën 21 Prill-27 Maj ka pasur një kthim të
kamionit me produktin e fasules me origjinë nga Kirgistani, pasi që emërtimi në dokument i
shtetit të Kosovës nuk ka qenë në përputhje me termat kushtetues.
Po ashtu pas marrjes së vendimit për reciprocitet kishte ndodhur edhe një diskriminim tjetër nga
ana e institucionit të doganës së Serbisë, e cila ka sjellë një vendim te ri ku ka potencuar që për
arsye që është kthyer malli për dokumente jovalide nga fitosanitari, mauna në fjalë duhet të del
nga territori i Serbisë në afat prej 48 orëve në të kundërtën e gjithë dërgesa do të konfiskohet nga
dogana serbe. Mauna në fjalë është detyruar që të kthehet përsëri në Prishtinë për zhdoganim në
Republikën e Kosovës, pasi që nuk është mbajtur përgjegjësi nga asnjëra palë as nga dogana
serbe dhe as nga fitosanitari, dhe po ashtu edhe importuesi në Serbi ka deklaruar se këto janë
vendime të shtetit të Serbisë dhe nuk mund që ti kundërvihet shtetit të tyre.
Dhe së fundmi me datë 01.05.2020 një kompani Kosovare ka pasur një dërgesë, rieksport nga
Kosova për në Serbi ku produkti është importuar në Kosovë nga Turqia, por pas një marrëveshje
me një klient të kompanisë Kosovare në Serbi është vendosur që malli si destinim përfundimtar
ta ketë Serbinë. Kompania ka përgatitur të gjithë dokumentacionin përkatës sipas standardeve
ndërkombëtare në marrëveshje me kompaninë importuese serbe ku edhe është marrë aprovimi
nga inspektori fitosanitar Serb në PK në Preshevë se dokumentacioni përcjellës është në rregull.
Në momentin që mauna ka arritur në kufi në PK në Preshevë sipas inspektorit fitosanitar Serb
dokumentacioni i kompanisë është refuzuar si jo valid pasi që është theksuar Republika e
Kosovës dhe nuk është në përputhje me ligjin e Serbisë për ushqim gjegjësisht neni 71 i ligjit
41/09 dhe 17/19. Mauna është detyruar që të kthehet përsëri në Kosovë për zhdoganim, pasi që
nuk është mbajtur përgjegjësi nga asnjëra pale, as nga dogana serbe dhe as nga fitosanitari.
Mirëpo pas këtij rasti ka pas edhe dy eksporte për tregun Serb të cilat janë eksportuar dhe lejuar
të futen në tregun Serb, me datën 04.05.2020. 18 ton fruta të ngrirë (dredhëza) dhe 15 ton
boronicë organike.
Për detajet teknike të formës së lëshimit të dy certifikatave nga autoritetet Serbe shih aneksin nr.
1, kopja e certifikatës veterinare të lëshuar nga autoritetet serbe, e datës 24.04.2020 dhe kopja e
certifikatës fitosanitare e lëshuar nga autoritetet Serbe e datës 01.04.2020.
Në periudhën 1-30 prill 2020 janë importuar mbi 15 milion euro nga Serbia ndërsa janë
eksportuar nga Kosova në Serbi mbi 1 milion euro. Në periudhën 1-27 Maj 2020 janë importuar
mbi 15 milion euro nga Serbia ndërsa janë eksportuar nga Kosova në Serbi rreth 2 milion euro.
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Produktet që më së shumti janë importuar janë: dema dhe mëzate, grurë, ushqime të tjera për
kafshë. Ndërsa, produktet që më së shumti janë eksportuar ishin: linjiti, paleta prej druri, mana.
Shih aneksin 4 për shkëmbimet tregtare me Serbinë, periudha 01.04-30.04.2020 dhe 01.0527.05.2020.
Ndërsa ekziston dyshimi që certifikatat që lëshohen për Kosovë janë të formatit tjetër me ato që
lëshohen për shtetet tjera.
Rekomandim 1
Opsion 1:
Status quo, të lihet në fuqi vendimi i datës 30.03.2020, për dy certifikatat. Të vëzhgohet reagimi i
Serbisë pas disa ndryshimeve në certifikatat që lëshohen nga AUVK, duke shtuar termin Kosovë.
Opsion 2:
Qeveria të anulon masën e reciprocitetit për këto dy certifikata, shfuqizon vendimin e datës
31.03.2020, meqë tanimë AUVK e ka të qartë se çka duhet të kërkohet dhe e ka obligim të
kërkon këto elemente në vazhdimësi.

Certifikatat që lëshohen nga AUVK
Një qështje tjetër ka të bëj me certifikatat që lëshon AUVK ku mund të vërehet që emërtimi i
certifikatës fitosanitare i lëshuar nga AUVK në marrëdhëniet tregtare me Serbinë është vetëm
“Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë”, pra nuk specifikohet emri “Kosovë”. Shih aneksin nr. 3.
kopje e certifikatës fitosanitare e lëshuar nga AUVK.
Rekomandim 2
Rekomandohet AUVK që për të gjitha certifikatat sanitare dhe veterinare që lëshohen në raport
me Serbinë, në këtë rast edhe për shtetet tjera të figurojë emri i shtetit të Kosovës tek emri i
agjencisë, pra “Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës e Republikës së Kosovës“ ose “Agjencia e
Ushqimit dhe Veterinës e Kosovës”, si dhe tek pjesa ku lëshohën certifikatat fitosanitare dhe
veterinare të jetë si në vijim: emri i qytetit / emri i vendit, p.sh. Prishtinë / Kosovë.

Përdorimin e shenjës XK dhe XS
Lidhur me diskutimin që u bë në takimin e datës 30 Prill të grupit ndërinstitucional për
monitorimin e zbatimit të reciprocitetit lidhur me terminologjinë “XK”, nga përfaqësuesi i
Doganës u theksua se marrëdhëniet tregtare të Kosovës me BE-në janë specifikuar me
Rregulloren e Këshillit 2007/2000 të Shtatorit të vitit 2000. Kjo Rregullore e njeh Kosovën si një
territor unik doganor dhe prodhimet e Kosovës janë përjashtuar nga tarifat doganore. Kosova ka
përfituar nga Masat Autonome Tregtare të BE-së, të cilat kanë mundësuar eksportin e produkteve
të Kosovës në BE. Mirëpo, në marrëdhëniet tregtare të Kosovës me BE-në referuar rregullores së
Këshillit 2007/2000 të Shtatorit të vitit 2000, në asnjë pikë nuk gjendet terminologjia “XK”, për
të cilën u diskutua në takim. Sipas disa kërkimeve të thjeshta në Google del se “XK” derivon si
terminologji e përkohshme në kuadër të UN 1244 (https://ëëë.cia.gov/library/publications/the3

ëorld-factbook/geos/print_kv.html). Siç dihet tashmë në fuqi nga viti 2016 është MSA që
rregullon marrëdhëniet tregtare në mes të Kosovës dhe BE-së. Sipas disa certifikatave doganore
mund të vërehet që Serbia nuk heziton që në këto certifikata të përdorë terminologjinë “XK”.
Megjithatë, ka raste ku mjaft shpesh Serbia përdor edhe termin “Kosovo”, mirëpo ka edhe raste
kur i referohet vetëm me “XK” dhe emri i qytetit (kjo mund të vërehet në dokumentacionin e
pranuar nga Dogana me datë 29 Prill 2020). Shqetësimi i ngritur në takim me datë 30 Prill ishte
që ka raste të evidentuara kur certifikata ka terminologjinë “XK” vetëm me emër të qytetit të
Kosovës dhe nuk është i shënuar emri i plotë i Kosovës. Prandaj, në takim u kërkua që të shihet
mundësia por gjithmonë pa dëmtuar relacionet me partnerët tregtarë dhe në respektim të plotë me
obligimet ndërkombëtare që ka ndërmarrë Kosova, që mos të pranohen certifikatat e tilla kur
emri i Kosovës nuk prezantohet por prezantohet vetëm emri i qytetit të Kosovës, p.sh, Gjilan,
XK konsiderohet se nuk do të duhej të jetë por do të duhej të jetë Kosovo, XK ose vetëm Kosovo
së bashku me emrin e qytetit (Gjilan, Kosovo). Vlen të theksohet se “XK“ gjendet edhe në MSA,
por që është e nënshkruar nga Kosova sipas marrëveshjes së Brukselit. Poashtu, siç e përdorë
Kosova “XK“ të njëjtin kod e përdorë edhe Serbia si “XS“. Shih aneksin 4 dokumentin doganor
për ilustrim.
Rekomandim 3
Rekomandohet Ministria e Financave dhe Transfereve/Dogana e Kosovës që në marrëdhëniet
tregtare me Serbinë, të mos njohin dokumentacione të lëshuara nga autoritetet Doganore Serbe
duke ju drejtuar Kosovës me mbishkrimin XK dhe emrin e qytetit, nëse nuk përmendet Kosova.
Të pranohen vetëm alternativat në mënyre reciproke si: Serbia–Kosovo apo Republic of Serbia –
Republic of Kosovo.

Barrierat tjera tregtare që nuk hyjn në domenin e
vendimit të reciprocitetit
-

-

-

-

Me datën 21.04.2020 në Pikat e Kalimit Kufitar me Republikën e Serbisë, si pasojë e një
vendimi të lëshuar nga autoritetet serbe janë ndaluar përkohësisht qarkullimi (hyrja) në
Serbi i kamionëve duke përfshirë edhe kamionët me targa RKS dhe KS. Kjo çështje është
zgjidhur tashmë.
Bazuar në informatat e pranuara nga Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit
(QKMK), gjatë kësaj periudhe raportuese ne kemi pranuar informacionet se pala serbe në
mënyrë sporadike nuk ka lejuar kalimin e maunave me mallra apo edhe atyre të zbrazët
përmes PKK-ve në Merdarë, Jarinje dhe Bërnjak.
Sipas informacioneve të marra nga terreni nga PKK-të, kemi marrë informacionet se pala
serbe kthimin e transportuesve e arsyeton se ata duhet të parashtrojnë kërkesa pranë
Zyrës Ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë, për të hyrë në territorin e Serbisë dhe kërkesa të
dërgohet përmes emailit teretnitransportrs@gmail.com.
Vlen të potencohet se pala serbe nga data 21.04.2020 ka filluar të ndërmarrë këto
veprime. Fillimisht, duke mos lejuar hyrjen e maunave me regjistrim të Kosovës (KS dhe
RKS) dhe pastaj më vonë ka lejuar hyrjen e tyre.
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-
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Gjersa rastet e kthimit të transportuesve nga pala serbe në PKK ende vazhdojnë për
maunat me regjistrim të Serbisë dhe maunave me regjistrim të vendeve të tjera të cilat
duan të dalin nga Kosova. Të gjitha këto veprime pala serbe i lidhë me arsyetimin e
lartcekur se për të hyrë në territorin e Serbisë duhet kërkesa të dërgohet përmes emailit
teretnitransportrs@gmail.com.
Për rastin në fjalë grupi punues për monitorimin e masës së reciprocitetit ka reaguar tek
autoritetet si: CEFTA, Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC), Zyra e BE-së në
Prishtinë dhe Komisioni Evropian në Bruksel.
Marrëveshja për IBM (3 dhjetor 2011) dhe Protokolli Teknik për IBM (23 shkurt 2012)
paraqesin marrëveshjen e parë e nënshkruar ndërmjet dy vendeve, që ka mundësuar rivendosjen e autoriteteve shtetërore Kosovare në dy pikë-kalime kufitare në Jarinje dhe
Bërnjak. Sa i takon Marrëveshjes së IBM (MIK), përkatësisht për ndërtimin e objekteve
të përhershme të MIK, Kosova ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në përfundimin e
dizajnit final të projekteve në bashkëpunim me BE-në dhe UNOPS-in si partner
implementues për ndërtimin e tyre. Marrëveshjet parashohin ndërtimin e 6 pikave të
kalimit të përhershëm, me përkrahje te fondeve të BE-së; 3 pika kalime kufitare në
territorin e Kosovës - Merdare, Mutivoda dhe Bërnjak dhe 3 në territorin e Serbisë –
Jarinje, Dheu i Bardhë dhe Muçibabë.
Ndërsa sa i përket zbatimi te vulave doganore Dogana e Kosovës pohon se në këtë
periudhë raportuese nuk është prezantuar tek ne ndonjë informacion se pala serbe ka
kthyer maunat për shkak të vulave doganore të Doganës së Kosovës.

Shenja kombëtare e konformitetit të Serbisë e vendosur
në produktet e importuara në Kosovë
Për Republikën e Kosovës është e pranueshme shenja e konformitetit "CE" e Bashkimit
Evropian dhe dokumentet përkatëse të konformitetit të lëshuara nga trupa për vlerësim të
konformitetit të akredituar sipas standardeve përkatëse.
Kurse dokumentet përkatëse dhe shenja e tjera të huaja të konformitetit, do të jenë të pranueshme
në Republikën e Kosovës, vetëm nëse për të njëjtat ka marrëveshje ndërkombëtare të lidhur nga
Republika e Kosovës.
Pas kalimit të gjendjes emergjente dhe rihapjes së objekteve tregtare, inspektorati i tregut i
MEPTINIS do të ndërmerr veprime ligjore në gjitha rastet kur nuk respektohen ligjet dhe aktet e
lartë cekura, si dhe ligjet e tjera të cilat i mbikëqyrë inspektorati i tregut.
Rekomandim 4
Rekomandohet që të ketë kontrolle më të shpeshta nga Inspektorati i Tregut i MEPTINIS dhe
brenda muajit të identifikohen dhe largohen nga tregu rastet në marrëdhëniet tregtare me Serbinë,
të cilat nuk janë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me marrëveshjet ndërkombëtare të
lidhura nga Republika e Kosovës.
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Aneksi 1, kopja e certifikatës së veterinës e lëshuar nga autoritetet Serbe e datës 24.04.2020
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Aneksi 2, kopja e certifikatës fitosanitare e lëshuar nga autoritetet Serbe
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Aneksi 3: kopja e certifikatës fitosanitare e lëshuar nga AUVK

8

Aneksi 4: Dokumenti doganor
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Aneksi 5:
Prej: 01.04.2020 deri 30.04.2020
IMPORT
Nr. Deklaratave
2020

IM4

XS - SËRBIA

Total

Neto Kg

Vlera

1851

43,747,992.11

15,159,897.24

1851

43,747,992.11

15,159,897.24

EXPORT
Nr. Deklaratave
2020

EX1

XS - SËRBIA

Total

Neto Kg

Vlera

140

1,827,223.55

1,116,618.73

140

1,827,223.55

1,116,618.73

Prej: 01.05.2020 deri 27.05.2020

IM4 - IMPORT
Nr. Deklaratave
202
0
Total

IM4

XS - SËRBIA

Neto Kg

Vlera

2104

39,201,549.48

15,131,365.92

2104

39,201,549.48

15,131,365.92

EXPORT
Nr. Deklaratave
202
0
Total

EX
1

XS - SËRBIA

Neto Kg

Vlera

200

2,304,834.02

1,780,381.09

200

2,304,834.02

1,780,381.09

10

