
DREJTORI I PËRGJITHSHËM 
Zyra e përkrahjes së DP

Standartetprofesionale 

Planifikimi strategjik 
Audimi i brendshëm 

Sektori për pranim dhevlerësim
Zyra e monitorimit dhe pajtueshmërisë operacionale

Zyra e marrëdhënjevendërkombëtare dhe publikun

Dep. Doganor Prishtinë I
Dep. Doganor Prishtinë II

Dep. Doganor Peja
Departametipër  përkrahje të  regjioneve. 

Sektori i origjinës

Drejtoria e Origjinës, Tarifës, dhe Laboratorit

Sektori përlaborator 

Sektori përTarifë 

Mbikëqyrja e lirimeve 

Anti-kontrabandaqendrore

Auditimi pas-importues 

Drejtoria e zbatimit të ligjit 

Sektori përhetime 
Sektori për risk dheMonitorim

DPI 
Sektori I Intelegjencësdhe zyrtarindëërlidhës

Departamenti financa dhe buxhet 

Drejtoria e shërbimeve të përbashkëta

Arkivat dhe logjistikat 

Department i TI 

Departameti iProkurimi 

Sektori për këshilla dhe procedura

Drejtoria për legjislacion dhe burime njerëzore 

Sektori për resurse njerëzore
Sektori për rishikimin e vendimeve 

Sektori i trajnimit 

Departamenti  i akcizës

Akciza e brendshme 

Lojërat e fatit 

Dep. Doganor Prizren

Dep. Doganor Ferizaj

Dep. Doganor Gjilan

Dep. Doganor Mitrovicë

Dep. Doganor Podujeva

Sisteme siguri dhe infrastrukturë 

Drejtoriaoperative dhekufiri

Autorizimet dhe kthimet 

Sektori i përfaqësimeve 
Të Hyrat dhe buxhet 

ASYCUDA
Sektori per inovacion të TI 

Departamenti imbikëqyrjes së  procedurave dhe akcizave  

Sektori përmbikëqyrje e lirimeve 

Sektori për regjime pezulluse
Sektori për mbikëqyrjen e regjimevepezulluse
Sektori përmbikëqyrje të trazitit

Sektori përprocedurat  thjeshtëzuara dhe lehtësuese 
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Planifikimi strategjik 
Audimi i brendshëm 

Sektori për pranim dhevlerësim
Zyra e monitorimit dhe pajtueshmërisë operacionale

Zyra e marrëdhënjevendërkombëtare dhe publikun

Departamenti imbikëqyrjes së  procedurave dhe akcizave  

Sektori përmbikëqyrje e lirimeve 

Sektori për regjime pezulluse
Sektori për mbikëqyrjen e regjimevepezulluse

Sektori përmbikëqyrje të trazitit

Sektori përprocedurat  thjeshtëzuara dhe lehtësuese 



Anti-kontrabandaqendrore

Auditimi pas-importues 

Drejtoria e zbatimit të ligjit 

Sektori përhetime 

Sektori për risk dheMonitorim

DPR 

Sektori I Intelegjencësdhe zyrtarindëërlidhës



Sektori i origjinës

Drejtoria e Origjinës, Tarifës, dhe Laboratorit

Sektori përlaborator 

Sektori përTarifë 

Mbikëqyrja e lirimeve 

Departamenti  i akcizës

Akciza e brendshme 

Lojërat e fatit 

Autorizimet dhe kthimet 



Sektori për këshilla dhe procedura

Drejtoria për legjislacion dhe burime njerëzore 

Sektori për resurse njerëzore
Sektori për rishikimin e vendimeve 

Sektori i trajnimit 
Sektori i përfaqësimeve 



Departamenti financa dhe buxhet 

Drejtoria e shërbimeve të përbashkëta

Arkivat dhe logjistikat 

Department i TI Departameti iProkurimi 
Sisteme siguri dhe infrastrukturë 

Të Hyrat dhe buxhet 

ASYCUDASektori per inovacion të TI 



Zyra e brendshmee DoganimitG8

Sektori për procedimin e kërkesave  dhe mbikëqyrje të PMNE
Sektori Administrativ dhe kundërvajtje 

Udhëheqës i DepartametitDoganor regjional

Sektori sipaskërkesës sëDrejtorisë

Dega DoganoreG8 Dega DoganoreG8

Drejtoriaoperative dhekufiri


