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I. Përmbledhje Ekzekutive 

 
Ky studim është kryer për t'iu përgjigjur nevojave të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare për 

identifikimin e gjendjes aktuale të transportit ndërkombëtar të mallrave në Kosovë. 

 
 

Ky studim siguron informacione relevante mbi gjendjen e transportit rrugor ndërkombëtar të 

mallrave në Kosovë, duke përfshirë gjendjen aktuale sa i përket anëtarësimit të Kosovës në 

organizmat relevant ndërkombëtar dhe vështirësitë me të cilat aktualisht përballet ky sektor. 

 

 
Gjetjet e këtij studimi tregojnë se sektori i transportit rrugor ndërkombëtar i mallrave në Kosovë 

po përballet me probleme serioze në lidhje me transportin e mallrave në disa nga vendet fqinje 

por edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Problemet janë nga ato të mosnjohjes së tabelave dhe 

dokumenteve personale të shoferëve nga ana e shtetit të Serbisë dhe atij të Bosnjës dhe 

Hercegovinës, nevojës për pajisje për viza udhëtimi në vendet e Bashkimit Evropian, mungesës 

së marrëveshjeve bilaterale që rregullojnë çështjen e transportit të mallrave në mes të vendeve 

respektive, deri tek ato të mungesës së anëtarësimit të Kosovës në organizmat ndërkombëtar që 

rregullojnë çështjen e transportit siç janë: marrëveshja e kartonit të gjelbër, TIR dhe ATA Carnet, 

CEMT, ADR, etj. Kjo situatë ka shkaktuar atë që shumica e mallrave që importohen nga vendet e 

Bashkimit Evropian por edhe nga disa prej vendeve regjionale, transportohen në Kosovë nga ana 

e transportuesve të vendeve tjera, ku prijnë transportuesit nga Serbia dhe Maqedonia e Veriut. 

 

 
Janë dhënë një sërë rekomandimesh për ta përmirësuar gjendjen aktuale të sektorit të 

transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave, gjë që do të mundësonte rritjen e kapacitetit te 

këtij sektori të rëndësishëm ekonomik dhe rritjen e aftësisë së tij konkurruese. 
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II. Sfondi 

 
Kosova pas përfundimit të luftës në vitin 1999, doli me një infrastrukturë të shkatërruar, 

përfshirë edhe infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore. Shumicës së kompanive që kishin në 

dispozicion mjete të transportit të mallrave, të njëjtat ju ishin plaçkitur ose shkatërruar gjatë 

luftës. 

Pas vitit 1999 dhe vendosjes së Administratës ndërkombëtare në Kosovë, shumica e transportit 

të mallrave për në Kosove është realizuar përmes mjeteve të transportit, pronë e Kompanive jo- 

Kosovare. Vështirësi shtesë në organizimin e transportit nga ana e Kompanive vendore, sillte fakti 

i mosnjohjes së patentë shoferëve të lëshuar nga ana e autoriteteve ndërkombëtare dhe 

vendore, kërkesa për viza hyrëse për drejtuesit e makinave, mos njohja e tabelave të regjistrimit, 

mungesa e anëtarësimit të Kosovës në organizma ndërkombëtar siç janë kartoni i gjelbër, 

Konventa për transit (TIR Carnet), Konventa për import të përkohshëm (ATA Carnet),etj. 

Edhe pas shpalljes së Pavarësisë së vendit në 2008, situata nuk është përmirësuar shumë. 

Vozitësit Kosovar nuk mund të futen në vendet e BE-së, pa posedim të një vize valide udhëtimi 

dhe patentë shoferi ndërkombëtar. Në anën tjetër vendet në fqinjësi (Serbia dhe Bosnja dhe 

Hercegovina) vazhdojnë të mos njohin as një dokument personal apo të makinave, të lëshuara 

nga ana e Autoriteteve Kosovare. Për çdo rast të hyrjes në Serbi, autoritetet serbe i detyrojnë 

vozitësit Kosovar që të vendosin afishe (stikersa) që i mbulon simbolet e shtetit të Kosovës në 

tabelat e tyre të automjeteve. 

Nga viti 2006, Kosova është anëtare e organizatës regjionale për tregti të lirë -CEFTA. Kjo 

marrëveshje rregullon çështjet e shkëmbimit tregtar në mes të vendeve anëtare, por 

njëkohësisht synon lehtësimin e kalimit me mallra të kufirit mes vendeve anëtare. Fatkeqësisht 

përkundër marrëveshjes në fuqi, transportuesit Kosovar hasin në vështirësi të shumta me rastin 

e kalimit te kufirit por edhe të transportit të mallrave brenda territorit të disa prej vendeve 

anëtare të CEFTA-s. 

Nga viti 2016, Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e Stabilizim Asociimit me BE-në, gjë që 

mundëson shkëmbimin e lirë të mallrave (pa taksa) me vendet e BE-së. Edhe kjo marrëveshje 

nuk është duke gjetë një implementim të plotë për shkak të vështirësive që transportuesit 

Kosovar kanë për të transportuar mallra në vendet e BE-së. Si pasojë, shumica e kompanive 

Kosovare që importojnë nga apo eksportojnë në vendet e BE-së, janë të detyruara të 

angazhojnë kompani të huaja transportuese, që kryesisht vijnë nga Serbia dhe Maqedonia 

Veriore. 
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Edhe transporti hekurudhor i mallrave është duke kaluar nëpër vështirësi të shumta dhe 

shfrytëzimi i hekurudhës për transport ndërkombëtar të mallrave është minimal. Aktualisht 

Kosova ka vetëm një lidhje ndërkombëtare hekurudhore, e cila lidh Kosovën me Republikën e 

Maqedonisë Veriore. Përkundër ekzistencës së lidhjes hekurudhore në mes të Kosovës dhe 

Serbisë, lidhje hekurudhore që shkon përmes veriut të Kosovës, Kosova dhe Serbia akoma nuk 

kanë arritur ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e kësaj linje për transport ndërkombëtar të 

mallrave. 

Në përpjekje që ta harmonizoj legjislacionin e vet me atë të BE-së, Kosova ka aprovuar një numër 

të Ligjeve që rregullojnë çështjen e transportit rrugor të mallrave. Kosova është po ashtu pjesë e 

Traktatit për themelimin e komunitetit të transportit në mes të Unionit Evropian dhe vendeve të 

Evropës Juglindore, ku bëjnë pjesë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia Veriore, 

Kosova, Serbia dhe Mali i Zi. 

Transportuesit Kosovar janë të organizuar në një shoqate që përfaqëson interesat e tyre. Janë 28 

anëtarë (nga mbi 100 të tillë) janë që merren me transport ndërkombëtar. Shoqata është 

themeluar në Qershor të vitit 2020, në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës. Shoqata ka bërë 

kërkesa të vazhdueshme për përmirësimin e situatës se tyre duke takuar Institucionet relevante 

qeveritare përfshirë kërkesën për përditësimin e të dhënave për kompanitë e licencuara të 

transportit. Sipas shoqatës, Ministria e transportit nuk i filtron dhe përditëson të dhënat e 

kompanive përkundër kërkesës së bërë përmes Odës Ekonomike të Kosovës që të bëhet filtrimi 

dhe pastrimi i të dhënave të kompanive jo-aktive. 

 

 
III. Te dhënat dhe metodologjia 

 
Ky hulumtim është realizuar duke aplikuar hulumtimin në zyre dhe po ashtu edhe përmes 

takimeve dhe intervistave (fokus grup) me kompanitë kryesore të cilat janë të angazhuara në 

transport ndërkombëtar të mallrave, agjensionet shpedituese si dhe zyrtarët përgjegjës për 

transport rrugor të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës. 

Kosova gjatë vitit 2020 ka pasë një import të mallrave në vlerë prej 3.27 miliard euro, kurse 

eksporti ka arritur vlerën e 439 milion euro-ve.1 
 
 
 
 

1 Dogana e Kosovës, Raporti vjetor për 2020 



7 

 

 

 

 

Gjatë 5 mujorit të parë të vitit 2021 (Janar-Maj 2021) vërehet një rritje e konsiderueshme e 

importit por edhe eksportit, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020. 

Importi gjatë kësaj periudhe është rritur për 498.7 milion euro ose 43.04 %. Kjo është një rritje 

e pazakontë krahasuar me një rritje mesatare të importit, që për shumë vite nuk ka kaluar 10% 

rritje vjetore. Tabela nr.1 prezanton të dhënat mbi importin për periudhën Janar-Maj 2021 dhe 

krahasimin me periudhën e njëjtë të vitit 2020. 
 
 
 

Periudha Vlera e importit Diferenca % 

Janar-Maj 2020 1,158,637,264.08   

Janar-Maj 2021 1,657,377,477.15 498,740,213.07 43.04 

Tabela nr. 1. Importi i mallrave Janar-Maj 2020/2021 

Edhe eksporti i mallrave ka njohur një rritje të madhe për gjatë periudhës janar-maj 2021 

krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Eksporti gjatë kësaj periudhe është rritur për 

101.2 milion euro ose 66.47%. Edhe kjo rritje e eksportit paraqet një rritje të pazakontë, pasi 

për shumë vite rritja e eksportit brenda një viti nuk ka kaluar 10%. Tabela 2 prezanton të 

dhënat mbi eksportin për periudhën janar-maj 2021 dhe krahasimin me periudhën e njëjtë 

të vitit 2020. 
 

Periudha Vlera e eksportit Diferenca % 

Janar-Maj 2020 152,395,201.90   

Janar-Maj 2021 253,688,896.56 101,293,694.66 66.47 

Tabela nr.2. Eksporti i mallrave janar-maj 2020/2021 
 

 
Kosova ka të nënshkruar disa marrëveshje të tregtisë së lirë, prej të cilave më të rëndësishmet 

janë: 

• Marrëveshja e Stabilizim Asociimit me Bashkimin Evropian (MSA); 

• Marrëveshja për Tregti të Lirë e Evropës Qendrore (CEFTA); 

• Marrëveshja për Tregti të Lirë me Turqinë dhe 

• Marrëveshja për Tregti të Lirë me Mbretërinë e Bashkuar (2021). 

Si rezultat i këtyre marrëveshjeve për tregti të lirë, pjesa dërmuese e mallrave që vijnë nga vendet 

që përfshihen në këto marrëveshje, është e liruar nga pagesa e detyrimit doganor. Si rezultat, 

pjesa më e madhe e importit të mallrave në Kosovë, vjen nga këto vende. Te dhënat e nxjerra 

nga Dogana e Kosovës dhe të prezantuara në tabelën e mëposhtme, tregojnë që Kosova 
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pjesën më të madhe të importit e realizon nga vendet e Bashkimit Evropian (44.73%), vendet e 

CEFTA-se (18.67%), Turqia (12.50%) dhe Kina (9.11%). 
 
 
 

Importi për periudhën janar-maj 2021 Vlera ne Euro % 

Importi nga BE 741,338,242.52 44.73 

Importi nga CEFTA 309,494,442.70 18.67 

Importi nga Turqia 207,186,044.21 12.50 

Importi nga Kina 150,911,164.90 9.11 

Importi nga vendet tjera 248,447,582.82 14.99 

Importi ne total 1,657,377,477.15 100.00 
 

Tabela nr.3. Vendet kryesore prej nga importohen mallrat në Kosovë 
 

 
Edhe eksporti i mallrave nga Kosova është i koncentruar në disa grupe të vendeve apo vende 

individuale. Mallrat Kosovare më së shumti eksportohen në vendet e CEFTA-s (38.54%), pastaj 

në vendet e Bashkimit Evropian (32.32%), SHBA (14.87)%, Zvicër (7.39%) dhe vendet tjera 

(6.87%). 
 

Eksporti për periudhën Janar-maj 2021 Vlera ne euro % 

Eksporti në CEFTA 97,778,893.51 38.54 

Eksporti në EU 82,000,651.19 32.32 

Eksporti në SHBA 37,730,708.31 14.87 

Eksporti në Zvicër 18,753,476.90 7.39 

Eksporti në vende tjera 17,425,166.65 6.87 

Eksporti ne total 253,688,896.56 100.00 
 

Tabela nr.4. Vendet kryesore ku eksportohen mallrat nga Kosova 

Sipas të dhënave të publikuara nga ana e Doganës së Kosovës për vitin 2020, në transportin e 

përgjithshëm rrugor të mallrave kanë marrë pjesë transportues nga vende të ndryshme. Tabela 

e mëposhtme tregon që gati gjysma e peshës së mallrave që janë importuar apo eksportuar në 

dhe nga Kosova (47.08%) është transportuar duke shfrytëzuar mjete jo-Kosovare të transportit. 

Nga këto vende prinë Serbia, transportuesit e së cilës kanë transportuar 16.78% të totalit të 

mallrave, e ndjekur nga transportuesit e Maqedonisë Veriore me një pjesëmarrje prej 13.05% 

dhe transportuesit shqiptar me 5.19%. 
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Nr. 

Vendi i origjinës së mjetit të 
transportit 

Pesha bruto në 
ton 

Pjesëmarrja në 
% 

1 Kosova 3,145,428.36 52.92 

2 Serbia 997,187.92 16.78 

3 Maqedonia e Veriut 775,373.13 13.05 

4 Shqipëria 308,298.54 5.19 

5 Mali i Zi 134,015.96 2.25 
6 Turqia 85,870.27 1.44 

7 Bullgaria 73,119.63 1.23 

8 Vendet tjera 424,126.62 7.14 
 Pesha bruto në total 5,943,420.43 100.00 

 
 

Tabela nr.5. Vendet prej nga kanë qenë transportuesit kryesor ndërkombëtar të mallrave në 

Kosovë gjatë vitit 2020 

 

 
III.i. Transporti i mallrave ne Import 

Duke e pasë parasysh faktin që gjatë vitit 2020 kemi kaluar nëpër një situatë të pazakontë për 

shkak të shfaqjes së pandemisë COVID19, gjë që ka ndikuar edhe në mbylljen e përkohshme të 

shteteve apo edhe të rrugëve të cilat janë shfrytëzuar për shume vite për transport të mallrave, 

një analize më detale është bërë duke shfrytëzuar të dhënat e publikuara nga ana e Doganës së 

Kosovës për periudhën Janar-Qershor 2021. Kjo periudhë vlerësohet se ka qenë më pak e ndikuar 

nga masat anticovid dhe si periudhë kur tregtia dhe transporti ndërkombëtar i është kthyer 

normalitetit në një mase të madhe. 

Duke analizuar vendet eksportuese prej nga importohet më së shumti në Kosovë, të dhënat e 

publikuara nga ana e Doganës se Kosovës për periudhën janar-qershor 2021 tregojnë që pesha 

më e madhe e mallrave është importuar nga Shqipëria, me një pjesëmarrje prej 30.57% të 

peshës së përgjithshme të mallrave të importuara, e percjellur nga Republika e Maqedonisë 

Veriore, prej nga janë importuar 17.23% e peshës së mallrave si dhe Republika e Serbisë prej 

nga janë importuar 13.55% e sasisë së përgjithshme të mallrave të importuara gjatë kësaj 

periudhe. 
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Nr. Vendi eksportues Pesha në ton % 

1 Shqiperia 683,056 30.57 

2 Maqedonia e Veriut 385,023 17.23 

3 Serbia 302,682 13.55 

4 Turqia 116,492 5.21 

5 Greqia 97,728 4.37 

6 Mali i Zi 74,864 3.35 

7 Gjermania 67,028 3.00 

8 Kroacia 45,321 2.03 

9 Bullgaria 44,476 1.99 

10 Italia 43,116 1.93 

11 Austria 36,551 1.64 

12 Bosnja dhe Hercegovina 15,252 0.68 

13 Te tjera 322,496 14.44 
 Total 2,234,084 100.00 

 

Tabela nr.6. Sasia e mallrave në import në Kosovë për periudhën Janar-Qershor 2021, e ndarë 

sipas vendeve eksportuese. 

 

 
Të dhënat e prezantuara në tabelën e mësipërme konfirmojnë atë që është vërejtur vit pas viti 

që nga viti 2012, që ndërtimi i autostradës Kosove-Shqipëri si dhe aplikimi i masave lehtësuese 

për kompanitë transportuese Kosovare, ka ndikuar në rritjen e importit të mallrave që vijnë nga 

dhe përmes Republikës së Shqipërisë. Vlerësohet që ndikim në këtë rritje ka pas edhe shfrytëzimi 

gjithnjë e më i madh i kapaciteteve portuale të Portit të Durrësit, prej nga importohet dhe 

eksportohet një pjesë e madhe e mallrave për nevoja të tregut Kosovar. 

Një analizë shtesë është bërë në identifikimin e nacionalitetit të mjeteve të transportit të cilat 

janë shfrytëzuar në importin e mallrave nga vendet specifike, nga të cilat Kosova importon më 

së shumti. 

Të dhënat e analizuara tregojnë që tek importi i mallrave nga Shqipëria në Kosovë për periudhën 

janar-qershor 2021, pjesëmarrja e transportuesve Kosovar në transportimin e këtyre mallrave 

është shumë e lartë, me një pjesëmarrje prej 83.89% në totalin e peshës së mallrave të 

transportuara. Transportuesit shqiptar janë në pozitën e dytë sa i përket pjesëmarrjes në këtë 

transport, duke marrë pjesë me 9.11% të përcjellur nga transportuesit e Maqedonisë Veriore, të 

cilët kanë transportuar 6.29% të peshës së përgjithshme të mallrave të importuara nga Shqipëria 

në Kosovë. 
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Transportuesit Kosovar kanë një pjesëmarrje të lartë edhe tek transporti i mallrave që janë 

importuar nga Maqedonia e Veriut në Kosovë. Transportuesit Kosovar kanë transportuar 66.18% 

të totalit të peshës së mallrave të importuara, të përcjellur nga transportuesit nga Maqedonia 

Veriore, të cilët kanë transportuar 33.21% të peshës së  përgjithshme të mallrave të importuara. 

Situata paraqitet krejt ndryshe kur vjen rasti tek transporti i mallrave nga Serbia në Kosovë. Janë 

transportuesit nga Serbia ata të cilët transportojnë pjesën më të madhe të peshës së mallrave 

nga Serbia në Kosovë, me një pjesëmarrje prej 60.63% në totalin e peshës së përgjithshme të 

mallrave të transportuara nga Serbia në Kosovë, kurse transportuesit Kosovar janë në pozitën e 

dytë dhe marrin pjesë me 39.11% të transportit. Besohet se dallimi kaq i madh në mes të pozitës 

që transportuesit Kosovar zënë në transportin e mallrave nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut 

dhe pozitës që kanë tek transporti i mallrave nga Serbia vjen si pasojë e vështirësive që 

transportuesit Kosovar kanë për të udhëtuar dhe transportuar mallra në Serbi. 

Një analizë shtesë i është bërë edhe gjendjes së transportit të mallrave të cilat importohen në 

Kosovë nga vendet eksportuese të Bashkimit Evropian. Në këtë rast transportuesit Kosovar janë 

në një pozicion edhe më të keq krahasuar me rastet e prezantuara më lartë. Shumica e mallrave 

që destinim kanë Kosovën dhe vijnë nga Bashkimi Evropian, transportohen nga ana e 

transportuesve serb dhe të Maqedonisë Veriore, të cilët në këtë transport marrin pjesë me 

36.04% gjegjësisht 24.76%, kurse transportuesit Kosovar transportojnë vetëm 20.35% të sasisë 

së mallrave që importohet në Kosovë nga vendet e Bashkimit Evropian. 

Informata më detale në lidhje me pjesëmarrjen e transportuesve në transportin e mallrave që 

importohen në Kosovë sipas vendeve prej nga vijnë mjetet e transportit, janë të paraqitura në 

tabelën e mëposhtme. 
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Nr. 

 
Vendi eksportues 

 
Vendi importues 

Vendet prej nga vijne mjetet e 

transportit 
 
Pesha ne tone 

 
% 

1 Shqiperia Kosova Kosova 567,111 83.98 
   Shqiperia 61,549 9.11 
   Maqedonia Veriore 42,488 6.29 
   Te tjeret 4,111 0.61 
   Total 675,259 100.00 
      

2 Serbia Kosova Serbia 180,164 60.63 
   Kosova 116,220 39.11 
   Te tjeret 775 0.26 
   Total 297,159 100.00 
      

3 Maqedonia e Veriut Kosova Kosova 250,341 66.18 
   Maqedonia e Veriut 125,632 33.21 
   Te tjeret 2,298 0.61 
   Total 378,271 100.00 
      

4 Bashkimi Evropian Kosova Serbia 173,054 36.04 
   Maqedonia e Veriut 118,880 24.76 
   Kosova 97,708 20.35 
   Bullgaria 17,616 3.67 
   Shqiperia 14,565 3.03 
   Te tjeret 58,400 12.16 
   Total 480,223 100.00 

 

Tabela nr.7. Vendet prej nga vijnë mjetet e transportit që kanë transportuar mallrat e Kosovës 

në import nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia Veriore dhe Bashkimi Evropian, për periudhën 

Janar-Qershor 2021. 

 
 

III.ii. Transporti i mallrave ne eksport 

Një analize shtesë është bërë edhe sa i përket transportit të mallrave me origjinë nga Kosova e 

që janë eksportuar në vendet tjera, për periudhën janar- qershor 2021. 

Te dhënat e publikuara nga Dogana e Kosovës dëshmojnë se pjesa më e madhe e mallrave që 

eksportohen nga Kosova, transportohen nga ana e transportuesve Kosovar (58.84%), pastaj atyre 

Serb (15.76%) dhe Maqedonia e Veriut (12.59%). Kjo pjesëmarrje e lartë e transportuesve 

Kosovar në transportin e mallrave në eksport vlerësohet se vjen si rezultat i asaj që 38.54% e 

mallrave Kosovare që eksportohen, eksportohen në vendet anëtare të CEFTA-s, ku mbizotërojnë 

eksportet në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, aty ku transportuesit Kosovar hasin në më pak 

vështirësi për të transportuar mallra nga Kosova dhe anasjelltas. 

Në tabelën e mëposhtme janë të prezantuara në detaje, të dhënat në lidhje me pjesëmarrjen 

e transportuesve nacional në transportin e mallrave që eksportohen nga Kosova. 
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Nr. 

Vendi prej nga vijnë 
mjetet e transportit 

 
Pesha në ton 

 
% 

1 Kosova 210,787 58.84 

2 Serbia 56,468 15.76 

3 Maqedonia e Veriut 45,095 12.59 

4 Shqiperia 25,574 7.14 

5 Bullgaria 9,749 2.72 

6 Mali i Zi 6,311 1.76 

7 Te tjeret 4,253 1.19 
 Total 358,236 100.00 

 

Tabela nr.8. Vendet prej nga vijnë mjetet e transportit që kanë transportuar mallrat e Kosovës 

në eksport, për periudhën Janar-Qershor 2021. 

 

 
Edhe pse vështirë për ta kuantifikuar saktë, vlerësohet se kostoja e transportit ndërkombëtar të 

mallrave që kompanitë Kosovare e me të edhe vetë konsumatorët Kosovar paguajnë për këto 

shërbime, kalon vlerën e 500 milion euro në vit. Rregullimi më i mirë i kësaj çështjeje me qëllim 

të rritjes së pjesëmarrjes së transportuesve Kosovar në transportin ndërkombëtar të mallrave, 

paraqet mundësi për zvogëlimin e kostos së mallrave në transport që do të reflektonte në çmime 

më të lira për konsumatorin përfundimtar, por edhe mundësi për zhvillim të sektorit të 

transportit të mallrave, gjë që do krijonte edhe vende të reja të punës dhe rritje të 

konkurrueshmërisë së kompanive vendore. 
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IV. Të gjeturat 
Problemet kryesore që janë identifikuar e më të cilat ballafaqohen transportuesit Kosovar janë: 

IV.i. Mos anëtarësimi i Kosovës në marrëveshjen për kartonin e gjelbër 

Kosova nuk është nënshkruese e marrëveshjes për kartonin e gjelbër, me çka do të mundësonte 

sigurimin e mjeteve të transportit për qarkullim ndërkombëtar. Mos anëtarësimi i Kosovës në 

marrëveshjen për kartonin e gjelbër, e bën të shtrenjtë transportin e mallrave nga ana e 

transportuesve Kosovar, me çka edhe e ulë aftësinë e tyre konkurruese përballë vendeve në 

regjion. Në vitin 2011, Kosova kishte dorëzuar një aplikim formal për pranim në Këshillin e Byrove 

të Sigurimeve (Council of Bureaux). Ky aplikim ishte pranuar dhe ishin shqyrtuar kushtet teknike 

për pranim. U zbulua se Kosova kishte bërë hapa të rëndësishëm përpara duke futur një ligj për 

MTPL (TPL për automjete) dhe duke themeluar Byronë Kosovare të Sigurimeve. 

Sidoqoftë, dy kushte thelbësore ende nuk ishin përmbushur, pasi mungonte njohja 

ndërkombëtare e targave të Kosovës dhe njohja ndërkombëtare e Kosovës nga Kombet e 

Bashkuara. Prandaj, pranimi i Kosovës nuk është marrë parasysh në rrethanat që ekzistonin në 

atë kohë. Fatkeqësisht këto dy kushte nuk janë plotësuar as sot e kësaj dite, pasi Kosova akoma 

nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara. 

 
 

IV.ii. Mosnjohja e patentë shoferit 

Shumë nga vendet e Bashkimit Evropian nuk i njohin patentë shoferët e lëshuar nga ana e 

Autoriteteve Kosovare, gjë që e bën të pamundur angazhimin e vozitësve Kosovar në 

transportin ndërkombëtar të mallrave. 

 
 

IV.iii. Mosnjohja e tabelave të regjistrimit nga ana e Serbisë dhe Bosnjës dhe 

Hercegovinës 

Automjetet e regjistruara në Kosovë nuk lejohen të hyjnë në Serbi dhe Bosnje dhe Hercegovine 

me targat e regjistrimit të automjeteve në Kosovë. Ky refuzim i njohjes së targave të automjeteve 

lidhet me mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Serbisë. 

Si rezultat i dialogut që është zhvilluar me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, me Republikën 

e Serbisë është arritur një marrëveshje për mbulimin me afishe (stikers) të simboleve shtetërore 

në tabelat e regjistrimit të automjeteve, të cilat transportuesit Kosovar janë të detyruar t’i 

vendosin me rastin e hyrjes në territorin e Serbisë. 
 
 
 

 

2 https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2012/sc1/ECE-TRANS-SC1-2012-1e.pdf 
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IV.iv. Mos anëtarësimi i Kosovës në Konventat dhe Marrëveshjet ndërkombëtare: ATA, 

TIR Carnet, CEMT, UIC, ADR, Konventa e Bazelit. 

Kosova nuk është anëtare në një numër të madh të marrëveshjeve dhe konventave 

ndërkombëtare që rregullojnë çështjen e transportit ndërkombëtar të mallrave. Disa nga këto 

marrëveshje dhe konventa ndërkombëtare më të rëndësishme janë: 
 

• Konventa për ATA Carnet- (Admission Temporary Admission). Është marrëveshje 
ndërkombëtare që rregullon/lehtëson çështjen e importit të përkohshëm. Një ATA 
Carnet është një dokument doganor ndërkombëtar që lejon importimin e 
përkohshëm të mostrave komerciale, pajisjeve profesionale ose mallrave që 
shkojnë në një panair apo ekspozitë tregtare në vendet që janë pjesë e sistemit ATA 
Carnet. Sistemi mbulon mbi 70 kombe dhe territore në Evropë, Amerikën e Veriut, 
Amerikën e Jugut, Azinë, Afrikën dhe Oqeaninë. 

 

• Konventa per TIR Carnet- ("Transports Internationaux Routiers" ose 
"International Road Transports".) Është marrëveshje ndërkombëtare që rregullon 
çështjen e tranzitit ndërkombëtar të mallrave me qëllim të thjeshtëzimit dhe 
harmonizimit të formaliteteve administrative të transportit ndërkombëtar rrugor. 

 

• CEMT. Një leje CEMT (CEMT = Conférence Européenne des Ministres des 
Transports / Konferenca Evropiane e Ministrave të Transportit) u lejon 
kompanive të transportojnë mallra përtej kufijve kombëtarë midis vendeve CEMT 
(përveç OECD -së kjo përfshin edhe shumë vende të Evropës Lindore dhe 
Juglindore). 

 

• UIC (“International Union of Railways”/ “Unioni Ndërkombëtar i Hekurudhave) 

Shoqata profesionale botërore që përfaqëson sektorin hekurudhor dhe promovon 
transportin hekurudhor. 

 

• ADR. Konventa në lidhje me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të 
Rrezikshme përmes transportit rrugor 
Kosova nuk është anëtare nënshkruese e kësaj konvente, çka pamundëson që 
transportuesit kosovar të transportojnë mallra të rrezikshme në transportin 
ndërkombëtar. 

 

• Konventa e Bazelit. Konventa për Kontrollin e Lëvizjeve Ndërkufitare të 
Mbetjeve të Rrezikshme dhe Depozitimin e tyre 
Kosova nuk është anëtare e kësaj konvente, që për pasojë pamundëson 
transportuesit Kosovar të transportojnë mbetje te rrezikshme jashtë Kosovës. 
Kosova eksporton një sasi të madhe të metaleve të vjetra dhe këto metale hyjnë 
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në kategorinë e mbetjeve të rrezikshme. Në pamundësi për të transportuar në 
vendet e Bashkimit Evropian apo vende tjera, vendet e vetme ku transportuesit 
Kosovar lejohen të transportojnë këto metale janë Shqipëria, Maqedonia e Veriut 
dhe Mali i Zi. Nga aty, këto metale ringarkohen në mjete transportuese të këtyre 
vendeve dhe transportohen tutje. 

 

IV.v. Mungesa e marrëveshjeve bilaterale për transport 

Transporti hyn në kategorinë e shërbimeve për çka shtetet negociojnë mes vete me qëllim të 

përcaktimit të rregullave për transportuesit. Kosova ka nënshkruar marrëveshje me disa shtete, 

por jo me të gjitha shtetet prej nga importon apo eksporton mallra. 

 

Për të qenë edhe më keq disa nga marrëveshjet që Kosova i ka nënshkruar me disa shtete nuk 
gjejnë zbatim të plotë nga ana e autoriteteve të Kosovës. P.sh. përderisa autoritetet turke e 
zbatojnë marrëveshjen bilaterale për transport duke e evidentuar çdo leje që përdoret nga ana 
e transportuesve kosovar, autoritetet kufitare të Kosovës nuk e aplikojnë një gjë të tillë, me çka 
ju mundësojnë transportuesve turq që me lejen e njëjtë individuale të hyjnë më shumë se një 
herë në Kosovë. Sipas kompanive transportuese që janë intervistuar, validimi i lejeve në pikat 
kufitare nuk ekziston nga ana policisë kufitare e që sipas tyre drejtuesit e Policisë dhe Doganës 
së Kosovës ju kanë thënë se kjo po ndodhë pasi që nuk është e definuar saktë se kush duhet të 
ushtrojë kontroll mbi këtë procedurë. Kjo shkakton pabarazi pasi ju mundëson transportuesve 
turq por edhe kompanive të tyre, që mos të angazhojnë kamionë nga Kosova. 

 

Disa nga marrëveshjet vlerësohen si jo të favorshme për Kosovën si p.sh. marrëveshja me 
Austrinë ku nuk lejohet tranziti (marrëveshja përfshinë vetëm importin dhe eksportin), pastaj 
marrëveshja me Turqinë ku obligohet për hyrje të kamionit bosh apo ku për ngarkim të 
vendeve të treta kërkohen leje të transportit. Po ashtu një problem tjetër është edhe ajo që 
kuotat e lejeve janë me numër të vogël bazuar në kërkesën e tregut nga kompanitë kosovare. 

 

Aktualisht Kosova ka të nënshkruar marrëveshje bilaterale për transport ndërkombëtar rrugor 
të mallrave me këto vende: 

 

• AUSTRI 

• BELGJIKE 
• SLLOVENI 

• KROACI 

• BULLGARI 

• ITALI 

• HUNGARI 

• MALI I ZI 

• SHQIPERI 
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• ZVICER 

• TURQI 

• ÇEKI 
Transporti funksionon në bazë të marrëveshjes së sukseduar nga ish-RSFJ. 

 

Me një numër të konsiderueshëm të shteteve tjera, bashkëpunimi zhvillohet kryesisht përmes 
protokolleve teknike por akoma mungon një marrëveshje formale bilaterale: 

 

• GJERMANI 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve nga viti 2017. Ne vitin 2019 nga Qeveria e Kosovës është miratuar nisma për 
fillimin e negociatave për dialogimin e marrëveshjes bilaterale. 

 

• MAQEDONIA VERIORE 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve. Në vitin 2019 nga Qeveria e Kosovës është miratuar nisma për fillimin e 
negociatave për dialogimin e marrëveshjeve bilaterale. 

 

• BRITANIA E MADHE 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve. Nga Qeveria e Kosovës është miratuar nisma për fillimin e negociatave për 
dialogimin e marrëveshjes bilaterale përkatësisht është dialoguar draft marrëveshja 
bilaterale nga grupet teknike të ekspertëve dhe është përafruar teksti. 

 

• FINLANDA 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve nga viti 2019. 

 

• LETONIA 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve (protokolli teknik 2019). Nga Qeveria e Kosovës është miratuar nisma për 
fillimin e negociatave për dialogimin e marrëveshjes bilaterale. 

 

• LITUANIA 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve. 

 

• ESTONIA 
Bashkëpunimi bilateral në fushën e transportit referuar protokollit teknik ndërmjet dy 
vendeve (Protokollin teknik 2019). 
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• HOLANDA, DANIMARKA, POLONIA, SUEDIA, NORVEGJIA, GREQIA, SLLOVAKIA 
Ministria e Infrastrukturës është në fazën e komunikimit me Ministritë gjegjëse të këtyre 
vendeve për të filluar negociatat bilaterale për dialogimin e marrëveshjeve bilaterale në 
transportin ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve. 

 

IV.vi. Nevoja për viza për udhëtim për vozitësit Kosovar 

Për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian por edhe në Bosnje dhe Hercegovinë, vozitësit 

Kosovar duhet të jenë të pajisur me viza udhëtimi. Procedurat për marrjen e vizës hyrëse për në 

Bosnjë dhe Hercegovinë, mund të  realizohen vetëm në ambasadat e Bosnjës dhe Hercegovinës 

në shtetet fqinje, pasi në Kosovë Bosnja dhe Hercegovina nuk ka zyre për lëshimin e vizave. 

Edhe pajisja me viza Schengen për në vendet e Bashkimit Evropian është një sfidë në vete, pasi 

zakonisht procedura për marrjen e vizës zgjatë shumë dhe vizat që lëshohen zakonisht janë për 

periudha të shkurta kohore. 

IV.vii. CMR sigurimi i mallit 

Sigurimi CMR është efektivisht një formë e Sigurimit të Mallrave në Transit e cila mbulon 

detyrimet e një transportuesi sipas Konventës CMR. Sipas Konventës CMR, transportuesi rrugor 

është përgjegjës për humbjen ose dëmtimin e mallrave që transportohen, ose vonesa të 

konsiderueshme në dërgimin e mallrave. Ky shërbim nuk ekziston tek kompanitë kosovare të 

sigurimit, ndërsa është produkt/shërbim i domosdoshëm nga partnerë ndërkombëtarë për të 

kryer transportin e mallrave në EU. 

IV.viii. Ndalimi i hyrjes së shtetasve të huaj nga Kosova në Serbi 

Kufijtë e Kosovës me Serbinë, Serbia i trajton si kufijtë administrativ dhe krijon probleme për 

shtetasit jo-Kosovar për të kaluar me dokumente personale. Shumë transportues angazhojnë 

shoferët nga Shqipëria dhe Maqedonia për shkak të mundësisë së udhëtimit pa vizë në vendet 

e BE-së, por këtyre shtetasve iu ndalohet kalimi nëpër këto pika kufitare me Serbinë, pasi sipas 

autoriteteve serbe ata kanë hyrë në Kosovë përmes vendkalimeve kufitare që ata nuk i 

kontrollojnë (kufiri me Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Malin e Zi) andaj nuk i lejojnë të 

hyjnë në Serbi përmes Kosovës. E vetmja mundësi që këta vozitës kanë, është që të udhëtojnë 

përmes vendeve të treta me qëllim që të futen në Serbi. 

IV.ix. Mungesa e shoferëve të kualifikuar si dhe shërbimeve të mirëmbajtjes së mjeteve 

transportuese 

Kosova nuk ka shkolla profesionale për përgatitje të shoferëve për transport ndërkombëtar të 

mallrave, por as të atyre për mirëmbajtje dhe riparim të kamionëve. Situata bëhet edhe më e 

vështirë me faktin që shumë nga shoferët e kualifikuar synojnë të emigrojnë në vendet e 

Bashkimit Evropian, ku pagesat për punën e njëjtë janë më të larta se në Kosovë. 
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IV.x. Mungesa e infrastrukturës së plotë ligjore 

Mungon infrastruktura e plotë ligjore që rregullon çështjen e anëtarësimit në organizatat 

ndërkombëtare. Mungesa e Legjislacionit dhe mos anëtarësimi i Kosovës në organizmat dhe 

konventat ndërkombëtare, pamundëson zhvillimin e këtij sektori. P.sh. tek automjetet e reja 

transportuese është i instaluar sistemi elektronik i tahografit (instrumenti që regjistron 

kilometrat e kaluara si dhe shpejtësinë e zhvilluar të automjetit transportues). Kompanitë 

Kosovare nuk mund të blejnë dhe regjistrojnë këto automjete transportuese në Kosovë, pasi 

autoritetet nuk kanë mundësi teknike t’i certifikojnë këto pajisje. Sqarimi i dhënë nga ana e 

autoriteteve qeveritare është se pa anëtarësimin e Kosovës në ADR (Marrëveshja Evropiane në 

lidhje me Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme përmes transportit rrugor) 

Kosova nuk mundet t’i validoj këto pajisje. Po ashtu kompanitë Kosovare nuk mund të 

licencohen për të pas të drejtë për transport me mbipeshë, një procedure që është e zakonshme 

në secilin shtet tjetër në regjion. Arsyetimi i dhënë nga ana e zyrtarëve, është se mungon baza 

ligjore që rregullon çështjen e lejeve të transportit për mbipeshë në territorin e Republikës së 

Kosovës. 

IV.xi. Mungesa e harmonizimit të procedurave doganore me shtetet fqinje 

Aktualisht transportuesit Kosovar hasin në vështirësi për të kaluar transit mallrat përmes vendeve 

fqinje. Përveç problemeve të mosnjohjes së dokumenteve nga ana e shtetit serb dhe të atij të 

Bosnjës dhe Hercegovinës, probleme ka edhe në kalimin transit të mallrave nga Kosova në portin 

e Durrësit në Shqipëri. Vonesat në kalimin e kufirit, skanimi i dërgesave nga ana e autoriteteve 

Shqiptare, rritë koston e transportit dhe ulë aftësinë konkurruese të transportuesve Kosovar. 

IV.xii. Bilanci negativ tregtar 

Kosova ka një bilanc negativ tregtar me shumicën e vendeve me të cilat tregton mallra. Eksporti 

mezi e mbulon importin me 13% dhe kjo e vështirëson edhe pozicionin konkurrues të 

transportuesve Kosovar. Në mungesë të eksportit të mallrave, transportuesit Kosovar duhet të 

udhëtojnë të zbrazët për në destinacionin ku planifikojnë të ngarkojnë mallra për të transportuar 

në Kosovë, për dallim nga transportuesit tjerë nga regjioni të cilët transportojnë mallra në të dy 

drejtimet, me çka arrijnë të jenë më profitabil dhe me atë edhe më konkurrues në raport me 

transportuesit Kosovar. 
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V. Konkluzionet / Rekomandimet 
 

➢ Rekomandimi i dhënë ( E gjetura nr. I. Mos anëtarësimi i Kosovës në marrëveshjen për 

kartonin e gjelbër); 

Qeveria e Republikës së Kosovës duhet të nxisë Byronë Kosovare të Sigurimeve si dhe 

Bankën Qendrore të Kosovës që të aplikojnë për regjistrim në Këshillin e Byrove të 

Sigurimeve (kartonin e gjelbër). Për shkak të pengesës që paraqet fakti i të mos qenit 

anëtar i Kombeve te Bashkuara, si zgjidhje e përkohshme duhet të shihet mundësia e 

anëtarësimit përmes një anëtari (shteti) të tretë si shtet garantues, një praktike e 

aplikuar nga shtete tjera në të kaluarën. 

 

 

➢ Rekomandimi i dhënë ( E gjetura nr. II. Mosnjohja e patentë shoferit); Ministria e 

Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, si dhe Ministria e Punëve të 

Brendshme të Qeverisë së Republikës së Kosovës, duhet ta ngrisin këtë problem me 

shtetet përkatës të Bashkimit Evropian si dhe vendet tjera me interes për 

transportuesit Kosovar, me qëllim të arritjes së marrëveshjeve bilaterale për 

njohjen e patentë shoferëve Kosovar. 

 
 

➢ Rekomandimi i dhënë: ( E gjetura nr. III. Mosnjohja e tabelave të regjistrimit nga ana e 

Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës); 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës se bashku me Ministrinë e 

Punëve të Brendshme, do të duhej që paralel me zgjidhjen e këtij problemi me Republikën 

e Serbisë, të njëjtën praktike ta përdorin edhe me Bosnjën dhe Hercegovinën, me qëllim 

të t’u mundësohet transportuesve kosovarë të transportojnë mallra në Serbi, Bosnje dhe 

Hercegovinë. 

 

 

➢ Rekomandimi i dhënë (E gjetura nr. IV. Mos anëtarësimi i Kosovës në Konventat dhe 

Marrëveshjet ndërkombëtare: ATA, TIR Carnet, CEMT, UIC, ADR, Konventa e Bazelit); 

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkëpunim edhe me 

Institucionet tjera Qeveritare ( Dogana e Kosovës, Ministria e Punëve te Jashtme) të 

aplikojnë në këto Konventa dhe Marrëveshje ndërkombëtare që rregullojnë çështjen e 

transportit ndërkombëtar të mallrave. Të vazhdohet në konsistencë (me veprime 

konkrete) kërkesa për anëtarësim të Kosovës në organizata/unione profesionale të 
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komunitetit të transportit ndërkombëtar. Duhet një strategji e qartë e Qeverisë, e 

shoqëruar me plan konkret të veprimit dhe me masa adekuate.  

 
 

➢ Rekomandimi i dhënë ( E gjetura nr. V. Mungesa e marrëveshjeve bilaterale për 
transport me një numër të caktuar të shteteve si dhe mos zbatimi i drejtë i disa 
marrëveshjeve ekzistuese); 

 
• Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së bashku me 

Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës duhet të intensifikoj bisedimet me 

vendet me interes për transport ndërkombëtar të mallrave, me qëllim të arritjes së 

marrëveshjeve bilaterale për transport ndërkombëtar të mallrave; 

• Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e Qeverisë së Republikës 
së Kosovës, duhet që së bashku me Policinë Kufitare të Kosovës si dhe Doganën e  
Kosovës, t’i definojnë qartë përgjegjësitë dhe procedurat e validimit të lejeve të 
transportit, për transportuesit që vijnë nga vendet me të cilat Kosova ka te nënshkruar 
marrëveshje për transport ndërkombëtar të mallrave. 

 

➢ Rekomandimi i dhënë ( E gjetura nr. VII. CMR sigurimi i mallit) 

Banka Qendrore e Kosovës së bashku me Kompanitë e Sigurimeve në Kosovë duhet që 

sigurimin e mallrave në transport ndërkombëtar, ta fusin si një produkt financiar që e 

ofrojnë këto kompani të sigurimeve. 

 
 

➢ Rekomandimi i dhënë ( E gjetura nr. IX. Mungesa e shoferëve të kualifikuar si dhe 

shërbimeve te mirëmbajtjes së mjeteve transportuese); 

• Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës duhet të sigurojë cilësi 

në aftësim në kategoritë profesionale të ngasjes nëpër auto shkolla. Ministria duhet 

të shtrëngojë kriteret e vlerësimit të arritshmërisë së këtyre shoferëve profesionistë 

si në pjesën teorike po ashtu edhe në pjesën praktike të provimit. Ministria duhet të 

sigurohet që trajnimi bazë dhe trajnimi periodik i shoferëve profesioniste të mbahet 

sipas direktivave evropiane në fuqi dhe legjislacionit kombëtar; 

• Qeveria përmes ministrisë se linjës duhet të sigurohet që gjendja teknike e mjeteve 

transportuese të jetë absolutisht teknikisht në rregull duke ofruar siguri të 

mjaftueshme gjatë transportit të mallrave;  

• Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës si dhe Ministria e Arsimit, 
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, të ngrisin shkolla profesionale për vozitës dhe 
mirëmbajtës të mjeteve të transportit. 
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➢ Rekomandimi i dhënë ( E gjetura nr. X. Mungesa e infrastrukturës së plotë ligjore); 

• Qeveria e Republikës së Kosovës duhet ta plotësoj dhe harmonizoj infrastrukturën 
ligjore në mënyrë që të jetë pjesë e organizmave ndërkombëtarë dhe regjional; 

• Qeveria e Kosovës (Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës) 
përmes procesit të digjitalizimit duhet të ofrojë kushte të favorshme për të gjithë 
operatorët transportues të Kosovës dhe të largohen të gjitha burokracitë e 
panevojshme me rastin e marrjes dhe vazhdimit të licencave të punës. Të gjitha 
proceset administrative duhet të digjitalizohen për efektin e kohës dhe efektin e 
transparencës.  

 

➢ Rekomandim i dhënë ( E gjetura nr. XI. Mungesa e harmonizimit të procedurave 

doganore me shtetet fqinje); 

• Të harmonizohen procedurat doganore në mes të Kosovës dhe Shqipërisë, me qëllim të 
lehtësimit të kalimit tranzit të mallrave nga Kosova në portin e Durrësit; 

• Rekomandohet që transportuesit rrugor ndërkombëtar të mallrave në Kosovë, 
nëpërmjet shoqatës së tyre, bashkarisht të adresojnë brengat dhe vështirësitë e tyre 
te institucionet përkatëse të Republikës së Kosovës; 

• Qeveria e Kosovës (Ministria e linjës) përmes Doganave të Kosovës duhet të krijojë 
lehtësira ekonomike ose të gjejë forma për të subvencionuar operatorët vendor të 
transportit në mënyrë që të rritet numri i transportuesve kosovar së bashku me rritjen 
e cilësisë së shërbimeve.  

 

➢ Rekomandim i dhënë (Të ndryshohen politikat fiskale në fuqi) 

• Të lirohen nga tatimi doganor dhe TVSH mjetet e transportit të mallrave (rimorkio dhe 

koka e kamionit); 

• Të hiqet taksa ekologjike në regjistrim të rimorkiove të kamionëve; 

• Administrata Tatimore e Kosovës ti pranojë si shpenzime të regjistruara, shpenzimet 

që krijohen për pagesën e skanimit të kamionëve në Shqipëri 


