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I. Hyrje  

Koha dhe vendi: 

26 Tetor, 2015, Restauruan “Kod Lipe”, Komuna e Shtërpcës , Kosovë* 

Pjesëmarrësit: 

Struktura e pjesëmarrësve ne takimin e 11te, 25 pjesëmarrës anëtare te grupit “Sharra”, 

përfaqësues te GIZ, përfaqësues te UNDP-se, stafi i zyrës qendrore te SWG-se dhe stafi i 

njësisë se menaxhimit te projektit. Takimi është organizuar dhe moderuar nga stafi i njësisë se 

menaxhimit te projektit (PMU) gjate sesionit për Qasjen zhvillimore bazuar ne territore (ABDA) 

ne rajonin ndërkufitar “Sharra”, me asistence te stafit te zyrës qendrore te SWG-se për pjesën e 

projektit te Menaxhimit te mbetjeve solide dhe nga ekspert te GIZ-it ne lidhje me projektin 

“Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve të ujit (LEIWW)”. 

Lista e plote e pjesëmarrësve dhe prezantimet nga takimi mund te gjenden:  
ANNEX 1: PDF_Lista e pjesemarresve ne takimin e 11-te te grupit “Sharra” 26.10.2015  
ANNEX 2: PPP_Prezantimi o aktiviteteve njerez per njerez (P2P) ne “Sharra”  
ANNEX 3: PPP_ Projektit i Menaxhimit te mbetjeve solide 
ANNEX 4: PPP_SWG_GIZ_LEIWW_ “Sharra” 
ANNEX 5: Prezi Zhvillimi i integruar ekonomik në rajonin ndërkufitar “Sharra” 
 

 

II. PROGRAMI I TAKIMIT: 

 

08:30 – 09:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe takimi i mirëseardhjes  

09:00 – 09:10 Fjalimi i mirëseardhjes  

Z. Ivica Tanasijevic, nen-kryetar i Komunës se Shtërpcë 

Z. Sreten Koceski, Zëvendës President i Grupit te Aktoreve per Rajonin “Sharra”  

09:10 – 09:15 Prezantimi i programit  

Z. Damjan Surlevski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar Sharra”  

09:15 – 09:35 Aktivitetet e ardhshme ne lidhje me zbatimin e ABDA ne Rajonin Nderkufitar 
“Sharra”  

Diskutim për mbështetjen ne vazhdimësi te programit “Njerëzit për Njerëzit” ne 
rajonin “Sharra”  

Z. Emrullah Spahiu, Koordinator Rajonal për Rajonin Ndërkufitar “Sharra”  

09:35 – 09:55 Diskutim rreth projekt propozimeve për Zhvillimin e Integruar Ekonomik  
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Vendosja e partneriteteve ne vazhdimësi rreth thirrjeve për aplikime ne rajonin  

ndërkufitar “Sharra”  

Z. Damjan Surlevski, Menaxher Rajonal për Rajonin Ndërkufitar Sharra”  

09:55 – 10:00 Konkluzionet dhe aktivitetet e ardhshme  

10:00 – 10:30 Azhurnim rreth aktiviteteve te projektit për menaxhimin e mbetjeve te     ngurta ne 
Evropën Juglindore.  

10:30 – 11:30 Përshkrimi i Metodës për Vlerësimin e impaktit Mjedisor dhe Ekonomik  

11:30 – 12:00 Pushim kafe  

12:00 – 13:00 Analiza Bazike dhe Vlerësimi i Impaktit  

13:00 – 14:00 Kryerja e vlerësimit te impaktit rajonal ndërkufitar rreth menaxhimit te mbetjeve te 
ngurta ne zonat rurale dhe pjesëmarrja e akterve  

14:00 – 15:00 Dreka 

15:00 – 17:45 Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve të 
ujit ne Evropën Juglindore 

- Identifikimi dhe vlerësimin i prioriteteve për 4 rajonet pilote ndërkufitare, te cilat 
mund te përfshihen ne strategjinë e projektit; 

- Vlerësimi, verifikimi dhe prioritizimi i fizibilitetit te masave për menaxhimin 
burimor te integruar te pyjeve dhe ujit; 

- Vlerësimi, verifikimi dhe prioritizimi i fizibilitetit te masave për gjenerimin e te 
ardhurave nga ana e përdorimit te qëndrueshëm te burimeve natyrore ne rajonet pilote, 
me një fokus aktivitetet ekonomike te grave ne kuadrin e te paktën një prej masave. 

- Përcaktimi baze dhe vlerat e synuara për masat e identifikuara, si dhe burimet 
përkatëse te verifikimit; 

- Identifikimi i nevojave dhe strategjive për zhvillimin e kapaciteteve ne rajonet 
pilote ndërkufitare; 

Sesioni i moderuar nga eksperte te GIZ 

17:45 – 18:00 Konkluzionet dhe aktivitetet e ardhshme 
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III. MINUTA TE TAKIMIT   
 
Takimi i rregullt i 11-të i Grupit të Interesit(akterëve) kishte për qellim prezantimin e aktiviteteve 

te përfunduara, aktiviteteve në vazhdimësi dhe aktivitetet të ardhshme që lidhen me zbatimin e 

qasjes ABD në rajonin ndërkufitar" Sharrës ", azhurnim për Projektin e Menaxhimit të Mbetjeve 

Solide dhe diskutim për masat e mundshme të pranueshme dhe aksione për të mbështetur 

zhvillimi e qëndrueshëm ekonomik nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore 

(ujore dhe pyjore) në rajonin ndërkufitar "Sharrës". 

 

Minuta te takimit  

 

Takimi u hap me fjalimin përshëndetës nga Z.Ivica Tanasijević, Nënkryetari i Komunës së 

Shtërpcës, i cili përshëndeti dhe falënderoi pjesëmarrësit për praninë e tyre, dhe i dëshiroj 

bashkëpunim të frytshëm në mes të palëve të interesuara dhe vazhdimin e suksesshëm të 

implementimit të projektit dhe shprehu gatishmërinë e Komunës se Shtërpcës për të mbështetur 

dhe të marrin pjesë në iniciativat e zhvillimit në nivel rajonal. 

Në emër të kryesisë dhe te grupit te "Sharrës" nënkryetari z Sreten Koceski, përshëndeti të 

gjithë të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e takimit të rregullt të grupit si një mjet për krijimin e 

një grupi të qëndrueshëm te akterve rajonal. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e përfshirjes në 

aktivitete të tilla për rajonin dhe uroi për vazhdimin e suksesshëm të bashkëpunimit gjatë 

periudhës në vijim. 

 

Z. Damjan Surlevski prezantoi programin ne detaje duke u fokusuar ne çdo sesion dhe çështjet 

te cilat do te diskutohen. 

Sesioni I 

 

Aktivitetet e ardhshme në lidhje me zbatimin e ABDA në Rajonin Ndërkufitar "Sharra"- 

Diskutim në vazhdimin e mbështetjes së aktiviteteve “Njerëzit për Njerëzit” në rajonin 

“Sharra” 

Sesioni i parë filloi me prezantimin e z. Emrullah Spahiu i cili bëri një përshkrim të shkurtër te 

evenimenteve  te organizuara në kuadër të programit Njerëz për Njerëz (P2P) në fazën e 

mëparshme. Duke paraqitur rezultatet nga njëmbëdhjetë evenimente/manifestimeve të 

realizuara në rajon "Sharrës" dhe duke vënë në dukje mësimet e mësuara dhe rëndësinë e 

këtyre aktiviteteve që kanë të bëjnë promovimin e rajonit, duke krijuar partneritete të reja, 

shkëmbimin e informacionit dhe shitjen e produkteve vendore. Prezantimi u fokusua edhe në 

procesin e aplikimit në kuadër të programit Njerëz për Njerëz (P2P) në këtë fazë të projektit, 

duke paraqitur rezultatet nga shprehje të interesimit për aktivitete në bazë te programit Njerëz 

për Njerëz (P2P) dhe fazat e ardhshme gjatë gjithë procesit të aplikimit, zbatimit dhe raportimit. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                 The project is financed by the European Union  

Pas elaboratit të ngjarjeve para-aprovuar, stafi PMU inkurajojnë organizatat që nuk kanë 

aplikuar në thirrjen e parë për të aplikuar në thirrjen e ardhshme për shprehje të interesit i cili do 

të shpallet deri në fund të nëntorit 2015. Duke theksuar se fondet në këtë fazë janë më të 

kufizuara dhe kërkesat duhet të marrë në konsideratë kontributin financiar dhe përfshirjen e sa 

më shumë partnerëve të mundshëm / palët e interesuara nga të gjitha vendet e rajonit. 

Gjithashtu u theksua se zbatimi i plotë në kuadër të programit Njerëz për Njerëz (P2P) duhet të 

dorëzohen së paku dy muaj para organizimit të evenimentit/manifestimit. Edhe përvoja ka 

treguar se është e një rëndësie vendimtare për të marrë në konsideratë afatet për paraqitjen 

dhe raportimin (teknike dhe financiare), pas aktivitetit. 

Sesioni II 

 

Diskutim rreth projekt propozimeve për Zhvillim te Integruar Ekonomik ne rajonin 

ndërkufitar  

 

Sesioni i dytë vazhdoi me prezantimin e z. Damjan Surlevski, i cili dha një pasqyrë të rëndësisë 

së zhvillimit të integruar ekonomik si një platformë për bashkëpunim ndërmjet popullatës lokale, 

sektorit të biznesit, komunitetit të fermerëve dhe akterve të komunitetit rural në rajonin 

ndërkufitar ne organizimin e veprimeve të përbashkëta, shkëmbimin e informacionit mbi burimet 

dhe marketingun e ofertave të përbashkëta. Fokusi kryesor duhet të jetë në rritje te investimeve, 

përmes futjes së procesit e prodhimit të ri që do të përmirësojë prodhime dhe shërbime, si dhe 

promovimin e rajonit dhe burimet e saj përmes produkteve të integruara turistike rajonale / 

shërbime unike dhe brendimit. Në prezantim u përmenden edhe tre projektet e prioriteteve të 

identifikuara nga grupi të interesit (akterve) te "Sharrës" : Sharra pa Kufij – Udhëkryq i Turizmit 

Malor; Përdorimi i qëndrueshëm dhe mbrojtja e pyjeve te maleve te "Sharrës"; dhe Tre shtete 

ne një vizitë; Si projekte prioritare që janë të përgatitur tashmë se bashku me grupin e intersit 

(aktere) te rajonit te “Sharres” dhe mund të dorëzohen në të ardhmen ne thirrje te BE-se apo 

thirrje nga donatorë të ndryshëm që veprojnë në rajon. 

Prezantim i shkurtër i është dhënë zbatimin e skemës së grandeve në rajonet ndërkufitare 

Drina-Tara dhe Drina- Savës, duke theksuar rezultatet e arritura përmes kësaj skeme të 

grandeve si shembuj të mirë për qasje të integruar me ndikim pozitiv për rajonet, dhe gjithashtu 

rëndësinë e aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve si një mbështetje thelbësore për zbatimin e 

suksesshëm të projekteve. 

Në diskutim u konkludua se Njësia e menaxhimit te projektit (PMU) dhe SWG-ja do të vazhdojë 

të shërbejë si një pikë informuese ku anëtarët e grupit (SHG) do të marrë informacionin e 

nevojshëm për thirrjet e reja për propozime dhe programet. Ata do të vazhdojnë të mbështesë 

përgatitjen e kërkesave për thirrje të ndryshme për projekt propozime dhe do të sigurojë 

partnerët e mundshëm për programet aktive IPA CBC në rajon dhe gjithashtu thirrjet tjera për 

projekt propozime. 

SWG-ja dhe Njësia e menaxhimit te projektit (PMU) janë ne vazhdimësi te kërkimit te 

potencialeve për mobilizim te resurseve dhe janë te fokusuar qe te gjejnë mundësi te ngritjes se 

fondeve brenda EU-se dhe donatore tjerë aktive ne nivelin nacional dhe rajonal, ne mënyre qe 

te mbështetet zhvillimi i integruar ekonomik i rajonit.                                                                     
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Në këtë kuptim u prezantua nismën e re të projektit (LEIWW) ndërmjet SWG-se dhe GIZ i cili 

është në fazën fillestare dhe mund të jetë një nga mundësitë e palëve të interesuara 

(akterve)rajonal. Seanca vazhdoi me prezantim nga znj Ljupka Polizovski dhe znj .Elena 

Gavrilova, këshilltarë në GIZ, duke bëre një prezantim të detajuar të projektit "zhvillimin rural 

nëpërmjet menaxhimit të integruar të pyjeve dhe ujërave në EJL" (LEIWW). Fokusi i prezantimit 

dhe diskutimit ishte se si programi LEIWW dhe nën-masat e saj mund të jetë i lidhur me 

aktivitetet e vazhdueshme ABDA-se në rajon. Gjithashtu si pjesë e këtij projekti të mundshëm 

ka mundësi për zbatimin e skemës së grandeve të destinuara për rajonet ndërkufitare nën 

ABDA-se, duke u përqendruar në zhvillimin e integruar ekonomik dhe duke respektuar 

përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore (pyje dhe ujin). 

Sesioni III 

 

Azhurnimi për aktivitetet e Projektit - Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në EJL-re 

 

Prezantimi i shkurtër hyrës është bërë nga Znj. Katerina Spasovska, rreth projektin për 

menaxhimin e mbetjeve të ngurta në EJL. Gjatë këtij sesioni u elaboruan objektivat kryesore 

dhe aktivitetet e projektit Menaxhim i mbetjeve te Ngurta, aktivitetet ne vazhdimësi dhe të 

përfunduara në këtë periudhë, rezultatet nga takimit  i pare (kick-of) si dhe progresin në 

metodologjinë që do të përdoret në këtë projekt në mënyrë që të zhvillojnë skemat efektive për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta në rajon. 

z.Tush Markaj dhe znj. Ana Petrovska – konsulentët e angazhuar / ekspert për MMN prezantoi 

modelin që është përdorur në mënyrë që të mbledhin informacionin e duhur nga institucionet 

dhe kompanitë rajonale që merren me menaxhimin e mbeturinave të ngurta. Përveç kësaj ata 

theksuan rëndësinë e shkëmbimit të informacionit dhe theksoi problemin e menaxhimit të 

mbetjeve, si një çështje rajonale, të cilat duhet të adresohen në nivel rajonal.  

Në diskutim interaktiv gjatë kësaj seance ku fokusi kryesor i moderatorëve ishte se si dhe cili 

model që do të përdoren gjatë mbledhjes së mbeturinave, veçanërisht duke u fokusuar në zonat 

rurale. Përfaqësuesit e palëve të interesuara të autoriteteve lokale ofruan informacione se si 

dhe kush është i angazhuar në grumbullimin e mbeturinave dhe si janë te arritur pas 

grumbullimit. Të gjithë u pajtuan se problemet më të mëdha në lidhje me mbetjet e ngurta janë 

në zonat rurale, duke theksuar vështirësitë kryesore, sepse shumica e mbetjeve veçanërisht në 

rrjedhat e lumenjve vijnë direkt nga vendbanimet rurale. 

Kjo për shkak se nuk ka shërbime nga kompanitë publike/private dhe ne shume raste largësia e 

deponive (landfileve) eshte problematike. Poashtu eshte theksuar mbledhja e pagesave per 

mbeturina eshte e ulet dhe kjo çështje duhet te adresohet si çështje kryesore dhe te gjendet nje 

zgjidhje.   
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Sesioni IV 

Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve të ujit ne 
Evropën Juglindore 

 
Gjatë këtij sesioni, u prezantua shkurtimisht, edhe një herë objektivi i përgjithshëm i programit 

ABD-së ne rajonin ndërkufitar "Sharra" duke u fokusuar në masat tashmë të përgatitura, I dhe II; 

 
 

Masa  1: Zhvillim I qendrueshem I ekonomise rurale  

Nen-masa 1.1:  Aktivitetet për zhvillimin e ofertës se integruar të produkteve dhe shërbimeve 

Nen-masa 1.2: Rritja e konkurrencës së rajonit nëpërmjet forcimit zinxhirëve të vlerave dhe 
ngritjen e kapaciteteve 

Nen -masa 1.3: Mbështetje për investimet individuale në zhvillimin e bizneseve në kuadër të 
nismave rajonale 

Masa 2: Permiresim i mjedisit per ekonomin rurale  

Nen-masa 2.1: Mbrojtja e mjedisit dhe menaxhim I qendrueshem I burimeve natyrore  

Masat te Programit “Sharra” 

Në vazhdim të sesionit Z. Damjan Surlevski paraqiti konkluzionet e grupit të punës për zhvillimin 

e integruar ekonomik gjatë Forumit të Politikave Bujqësore (APF 2015). Në grupin e punës 

ekspertë të ndryshme ndërkombëtare, përfaqësues të SWG-së, GIZ dhe anëtarët e ekipit ABDA 

diskutuan për mundësinë e lidhjes së programit ABDA dhe LEIWW duke konkluduar se: 

 Veprimet e ardhshme që synojnë zonat ndërkufitare rurale duhet të ndërtohen mbi 

masat e përcaktuara tashmë në kuadër të dokumenteve të programimit ABDA; 

 Skema të mundshme të granteve në të ardhmen duhet të fokusohen në 

qëndrueshmërinë ekonomike me fokus të veçantë shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

burimeve natyrore; 

 Koordinimi i autoriteteve lokale dhe kombëtare në procesin e programimit të zhvillimit 

rural është i një rëndësie thelbësore; dhe 

 Angazhimi i mbështetur me kontributin financiar nga qeveritë e Ballkanit Perëndimor do 

të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të zonave ndërkufitare rurale. 

Grupi i punës gjatë Forumit të Politikave Bujqësore, APF 2015, punoi dhe paraqiti prioritetet për 

zhvillimin e rajoneve ndërkufitare si edhe propozoi lloje të ndryshme të veprimeve që do të jenë 

të pranueshme në kuadër të Programit ABDA për zhvillimin ekonomik të rajonit ndërkufitar 

"Prespa" (2014 -2020). Llojet e propozuara të veprimeve janë si më poshtë: 

 Procesi i prodhim/përpunimit të gjelbërt dhe rritjen e cilësisë së produkteve 

tradicionale/tipike, si edhe risitë, marketingu dhe standartizimi për rritjen e konkurrencës: 

 Qëndrueshmëria e mbledhjes dhe përpunimit të produkteve të erga; 

 Prodhimi bujqësor organik dhe përpunimi ekologjik i produkteve bujqësore; 

 Shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe masat e kursimit të energjisë; 

 Krijimi i kooperativave dhe grupimeve të gjelbra, brenda kuadrit të shkurtër të zinxhirëve 

të vlerave bujqësore; 
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 Prezantimi në standardet e cilësisë të bazuar në mbrojtjen dhe markat e produkteve 

tradicionale bujqësore dhe të egra pyjore. 

 Zhvillimi i turizmit - rural të bazuar në shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore; 

 Zhvillimi i gjelbër i zinxhirëve të vlerave bujqësore/ushqimore/artizanale/ produkteve 

turistike/ofertat e rajonit; 

 Shfrytëzimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë dhe masat e kursimit të energjisë; 

 Turizmi inovativ përmes shërbimeve dhe produkteve të reja të bazuara në përdorimin e 

qëndrueshëm të burimeve natyrore; 

  Prezantimi në standardet e cilësisë bazuar në markat e produkteve dhe shërbimeve 

turistike; 

  Krijimi i grupimeve të turizmit të gjelbër. 

 

Sesioni vazhdoi me input-in e ekspertit të GIZ Z. Wehinger Thomas. Gjatë prezantimit Z. 

Wehinger vlerësoi si pozitive përvojën në lidhje me bashkëpunimin, partneritetin, zbatimin e 

skemave të granteve dhe aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve në rajonet Drina-Tara dhe 

Drina-Sava. Sesioni vazhdoi me diskutimin e hapur për krijimin e ideve më specifike të 

projekteve dhe veprimeve shtesë të mundshme që mund të mbështeten në kuadër të projektit të 

mundshëm LEIWW. Pjesëmarrësit propozuan idetë e mëposhtme për projekte dhe veprime të 

tjera në skemën e granteve të mundshme për rajonin: 

 
- Hikingu ndërkufitar dhe lidhja e komuniteteve lokale; 

- Përpunimi i produkteve pyjore druri; 

- Përpunimi i bimëve mjekësore dhe frutave te malit; 

- Kultivimi i peshkut; 

- Infrastruktura e vogël për mbrojtjen e burimeve ujore; 

- Informacion për lloje të mbrojtura. 

Sesioni V 

Konkluzionet dhe aktivitete te ardhshme 

Në sesioni e fundit u dhanë konkluzionet si mëposhtë: 

 Zyra e menaxhimit te Projektit “Sharra” (PMU dhe SWG-ja do të shërbejë si një pikë 

informacioni ku anëtarët e grupit (SHG) do të marrë informacionin e nevojshëm për 

thirrjet e reja për propozime dhe programet. Ata do të vazhdojnë të mbështesë 

përgatitjen e aplikimeve për thirrje të ndryshme për projekt propozime dhe do të japin 

informacion mbi partnerët e mundshëm për programet aktive IPA CBC në rajon dhe 

thirrjet tjera të hapura; 



 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                 The project is financed by the European Union  

 Njësia për menaxhimin e projektit “Sharra” do të bashkëpunojë me antarë të grupit të 

palëve të intersuara për krijimin e një databaze lidhur me projektet e realizuara në rajon; 

Qëllimi kryesor është se çdo anëtar të jenë të familjarizuar me ngjarjet dhe mundësinë e 

zgjerimit nga niveli lokal në atë rajonal dhe përfshirjen më të lartë të anëtarëve SHG në 

ngjarje të tilla;. 

 Procesi i aplikimit në kuadër të programit P2P duhet të ndiqen vazhdimisht nga PMU-ja 

dhe mbështetjen e duhur për t'u dhënë anëtarëve SHG. Afatet për dorëzimin e aplikimit 

të plotë (dy muaj para ngjarjes) duhet të respektohet dhe për shkak të fondeve të 

kufizuara në këtë fazë aplikantët duhet të sigurojnë kontribut shtesë financiare dhe 

përfshirjen e sa më shumë partnerëve të mundshëm / palët e interesuara nga të gjitha 

vendet e rajonit; 

 Njësia për menaxhimin e projektit “Sharra”  do të lehtësojë kontaktet dhe takime me 

subjektet e biznesit dhe operatorët turistikë në mënyrë që të gjeni qëllimet e përbashkëta 

dhe për të krijuar paketa të integruara turistike për rajonin. 

 Njësia për menaxhimin e projektit “Sharra”  do të kontaktojë me komunat e reja në 

Shqipëri të krijuar pas ndarjes së re territoriale administrative dhe përfaqësues shtesë 

nga sektori i biznesit do të ftohen të marrin pjesë në mbledhjet e grupit të palëve të 

interesuara në mënyrë që të njihen me punën e bërë në rajonin ndërkufitar "Sharra"; 

 Projekti " Zhvillimi rural nëpërmjet menaxhimit të integruar të pyjeve dhe burimeve të ujit 

EJL" (LEIWW) është ende në fazën përgatitore dhe miratimi përfundimtar për vazhdimin 

dhe zbatimin e tij do të merret në asamblenë e ardhshme të SWG -së në Dhjetor 2015; 

 Njësia për menaxhimin e projektit “Sharra” në bashkëpunim me anëtarët e grupit të 

aktorëve do të synojnë në mbledhjen, zhvillimin e veprime dhe ideve të tjera të cilat 

mund të mbështeten nga skema e grandeve ose nga programi “Njerëzit për Njerëzit”. 

 

 

Pregaditur nga : 

 

Emrullah Spahiu 

Kordinator per Rajonin nderkufitar “Sharra”  

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of 

independence 


