
Dogana e Kosovës është institucion i 
zbatimit të ligjit, aktualisht është kontribuesi kryesor 
iBuxhetit të Kosovës, i cili gjatë punës se vet angazhohet 
për zbatimin korrekt të ligjit, krijim të lehtësirave 
ekonomike dhe trajtim të barabarta të bizneseve dhe 
palëve.

Luftimi dhe parandalimi i korrupsionit është 
angazhim dhe objektivë e vazhdueshme e Doganës së 
Kosovës  dhe mekanizmave të saj, si dhe është pjesë e 
strategjisë dhe planit të veprimit Antikorrupsion të 
Qeverisë.

Në këtë kontekst dhe me qëllim të udhëheqjes 
së një administrate sa me efikase si dhe eliminimin e 
praktikave të dëmshme korruptuese apo vetive tjera 
negative, Dogana e Kosovës ka zhvilluar planin e 
veprimit për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit 

Pasi çdo shërbim kalon nëpër faza të zhvillimit  
që janë: themelimi, konsolidimi dhe stabilizimi i 
institucionit, mirëmbajtja dhe ruajtja e të arriturave të 
shërbimit kërkon një përkushtim të veçantë, të pandarë 
dhe me objektiva të qarta e të arritshme. Elementet 
negative siç janë korrupsioni dhe praktikat e 
jashtëligjshme e dobësojnë procesin e arritjes së këtyre 
objektivave.  

Me këtë nënkuptohet se dukuritë negative janë 
përcjellës i të gjitha fazave të ekzistimit të një 
institucioni, ndërsa ne duhet të jemi të gatshëm që këto 
dukuri  t ’ i  kontrol lo jmë,  parandalojmë dhe 
pamundësojmë paraqitjen dhe zhvillimin e tyre në 
Doganën e Kosovës. 

Për këtë duhet një angazhim dhe përkushtim i të 
gjithë stafit të Doganës së Kosovës dhe menaxhmentit të 
lartë, sepse krimi dhe korrupsioni mund të gjenden 
çdokund dhe rrezikojnë seriozisht imazhin e Doganës 
dhe shoqërisë, si dhe zhvillimin e mëtejmë të tij.

Qëllimi 

Arritja e objektivave tona do t'i kontribuojë 
profesionalizimit të mëtejmë të stafit të DK, parandalimin 
dhe eliminimin e korrupsionit si dhe ngritjen e mëtejme të 
reputacionit të DK në shoqëri.

Funksionimi dhe zbatimi i planit për luftimin e korrupsionit 
në DK mbështetet mbi këto parime: 

1.1. Transparencë dhe objektivitet;

1.2. Respektimi (kompatibiliteti)  i ligjit;

1.3. Konfidencialiteti

1.4. Respektimi i standardeve mbi të drejtat e njeriut;

1.5. Menaxhimi i hetimeve në përputhshmëri me ligjet 
në fuqi;

1.6. Bashkëpunimi me institucionet kosovare dhe ato 
ndërkombëtare  për luftimin e korrupsionit;

1.7. Paanësia politike;

1.8. Respektimi i standardeve më të larta të etikës së 
profesionit. 
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Bashkëpunimi me Doganat rajonale me qëllim të 
mbledhjes së informatave për luftimin e korrupsionit dhe 
dukurive tjera negative, që synohet të arrihet përmes 
shkëmbimit të informatave mbi rastet e dyshuara .

Respektimi i të drejtave të njeriut në procesin e 
hetimeve konform rregullativës në fuqi dhe ruajtja e 
konfidencialitetit për paraqitësit anonim të rasteve,  si dhe 
krijimin e mundësive për aplikimin e shpërblimeve për 
paraqitësit e rasteve korruptive.

Monitorimi efikas i sistemit të menaxhimit të 
Resurseve Njerëzore dhe lëvizjeve të stafit (transfereve) i 
cili do të ndikojë në zvogëlimin e mundësive për mashtrime 
dhe korrupsion, rideklarimi i pasurisë, si dhe monitorimi i 
vazhdueshëm i deklarimeve pasurore të oficerëve të 
Doganës së Kosovës, monitorimi i deklarimeve të rasteve të 
punësimit të dyfishtë, monitorime tjera rreth respektimit 
të legjislacionit dhe procedurave, si dhe udhëzimeve dhe 
akteve tjera normative nga aspekti i paraqitjes profesionale 
të stafit në raport me  palët , bizneset dhe publikun.

Krijimi i një mekanizmi i cili do të monitoroj dhe 
përcjellë aspektin e shkeljeve të  ndryshme të mundshme 
në punë me theks të veçantë për dyshimet për korrupsion 
dhe  keqpërdorime tjera të mundshme te stafi doganor, 
bazuar në vlerësimet dhe analizën e riskut të bëra nga 
Menaxhmenti i lartë apo informator të ndryshëm etj.

 Trajnimi i stafit të Sektorit të Standardeve 
Profesionale  dhe ngritja e kapaciteteve të shërbimit në 
fokus të integritetit personal dhe profesional .

Implementimi, zhvill imi dhe plotësimi i  
vazhdueshëm i infrastrukturës së brendshme normative në 
DK-ës në pajtim me dispozitat ligjore të vendit, si dhe 
ndërmarrja e veprimeve për harmonizimin e tyre me 
legjislacionin e EU-së, Dokumentit Blue Print, Deklaratës  

Ngritja e Integritetit të oficerëve të Doganës 
së Kosovës sipas standardeve më të larta, që synohet 
të arrihen përmes zbatimit të plotë të rregullativës 
doganore, Kodit të Mirësjelljes dhe  Procedurave 
Disiplinore, si dhe paralajmërimi mbi efektet negative 
të korrupsionit dhe njoftimi mbi masat e mundshme 
disiplinore, që mund të aplikohen në secilin rast të 
shkeljeve të  rregullativës.

Transparenca në punë, bashkëpunimi me 
qytetarë, zhvillimi i fushatave për inkurajimin dhe 
vetëdijesimin e komunitetit të biznesit dhe qytetarëve 
për rëndësinë e bashkëpunimit dhe me raportimin e 
aktiviteteve të mundshme të korrupsionit.

Publikimeve të raporteve të ndryshme me 
interes për publikun nëpërmes mediave , Web faqes 
së Doganës së Kosovës, monitorimin e Linjës së sigurt, 
kutit e ankesave për qytetarët dhe të udhëzimit të 
vazhdueshëm të qytetarëve lidhur me mundësinë e 
paraqitjes së ankesave, trajtimin e tyre, si dhe 
garantimin për ruajtjen e konfidencialitetit të 
paraqitësve të rasteve.

Ngritja e bashkëpunimit me institucionet tjera 
për zbatimin e  Ligjit dhe Drejtësisë në Kosovë, që 
synohet të arrihet përmes bashkëpunimit me Policinë 
e Kosovës, Agjensionin Kosovar Antikorrupsion, 
Administratën Tatimore të Kosovës, Prokurori, Gjykata 
etj dhe bashkërendimin e aktiviteteve kundër 
korrupsionit me Organizatat relevante përmes 
bashkëpunimit reciprok, pjesëmarrjes në aktivitete të 
ndryshme, seminare dhe forma të tjera të 
bashkëpunimit me qëllim të parandalimit të 
korrupsionit, si dhe shqyrtimi i raportimeve të 
organizatave jo-qeveritare, publikut etj. lidhur me 
veprimet e mundshme korruptive.

Arusha  dhe praktikave të mira. 

Kjo nënkupton ndërmarrjen e një sërë veprimesh 
specifike të cilat qartësojnë dhe rregullojnë veprimet dhe 
procedurat që duhet të zbatohen për të kryer detyrat e tyre 
të përcaktuara me përshkrimet e punës, ndershmërisht, 
me paanësi dhe besim .
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