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COMUNICATO 

L’Ambasciata d’Italia a Pristina aveva già informato nei mesi scorsi le 

Forze di Polizia e le Autorità Kosovare delle problematiche relative ad un uso 

fraudolento del sistema di prenotazione online di appuntamenti per l’Ufficio Visti 

a seguito di segnalazioni dell’utenza. Nello specifico, c’era il forte sospetto che 

soggetti terzi, completamente esterni all’Ambasciata, si approfittassero delle 

prenotazioni online per fissare appuntamenti, dietro pagamento di un corrispettivo 

in denaro, per la presentazione delle domande di visto. 

Si apprende che le indagini svolte dalle Autorità locali hanno portato nei 

giorni scorsi all’arresto di un sospettato. 

Con l’occasione,  l’Ambasciata d’Italia a Pristina ricorda che il sistema di 

prenotazione online di appuntamenti per l’Ufficio Visti è da sempre interamente 

gratuito, che nessuna intermediazione è dovuta per ottenere un visto e che l'unica 

cifra da pagare è la percezione da corrispondere all'ufficio consolare. Qualsiasi 

tipo di eventuale intermediazione da parte di soggetti terzi non è autorizzato da 

questa Ambasciata ed è quindi un abuso: invitiamo pertanto l’utenza a denunziarlo 

alle competenti Autorità locali. 

 

 

KOMUNIKATË 

 

Ambasada Italiane në Prishtinë  në muajt e fundit tashmë i kishte informuar 

Forcat Policore  dhe Autoritetet Kosovare rreth  problemeve që lidhen me 

përdorimin mashtrues të sistemit te prenotimeve online te termineve  për Zyren e 

Vizave si rezultat i sinjalizimeve  të përdoruesve. Në mënyrë të veçantë, ka pasur 

një dyshim të fortë se palë të treta,  tërësisht jashtë Ambasadës, ishin duke 

përfituar nga prenotimet online për caktimin e termineve, pas një pagese të një 

shume të hollave për prezantimin e aplikacioneve për vizë.  

Mësohet  që hetimet e kryera nga Autoritetet lokale në ditët e fundit kanë 

çuar në arrestimin e një të dyshuari. 

Me këtë rast, Ambasada Italiane në Prishtinë thekson se sistemi  për 

prenotimin e termineve online për Zyrën e Vizave ka qenë gjithmonë plotësisht pa 
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pagesë,  që nuk duhet asnjë ndërmjetësim tjetër për të marrë një vizë dhe se shuma 

e vetme për të paguar  është përqindja që duhet  paguar zyres  konsullore. Çdo lloj 

ndërhyrje ndërmjetësuese nga palët e treta nuk është e autorizuar nga kjo 

Ambasadë dhe për këtë arsye është një abuzim: prandaj ne ftojmë përdoruesit për 

të denoncuar tek Autoritetet përkatëse lokale ". 

 

 

STATEMENT 

 

In the last months, the Italian Embassy in Pristina had informed the Kosovo 

Police and the Kosovo Authorities about the fraudulent use of the online 

appointment system for the Visa section, following reports by users. 

That led to a strong suspicion that third parties, outside the Embassy, could 

take advantage of online reservations to maliciously arrange appointments for the 

submission of visa applications at the Embassy visa section against a totally illegal 

and undue brokerage payment. 

Investigations by local authorities have led to the arrest of a suspect in the 

last days. 

The Italian Embassy in Pristina seizes this opportunity to recall that the 

online appointment system for the Visa section has always been completely free of 

charge, thus no brokerage is due to obtain visa and that the only amount to pay is 

the perception required by our consular offices. Any kind of possible 

intermediation by third parties is not authorized by this Embassy and is therefore 

an abuse: therefore, we invite any user to report it to the competent local 

authorities. 
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