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 Саветник председника Привредне коморе Србије (ПКС) Ненад Ђурђевић рекао је данас
да је решен проблем различитог тумачења надлежних органа о потреби да возачи који
превозе робу из Србије на Косово после укидања такси на сировине иду у карантин због
епидемије вируса корона.

  

   „Од синоћ камиони са робом несметано улазе на Косово на прелазу Мердаре и враћају
се уз поштовање уведених мера здравствене контроле возача“, рекао је Ђурђевић за
Бету.   

Приштинска влада увела је у новембру 2018. године таксе од десет одсто на робу и
сировине из Србије и Босне и Херцеговина, а затим 21. децембра те године подигла их
на 100 одсто, осим на робне марке страних компанија, а убрзо и на стране брендове
произведене у Србији.

  

Србија је само за годину дана због обустављања извоза изгубила приход од око 400
милиона евра. Таксе са сировине укинуте су 15. марта ове године, а на робу треба да
буду укинуте од 1. априла.

  

„До сада је извезено осам камиона пшенице, кукуруза и брашна на косовско тржиште, а
први камион је отпремљен 23. марта“ , рекао је Ђурђевић.

  

Додао је да то није велика количина робе, али да се очекује да се стање постепено
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поправља.

  

Од увођења такси добављачи су, према његовим речима, били принудјени да надју друге
партнере па ће бити потребно време да би се достигао некадашњи ниво робне размене.

  

„Сада ћемо видети да ли ће влада Косова од 1. априла, када на снагу ступа одлука о
укидању таксе за осталу робу и производе из Србије, имати додатне захтеве за
пласмана то тржиште“, рекао је Ђурђевић.

  

Истакао је „да смо сведоци“ да се највеће партије на Косову залажу за безусловно
укидање такси.

  

(Бета)
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