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Viti 2009 ishte edhe një vit tjetër i suksesshëm për Doganën e Kosoves, në vazhdën e viteve të suksesshme 

të institucionit tonë.

Përkundër efekteve negative të krizës financiare ndërkombëtare, që ndikoi drejtpërdrejt në uljen e 

çmimeve të importit, të produkteve që sjellin pjesën më të madhe e të hyrave nga taksat kufitare, viti 2009 

është përmbyllur me të hyra të rritura për 5%, në krahasim me të hyrat e grumbulluara gjatë vitit 2008.

Viti 2009 përmbyllet edhe me ngritje 100% të efikasitetit në zbulimin dhe parandalimin e kontrabandës, 

si  dhe evazionit fiskal në tërësi, duke përfshirë edhe kontrollimin shumë më efikas të kufijvet, përfshirë 

edhe atë të gjelbërt.

Gjatë këtij viti, në afat rekord u arrit implementimi i sistemit të pullave fiskale në pijet alkoolike,  përveç se 

u arrit të rriten të hyrat buxhetore, po ashtu u ngrit niveli i mbrojtjes se shëndetit të popullatës, nga 

konsumi i prodhimeve ilegale dhe të dëmshme për shëndet.

Gjatë këtij viti vazhduam procesin e modernizimit të Organizatës sonë, duke krijuar njësi të reja dhe duke 

trajnuar stafin, për të qenë në gjendje të ofrimit të shërbimeve moderne për qytetarin,  biznesin dhe për të 

përmbushur nivelin e standardeve të pritshme për një Institucion doganor modern, të ngjajshëm me 

standardet evropiane.

Këto dhe shumë rezultate të tjera, nuk do të arriheshin pa një angazhim të jashtzakonshem të stafit 

doganor, për çka jemi shumë mirënjohës.

Ky vit nuk ishte vetëm me lajme të mira për Institucionin e Doganës së Kosovës. Gjatë këtij viti, humbem 

katër kolegë të çmueshëm, mungesa e të cileve vërehet për çdo ditë në vendet e punës, ku ata punonin. 

Kontributi i tyre për Organizatën, gjithmonë do të mbetet në kujtesën tonë.

Naim Huruglica

Drejtor i Përg jithshëm

Fjala hyrëse e Drejtorit të Përgjithshëm  
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Misioni i Doganës
së Kosovës 1

Dogana e Kosovës ka një mision të gjerë, duke filluar nga mbrojtja e shtetit, ekonomisë dhe 

qytetarëve. Pra, misioni i Doganës së Kosovës mund të ndahet në dy kategori kryesore: 

Kontributi në çështjet ekonomike 

?Mbledhja e taksave doganore: si, Taksa doganore, Tatimit mbi vlerën e shtuar; Akcizën  

për Buxhetin e Kosovës. 

?Kontrollimi i importit dhe eksportit, mbrojtja e ekonomisë; mbrojtja e markave tregtare 

etj. 

?Statistika të sakta mbi tregtinë me jashtë. 

Kontributi për sigurinë 

?Luftimi i aktiviteteve ilegale 

?Rritja e sigurisë përmes prezencës në pikat kufitare; luftimi i krimit kufitar; luftimi i 

trafikut të drogës etj.

Misioni i Doganës së Kosovës 
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Strategjia e Doganës 
së Kosovës 2

Dogana e Kosovës rifreskon për çdo vit kornizën e strategjisë operative, e cila tregon se çka ofron 

Dogana e Kosovës kundrejt investimeve të parave publike nga buxheti i Kosoves. Korniza e 

strategjisë operative përcakton qëllimet dhe objektivat që realizohen nëpërmjet njësive 

operative, respektivisht Drejtorive të cilat e përbëjnë Doganën e Kosovës. Është një plan 

përsëritës i cili mbulon periudhën trevjeçare. Kjo strategji përcakton synimet kryesore që Dogana 

e Kosovës të arrijë qëllimet dhe objektivat organizative dhe në mënyrë të vazhdueshme të 

përmirësojë të arriturat. 

Dogana e Kosovës është e organizuar në katër Drejtori funksionale, Drejtorët e të cilave në 

mënyrë kolektive mblidhen në Bordin Menaxhues nën Drejtorin e Përgjithshëm. Konform kornizës 

së strategjisë operative, Dogana e Kosovës ka një plan unik operativ,  ku në mënyrë të qartë janë 

të definuara veprimet dhe detyrat që priten të realizohen gjatë vitit vijues.

Me qëllimin kryesor që Dogana e Kosovës të zhvillohet sipas standardeve evropiane dhe të 

administrimit në mënyrë korrekte e efikase të sistemit të themeluar me Ligjin e doganave dhe 

kontrollin e taksave për mallrat e importuara dhe eksportuara nga Kosova, për çdo fillimviti 

Dogana rifreskon strategjinë e saj. Kjo bëhet edhe me qëllimin që të arrijë plotësimin e sfidave të 

komunitetit të biznesit dhe progresin krahasues kundrejt kërkesave të UE (dokumenti i Blue Print-

it për Doganat). 

Strategjia e Doganës së Kosovës 
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Objektivat e Doganës 
së Kosovës 3

Objektivat e Doganës të përcaktuar në fillim të vitit 2009 ishin: 

Objektiva 1: Mbledhja e të hyrave nga TVSH-ja në import, akciza dhe obligimet doganore të 

përcaktuara sipas projeksioneve të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Objektiva 2: Promovimi i komunikimit dhe bashkëpunimit nacional me komunitetin e biznesit të 

Kosovës, shërbimet qeveritare dhe ndërkombëtare, me administratat e tjera Doganore në regjion 

dhe më gjerë, duke aspiruar statusin e anëtarit në Organizatën Botërore të Doganave.

Objektiva 3: Zhvillimi i kapaciteteve të tjera përbrenda shërbimit për të avancuar integritetin, 

zhvillimin e resurseve, politikave, kornizën ligjore, të arrijë më shumë transparencë dhe përdorë 

praktikë sa më të mirë.

Objektiva 4: Shfrytëzimi i fuqive dhe procedurave të Kodit Doganor dhe Kodit të Akcizave për efekt 

më të mirë për të përmirësuar përmbushjen dhe të lehtësojë aktivitetet ekonomike në 

bashkëpunim me tregtarët. Të arrihet baraspeshim adekuat ndërmjet lehtësirave  tregtare dhe 

kontrollit, duke shfrytëzuar teknikat që fusin në veprim vlerësimin e riskut, profilizimit dhe 

selektivitetit.

Objektiva 5: Puna me tregtarë të cilët dëshirojnë të përmirësojnë përmbushjen e tyre duke 

përdorur fuqitë ligjore, ku është e nevojshme të krijohet baza nga e cila lëvizë përpara, duke 

shfrytëzuar procedurat e Kodit Doganor.

Objektiva 6: Zhvillimi i mëtejmë i kapaciteteve të zbatimit të ligjit për:

a. parandalimin dhe zbulimin e mashtrimeve, kontrabandimin e mallrave komerciale, 

drogave ilegale dhe mallrat tjera të ndaluara e të kufizuara; dhe 

b. të hetojë dhe përndjek kundërvajtjet nën udhëheqjen e Prokurorit publik. 
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2
Sipas projeksioneve të MEF -it nga Dogana e Kosovës është planifikuar të mblidhen 645.1 milionë 

euro të nevojshme për të financuar Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2009. Dogana ka 

mbledhur 635.08 milionë euro që përfaqëson 98.44% të planit dhe që janë 5% mbi të hyrat e vitit të 

kaluar. Në tërma nominal në krahasim me vitin e kaluar 2008 janë 30 milionë euro më shumë. 

Të hyrat e krahasuara sipas viteve  janë, si në vijim:

Kjo rritje në dallim me vitin e kaluar është mjaft e madhe kur merren parasysh kriza globale 

financiare, e cila ndikoi në zvogëlimin e importit dhe rënien e çmimeve në shkallë botërore, suksesi i 

Doganës së Kosovës është i konsiderushëm. 

Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e shumës së të hyrave nga detyrimet doganore për ketë 

periudhë njëvjeçare, mund të ceken:

?Menaxhimi i riskut -aplikimi i kontrolleve selektive dhe fokusimi i resurseve  të dërgesat 

me rrezik të lartë, 

?Norma e re e TVSH-së, 
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Objektivi 1 - Të hyrat 
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         3,544,518.59 

604,868,613.63

       98,312,002.42 

     327,661,731.58 

     206,917,391.08 

         2,147,175.26 

635,038.300.34
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Dogana e Kosovës gjatë këtij viti është fokusuar në dy qasje kundrejt biznesit
 

?Ofrimi i Lehtësirave tregtare, menaxhimi i rrezikut dhe selektiviteti. 

?Promovimi i komunikimit dhe bashkëpunimit brenda Kosovës me komunitetin e   

biznesit. 

Trendi i rritjes së bashkëpunimit me institucione, përfaqësues të biznesit dhe vetë biznesin përmes 

komunikimit edhe të drejtpërdrejtë në ofrimin e: 

?MOU me Odën Ekonomike të Kosovës 

?MOU me Odën Ekonomike Amerikane 

Me qëllim të inkurajimit të komunitetit të biznesit, kryesisht të kompanive të mëdha, që realizojnë 
3

importe/eksporte të shumta lidhur me aplikimin dhe shfrytëzimin e PDMNE , Dogana e Kosovës 

aplikon procedura të veçanta me qëllim të promovimit të një biznesi më të lehtë. 

Dogana e Kosovës punon gjithashtu në parandalimin e krimit dhe kundërvajtjeve përmes edukimit 

tregtar dhe krijimit të lehtësirave për tregtarët e ndershëm dhe shtimin e kontrolleve kundrejt 

kompanive, të cilat kanë kryer kundërvajtje. Gjatë vitit 2009 Dogana është përqendruar në uljen e 

përqindjes së selektivitetit, përkatësisht rritjes së kualitetit të profilizimit. Përmes këtyre veprimeve 

përqindja e selektivitetit në nivel qendror ka rënë nga siç shihet edhe nga tabela në vijim.

Objektivi 2:  Bashkëpunimi me biznesin dhe 
                       komunikimi ndërkombtar

3 
Procedurat doganore me ndikim ekonomik 

Duke pasur parasysh rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar me administratat doganore dhe 

agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit në luftën kundër krimeve transnacionale doganore. Dogana e 

Kosovës gjatë vitit të kaluar dhe në vazhdimësi merr pjesë në aktivitete të ndryshme të 

organizuara kryesisht nga Komisioni Evropian, sikur që janë forumet rajonale ndërmjet të 

Drejtorëve të Përgjithshëm.

Në vazhdën e zhvillimit të marrëdhënieve doganore, Dogana vetëm gjatë këtij viti ka iniciuar 

lidhjen e Marrëveshjeve bilaterale me 19 administrata doganore të shteteve me interes të 

përbashkët, duke kontribuar kështu në fuqizimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. 

?6 tetor 2009 u nënshkrua Marrëveshja e parë me Doganën e Shqipërisë. 

?9 nëntor 2009 me Doganën e Francës u nënshkrua marrëveshje bashkëpunimi. 

Ndërsa, një numër i mbetur janë në fazën e negocimit, si dhe disa të tjera në fazën e finalizimit. 

Synimi tjetër i radhës ishte dhe do të jetë anëtarësimi në mekanizmat ndërkombëtar, me qëllim të 

zhvillimit dhe modernizimit të Doganës sipas standardeve globale. Në këtë kontekst më 30 nëntor 

2009 Dogana e Kosovës ka iniciuar  kërkesën e aplikimit për anëtarësim në Organizatën Botërore 

të Doganave.

Marrëdhëniet ndërkombëtare  

Viti 2009
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Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Trajektorja e rënies së kontrollave gjatë vitit 2009  
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Resurset njerëzore luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e aktiviteteve Doganore. Kjo është 

arsyeja pse Dogana e Kosvës i kushton rëndësi të veçant investimeve në faktorin njerëzor në 

pajtueshmëri me nevojat dhe prioritetet. 

Me qëllim të plotësimit të struktures organizative,  si dhe arritjes së numrit të lejuar të 

punëtorëve prej 575 zyrtarëve, konform Skemës Organizative 2009 të aprovuar, si dhe aprovimit 

nga Qeveria për shtimin e numrit të punëtorëve pas rishikimit buxhetor në 597, janë ndërmarrë 

veprime konkrete  gjatë gjithë vitit  me qëllim të plotësimit të pozitave të lira.

Gjatë vitit 2009 janë punësuar 66 kandidatë të rinj të rekomanduar nga komisionet përkatëse, si 

të përshtatshëm për plotësimin e pozitave të lira. Me qëllim të një përfaqësimi të drejtë e të 

gjitha komuniteteve, gjatë këtij viti është realizuar konkursi i jashtëm për plotësimin e vendeve të 

lirë të punës për zyrtarët doganor me gradë G5 nga radhët e minoritetit rom, ashkali dhe 

egjiptian. 

Gjatë vitit 2009  me dëshirë janë larguar nga Dogana e Kosovës 11 zyrtarë, për shkak të punësimit  

në ndonjë institucion tjetër apo për arsye personale. 

Përjashtim (largim) nga puna- Konform vendimeve të Bordeve Disiplinore, respektivisht pas 

ratifikimeve të këtyre vendimeve nga Drejtori Gjeneral, gjatë vitit 2009 janë përjashtuar nga puna 

4 zyrtar të Doganës së Kosovës.

Tabela e mëposhtme është një tregues statistikor më të dhëna për numrin e stafit, nacionaliteti 

dhe koeficienteve të pagesave (gradave të përkohshme dhe përhershme  në Doganën e Kosovës 

më 31.12.2009).

Objektivi 3: Resurset njerëzore
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Aktivitete trajnuese Fusha të ndryshme
Oficer dhe Zyrtar 

Doganor

156 75 1747

Dogana e Kosovës aplikon procesin e edukimit, trajnimit dhe trajnimit në vend të punës, kjo e tëra 

aplikohet përmes Planit operacional te trajnimeve. Plani i trajnimeve 2009 është zhvilluar dhe 

azhuruar në përiudha gjashtëmujore, duke zbatuar edhe aktivitete nga  korniza afatmesme të 

trajnimeve 2009 – 2011, sipas prioriteteve dhe buxhetit të vitit 2009,  më tutje Dogana e Kosovës 

në kontestin e planit strategjik ka ndërmarr veprime, si në vijim:

?investimi në zhvillimin e kapaciteteve; 

?shkathtësive dhe forcës kompetente profesionale të stafit të DK-së;

?zhvillimi i mëtejm i sistemit standard të trajnimit dhe  zgjërimi i kufijëve të 

bashkëpunimit.

Në kuadër të Planit të Trajnimeve 2009, në nivel qëndror janë zhvilluar 156 aktivitete trajnuese në 

75 fusha të ndryshme, në të cilat janë përfshirë 1747 Oficerë dhe Zyrtarë Doganor, që paraqet 

dhe realizimin e plotë të kërkesave koncize të pranuara. 

Trajnimet

Përgjatë vitit kalendarik 2009, ka vazhduar bashkëpunimi dhe shkëmbimi i  përvojave me 

partnerë relevant, për të siguruar trajnim dhe zhvillim profesional, konform kërkesave, qëllimeve 

dhe objektivave të arritshme për Doganës së Kosovës. Kemi bashkëpunuar afër me organizatat 

tjera për zbatim të ligjit dhe mbledhjen e tatimit, Administratat Doganore, si dhe me të gjitha 

institucionet tjera vendore dhe ndërkombëtare, me të cilat na ndërlidh relevanca në punë. Duke 

shkëmbyer, përfituar dhe ofruar asistencë për zhvillim dhe trajnim, spektri i gjerë i partnerëve 

tanë ka përfshirë Ambasada Amerikane (EXBS, ICITAP, OPTAD, ODC); EU-TACTA; TAIEX; PK; Polici 

Kufitare; DZHML; IKAP; QTZH - PTK; AML&C; OSBE - DSPS; EU –TP / BP ; IKAP;  USAID; AUK; ADA; 

MBPZHR dhe Guarda De Financa
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shkëmbyer, përfituar dhe ofruar asistencë për zhvillim dhe trajnim, spektri i gjerë i partnerëve 

tanë ka përfshirë Ambasada Amerikane (EXBS, ICITAP, OPTAD, ODC); EU-TACTA; TAIEX; PK; Polici 

Kufitare; DZHML; IKAP; QTZH - PTK; AML&C; OSBE - DSPS; EU –TP / BP ; IKAP;  USAID; AUK; ADA; 

MBPZHR dhe Guarda De Financa
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Nëse shikohet në pjesëmarrjen totale oficerët doganor përgjatë një vitit kanë marrë trajnime dhe 

aftësi të reja, 10 ditë gjatë tërë vitit. 

2009 5742 9,9 

Viti Numri i ditëve trajnuese 
Investimi në trajnim 

Ditë/staf /vit 

Dogana e Kosovës  për vitin  2009 ka miratuar dhe ka punuar  në bazë të strategjisë  dhe me 

qëllim të përforcimit të zbatimit të Kodit të Mirësjelljes së Kosovës konform  Planit të Veprimit për 

Luftimin e Korrupsionit. Në kuadër të kësaj janë zhvilluar procedura disiplinore për rastet e 

raportuara pranë Sektorit të Standardeve Profesionale për shkelje të Kodit të Mirësjelljes.  

Gjatë vitit 2009, 42 zyrtarëve u janë shqiptuar gjithsejtë 51 masa disiplinore, 4 përjashtime nga 

puna, 6 ndalesa promovimi, 1 degradim, 3 ndalim vozitje të veturave zyrtare, 17 vërejtje me 

shkrim dhe 19, vërejtje me gojë, si dhe 6 raste  të proceduara në gjykata dhe polici. 

Një prezentim statistikor i të dhënave mbi rastet në Sektorin e Standardeve Profesionale, të cilat  

do të pasqyrojnë qartë numrin e rasteve për periudhën Janar – Dhjetor. 

Janar- Dhjetor 2009
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Antikorrupsioni
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Në kuadër të planit të veprimit antikorrupcion me efekt  preventiv  është themeluar edhe Sektori 

për Inspektim të Brendshëm, i cili kryesisht është përqendruar në formimin e sistemeve, 

kontrollimin dhe administrimin e deklarimeve pasurore.

Gjatë vitit 2009 me qëllim të administrimit të deklarimeve pasurore janë ndërmarrë veprime për 

ndërtimin e bazës ligjore  si parakusht  për mbikëqyrje të deklaratave të pasurisë, është 

përforcuar identifikimi dhe mënyra e deklarimit të origjinës pasurore; është ristrukturuar  dosja e 

deklarimeve pasurore dhe është vendosur një sistem i integruar përmes databazave për 

menaxhimin e informatave për menaxhimin e dosjeve, si dhe  Sistemi Track Report (STR) që 

monitoron dhe kalkulon në mënyrë automatike të dhënat e nxjerra nga deklarimet. Gjithashtu, 

është vendosur  sistemi i  monitorimit individual të secilit oficer të dyshuar, për të cilët ka 

indikacione se pasuria e tyre është burim i veprimeve ilegale. 

Gjithashtu, Sektori për Inspektim të Brendshëm gjatë vitit ka kryer operacione të inspektimit 

konform analizave paraprake dhe kërkesave për inspektim. Janë ndërmarrë gjithsej 12 inspektime 

në terren, me qëllim të verifikimit të mbarëvajtjes normale të procesit të punës, 

antikontrabandës, monitorimit të punës së stafit dhe përdorimit të uniformave zyrtare të 

Doganës së Kosovës. Po ashtu është punuar në identifikimin e mangësive në Procedurat 

Standarde të Operimit për sektorët dhe degët doganore 

Inspektimi i brendshëm 
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4 
Menaxhimi i integruar i kufijve

5 
Menaxhimi i integruar i kufijve    

6 
Procedurat standarte te operimit 

7 
Dogana e Kosovës – Policia e Kosovës    

“Koncepti i MIK -ut për Ballkanin Perëndimor e sidomos dokumentit EU Blue Print,  si dhe të 

Objektivave të përcaktuara të doganës si një shembull të rëndësishëm se si duhet të menaxhohen 

kufijtë në mënyrë efikase dhe efektive kufijtë e hapur, të kontrolluar dhe të sigurt për tregti dhe 

lëvizjen e njerëzve”. 

Bazuar në obligimet që lindin nga Ligji për Kontroll dhe Menaxhim të Integruar të Kufijve Shtetëror 

Ligji 03/L-065, Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për MIK dhe Protokollit të 
5

Bashkëpunimit DK-PK, Departamenti i MIK -ut, me prioritet të veçantë është përkushtuar që gjatë 

vitit 2009 të përmbush  qëllimin dhe synimet që dalin nga këto akte. 

4

Projekti MIK

Gjatë vitit 2009 janë shqyrtuar 302 kërkesa për të shfrytëzuar procedurat me ndikim ekonomik, 

prej të cilave janë lëshuar 137 autorizime për herë të parë dhe 101 vazhdime apo ndryshime në 

autorizimet e mëhershme, ndërsa kërkesa tjera janë refuzuar apo pezulluar, për shkak të mos 

plotësimit të kushteve për t'u autorizuar për procedurat e caktuara.

 

Autorizimet janë lëshuar duke u bazuar në Kodin e ri Doganor dhe të Akcizave dhe deri në nëntor 

të vitit 2009 në Udhëzimin administrativ 2004/8 pasi që prej muajit nëntor me hyrjen në fuqi të 

Udhëzimit Administrativ 11/2009 i cili e implementon Kodin Doganor dhe të Akcizave, autorizimet 

janë lëshuar me dispozita të reja ligjore. DK ka ndërprerë të gjitha autorizimet për Depo Doganore 

për subjektet që kanë pas për qëllim importimin e automjeteve të vjetra e kjo duke marrë për 

bazë arsyeshmërinë ekonomike të tyre (vetëm shtyrja e pagesës se taksave doganore), në anën 

tjetër është krijuar një lehtësi për subjektet që importojnë vetura të reja. 

Kompanit të cilat shfrytezojnë procedurat dhe i respektojnë kushtet e autorizimeve shfrytëzojnë 

procedurat me ndikim ekonomik me vlerë më të ulët të garancioneve bankare për mbulimin e  

taksave për mallin i cili pretendohet të mbahet në stoqe. Kjo ka ndikuar shumë në lehtësimin e 

afarizmin e subjekteve të cilat përpunojnë mallra në Kosovë me qëllim të eksportimit të tyre. 

Gjatë këtij viti është funksionalizuar sistemi për futjen e të dhënave në lidhje me kërkesat për 

procedura me ndikim ekonomik, e cila ka lehtësuar në masë të madhe mbikëqyrjen rreth aplikimit 

të drejtë të procedurave nga ana e subjekteve që janë të autorizuara për shfrytëzimin e 

procedurave me ndikim ekonomik.

Objektivi 4 - Lehtësirat tregtare Menaxhimi më efikas dhe i suksesshëm i personelit i ka mundësuar Doganës së Kosovës, që të 

punojë dhe operojë më lehtë në arritjen e qëllimit dhe synimeve të përcaktuara, gjë që përbën 

kushtin thelbësor për arritjen e qëllimit të përgjithshëm: për kufij të hapur, të kontrolluar dhe të 

sigurt. Rritja e kërkesave ka mbështetur, gjithashtu, zhvillimin e shërbimit me një kuptim më të mirë 

dhe ndjenjë të përgatitjes profesionale.

Gjatë kësaj periudhe është përpiluar plani i trajnimit për modulin e trajnimit në vend të punës për 
6

PSO  për kontrolle të përbashkëta kufitare. Ky trajnim po ashtu është zhvilluar në çerekun e dytë të 

vitit 2009. Në këtë modul trajnimi kanë qenë të përfshirë pjesëtarët e të gjitha agjencioneve kufitare.  

Këto trajnime prmomovonin:

?bashkëpunimit të mëtutjeshëm ndërmjet agjencioneve, 

?prezantimin e metodave të reja të punës dhe praktikave të mira të BE-së për MIK, 

?prezantimin e Draft- PSO-së për profilim të PKK-ve,

?profilizimin, analizën e rrezikut dhe 

?propozimin e zgjidhjeve të mundshme për PKK. 
      

Në bazë të planit Operacional janë zhvilluar inspektimet mbi zbatimin e Protokollit të 
7

bashkëpunimit DK-PK  dhe PSO-ve në të gjitha regjionet.  
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Shoqëria kosovare ka ndryshuar dhe volumi 

i tregtisë së jashtme është rritur gjatë 

viteve të fundit, si rezultat i kësaj për 

Doganën e Kosovës janë krijuar sfida të 

reja. Dogana e Kosovës adapton për çdo vit 

strategjinë e saj kundrejt nevojave të reja, 

si dhe tenton që të mbajë hapin me 

zhvillimet evropiane dhe botërore në 

shumë aspekte.

Strategjia e Doganës së Kosovës fokusohet 

në aspektin e luftës kundër krimit dhe 

informalitetit dhe është e  ndarë në dy 

drejtime në kontributin e saj në realizimin e 

të hyrave të parapara dhe mbrojtjen e 

shoqërisë, respektivisht parandalimin e kontrabandës së mallrave të ndaluara dhe mallrave tjera 

të dëmshme për shëndetin e popullatës. 

Gjatë këtij viti Dogana e Kosvës ka zbuluar 641 kundërvajtje doganore prej tyre:

?Gjoba dhe aktvendime të shqiptuara për inkasim         4,035,998.14 € 

?Vlera e mallrave të konfiskuara                                     1,191,253.00 € 

Konfiskime dhe rastet me rëndësi, mund të veçohen aksionet në brendi për mallrat e ndryshme 

kontrabanduara: 

?160 kontrolle të përbashkëta tek argjendaritë që rezultuan me konfiskime të: 70 kg ari 

të përpunuar dhe 2,255kg. argjend;  

?Kontrolle në vend shitjeve të telefonave mobilë, që rezultuan me 180 raste konfiskime

?Kontrolle të shpeshta për cigare, pije alkoolike dhe joalkoolike që po ashtu patën si 

rezultat konfiskimi. 

?Kontrollet e specializuara rezultuan me zbulimin e 15 rasteve me mallra të ndaluara 

prej të cilave vlen të veçohet rasti i 5.094kg. narkotik.

?7 raste me armë dhe municion.

?Vetura të konfiskuara 104 copë.

?Janë zbuluar 65 lëndë me elemente të dyshimit të veprave penale doganore.

?Në Prokurori të ndryshme janë referuar 43 kallëzime penale ku shmangiet potenciale 

apo të vërtetuara janë ~ 1,537,371.32 €.

4,035,998.14

1,919,253.00

Gjithsejt
gjoba, aktvendime

të shqiptuara
për inkasim

Gjithsejt
vlera e

mallrave 
konfiskuara 

Gjatë vitit 2009 Dogana e Kosovës ka pasur si qëllim zvogëlimin e ankesave dhe rritje së numrit të 

këshillave ligjore. 

Në kuadër të planit të veprimit që operatorëve ekonomikë  t'iu ofrojmë sqarime ligjore, gjatë këtij 

viti është funksionalizuar sistemi i dërgimi të mesazheve tek operatorët ekonomikë,  ku është 

dhënë  adresa elektronike si dhe numrat e telefonave kontaktues. 

Gjatë vitit 2009 kemi pranuar dhe ofruar  gjithsejtë 202 kërkesa  ligjore, gjithashtu një numër i 

konsiderueshëm i  këshillave të natyrës urgjente në një formë tjetër. 

Natyra e kontesteve kryesisht ka të bëjë lidhur me vlerësimin e mallit, konfiskimin e mallit dhe 

gjobave administrative, lidhur me kthimin e mjeteve, lejime të zhdoganimit të mallit.

Gjatë vitit 2009 Dogana e Kosovës ka parashtruar 140 padi civile në lendët, ku jemi udhëzuar në 

kontest civil nga Gjykata penale, dhe 53 propozime për ekzekutim, ku gjykata në procedurë 

penale ka obliguar të akuzuarin për përmbushjen e obligimit ndaj Doganës së Kosovës. Vlera e 

kontesteve të iniciuara me padi nga Dogana e  Kosovës është 14,490,705.21 €. 
 

Në Bordin e Pavarur për Rishqyrtime, Dogana e Kosovës është  ftuar që të përfaqësohet në 

gjithsej (36) seanca të dëgjimit. Të gjitha ankesat kanë qenë të parashtruara kundër aktvendimeve 

të Doganës. 

8
Nga BPR  kemi pranuar gjithsej 20 aktvendime prej të cilave:
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Objektivi 5: Çështjet ligjore  

Aprovim

Hudhet Poshtë

Refuzohet

Pezullohet

Në Rivendosje

1  aktvendim

1  aktvendim

8  aktvendime

2  aktvendime

8  aktvendime

20 Gjithsej

Objektivi 6 - Luftimi i Krimi dhe kontrabandës 

8 
Bordi i Pavarur për Rishqyrtime
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 Të rejat

Kodi Doganor dhe i Akcizave

Presidenti i Republikës së Kosovës viziton Doganën e Kosovës 

Dhjetëvjetori i themelimit të Doganës 

Vizita e Doganës së Shqipërisë

Vizita e zv. ambasadorit amerikan në Doganën e Kosovës 

Qendra nacionale për kontrollim të Kufijve 

Marrëveshje bashkëpunimi me Francën

Më 14 janar 2009 është ndryshuar nga Kodi i vjetër Doganor në Kodin Doganor dhe të Akcizave të 

Republikës së Kosovës.

Më 4 shkurt 2009, Presidenti i Republikës së Kosovës z. Fatmir Sejdiu vizitoi Doganën e Kosovës 

me ç'rast u prit nga Drejtori i Përgjithshëm z. Naim Huruglica me bashkëpunëtorë.  

Më datën 3 shtator 2009 në Drejtorinë Qendrore të Doganës së Kosovës në Prishtinë, u mbajt 

konferencë shtypi për gazetarë enkas me rastin e dhjetëvjetorit të themelimit të Doganës së 

Kosovës. 

Më datat 23 dhe 24 shtator edhe Dogana Shqiptare ka vizituar Doganën e Kosovës dhe 

institucionet tjera të Republikës së Kosovës. 

 

Më 20 tetor 2009 Drejtorinë Qendrore të Doganës së Kosovës në Prishtinë e vizitoi 

zëvendësambasadori amerikan në Kosovë z. Michael Murphy me bashkëpunëtorë, i cili shprehu 

përkrahje për punën që Dogana e Kosovës është duke e bërë.  

Më 22 tetor 2009 u bë edhe përurimi i Qendrës Nacionale të Kontrollit të Kufijve, ku Qendra 

Operative e Doganës së Kosovës është shndërruar në Qendrën nacionale të Kontrollit të Kufijve, 

në të cilën do të punojnë  bashkërisht Dogana, Policia dhe Agjencioni i Ushqimeve të Kosovës,  

për zbatimin praktik të Menaxhimit të integruar të Kufijve.

Më 10 nëntor 2009 Dogana e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim me Doganën 

Franceze. 

Zhvillimet kryesore gjatë 2009 
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? Njësiti i Mbikëqyrjes së Procedurave Doganore  
me Ndikim Ekonomik.  Ky njësit në veçanti për secilën procedurë do të jep të dhënat e 

përpunuara për procedurat doganore, gjendjen faktike të stoqeve dhe parregullsitë te 

të cilat është e pamundur mbikëqyrja doganore nga sistemi i TIMS.

?Sektori për Përfaqësimin e legjislacionit është krijuar në muajin gusht 2009 dhe sipas 

skemës se aprovuar më 31 gusht 2009.  Puna kryesisht ka qenë e përqendruar në 

analizimin e situatës aktuale sa i përket pajtushmërisë së akteve ligjore dhe nënligjore 

me ato të Aquis Communautaire, duke e marrë si bazë edhe raportin mbi përmbushjen 

e objektivave të blueprintit të përgatitur nga ekspertët e BE-së. 

?Sa i përket zbatimit të Drejtave të Pronësisë Intelektuale (DPI), Dogana e Kosovës më 1 

shkurt 2009 ka formuar njësitin  përkatës. Më 31 janar 2009 është hartuar një 

dokument, i cili përcakton procedurat që duhen zbatuar për  ndërmarrjen  e masave  
12

doganore ndaj mbrojtjes së DPI . 

 

  

Dogana e Kosovës ka krijuar një Laborator Doganor i cili do të sigurojë mbështetje teknike për 

klasifikimin e mallrave, kontrollet e zakonshme me rastin e Imp/Exp të mallrave dhe detyrimet e 

taksave të aplikueshme.

Laboratori Doganor është një nga 13 kapitujt e Blueprintit(projektit) doganor dhe në përputhje me 

doganat e BE-së,  i cili njëherit është një parakusht i rëndësishëm për zhvillimin e administratës 

doganore në procesin e Integrimit Evropian. 

Laboratori Doganor është i pajisur me instrumente analitike për kryerjen e disa analizave të mallrave 

në fushën  e pijeve dhe vajrave minerale. Mallrat nga këto fusha janë thelbësore si për nga sasia e 

importit dhe prodhimit vendor, po ashtu  edhe për realizimin e të ardhurave buxhetore.

Laboratori Doganor ka qenë nën asistencën teknike nga ekspertët e laboratoreve doganore nga 

TACTA (Asistencë Teknike të Doganave dhe Administrates Tatimore), projekt i financuar nga BE, si dhe 

me mbështetjen e TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Unit), të cilët i kanë dhënë të 

drejtën e ekspertizës dhe i kanë ofruar mundësin stafit të doganës, që do të punojë në këtë laborator, 

të ngriten profesionalisht dhe të arrijnë realizimin e objektivave të Doganës së Kosovës në këtë fushë.

Në të ardhmen Laboratori doganor i Kosovës  do të jetë i pajisur me instrumente të reja për të 

analizuar linjën më të gjërë të mallrave në mënyrë që të bëhet një laborator i rëndësishëm dhe një 

sistem menaxhimi, konform standardit ISO/17025 dhe ta  zhvillojë sigurimin e kualitetit dhe  

krahasimin  e rezultateve analitike të gjeneruar nga laboratorët e aprovuara për kontrolle zyrtare.

Themelimi i njësive të reja

Laboratori doganor

Në fillim të muajit gusht është krijuar 

12 
Drejta e Pronësis intelektuale     

Vizita nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës Finlandeze

Aksident Komunikacioni 

IT

Ndryshimet në legjislacion

 

Më datën 19 nëntor 2009  Dogana Finlandeze që kryesohet nga Drejtori i Përgjithshëm i këtij 

institucioni z. Tapani ERLING, ka vizituar Doganën e Kosovës si vazhdimësi e takimeve bilaterale. 

Më datën 14 dhjetor 2009 në orët e para të mëngjesit në magjistralen Gjilan - Ferizaj, përkatësisht në 

drejtim të pikës Dheu i Bardhë, ka ndodhur një aksident i rëndë trafiku në të cilin kanë qenë prezent 

katër kolegë tonë. Ky aksident ka pasur pasoja fatale për dy kolegët tonë tanimë të ndjerë Hyzri Abazi 

(oficer doganor) dhe Musa Kameri (udhëheqës i ndërrimit), ndërsa dy oficerë tjerë kanë pësuar 

lëndime të rënda. Të katër pjesëtarët e Doganës së Kosovës ishin duke udhëtuar në drejtim të Dheut 

të Bardhë për të marrë detyrën nga ndërrimi paraprak. 

   

Gjatë vitit 2009 organizata është pajisur me pajisje të IT-së dhe janë realizuar nje varg projektesh, si 

furnizimi me pajisje kompjuterike, CISCO pajisje dhe pajisje tjera, -  Furnizimi me certifikatë SSL -  

Furnizim me pajisej rezervë të IT-së. 

Në kuadër të strategjisë së Teknologjisë informative janë ndërmarrë veprime dhe janë realizuar 

projekte me qëllim të funksionalizimit  të sistemit të kompjuterizuar të organizatës, evidentimit dhe 

automatizimit të vazhdueshëm të procedurave doganore, përmirësimit të infrastrukturës së rrjetës 

dhe komunikimeve, si dhe sistemin e sigurisë së shënimeve në Doganën e Kosovës në bazë të 

standardeve më të larta.

N¸ sistemin TIMS  dhe modulin e agjent¸ve doganor DTI  jan¸ b¸r¸ ndryshimet si: implementimi i 

TARIK 2009, ¸sht¸ p¸rmir¸suar m¸nyra e regjistrimit t¸ tregtar¸ve,  rregullorja p¸r homologimin e 

automjeteve, ¸sht¸ mund¸suar l¸shimi i pagesave p¸r Sektorin e p¸rfaq¸simeve dhe nj¸siteve 
11

FAST , n¸ DTI jan¸ kryer rreth 190 instalime, jan¸ instaluar ekranet n¸p¸r deg¸ doganore p¸r 

informimin e Agjentëve Doganor (dhe palëve) lidhur me statusin e lëndëve të tyre, ¸sht¸ trajnuar i 

gjith¸ stafi Dogan¸s p¸r t'u njoftuar me ndryshimet e reja n¸ sistem etj.

Po ashtu, është bërë zhvillimi i  modulit të shkëmbimit elektronik në TIMS.

  

Gjate vitit 2009, është punuar një numër i caktuar akteve nënligjore,  propozimeve dhe komenteve, 

respektivisht gjatë vitit 2009 kanë hyrë në fuqi gjithsej 17 Udhëzimeve Administrative të 

nënshkruara  nga Drejtori i Përgjithshëm

9 10
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Sistemi i menaxhimit të dhënave tregtare 

10 
Futja direkte e të dhënave  

11 
Njësitet anti kontrabandë  
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Dogana e Kosovës ka krijuar një Laborator Doganor i cili do të sigurojë mbështetje teknike për 

klasifikimin e mallrave, kontrollet e zakonshme me rastin e Imp/Exp të mallrave dhe detyrimet e 

taksave të aplikueshme.

Laboratori Doganor është një nga 13 kapitujt e Blueprintit(projektit) doganor dhe në përputhje me 

doganat e BE-së,  i cili njëherit është një parakusht i rëndësishëm për zhvillimin e administratës 

doganore në procesin e Integrimit Evropian. 

Laboratori Doganor është i pajisur me instrumente analitike për kryerjen e disa analizave të mallrave 

në fushën  e pijeve dhe vajrave minerale. Mallrat nga këto fusha janë thelbësore si për nga sasia e 

importit dhe prodhimit vendor, po ashtu  edhe për realizimin e të ardhurave buxhetore.

Laboratori Doganor ka qenë nën asistencën teknike nga ekspertët e laboratoreve doganore nga 

TACTA (Asistencë Teknike të Doganave dhe Administrates Tatimore), projekt i financuar nga BE, si dhe 

me mbështetjen e TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Unit), të cilët i kanë dhënë të 

drejtën e ekspertizës dhe i kanë ofruar mundësin stafit të doganës, që do të punojë në këtë laborator, 

të ngriten profesionalisht dhe të arrijnë realizimin e objektivave të Doganës së Kosovës në këtë fushë.

Në të ardhmen Laboratori doganor i Kosovës  do të jetë i pajisur me instrumente të reja për të 

analizuar linjën më të gjërë të mallrave në mënyrë që të bëhet një laborator i rëndësishëm dhe një 

sistem menaxhimi, konform standardit ISO/17025 dhe ta  zhvillojë sigurimin e kualitetit dhe  

krahasimin  e rezultateve analitike të gjeneruar nga laboratorët e aprovuara për kontrolle zyrtare.

Themelimi i njësive të reja

Laboratori doganor

Në fillim të muajit gusht është krijuar 

12 
Drejta e Pronësis intelektuale     

Vizita nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës Finlandeze

Aksident Komunikacioni 

IT

Ndryshimet në legjislacion

 

Më datën 19 nëntor 2009  Dogana Finlandeze që kryesohet nga Drejtori i Përgjithshëm i këtij 

institucioni z. Tapani ERLING, ka vizituar Doganën e Kosovës si vazhdimësi e takimeve bilaterale. 

Më datën 14 dhjetor 2009 në orët e para të mëngjesit në magjistralen Gjilan - Ferizaj, përkatësisht në 

drejtim të pikës Dheu i Bardhë, ka ndodhur një aksident i rëndë trafiku në të cilin kanë qenë prezent 

katër kolegë tonë. Ky aksident ka pasur pasoja fatale për dy kolegët tonë tanimë të ndjerë Hyzri Abazi 

(oficer doganor) dhe Musa Kameri (udhëheqës i ndërrimit), ndërsa dy oficerë tjerë kanë pësuar 

lëndime të rënda. Të katër pjesëtarët e Doganës së Kosovës ishin duke udhëtuar në drejtim të Dheut 

të Bardhë për të marrë detyrën nga ndërrimi paraprak. 

   

Gjatë vitit 2009 organizata është pajisur me pajisje të IT-së dhe janë realizuar nje varg projektesh, si 

furnizimi me pajisje kompjuterike, CISCO pajisje dhe pajisje tjera, -  Furnizimi me certifikatë SSL -  

Furnizim me pajisej rezervë të IT-së. 

Në kuadër të strategjisë së Teknologjisë informative janë ndërmarrë veprime dhe janë realizuar 

projekte me qëllim të funksionalizimit  të sistemit të kompjuterizuar të organizatës, evidentimit dhe 

automatizimit të vazhdueshëm të procedurave doganore, përmirësimit të infrastrukturës së rrjetës 

dhe komunikimeve, si dhe sistemin e sigurisë së shënimeve në Doganën e Kosovës në bazë të 

standardeve më të larta.

N¸ sistemin TIMS  dhe modulin e agjent¸ve doganor DTI  jan¸ b¸r¸ ndryshimet si: implementimi i 

TARIK 2009, ¸sht¸ p¸rmir¸suar m¸nyra e regjistrimit t¸ tregtar¸ve,  rregullorja p¸r homologimin e 

automjeteve, ¸sht¸ mund¸suar l¸shimi i pagesave p¸r Sektorin e p¸rfaq¸simeve dhe nj¸siteve 
11

FAST , n¸ DTI jan¸ kryer rreth 190 instalime, jan¸ instaluar ekranet n¸p¸r deg¸ doganore p¸r 

informimin e Agjentëve Doganor (dhe palëve) lidhur me statusin e lëndëve të tyre, ¸sht¸ trajnuar i 

gjith¸ stafi Dogan¸s p¸r t'u njoftuar me ndryshimet e reja n¸ sistem etj.

Po ashtu, është bërë zhvillimi i  modulit të shkëmbimit elektronik në TIMS.

  

Gjate vitit 2009, është punuar një numër i caktuar akteve nënligjore,  propozimeve dhe komenteve, 

respektivisht gjatë vitit 2009 kanë hyrë në fuqi gjithsej 17 Udhëzimeve Administrative të 

nënshkruara  nga Drejtori i Përgjithshëm

9 10
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Sistemi i menaxhimit të dhënave tregtare 

10 
Futja direkte e të dhënave  

11 
Njësitet anti kontrabandë  
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 Ngecjet dhe sfidat 

As gjatë vitit 2009 nuk u arrit të kthehet kontrolli i plotë në dy portat kufitare në Veriun e 

Kosovës. Kjo do të mbetet sfidë për vitin 2010.

Gjithsesi, se aktiviteti i njësive anti-kontrabandë i fokusuar në ketë pjesë të Kosovës, i ndihmuar 

edhe nga Policia e Kosoves dhe agjencionet tjera të përfshira në grupin e krijuar enkas për 

luftimin e kontrabandës (task force) ka ndikuar në uljen e dukshme të kontrabandës.

Ndihmesë e vecantë në këtë çështje ka dhënë edhe vendosja e EULEX-it në dy pikat kufitare, 

regjistrimi i mallrave nga ana e tyre dhe përcjellja e të dhënave Doganës së Kosovës.

Sfida e luftimit të kontrabandës dhe informalitetit në tërësi do të na shoqërojë edhe gjatë vitit 

2010,  ku presim që angazhimi i përbashkët me agjensionet tjera të zbatimit të Ligjit, do të jap 

rezultatet e veta.

Po ashtu, sfidë ka qenë grumbullimi i të hyrave nga taksat doganore, në inkasimin e të cilave ka 

ndikuar renia e çmimeve të naftës dhe produkteve tjera kryesore që importohen.  Duke krahasuar 

importin e derivateve të naftës për vitet 2008/2009 vërëjmë që ka rënie të çmimit për 38%, çka 

ka ndikuar në vjeljen e më pakt të hyrave nga TVSH-ja. Përkundër kësaj gjatë vitit 2009 Dogana e 

Kosoves ka arritur që të vjelë 5% më shumë të hyra krahasuar me vitin 2008. 

Sfidë tjetër më të cilën jemi përballuar është edhe modernizimi i Organizatës përfshirë 

Teknologjinë Informative. Gjatë vitit 2010 do të mbetet të punohet në implementimin e sistemit 

të ri elektronik të identifikuar gjatë vitit 2009, por edhe në përmbushjen e standardeve tjera sa i 

përket administratës, gjithmonë duke krahasuar progresin me standardet evropiane që dalin nga 

dokumenti EU-Blueprint mbi Doganat.
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Importi i mallrave sipas shteteve nga të cilat importohet më së tepërmi

Tabela e më poshtme paraqet 30 shtetet nga të cilat Kosova më së shumti importon, si dhe rritjen 

apo zvogëlimin e importit në krahasim me vitin e kaluar.  

Aneksi 1
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Maqedonia

Gjermania

Serbia

Turqia

Kina

Italia

Greqia

Sllovenia

Bosnjë & Hercegovina

Kroacia

Shqipëria

Brazili

Austria

Bullgaria

Holanda

Hungaria

Franca

SHBA

Polonia

Zvicra

Republika Çeke

Japonia

Mbretëria e Bashkuar

Mali i Zi

Korea

Spania

Rumania

Suedia

Belgjika

Ukraina

343,153,432.29

196,217,484.93

208,062,902.08

125,759,324.81

120,966,906.51

73,555,482.31

78,090,465.61

66,625,103.82

38,548,186.00

49,934,581.68

52,636,082.26

43,379,073.06

30,821,898.71

48,136,458.41

19,671,469.21

37,220,113.42

36,937,093.94

23,596,460.88

22,171,014.00

32,439,504.72

15,324,140.08

10,681,251.05

12,571,876.41

13,783,309.47

8,116,390.78

9,140,061.51

6,788,002.68

10,939,048.06

7,210,714.15

10,927,728.96

288,245,647.07

237,184,964.56

207,135,644.38

137,394,865.21

127,952,987.08

86,729,062.48

75,238,441.14

65,827,389.91

58,713,972.20

54,822,649.57

39,978,515.05

37,627,940.93

36,651,624.89

35,123,461.04

30,440,151.89

26,550,422.66

26,089,325.73

25,538,170.36

24,141,969.19

21,483,982.25

16,057,204.62

15,424,617.27

13,776,440.04

12,971,825.02

12,367,964.52

10,988,152.89

9,450,511.40

9,077,907.69

5,851,542.66

5,704,923.03

-16%

21%

0%

9%

6%

18%

-4%

-1%

52%

10%

-24%

-13%

19%

-27%

55%

-29%

-29%

8%

9%

-34%

5%

44%

10%

-6%

52%

20%

39%

-17%

-19%

-48%

Vendi 2008 2009 % e rritjes ose zvogëlimit
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Anekset6



Importi i mallrave sipas shteteve nga të cilat importohet më së tepërmi

Tabela e më poshtme paraqet 30 shtetet nga të cilat Kosova më së shumti importon, si dhe rritjen 

apo zvogëlimin e importit në krahasim me vitin e kaluar.  

Aneksi 1
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10,927,728.96
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137,394,865.21
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86,729,062.48

75,238,441.14

65,827,389.91

58,713,972.20

54,822,649.57

39,978,515.05

37,627,940.93

36,651,624.89

35,123,461.04

30,440,151.89

26,550,422.66

26,089,325.73

25,538,170.36

24,141,969.19

21,483,982.25

16,057,204.62

15,424,617.27

13,776,440.04

12,971,825.02

12,367,964.52

10,988,152.89

9,450,511.40

9,077,907.69

5,851,542.66

5,704,923.03

-16%

21%

0%

9%

6%

18%

-4%

-1%

52%

10%

-24%

-13%

19%

-27%

55%

-29%

-29%

8%

9%

-34%

5%

44%

10%

-6%

52%

20%

39%

-17%

-19%

-48%

Vendi 2008 2009 % e rritjes ose zvogëlimit
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Vlera e mallrave të importuara 

Tabela e më poshtme paraqet vlerën e mallrave të importuar (IM4) sipas muajve në dy periudhat 

e vitit 2008 dhe 2009.  

Aneksi 3 
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Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Gjithsejtë

92,103,939.92

116,319,651.66

125,816,101.71

142,753,397.06

165,293,923.74

169,472,813.88

171,783,949.03

171,552,257.39

161,261,337.92

170,529,588.00

160,142,336.29

192,612,335.54

1,839,641,632.14

88,183,525.45

114,754,570.60

133,614,581.63

147,198,724.75

163,742,123.76

159,297,979.60

166,469,109.20

172,642,069.90

167,611,637.80

177,957,695.22

158,347,582.10

187,835,039.10

1,837,654,639.11

2008 2009Importi gjatë muajve 
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Eksporti i mallrave sipas shteteve në të cilat eksportohet më së tepërmi

Tabela e më poshtme paraqet 15 shtetet në të cilat Kosova më së shumti eksporton, si dhe rritjen 

apo zvogëlimin e eksportit në krahasim me vitin e kaluar.  

Aneksi 2 

Shqipëria

Maqedonia

Gjermania

Zvicra

Italia

Mali i Zi

Sllovenia

Serbia

Bullgaria

Austria

Kroacia

Turqia

Bosnjë & Hercegovina

Holanda

Sllovakia

15,215,983.41

16,918,813.78

4,338,141.46

7,317,574.35

6,141,616.01

2,897,254.38

6,181,367.79

7,049,808.16

2,213,509.27

1,772,215.91

702,460.19

648,769.99

4,214,845.15

215,325.39

4,291.00

17,183,274.56

13,965,632.18

11,400,075.62

10,330,855.57

5,683,591.43

2,682,466.87

2,567,895.20

2,459,404.33

1,874,175.00

1,614,138.50

1,485,227.40

1,465,823.19

814,241.57

600,889.29

378,374.50

13%

-17%

163%

41%

-7%

-7%

-58%

-65%

-15%

-9%

111%

126%

-81%

179%

8718%

Vendi 2008 2009 % e rritjes ose zvogëlimit



Vlera e mallrave të importuara 

Tabela e më poshtme paraqet vlerën e mallrave të importuar (IM4) sipas muajve në dy periudhat 

e vitit 2008 dhe 2009.  

Aneksi 3 
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2008 2009Importi gjatë muajve 
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Eksporti i mallrave sipas shteteve në të cilat eksportohet më së tepërmi

Tabela e më poshtme paraqet 15 shtetet në të cilat Kosova më së shumti eksporton, si dhe rritjen 

apo zvogëlimin e eksportit në krahasim me vitin e kaluar.  

Aneksi 2 

Shqipëria

Maqedonia

Gjermania

Zvicra

Italia

Mali i Zi

Sllovenia

Serbia

Bullgaria

Austria

Kroacia

Turqia

Bosnjë & Hercegovina

Holanda

Sllovakia

15,215,983.41

16,918,813.78

4,338,141.46

7,317,574.35

6,141,616.01

2,897,254.38

6,181,367.79

7,049,808.16

2,213,509.27

1,772,215.91

702,460.19

648,769.99

4,214,845.15

215,325.39

4,291.00

17,183,274.56

13,965,632.18

11,400,075.62

10,330,855.57

5,683,591.43

2,682,466.87

2,567,895.20

2,459,404.33

1,874,175.00

1,614,138.50

1,485,227.40

1,465,823.19

814,241.57

600,889.29

378,374.50

13%

-17%

163%

41%

-7%

-7%

-58%

-65%

-15%

-9%

111%

126%

-81%

179%

8718%

Vendi 2008 2009 % e rritjes ose zvogëlimit
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Eksporti i rregullt (EX1)dhe Rieksporti  (Ex3)  

Tabela më poshtë tregon eksportin e rregullt (EX1)dhe Rieksportin (EX3)e vitit 2009 në krahasim 

me eksportin e rregullt (EX1)dhe Rieksportin (EX3) e vitit të kaluar.  

Aneksi 4 
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