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Viti 2010 ishte edhe një vit i një performancë të lartë të 

doganës në shërbim të vendit dhe qytetareve dhe ishte i 

dominuar nga tri zhvillime kryesore. 

Së pari, kemi filluar me një angazhim për një performancë 

të lartë në shkallë vendi për mbledhjen e të hyrave nga 

taksat doganore të mbledhura në kufi dhe brendësi. 

Performanca e Doganës ishte e jashtëzakonshme, pasi të 

hyrat neto arritën në mbi 700 milion euro, respektivisht 

64,9 milion më shumë se vitin e kaluar.

Ecuria e të hyrave në vitin 2010 ishte shumë e mirë në të 

gjitha aspektet. Dogana e Kosovës tani përmban çdo 

element të Doganës moderne duke filluar nga kontrolli i 

të hyrave, ngritjen dhe zhvillimin e sistemeve, 

promovimin në komunikim dhe bashkëpunimin me 

komunitetin e biznesit, ndërtimin dhe profesionalizimin e 

kapaciteteve njerëzore, inteligjencën dhe elementet anti-

kontrabandë, politikat dhe njësitë ligjore së bashku me 

funksionet e Drejtorisë qendrore.

Zhvillimi i dytë i rëndësishëm në 2010 e që është  pjesë e rëndësishme e misionit tone, ka qene mbrojtja e 

shoqërisë dhe tregtisë legjitime, sidomos në kohë kur në Kosovë ka sfida të përditshme në luftimin e 

mallrave ilegale dhe kontrabandës. Faktet flasin për një sukses të madh, sukses i arritur duke ju 

falënderuar një sërë faktorësh: profesionalizmit, bashkëpunimi ndërkombëtar, hetimeve profesionale, 

kontrolleve të bazuara në bazë të informatave të përpunuara, selektivitetit, analizës se riskut, asistencës 

ndërkombëtare, etj. 

Janë dërguar 49 kallëzime penale me shmangie te mundshme apo të vërtetuara në lartësi prej mbi 4 milion 

Ä. Janë parandaluar afro 800 raste të kontrabandës, janë konfiskuar mallra ne vlere prej 868,236 Ä dhe janë 

shqiptuar gjoba ne vlerë mbi 2 milion euro. 

Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës / Drejtorinë për Hetime te Narkotikeve dhe Hetimeve Trans kufitare 

ka rezultuar me organizimin e 27 Kontrolleve të përbashkëta te veturave te dyshimta për trafikim të 

narkotikeve. Është intensifikuar bashkëpunimi Policinë e EULEX-it- duke krijuar grupe të përbashkëta në 

rastet të cilat janë kualifikuar nga prokurorët si krim i organizuar. Për here te pare gjate këtij viti dhe pas 

kompletimit të legjislacionit te nevojshëm, Dogana e Kosovës ka filluar të ndërmerr masa në kuadër të 

mbrojtjes së të drejtave pronësore intelektuale, duke filluar me hapat e pare të vetëdijesimit dhe veprimit, 

përmes shkatërrimit te mallrave te konfiskuara.

Zhvillimi i Institucionit përmes ngritjes profesionale te stafit, ka qenë pjesa e tretë e fokusit tone gjatë këtij 

vitit. Nevoja për të trajnuar numër me të madh të stafit për detyrat e reja, profesionalizimi kundrejt rritjes 

së vazhdueshme të vëllimit të biznesit, zhvillimi I kapaciteteve për hetime të veçantë etj. Tek Investimet në 

ngritjen e kapaciteteve administrative dhe në fusha specifike, Dogana e Kosovës aplikon procesin e 

edukimit, trajnimit dhe trajnimi në vend të punës, e gjitha e aplikuar në bazë në Planit operacional të 

trajnimeve. Zhvillim më rëndësi është trajnimi Multidisiplinor për hetimin e Korrupsionit, Teknikat e 

Hetimeve Financiare, Raportimi dhe komunikimi me shkrim, dhe trajnimet e tjera. 

Zhvillimi I sistemeve të reja automatike për të përmbushur kriteret evropiane të një dogane modern dhe 

fleksibile të orientuar drejt nevojave të biznesit dhe përmirësimi I cilësisë së shërbimeve tona kundrejt 

qytetareve të Republikës së Kosovës.   

Është përzgjedhur sistemit i ri informativ ASYCUDA World, i cili do të zëvendësojë sistemin informativ 

momental TIMS. Sistemi ASYCUDA World implementohet nga UNCTAD dhe aktualisht i njëjti sistem nga 

fqinjësia është në përdorim edhe në Shqipëri.

Dogana e Kosovës nga Komisioni Evropian ka pranuar si donacion një bazë të re elektronike për te dhëna 

për Inteligjencë, nje sistem te ngjashëm me atë qe është duke u shfrytëzuar nga disa administrata tjera 

Doganore. Kjo bazë e te dhënave, ofron siguri më të madhe të informatave, është e lehtë për tu përdorur si 

dhe në të ruhen gjurmët e ndryshimeve. 

Dogana e Kosovës është përfituese e projektit “furnizimi ne zingjirin e sigurisë” të financuar nga programi 

IPA 2010 i cili do të implementohet gjatë 2011. 

Gjate vitit 2010 janë iniciuar kërkesa për lidhjen e marrëveshjeve bilaterale me një numër te  administratave 

doganore të shteteve me interes të përbashkët duke kontribuar kështu në fuqizimin e marrëdhënieve 

ndërkombëtare. Një zhvillim me rëndësi në të cilin është investuar energji dhe resurse është iniciativa e 

Doganës për anëtarësim në Organizatën Botërore të Doganave (OBD). Në përkrahje të këtij anëtarësimi 

Dogana më datën 29-30 prill 2010, Ju është  adresuar vendeve të regjionit të Evropës në OBD, me kërkesë 

për përkrahje të anëtarësim. 

Dogana e Kosovës zë një pozicion të veçantë në jetën e secilit qytetar kosovar. Funksionet tona janë 

thelbësore për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e çdo qytetari në Shtetin e Kosovës. Mbi 65% të të 

hyrave të Republikës sonë grumbullohen nga oficerë të dedikuar në përmirësimin e jetës së qytetarëve në 

të gjitha sferat. Performanca jonë ndikon në zhvillimin e arsimit, shëndetësisë, gjyqësisë dhe ekonomisë në 

përgjithësi.  

Çdo ditë, oficerët doganor mbledhin afro 2 milion euro, kundrejt një investimi minimal te buxhetit, apo 

thënë ndryshe, ne çdo 1 euro te mbledhur shpenzojnë 0,014 cent të parave publike. Stafi doganor bënë 

punën e tyre me një përkushtim për detyrë që është i më i larti në gjithë shërbimin publik. Një falënderim i 

madh për punën e bere dhe përkushtimin e treguar deri me tani, duke besuar se edhe gjate vitit 2011, një 

përkushtim i tille nuk do te mungoj, përkundrazi.

Naim Huruglica

Drejtor i Përgjithshëm

Fjala e Drejtorit të përgjithshëm 
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  Vizioni

Vizioni i Doganës së Kosovës është që të jete një agjencion i suksesshëm i mbledhjes se të hyrave, 
ndihmoj ne rritjen ekonomike, mbroj shoqërinë dhe biznesin legjitim dhe mbështes integrimin në 
ekonominë globale, në atë mënyrë që sjell dobi për të gjithë qytetarët në Kosovë. 

  Misioni

Dogana e Kosovës ka një mision të gjerë, duke filluar nga mbrojtja e shtetit, ekonomisë dhe qytetarëve. 
Pra, misioni i Doganës së Kosovës është që të merr vendime të duhura për të hyrat, të lehtësoj tregtinë 
dhe të rekrutojë kontribuues të ri në taksa duke nxitur ndërgjegjësimin mbi obligimet që vullnetarisht 
të përputhen me ligjet e tatimeve dhe ligjet doganore, dhe të ofrojë shërbim kualitativ dhe përgjegjës 
ndaj publikut, si i tillë  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  importit dhe eksportit, mbrojtja e ekonomisë; mbrojtjen 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.
Mbrojtja e popullatës dhe ambientit, parandalimi i kontrabandimit të armëve dhe substancave 
eksplozive

 Vlerat 

Dogana e Kosovës është e përkushtuar t'i ofrojë qytetarëve një shërbim të shkëlqyeshëm.  
Marrëdhëniet, proceset biznesore dhe administrimi do të bazohen në: 
besim dhe respekt të ndërsjellë; 

barazi dhe drejtësi; 
integritet dhe ndershmëri; 
transparencë dhe sinqeritet; dhe 
mirësjellje dhe përkushtim. 

  Qëllimet Strategjike 

marrjen  e vendimeve të duhura për të hyrat; 
ofrimi i shërbimit të shkëlqyeshëm; 
angazhimi në zbatimin e përgjegjshëm të ligjit; 
transformimi i biznesit dhe aftësive ndërtuese; dhe  
promovimi i qeverisjes së mirë. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
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Strategjia e Doganës mbulon periudhën trevjeçare të Kornizës së Buxhetit për një periudhë afatmesme 
dhe rifreskohet çdo vit në aspektin e shpenzimeve buxhetore dhe planin e mbledhjes së të hyrave 
buxhetore.

Korniza e strategjisë operative tregon se çka ofron Dogana e Kosovës kundrejt investimeve të parave 
publike nga buxheti i Kosovës. Korniza e strategjisë operative përcakton objektivat që duhet të 
realizohen prej departamenteve të ndryshme, ku secili departament ka rolin dhe funksionet e 
paracaktuara.  Dogana vazhdimisht përmirëson dhe identifikon të metat në strategji me qëllim të 
përmirësojnë te arriturat, respektivisht të rrit mbledhjen e taksave përmes identifikimit të fushave se ku 
mund të ketë një mbledhje më të lart. Prandaj ky plan është një punë komplekse e cila kërkon një sërë 
aftësi dhe njohuri, menaxhim të disiplinuar të kohës dhe ripërtrirje.

Strategjia e bënë të qartë se çka kërkohet nga secili pjesëtar i Doganës së Kosovës nga grada më e ulët e 
deri tek gradat më të larta. Dogana e Kosovës është e organizuar në katër Drejtori funksionale, Drejtorët 
e të cilave në mënyrë kolektive mblidhen (ulen) në Bordin Menaxhues nën Drejtorin e Përgjithshëm. 
Konform kornizës se strategjisë operative, Dogana e Kosovës ka një plan unik operativ, ku në mënyre të 
qartë janë të definuar veprimet dhe detyrat qe priten te realizohen gjate vitit vijues.

 Objektivat

Objektivat e Doganës të përcaktuar në fillim të vitit 2010 ishin: 

Objektivi 1: Mbledhja e të hyrave të duhura në kohë të duhur nga TVSH-ja në import, akciza dhe 
obligimet doganore. Projeksionet e të hyrave te Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për Doganën 
për vitin 2010 kanë qene 702 milionë. 

Objektivi 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 te plote në Organizatën Botërore të Doganave.

Objektivi 3: Zhvillimi i kapaciteteve përbrenda shërbimit për të avancuar integritetin, zhvillimin e 
resurseve, politikave, kornizën ligjore, të arrijë më shumë transparencë dhe përdorë praktikë sa më të 
mirë gjithashtu implementimin e fushave të Blueprint të ri dhe arritjes së  standardeve të cilat janë 
cekur në këtë dokument.

Objektivi 4: Shfrytëzimi i fuqive dhe procedurave të Kodit Doganor dhe 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.

Objektivi 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.
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Objektivi 6: Zhvillimi i mëtejmë i kapaciteteve të zbatimit të ligjit për:

a. Parandalimi dhe luftimi i kontrabandës, evazionit fiskal dhe krimeve tjera, në tërë territorin e 
Kosovës dhe vijën kufitare, duke aplikuar teknikat moderne të zbatimit të ligjit: Inteligjencës, 
Masave Hetimore, Vlerësimit të Riskut, kontrolleve post-dokumentare  dhe Anti-Kontrabandës. 

b. Konform strategjive të aprovuara kombëtare (strategjia mbi sigurinë nacionale, strategjia mbi 
MIK-un, strategjia kundër krimit te organizuar, strategjia kundër drogës, etj.) te kryej pjesën e 
obligimeve qe parashihen per Doganen e Kosoves por edhe te ndihmoj dhe bashkëpunoj edhe 
me agjensionet tjera, ne drejtim te implementimit te plote te këtyre strategjive. Zhvillimi i 
bashkëpunimit në nivele të politikave dhe operacionale me agjensionet e tjera të zbatimit të 
ligjit ashtu që kundërvajtjet të zgjidhen shpejt dhe në mënyrë efikase.  

c. Të hetojë dhe përndjek kundërvajtjet nën udhëheqjen e Prokurorit publik, gjithashtu të punojë 
në zhvillimin e një dogane efektive dhe efikase e cila ka aftësi zbuluese, parandaluese dhe 
hetimore. 

d. Ngritja e kapaciteteve administrative dhe humane. Zhvillimin e menaxhmentit,TI-së, personelit 
dhe sistemeve trajnuese të cilat përkrahin hetimet dhe funksionet e zbatimit të ligjit. 

e. Zbatimi i Kodit të Etikës, e në veçanti shtimi i masave në luftën kundër korrupsionit.  Parandalimi 
dhe luftimi e korrupsionit dhe keqbërjeve tjera të zyrtarëve doganor duke zhvilluar dhe 
implementuar një kod të modernizuar dhe politika të etikës, sistem të kontrolluar të 
menaxhimit, duke filluar nga rekrutimit, deklarimet pasurore dhe performanca e stafit. 

f. Zbatimin e masave për mbrojtjen e pronësisë intelektuale, përmes fuqive ligjore dhe mjeteve të 
tjera ashtu që Dogana të sigurojë që veprimet e duhura ndërmerren kundër falsifikimit, 
piraterisë dhe shkeljeve të pronësisë intelektuale.

Të hyrat 3
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Të hyrat 

Taksa 635,08 700,03 + 64,95 milion

Viti 2009 Viti 2010 +- Diferenca

2006 2007 2008 2009 2010

459.6  
23.9

+5.2%

526.6  
67

+12.7%

604.8  
77.5

+13%

635.08  
30.3

+4.7% 

700.03 
65

+10%

Performanca e të hyrave

Dogana edhe gjatë vitit 2010 ka vazhduar me trendin pozitiv në mbledhjen e të hyrave. Sipas 
1projeksioneve të MEF -it nga Dogana e Kosovës është kërkuar te mblidhen mbi 700 milion euro të 

nevojshme për të financuar Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2010. Dogana ka mbledhur 
700,03 milion euro qe përfaqësojnë 99.8% të planit dhe që janë 10% mbi të hyrat e vitit të kaluar. Ne 
terma nominal ne krahasim me vitin e kaluar 2009 janë 65 milion euro më shumë. 

Nga mesi i vitit 2010 fokus i madh i Doganës ka qene qe te ndryshohen metodat e organizimit dhe 
mbikëqyrjes te degëve, si dhe te gjendet një koncept i ri i menaxhimit. Udhëheqëseve te degëve u janë 
dhënë me shume kompetenca lidhur me menaxhim te degës ku njëherit është kërkuar edhe  
përgjegjësi  më e madhe. Ne fillim të vitit Degët Doganore kane përgatit planet ideore për identifikimin 
me te sakte te problemit te mallrave te nënvlerësuar.  

Të hyrat e krahasuara sipas viteve  janë si në vijim:

Realizimi me sukses i këtij objektivi ka vazhduar me trendin e rritjes se te hyrave, trend ky që vazhdon 
në Doganë për vite me radhe. Përkundër vështirësive te shumta ne veri te Kosovës si dhe humbjeve ne 
taksa nga mos funksionimi i dy pikave Jarinje dhe Bernjak, është arritur qe plani i te hyrave te realizohet 
sipas projeksioneve.

Krahasimi i të hyrave të përgjithshme për vitet 2006-2010:

Analizimi i detajuar i të hyrave tregon se në ngritjen e te hyrave kane ndikuar disa faktor që sipas  
analizës janë të rreshtuar si në vijim:

- Ndryshimi i politikave fiskale gjegjësisht rritja e normës se akcizës ne derivate dhe produkte 
te duhanit pas hyrjes ne fuqi te ligjit 03/L-220

- Rritje e efektivitetit dhe efikasitetit  të punës së Doganës, si rezultat i veprimeve 
menaxheriale (mbikëqyrja dhe kontrollimi i mbarëvajtjes se punës në degë doganore, 
organizimi dhe mbajtja e trajnimeve të ndryshme profesionale për  stafin etj)

- Menaxhimi i riskut - aplikimi i kontrolleve selektive dhe fokusimi i resurseve  të dërgesat me 
rrezik të lartë. 

- Rritja e të hyrave të inkasuara nga taksa e akcizës së brendshme për pije alkoolike dhe jo 
alkoolike krahasuar me vitin 2009.

- Stabilizimi i çmimeve te importit për disa produkte strategjike, etj.

 1 Ministria e ekonomisë dhe Financave 

Regjimi MV % (e zhdoganimeve)

1

2

3

4

5

6

75.17

0.10

0.55

5.90

0.11

18.75

100% Total

Aplikimi i metodave te vlerësimit

Lloji i të hyrave

Taksa e akcizës në cigare

Taksa tjera nga Akc.cig. 

Taksa e akcizës tek pijet alk / imp/prodhim

Shitja e banderolave për pije alkoolike

Totali

            2009

54,839,775.88

   301,389.28

1,286,142.87

24,326.20

56,451,634.23

      2010

73,582,802.40

358,855.20

1,822,440.28

19,611.85

75,783,709.73

Krahasimet

34.17%

19.00%

41.60%

-19.30%

+34.2%

  Vlerësimi i mallrave

Rifreskimi i te dhënave ne modulin e vlerës është bërë edhe 
me te dhënat e hulumtuara me TIMS dhe PKD. Këto te dhëna 
që me kohe janë përcjellë edhe ne dege doganore ka ndikuar 
ne ngritjen e te hyrave dhe zvogëlimin e kohës se 
zhdoganimit të mallrave. 

Gjate ketij viti metoda e pare e vleresimit është përdorur 
75.17 % të rasteve (vlera e fakturale), që flet për rritje të 
vetdeklarimit. Ndërsa në 24.83 % të rasteve janë përdorur 
metodat prej 2 deri ne 6. (Shih aneksin 2). Sipas raporteve të 
krahasimit vërehet se ngritja e vlerave doganore prej 
metodës MV2 deri ne MV6 ne përqindje ka ndikuar me rritjen 
e mbledhjes së  taksave me mbi 26 milion euro. 

  Akciza e brendshme

Në vitin 2010 janë inkasuar të hyra për pagesë të akcizës së brendshme për pije joalkoolike nga 23 
prodhues vendor. Gjatë vitit 2010 nga akciza e brendshme në pijet jo alkoolike janë inkasuar 28% më 
shumë të hyra që automatikisht nënkupton rritje të kapaciteteve prodhuese të mallrave vendore dhe 
zëvendësim të importit.    

Të hyrat nga Akciza:

Gjatë këtyre 11 vite të ekzistimit, Dogana e Kosovës ka grumbulluar afro 5 miliard euro  të  hyra nga 
taksat doganore, kurse rrjedhja vjetore e të hyrave të mbledhura është si në vijim: 

Te hyrat 
€uro +/-

% +/-
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Të hyrat 
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Viti 2009 Viti 2010 +- Diferenca

2006 2007 2008 2009 2010

459.6  
23.9

+5.2%

526.6  
67

+12.7%

604.8  
77.5

+13%

635.08  
30.3

+4.7% 

700.03 
65

+10%
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Dogana e Kosovës çdo vit adapton strategjinë e vete, konform ndryshimeve qe paraqiten, rreziqeve dhe 
kërcënimeve për shoqërinë Kosovare, rajonale por edhe në nivelin global.

Strategjia jonë në ketë vit ka qenë e fokusuar në parandalimin e mallrave kontrabandë, mallrave të 
ndaluara dhe atyre që e dëmtojnë shëndetin e qytetareve. Ne kuadër te kësaj ne kemi krijuar grupe të 
ndryshme punuese dhe operative brenda doganës por edhe me agjencionet  tjera te zbatimit te ligjit.

Përkundër shumë sfidave të brendshëm dhe te jashtëm që kanë ndikuar në performancën tonë, 
prapëseprapë viti u përmbyll me një ngritje më të madhe të efikasitetit dhe performancës së punës së 
zyrtareve doganor. U arrite shume në luftimin, zbulimin dhe parandalimin e kontrabandës ,evazionit 
fiskal dhe një kontrolli me te mire ne brendi dhe kufi.

 
  Analiza e riskut 

Duke ju falënderuar një pune shume te mire te stafit përgjegjës, niveli i kontrollit fizik te mallrave ka 
zbritur ne 13% te te gjitha dërgesave komerciale. Ne baze te këtij profilizimi te riskut ne nivelin qendror, 
janë zbuluar mbi 100 kundërvajtje ne degët doganore. Vlerat shtesë nga rivlerësimet që paraqesin bazë 
për llogaritje, të realizuara përmes dërgesave të profilizuara nga risku qendror gjate këtij viti janë mbi 
120 milion €.

Me  qellim te testimit te analizës se riskut, gjate tere vitit 2010, përmes njësive anti-kontrabande  janë 
organizuar kontrolle speciale neper degët doganore  si dhe ne kuadër te Task Forcës me organizatat 
tjera te zbatimit te ligjit. 

Selektiviteti i përcaktuar nga dy nivelet 2010

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

N. Qendror

N. Lokal

Dy nivelet

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

3.73 3.38 2.79 2.60
4.42

2.49 2.72 2.09 2.97 2.82 2.78 2.88

21.26

17.53
20.23

16.85

20.52
17.73

21.55
18.98

25.37

20.95

24.75
22.26

19.78
17.06 16.52

14.43

17.71
14.74

17.57
14.75

16.46
13.68

17.22
14.34
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2“Koncepti i MIK -ut për Ballkanin Perëndimor e sidomos dokumentit EU Blue Print  si dhe te Objektivave te 
përcaktuara te  doganës si një shembull të rëndësishëm se si duhet të menaxhohen në mënyrë efikase dhe 
efektive kufijtë e hapur, të kontrolluar dhe të sigurt për tregti dhe lëvizjen e njerëzve”. 

Gjate vitit 2010 sipas vendimit te Kryeministrit te Kosovës për hartimin e udhëzimeve administrative, 
janë fuqizuar 7 udhëzime administrative për implementimin e Ligjit për Menaxhimin e Integruar te 
Kufirit.
 
Duke u bazuar ne planin e veprimit është realizuar trajnim i përbashkët për MIK nga tri agjensionet 
kufitare: Policisë Kufitare, Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës dhe Doganës së Kosovës. Kjo me qellim 
qe te njoftohen zyrtaret kufitar me konceptin e përgjithshëm te MIK, Ligjit për MIK, UA dhe Strategjinë 
Kombëtare dhe Planin e Veprimit për MIK, promovimin e procedurave të bashkëpunimit dhe 
koordinimit ndërmjet agjencioneve, qartësimin e obligimeve dhe kompetencave të agjencioneve në 
bazë të procedurave standarde të operimit dhe shembuj praktike. 

Ne fund te vitit zyrtaret nga te gjitha agjensionet kufitare dhe organizatat ndërkombëtare qe janë ne 
asistence te Doganës se Kosovës, kane realizuar vizita te përbashkëta ne te gjitha PKK me qellim te 
vlerësimit të gjendjes momentale në terren lidhur me zbatimin e Ligjit për Menaxhimin e Integruar dhe 
Kontrollin e Kufirit Shtetëror, Strategjisë Kombëtare dhe Planit të Veprimit për MIK. Janë dhënë 
rekomandime për tu ndërmarrë veprimet në vitin 2011 nga çdo agjencion. 

Kane vazhduar përpjekjet që të bëhet përmirësimi i infrastrukturës kufitare dhe shfrytëzimi i pajisjeve 
nga PKK/Degët Doganore në koordinim edhe me Policinë Kufitare. Projekti për investime në PKK Hani i 
Elezit dhe atë për kabina të përbashkëta në PKK Merdare dhe PKK Kulla dhe për ndërtimin e objektit për 
vendosjen e palet X-Ray në DD Vërmicë, që do të investohen nga Dogana ka përfunduar procedurën e 
tenderimit dhe nga komisioni vlerësues janë rekomanduar kompanitë që do të realizojnë punimet për 
të dy pjesët e tenderit. 

Grupi punues ndër-agjenci nga Departamentet e TI-së ka filluar punën lidhur me mundësinë e 
integrimit të bazave te te dhënave (data bazave) te tri agjensioneve kufitare. 
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 2 Menaxhimi i integruar i kufijve 

Projekti MIK

Mallrat e ndaluara 

Ky vit karakterizohet me zbulimin më të madh të substancave narkotike, krahasuar me vitet e 
mëhershme. Zbulimet janë ndihmuar edhe nga rritja e bashkëpunimit me Policinë e Kosovës si dhe 
ngritja e profesionalizmit te stafit doganor, te ndihmuar nga pajisjet shumë të sofistikuara donacion i 
Qeverise Amerikane.

Dogana gjatë këtij viti ka arritur të parandaloj mbi 120 kg të llojeve të ndryshme të substancës 
narkotike. 

Gjate këtij viti kemi pasur edhe  raste të zbulimit të  armëve dhe municionit, ku janë zbuluar arme te 
ndryshme si dhe mbi 10.000 cope municione te kalibrave te  ndryshëm.  

Veriu i Mitrovicës

Edhe përkundër sukseseve dhe rezultateve te arritura te Doganës, edhe viti 2010 ka qene një sfide e 
madhe për Doganën sa i përket kontrabandës ne veri te Mitrovicës. Edhe ne vitin 2010 nuk u arrit te 
kthehet kontrolla ne dy pikat kufitare ne veri. Mos prezenca e Doganës se Kosovës ne ato dy pika 
kufitare, ka bere qe kontrabanda dhe krimi i organizuar te operoj lirshëm ne ato pjese dhe te jete një 
oaze e krimit te organizuar dhe kontrabandës. 

Fakte 

49 kallëzime penale me shmangie te mundshme apo të vërtetuara në lartësi prej  4.2 mil. €.
Në hetime 64 lëndë, ku shmangiet e mundshme mund të jenë mbi 4 mil. € 
Me mandat të gjyqtarit të procedurës paraprake janë bastisur 10 subjekte afariste, apo më shumë se 
18 lokacione të ndryshme me ç'rast janë arrestuar 4 persona. 
Qendra operative gjate gjithë vitit ka monitoruar vendkalimet kufitare 
Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës / Drejtorinë për Hetime te Narkotikeve dhe Hetimeve Trans 
kufitare ka rezultuar me organizimin e 27 Kontrolleve të përbashkëta te veturave te dyshimta për 
trafikim të narkotikeve.
Është intensifikuar bashkëpunimi me Doganën dhe Policinë e EULEX-it- duke krijuar grupe të 
përbashkëta në rastet të cilat janë kualifikuar nga prokurorët si krim i organizuar. 
Kundërvajtje doganore 788 lëndë, prej te cilave nga njësitet anti-kontrabandë janë zbuluar 457 raste 
të kundërvajtjeve 
Janë konfiskuar mallra ne vlere prej 868,236.29 €, 
Janë shqiptuar gjoba ne vlerë prej 2,061,542.57.

Ÿ
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integrimit të bazave te te dhënave (data bazave) te tri agjensioneve kufitare. 

5
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 2 Menaxhimi i integruar i kufijve 

Projekti MIK

Mallrat e ndaluara 

Ky vit karakterizohet me zbulimin më të madh të substancave narkotike, krahasuar me vitet e 
mëhershme. Zbulimet janë ndihmuar edhe nga rritja e bashkëpunimit me Policinë e Kosovës si dhe 
ngritja e profesionalizmit te stafit doganor, te ndihmuar nga pajisjet shumë të sofistikuara donacion i 
Qeverise Amerikane.
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narkotike. 

Gjate këtij viti kemi pasur edhe  raste të zbulimit të  armëve dhe municionit, ku janë zbuluar arme te 
ndryshme si dhe mbi 10.000 cope municione te kalibrave te  ndryshëm.  

Veriu i Mitrovicës

Edhe përkundër sukseseve dhe rezultateve te arritura te Doganës, edhe viti 2010 ka qene një sfide e 
madhe për Doganën sa i përket kontrabandës ne veri te Mitrovicës. Edhe ne vitin 2010 nuk u arrit te 
kthehet kontrolla ne dy pikat kufitare ne veri. Mos prezenca e Doganës se Kosovës ne ato dy pika 
kufitare, ka bere qe kontrabanda dhe krimi i organizuar te operoj lirshëm ne ato pjese dhe te jete një 
oaze e krimit te organizuar dhe kontrabandës. 

Fakte 

49 kallëzime penale me shmangie te mundshme apo të vërtetuara në lartësi prej  4.2 mil. €.
Në hetime 64 lëndë, ku shmangiet e mundshme mund të jenë mbi 4 mil. € 
Me mandat të gjyqtarit të procedurës paraprake janë bastisur 10 subjekte afariste, apo më shumë se 
18 lokacione të ndryshme me ç'rast janë arrestuar 4 persona. 
Qendra operative gjate gjithë vitit ka monitoruar vendkalimet kufitare 
Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës / Drejtorinë për Hetime te Narkotikeve dhe Hetimeve Trans 
kufitare ka rezultuar me organizimin e 27 Kontrolleve të përbashkëta te veturave te dyshimta për 
trafikim të narkotikeve.
Është intensifikuar bashkëpunimi me Doganën dhe Policinë e EULEX-it- duke krijuar grupe të 
përbashkëta në rastet të cilat janë kualifikuar nga prokurorët si krim i organizuar. 
Kundërvajtje doganore 788 lëndë, prej te cilave nga njësitet anti-kontrabandë janë zbuluar 457 raste 
të kundërvajtjeve 
Janë konfiskuar mallra ne vlere prej 868,236.29 €, 
Janë shqiptuar gjoba ne vlerë prej 2,061,542.57.
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Edhe gjatë këtij viti Dogana ka pasur bashkëpunim te ngushte me Oden Ekonomike te Kosovës, Oden 
Ekonomike Amerikane, Aleancën Kosovare te Biznesit, importues, eksportues, dhe shoqata te ndryshme. 
Është bere përpjekje qe edhe me tutje te rritet bashkëpunimi dhe qe bizneseve te ju ofrohet përkrahje dhe 
lehtësim ne procedurat doganore. 

Gjate vitit 2010 janë ndërruar të gjitha autorizimeve te cilat janë lëshuar ne vitet e mëparshme,  konform 
legjislacionit ne fuqi si është parapare me UA 11/2009.  

Gjatë vitit 2010 janë shqyrtuar 600 kërkesa për të shfrytëzuar procedurat me ndikim ekonomik, prej të cilave 
87 kane qene ripërtrirje te autorizimeve te vjetra te magazinimit doganor, 322 kane qene kërkesa te reja për 
shfrytëzimin e procedurave me ndikim ekonomik, dhe 191 kërkesa për vazhdime apo ndryshime në 
autorizimet e mëhershme.  

6
Anti-korrupsioni 

9. Ofrimi i trajnimeve për rritjen e integritetit dhe   Inspektorati 
etikës stafit të Doganës së Kosovës;

10. Prezantime të ndryshme me materiale anti-Dogana e Kosovës përmes sektorit për Inspektim të 
korrupsion dhe teknika për parandalimin e Brendshëm ka shtyre përpara realizimin e planit të 
korrupsionit; punës për vitin 2010. Plani Operativ i Sektorit ka 

11. Trajnimi dhe zhvillimi i stafit të Inspektimit të përmbajtur këto elemente kryesore: 
Brendshëm;1. Realizimi i obligimeve që dalin nga UA mbi 

12. Trajnimi i stafit të Doganës në çështjet e etikës dhe Inspektimin e Brendshëm duke përfshirë 
anti-korrupsionit lidhur me procedurat e veçanta të elementet kyçe bartëse të përgjegjësive tona;
punës;2. Puna në identifikimin e importuesve dhe 

13. Monitorimi i preventivës dhe parandalimit kundër kontrollimin e tyre me qëllim të mbrojtjes së të 
korrupsion në sistemet e Doganës duke ngritur hyrave të Doganës së Kosovës;
bashkëpunimin me Sektorët: Sektori i Vlerës, Analiza 3. Bashkëpunimi me komunitetin e biznesit me 
e Riskut, Inteligjenca, Hetuesia, Standardet etj.; qëllim të nxjerrjes së informatave të nevojshme 

14. Përkrahja e menaxhmentit në realizimin e për Inspektim; 
objektivave të përcaktuara përmes inspektimeve;4. Konsolidimi i sektorit të Inspektimit të 

15. Rritja e efikasitetit të rekomandimeve të Inspektimit Brendshëm me personel dhe trajnime;
të Brendshëm përmes ri-inspektimeve dhe 5. Konsolidimi i Sektorit me pajisje teknologjike që 
monitorimit operativ të tyre.do të lehtësojnë punën në hetimet e rasteve dhe 

zbulimit të shkeljeve ligjore;
Gjatë vitit 2010, Sektori për Inspektim të Brendshëm ka 6. Rritja e Inspektimeve në terren konform 
vazhduar përpjekjet për menaxhimin e deklarimeve indikacioneve, analizave dhe kërkesave të 
pasurore të stafit, duke i administruar ato në përputhje Sektorëve;
të plotë me dispozitat juridike të UA 70/2009. Po ashtu 7. Asistimi i Sektorëve përkatës anti-kontrabandë;
janë shfrytëzuar dispozita të Ligjit mbi Kontrollin dhe 8. Zbatimi i Kodit të Mirësjelljes në ato pika ku 
Prejardhjen e Pasurisë. kërkohet ngritja e integritetit të stafit;

  Anti-korrupsioni

Planin i Veprimit të Doganës së Kosovës për luftimin 
dhe parandalimin e korrupsionit është zbatuar nga 
dogana e Kosovës përmes realizimit të detyrave dhe 
objektivave të paracaktuar. Gjatë vitit 2010, janë 
iniciuar 23 raste në SSP. Në vitin 2010, 4 raste janë 
bartur nga viti 2008 prej të cilave 2 raste janë të 
pezulluara ende, 1 rast është përfunduar dhe 1 rast 
është trajtuar nga Komisioni Disiplinor, pritet 
vendimi i Komisionit të Ankesave, kurse 18 raste 
janë bartur nga viti 2009 në vitin 2010.

Raste të iniciuara gjatë vitit 2010

Raste të bartura nga viti 2008 në 2010

Raste të bartura nga viti 2009 në 2010

Raste që do të barten për tu hetuar nga SSP në vitin  2011

Raste të cilat janë përfunduar hetimet në SSP, por që do të 

barten për vitin 2011, meqenëse janë në procedurë të 

shqyrtimit nga Bordi Disiplinor

Raste të pezulluara

Totali i rasteve të përfunduara nga SSP në vitin 2010

23

4

18

7

9

3

24

7
Lehtësirat tregtare 

Natyra e lendeve

Depo Doganore

Riaplikim për depo doganore

Ndërrim , plotësim , vazhdim i autorizimeve për depo doganore 

Ulje e garancionit bankar 

Përpunim i jashtëm   

DMA dhe DDMA 

Përpunim i brendshëm  

Ndërrim, plotësim, vazhdim i autorizimeve për përpunim te brendshëm 

LQL    

TMA 

Ndërprerje e autorizimeve  

Importi i përkohshëm me lirim te pjesshëm  

Ndërrim, plotësim, vazhdim i autorizimeve për LQL

Ndërrim , plotësim dhe vazhdim i autorizimeve për IP

Ndërrim dhe vazhdim i autorizimeve për PKD

Zgjatje e afatit te shkarkimit 

Depo doganore te përkohshme 

Procedure te thjeshtëzuar 

Anulim i vendimit për pezullim te depos doganore 

Ndërrim , plotësim i te dhënave ne autorizimi për DMA 

Sistemi i këmbimit standard

Përpunim nen kontroll doganor 

  GJITHSEJT

Numri

60

87

63

9

2

61

21

64

22

1

3

118

5

23

3

27

22

1

1

5

1

1

600
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Në bashkëpunim me EUCTA është organizuar konference me teme  “Konferencë mbi vlerësimin për 
Komunitetin Tregtar” e cila është mbajtur në Qendrën Informative dhe Kulturore te BE (Zyra Ndërlidhëse 
e Komisionit Evropian në Kosovë) në Prishtinë. Ne ketë konference kanë qenë të ftuar Ministria e 
Ekonomisë dhe Financave, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë,  ZNKE, Oda Ekonomike e Kosovës, Oda 
Ekonomike Amerikane në Kosovë, Oda Ekonomike Britanike në Kosovë; Aleanca Kosovare e Biznesit , si 
dhe autoritetet tjera te ndërlidhura me  temën  e konferencës. Qëllimi kryesor i kësaj Konference të 
Vlerësimit ka qene informimi gjegjësisht ngritja e vetëdijes se komunitetit te biznesit, ne lidhje me 
rendësin e mbledhjes se drejte te te hyrave buxhetore te shtetit, duke paraqitur vlerat reale te mallrave 
ne import, përmirësimi i Doganës se Kosovës dhe Komunitetit Tregtar në të kuptuarit e sistemit të GATT-
së mbi Vlerësimin e Doganave, OBT Marrëveshja mbi Vlerësimin e Doganave (MVD) dhe metodat e 
përdorura për të përcaktuar në mënyrë të drejtë, të rregullt, neutrale, të besueshme dhe transparente 
vlerën e mallrave (të importuara) në Doganë.

Në kuadër të përmirësimit të cilësisë së eksporteve  është mbajtur seminari me temën “Rregullat e 
origjinës, Cefta & Kumulimi Pan Euro Med” ku pjesëmarrës ne këtë ngjarje ishin me shume se 24 
kompani eksportuese vendore, ku janë trajtuar temat se si ata munden me lehte ti eksportojnë 
produktet origjinuese Kosovare ne vendet me trajtim te beneficuar preferencial.

Në kuadër të legjislacion të brendshëm, gjatë vitit 2010 është bërë draftimi i akteve nënligjore, analizimi 
dhe përpilimi i këshillave ligjore, sistemimi i legjislacionit të brendshëm dhe ligjeve tjera që i 
implementon Dogana e Kosovës. Gjithashtu është bërë harmonizimi dhe aplikimin efektiv të 
Legjislacionit të Brendshëm, interpretimin e dispozitave të legjislacionit, përgatitjen e padive 
disiplinore, azhurnimin e të dhënave lidhur me këshillat e dhëna qoftë formalisht qoftë verbalisht si dhe 
punë tjera të natyrës ligjore.

Është punuar një numër i caktuar akteve nënligjore, propozimeve, komenteve, sqarimeve te pasqyruar 
si në vijim:

Gjate  viti 2010 kane hyre ne fuqi gjithsej 10  Udhëzimeve Administrative te nënshkruara  nga Drejtori I 
përgjithshëm.

Ÿ 6 Udhëzime Administrative tjera janë ende ne pritje për komente.
Ÿ Gjithashtu ne fuqi gjate këtij viti kanë hyrë 4 Qarkore.
Ÿ Ligjet dhe Projektligjet në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave: 1 ka hyre ne fuqi 

dhe 4 tjerë janë duke u draftuar.

Gjatë vitit 2010 drejtoria ligjore ka përgatitur gjithsej 7 Padi Disiplinore dhe janë zhvilluar 7 seanca 
disiplinore si dhe 2 padi tjera janë duke u proceduar tutje. 

Gjithashtu  janë pranuar gjithsejtë 248 kërkesa ligjore , nga numri i përgjithshëm i këshillave ligjore te 
draftuara janë:

Ÿ 117  këshilla për subjekte jashtë Doganës së Kosovës  dhe , 
Ÿ 131  këshilla për staf te brendshëm.

8
Çështjet ligjore  
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8
Çështjet ligjore  



Dogana e Kosovës e vlerëson stafin e saj si aseti më i vlefshëm që ka në dispozicion dhe se çdo 
përparim, teknologji apo sukses varet nga një performacë zingjirore e stafit që nga grada më e ulët e 
deri tek ajo më e lartë. Investimet në trajnimin dhe zhvillimin e stafit prodhojnë suksese, dhe rritje të 
mëtejme të performancës së institucionit në përgjithësi. 

Konform skemës organizative për vitin 2010, Dogana e Kosovës ka staf prej 622 zyrtarëve, të ndarë sipas 
gradave dhe Drejtorive.  

Trajnimet 

Dogana e Kosovës ka arritur të rrisë numrin e profileve të trajnimit të cilat kanë ndikuar në rritjen e 
profesionalizmit të oficerëve doganor brenda DK-së.

Trajnimet e zhvilluara gjatë vitit 2010, ishin në përputhje me nevojat dhe kërkesat e proceduara, për 
zhvillim te mëtutjeshme të stafit, në emër të zgjerimit të mëtejmë të kompetencave bazë, të avancuara 
dhe analitike. Të gjitha aktivitetet trajnuese mandatore pa përjashtim për stafin e DK-së, tanimë i 
shoqëron parimi standard i testimit me kuotë të parapërcaktuar dhe certifikimi i vijuesve.  

Karakteri i aktiviteteve të zhvilluar përgjatë vitit 2010, ishte heterogjen, i shpërndarë në fushat 
trajnuese/zhvilluese:

Ÿ Profesionale;
Ÿ Menaxheriale;
Ÿ Teknike dhe
Ÿ Ritrajnues/ ricertifikues. 
                                                       
Gjate vitit 2010 në nivel qendror janë zhvilluar 171 aktivitete trajnuese/zhvillimore, në 89 fusha trajnimi, 
duke përmbyllur vitin me 1544 Oficer dhe Zyrtar Doganor të trajnuar.

9
Resurset njerëzore  
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Rishqyrtimi i vendimeve 

Gjate vitit 2010 Dogana ka bërë rishqyrtimin e vendimeve si dhe është përballur me një numër 
voluminozë të lendeve për shqyrtim si në vijim:

Nr. i  lëndëve te bartura nga vitit (2009) paraprak         51  
Nr. i  lendeve te  pranuara gjate vitit           + 1446   
Totali i lëndëve ne procedurë                              1497 

Nr. i lëndëve të zgjidhura  gjatë vitit            - 1425
Nr. i lëndëve të bartura ne vitin vijues                               72

Mënyrat e vendosjes se lëndëve / kërkesave 

Aprovohen  150
Apr.  pjesërisht                 192
Refuzohen                       1009
Te tjera                    74
Gjithsejtë              1425

Përfaqësimi në gjykatë 

Gjatë vitit 2010, Dogana e Kosovës është përfaqësuar në gjithsej 142 seanca gjyqësore me vlerë 
4,841,245.39 € prej tyre : 

92 vepra penale
50   konteste civile

Gjatë vitit 2010 dogana ka parashtruar 64 padi civile në lendet ku jemi udhëzuar në kontest civil nga 
gjykata penale, dhe 24 propozime për ekzekutim ku gjykata  ka obliguar të subjektin për përmbushjen e 
obligimit ndaj Doganës se Kosovës.

Bordi i Pavarur për Rishqyrtime

Gjatë vitit 2010 në Bordin e Pavarur për Rishqyrtime, Dogana e Kosovës është  ftuar që të përfaqësoj në 
gjithsej (121) seanca të dëgjimit. Të gjitha ankesat  kanë qenë të parashtruara kundër aktvendimeve të 
Drejtorit Gjeneral të Doganës, gjegjësisht Sektorit për Rishqyrtime të Vendimeve të Doganës se 
Kosovës. 

Integrime Evropiane

Sektori për Integrime në Legjislacioni Evropian ka punuar sipas planit dhe strategjisë se paraparë për 
ketë vite edhe pse ne pjesën e dyte te këtij viti ne mungese te stafit. 
Është punuar ne drejtim te asaj qe Legjislacioni jone te jete sa me i përafruar me atë te BE. Eshte para 
përfundimit doracaku mbi Transitin në formë të Qarkores ndërsa sa i përket doracakut për Përpunimin e 
Brendshëm është duke u bërë deklarata e pajtueshmërisë me legjislacionin e BE-së ,gjithashtu në 
përpunim është doracaku  për Importin e Përkohshëm. 
Gjate këtij viti janë botuar qarkoret e përfunduara për Magazinimin Doganor ,Transitin, Përpunimi nen 
Kontrolle Doganor, Përpunimi i Jashtëm.

Ÿ

Ÿ
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DK ka zhvilluar, koordinuar dhe ka përfunduar të gjitha veprimet konform modaliteteve dhe formave 
standarde të kërkuara në raport me Modulet trajnuese të DK-së, që përkojnë me procesin e akreditimit 
dhe certifikimit të QKSPEZH. Janë përcjell të gjitha modulet trajnuese të DK-së (në dispozicion) për 
procedim të mëtutjeshëm konform specifikave dhe standardeve të kërkuara nga AQAS. Fillimisht janë 
azhurnuar materialet trajnuese konform  ndryshimeve normative, duke përpiluar më tutje ID-të e 
trajnimeve (Letër njoftimet e Kurseve) së bashku me materialet përcjellëse dhe janë dorëzuar te 
QKSPEZH për regjistrim dhe  përkthim në gjuhët zyrtare. 

Në fundin e vitit 2010, QKSPEZH ka kërkuar vlerësimin e serishëm të gjithë pakos trajnuese të DK-së në 
emër të aplikimit për certifikim dhe akreditim në fillim vitin 2011.

DK gjithashtu ka pranuar asistencë teknike në trajnime përmes fondeve të Komisionit evropian, 
respektivisht mision EU-CTA, ku janë mbajtur trajnime dhe janë zhvilluar module në kuadër të kornizave 
dhe standarde evropiane të trajnimit. 

Përgjatë vitit kalendarik, DK ka zhvilluar edhe më tej bashkëpunim dhe shkëmbim të përvojave me 
partnerë relevant kombëtar dhe ndërkombëtar, duke synuar gjithnjë arritjen e një komunikimi dhe 
rezultateve të denja, në të mirë të sigurisë publike. Duke shkëmbyer, përfituar dhe ofruar asistencë për 
zhvillim dhe trajnim, spektri i gjerë i partnerëve tanë ka përfshirë PK; DZHML; IKAP; AUK; EU-CTA; 
Ambasadë Amerikane / EXBS; KE; OSBE; IOM; QKSPEZH; EU-BP; ERA;TAIEX; TADOC; FLSA; SEMOS; CEP; 
OTA etj.
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Zhvillimet kryesore gjatë 2010 

10
  Te rejat

4 shkurt 2010 u bë nënshkrimi i memorandum bashkëpunimi në mes të 
Doganës së Kosovës dhe Agjensionit kundër korrupsionit. Sipas këtij 
memorandumi palët do t'i ofrojnë njëra tjetrës informata për çështjet qe janë 
me interes te dyanshme ne fushën e parandalimit, hetimit dhe ndalimit te 
dukurive korruptive dhe veprave penale; do të shkëmbejnë informacione; të 
bashkëpunojnë plotësisht në zbatimin e Ligjit Kundër Korrupsionit . 

26 mars 2010  në Drejtorinë e Doganës u bë nënshkrimi i memorandum 
bashkëpunimi në mes të Doganës së Kosovës dhe Qendrës klinike 
universitare. Qëllimi këtij Memorandumi është kryesisht i natyrës humanitare, 
që produktet medicinale të cilat konfiskohen nga dogana të vihen në 
dispozicion të QKUK-së me qëllim që  të ndihmohen pacientët. 

7 prill 2010  zbulohet sasia më e madhe e narkotikëve deri më tani, sasia e 
6 substancës është 98. Kg. 

7 maj 2010  Drejtori i Përgjithshëm i Doganës franceze viziton Doganën e 
Kosovës. 

02 Qershor 2010    Dogana e Kosovës ne ka kryer një aksion ne lagjen Kodra 
e Trimave në Prishtine, gjate aksionit u bë zbulimi i ishte rreth 3500 cope pije 
alkoolike(vere, rum, likere etj)  me vlerë afro 10.000 €uro.

16 korrik 2010  “thehet” rekordi i vitit 2010 në mbledhjen e të hyrave ditore 
nga Dogana e Kosovës, ku totali i kësaj dite ishte 5,286,018.85 €.

26 Korrik 2010  Dogana e Kosovës kap sasi të konsiderueshme të naftës 
respektivisht brenda një dite kapen 7300 litra kontrabande.

12 gusht 2010  për herë të parë pas 11 viteve të themelimit të Doganës 
është arritur shifrën rekorde në mbledhje e të hyrave ne fillim të muajit gusht,  
Dogana e Kosovës ka arritur të tejkalojë parashikimet buxhetore dhe të 
mbledhë mbi 400 milion euro.   
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kontrollit, të cilat i ofrojnë doganës një fleksibilitet në alokimin e resurseve 
dhe kursejnë stafin në maksimum. Këto njësi pritet të operacionalizohen ne 
fillim të vitit 2011. 

Zyra ndërlidhëse me prokurori, është themeluar si nevojë e cila shfaqet 
pasi dogana e Kosovës me kodin e ri doganor ka kompetenca edhe për 
hetime penale dhe si rrjedhojë ka nevojë të përditshme për të komunikuar 
me prokurorinë dhe ka nevojë për këshilla gjatë rrjedhës së hetimeve. 

“Business intelligence” projekti është përfunduar sipas planit dhe brenda 
afatit të paraparë.

Zhvillimi i ueb faqes së re të Doganës së Kosovës - është përfunduar dhe 
aprovuar specifikimi teknik për zhvillimin e web faqes së re të doganës së 
Kosovës duke u bazuar në nevojat e DK dhe duke u përshtatur me kërkesat të 
cilat dalin nga ua 07/2008. 

Këmbimi elektronik i shënimeve (DK–ATK) gjatë muajve të parë të vitit 
është konfiguruar dhe instaluar baza e shënimeve në serverin për shënimet e 
ATK-së dhe ka filluar faza testuese e freskimit të shënimeve. Me datë 
27.09.2010 zyrtarisht është nënshkruar marrëveshja në mes të DK-ATK-se 
lidhur me këmbimin elektronik të shënimeve. 

SEED (systematic exchange of electronic data) pas definimit të kërkesave dhe 
formatit të shënimeve me palën maqedone, gjatë muajit mars 2010 është 
instaluar versioni i ri i aplikacionit SEED dhe ka filluar këmbimi i shënimeve 
testuese. Me datë 01.10.2010 zyrtarisht ka hyrë në fuqi marrëveshja bilaterale 
për këmbim elektronik të shënimeve në mes të Republikës se Kosovës dhe 
Republikës se Maqedonisë, përmes së cilës është zyrtarizuar faza testuese 90 
ditore. Gjatë muajit shtator 2010 është mbajtur korrespodencë e rregullt me 
kolegët nga dogana e Shqipërisë, kur edhe kemi instaluar serverin e ri për 
SEED dhe kemi definuar informatat të cilat parashihet të këmbehen. Me datë 
29.10.2010 janë kryer testimet e para të këmbimit të shënimeve me 
Shqipërinë, kurse nga data 01.11.2010 ka filluar këmbimi i shënimeve 
testuese të ex dhe tr. 

Sistemi ASYCUDA World pas përfundimit të analizës së shpenzime-
përfitime dhe propozimit të grupit punues për implementimin e sistemit 
asycuda world, me datë  05.03.2010 është bërë aprovimin e buxhetit dhe 
kemi marrë lejen për fillimin e procedurave adminstrative-teknike. Janë 
përgatitur termat e referencës dhe kërkesat funksionale për projektin 
asycuda world, dhe pas aprovimit nga bordi drejtues, me datë 02.04.2010 ky 
dokument është dërguar edhe zyrtarisht në UNCTAD për vlerësim. Projekti 
pritet të filloj dhe të përfundojë gjatë vitit 2011. 

E-arkiva janë bërë disa prezantime të zgjidhjes për arkivë elektornike nga 
ekipi i MAP.Faza e parë e projektit është përfunduar dhe tani pritet të 
vazhdohet me fazën e dytë të projektit, gjatë të cilës pritet të instalohen 
aplikacioni dhe pajisjet e nevojshme (të gjitha pajisjet do të sigurohen nga 
MAP).

1 shtator 2010  Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës z. Safet Gërxhaliu me 
bashkëpunëtor vizitoi Drejtorinë e Doganës ku u prit nga Drejtori z. Naim 
Huruglica me bashkëpunëtore.

20 shtator 2010  Dogana e Kosovës, Policia Kufitare dhe Agjencioni i 
Veterinës dhe Ushqimit (AVUK) kanë realizuar një aktivitet të përbashkët për 
luftimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të tjera ilegale dhe në të njëjtën 
kohë kjo ndikon në fuqizimin e bashkëpunimit në mes këtyre institucioneve. 
Ky aksion është në kuadër të fuqizimit të bashkëpunimi të institucioneve 
përgjegjëse për Menaxhimin e Integruar të Kufirit. 

22 tetor 2010 Dogana e Kosovës dhe EU-CTA (projekt i komisionit evropian) 
kanë organizuar “Konferencën mbi Vlerësimin” për Komunitetin Tregtar të 
Kosovës. Kjo ishte konferenca e parë e këtij lloji e organizuar në Kosovë. 
Qëllimi kryesor i kësaj Konference të Vlerësimit ishte ngritja e bashkëpunimit 
ne mes te Doganës dhe Komunitetit Tregtar në të kuptuarit e sistemit të 
GATT-së mbi Vlerësimin e Doganave, OBT Marrëveshja mbi Vlerësimin e 
Doganave (MVD) dhe metodat e përdorura për të përcaktuar në mënyrë të 
drejtë, të rregullt, neutrale, të besueshme dhe transparente vlerën e mallrave 
(të importuara) në Doganë. 

2 dhjetor 2010 Dogana e Kosovës zë vendin e 4 në turnirin e Futsalit i cili 
zhvillohet në Lommel – Belgjikës. `World Futsal Tournament for Police and 
others agencies`, Dogana e Kosovës është prezantuar edhe ketë me ekipin e 
futbollit te vogël dhe ne mesin e shume vendeve te botes nga administratat 
dhe agjencionet e zbatimit te ligjit nga vende te ndryshme te botes. 

  Kapacitetet e reja 

Task forca  është themeluar me qellim te parandalimit dhe luftimit te 
kontrabandës ne te gjithë vendin. këto njësi përbëhen nga dogana, policia 
dhe ATK-ja. Rezultatet e prodhuara janë shumë domethënëse.

Sektori i skanerëve është krijuar si një njësi e specializuar për menaxhimin 
dhe operimin e skanerëve të doganës së Kosovës.

Njësitit kundër krimit të organizuar është krijuar dhe ka filluar punën me 
hetimeve të rasteve penale që kalojnë në krim të organizuar.

Sektori  i  drejtave të pronësisë intelektuale (dpi), dogana e Kosovës ka 
rritur kapacitetin e duke e shndërruar këtë njësiti në një sektor, duke e pasur 
parasysh se në Kosovës ka artikuj të cilët edhe pse importohen në mënyrë 
ligjore janë në shkelje të drejtave të autorit.

Ekipet mobile të ekzaminimit te mallrave. Profesionalizimi i stafit kundrejt 
nevojës për të pasur staf të kualifikuar dhe i cili mund të përdoren jo vetëm 
në një degë të caktuar, na ka dërguar drejt themelimit të njësive mobile të 
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  Detyrimet

Gjate viti 2010 janë krijuar detyrime për arsyeje se kemi pranuar fatura me vonë pas afatit të zotimeve te 
mjeteve edhe pse kemi paraqitur njoftimin me kohe detyrimet që barten ne vitin 2011 arrijnë shumën 
prej 88,491.57€

Prokurimi

DK gjatë vitit 2010  ka realizuar aktivitetet e parapara me plan të përgjithshëm të veprimit dhe ka 
punuar në disa drejtime në fushëveprimin e këtij departamenti, gjithherë duke e respektua ligjin e 
prokurimit publik dhe parimet më të larta të transparencës në shpenzimet e buxhetit shtetëror.

Gjate vitit 2010 Dogana e Kosovës ka shpallur 98 aktivitete te prokurimit ne vlera te mëdha, te mesme 
dhe te vogla, ku nga gjithsej 98:

- realizuar 44, 
- anuluar 49, ndërsa 
- ne procedurë janë 5.

Të gjithë këta tender kanë të bëjnë me rregullimin e infrastrukturës së DK-se dhe mbarëvajtjen e punëve 
të DK-se. Gjithashtu DK ka publikuar 79 shitje të mallrave të ndryshme të konfiskuara  dhe janë:

- realizuar 39 
- anuluar 40 shitje (për shkak të mosinteresimit)
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Për të mundësuar një zhvillim normal dhe një performance të lartë, buxheti shpenzues i doganës për 
vitin 2010 ka qenë në lartësinë prej 9,2 milion eurove. Pjesë e rëndësishme e suksesit të organizatës 
varet edhe nga shpenzimi adekuat dhe brenda suazave ligjore i buxhetit ashtu që përkrahja financiare 
dhe ajo logjistike të mundësojë një alokim të resurseve dhe aseteve në vend të duhur dhe në kohën e 
duhur. Në buxhetin  e vitit të kaluar janë bere shkurtime të vazhduar të cilat kane paraqitur probleme te 
theksuara ne realizimin e projekteve. Gjatë viti 2010 shpenzimet operative janë realizuar mbi 90% 
ndërsa një suficit kemi të projektet kapitale për shkak të projektit ASYCUDA.

Viti 2010 është viti ku Dogana e Kosovës është certifikuar si një organizatë e pavarur sa i përket 
procedimit të ekzekutimit të buxhetit.

  Shpenzimet e buxhetit

Gjate vitit 2010 DK ka shpenzuar 88.02% te buxhetit te parapare. Një mos realizim me te mire kemi te 
projektet kapitale për shkak te mos realizimit te projektit ASYCUDA. 
Më poshtë tabela sqaron kanalet e shpenzimeve të mjeteve buxhetore nga dogana e Kosovës. 

Shpenzimet

Përshkrimi Buxheti Shpenzimet Mbetja % e Shpenzuar % e Mbetur

Paga dhe 
mëditje

Mallra dhe 
shërbime

Komunali

Kapitale

Totali

3,831,320.00€

3,964,683.00€

140,000.00€

1,351,247.00€

9,287,250.00€

3,827,635.47€

3,611,697.13€

130,187.42€

605,371.87€

8,174,891.89€

3,684.53

352,985.87

9,812.58

745,875.13

1,112,358.11

99.90%

91.10%

92.99%

44.80%

88.02%

0.10%

8.90%

7.01%

55.20%

11.98%

Përshkrimi TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 TOTALI

Paga dhe 
mëditje

Mallra dhe 
shërbime

Komunali

Kapitale

Totali

989,771.61

496,878.04

37,637.68

0.00

1,524,287.33

948,022.92

1,125,667.92

28,523.19

-

2,102,214.03

874,679.08

1,025,127.57

23,146.13

296,029.94

2,218,982.72

1,015,161.86

968,898.99

40,880.42

309,341.93

2,334,283.20

3,827,635.47€

3,611,697.13€

130,187.42€

605,371.87€

8,174,891.89€

Nga krahasimet e bëra te TM shihet se TM4 është shpenzuar më shumë. Ky krahasim ndihmon ne rrjedhjen e 
kesh-it te vitit 2011.
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  Sfidat për 2011

Nder objektivat  kryesore për vitin 2011 janë;

- Luftimi I krimit te organizuar dhe kontrabandës ne gjithë territorin e Kosovës, e posaçërisht ne veri te 
Mitrovicës. 

- Arritja e projeksionit buxhetor mbi te hyrat. 

- Mbrojtja e pronësisë Intelektuale dhe industrial (IIPR) ,ngritje e kapaciteteve dhe fuqizimi I 
legjislacionit për IPR.

- Lufta kundër pastrimit te parave dhe evazionit fiskal ,duke aplikuar metoda moderne te hetimeve, 
inteligjencës , kontrolleve dhe analizës se riskut

- Ngritje dhe zhvillimi I kapaciteteve njerëzore 

- Zhvillimi I mëtejmë I kapaciteteve te teknologjisë informative për te përkrahur kërkesat e zbatimit te 
ligjit

- Trajnimi dhe profesionalizmi I stafit ne fushat specifike 

- Lehtësirat tregtare dhe doganore konform standardeve te kërkuara 

Objektivat dhe Sfidat për vitin 2011 Statistikat 

700,386,837.55

Të hyrat e raportuara 
Janar-Dhjetor 2010

Te hyrat e raportuara 
Janar-Dhjetor 2009

Plani realiz.

635,038,300.34 99.77%

13

Degët Doganore

HANI ELEZIT

VERMICA

PEJA

PODUJEVA

AEROPORTI

DHEU I BARDHE

MITROVICA

ZZHB

TOTALI

Të hyrat e raportuara 2010

235,606,874.30

49,101,648.18

58,019,116.96

60,589,902.62

24,290,071.86

17,565,996.76

71,536,681.39

99,016,673.31

615,726,965.38

Të hyrat e raportuara 2009

251,002,579.54

29,494,746.71

72,763,760.67

45,809,545.03

37,558,063.73

16,298,133.83

53,527,779.85

64,579,294.26

571,033,903.62

  
Tabela 1. Te Hyrat Bruto te raportuara nga D. Doganore, Sektorët dhe Njësitet e Doganës 2010-
2009

Ne tabelën ne vijim janë të paraqitur të hyrat e ndara nga te gjitha D. Doganore gjate viti 2010 
krahasuar me vitin paraprak 2009, ku edhe ne total shihet se kemi pasur një rritje prej 44,693,062€ 
(tabela. 2)

Tabela 2. Krahasimi i te hyrave totale për vitin 2010/2009 

Aneksi 1 
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Aneksi 1 



Raporti Vjetor 2010
DOGANA E KOSOVËS34 Raporti Vjetor 2010

DOGANA E KOSOVËS 35

Të hyrat tjera duke përfshirë Sektorët dhe Njësitet e Doganës 2010 krahasuar me vitin e kaluar 2009 janë 
si ne tabelën ne vijim (tabela. 3) siç shihet nga këto te hyra 2010 janë ne rritje për  20,655.475€ ne 
krahasim me vitin 2009.

Tabela. 3 Krahasimi i te hyrave nga Sektorët dhe Njësitet e Doganës 2010/2009

84,659,873.17

Të hyrat e vjetore nga Sektorët dhe 
Njësitet e Doganës  - 2010

Tabela 4. Te Hyrat Bruto ne baze te kontabilitetit te parasë se gatshme 2010-2009

Të hyrat e bruto 
Janar-Dhjetor - 2010

Te hyrat bruto 
Janar-Dhjetor - 2009

Plani realiz.

635,195,624.80 99.65%

64,004,396.72

Të hyrat vjetore nga Sektorët dhe 
Njësitet e Doganës - 2009

Tabela 5. Totali i përgjithshëm i kthimeve dhe transfereve gabim për vitin 2010 me vitin 2009

Nr. i përgjithshëm i  kthimeve  

Viti 2010 Viti 2009

341

38

379

257

27

284

Kthimi i mjeteve për subjekte

Kthimi i transfereve gabim

TOTALI

1,113,550.92€

158,049.44€

1,271,600.36€

931,144.24€

136,700.45€

1,067,844.69€

Viti 2010 Viti 2009

Totali i përgjithshëm i kthimeve 
Kthimi i mjeteve 

Lloji i të hyrave

Taksa e akcizës në cigare

Taksa tjera nga Akc.cig. 

Taksa e akcizës tek pijet alk/ imp/ prodhim

Shitja e banderolave për pije alkoolike

Totali

Tabela 6. Te hyrat nga Akciza:

            2009

54,839,775.88

   301,389.28

1,286,142.87

24,326.20

56,451,634.23

      2010

73,582,802.40

358,855.20

1,822,440.28

19,611.85

75,783,709.73

Krahasimet

34.17%

19.00%

41.60%

-19.30%

+34.2%

Tabela 7: Numri i DUD-ave 
te zhdoganuar:

Regjimi

IM4

IM5

IM6

IM7

IM9

EX1

EX2

EX3

TR

Total

 Nr i DUD-ave

175,882

4,328

756

16,070 

1,303

14,880

 902

 6,051

 1,300

221,472

Tabela 9. Mbikqyrja e PDMNE

Vlera e bartur nga viti paraprak 

Vlera e mallrave te vendosura ne Depo Doganore 

Vlera e mallit te ri-eksportuar EX3

Vlera e mallit e vendosur ne qarkullim te lire IM40

Vlera e mallit e deklaruar ne PB IM51

Vlera e mallit e deklaruar ne PB IM41

Vlera e mallit e deklaruar ne PB IM42

Vlera e mallit e deklaruar për PKD IM91

Vlera e mallit te deklaruar për asgjësim IM93

Vlera e mallit e deklaruara ne IP IM53

Vlera e përgjithshme 

Vlera e stoqeve te bartura ne 2011

108,052,790.00

425,519,306.20

 

 

 

 

 

 

 

 

533,572,096.20

 

 

312,849,366.30

15,548,909.91

273,358,705.82

13,627,637.15

/ 

/ 

239,324.46

/ 

/ 

 

 

 

 

13,593,808.29

295,423,788.90

32,908,649.94

118,691.10

26,528,411.26

536,454.77

14,632.89

1,202,281.23

370,326,718.38

163,245,377.82

 

 

2.55%

55.37%

6.17%

0.02%

4.97%

0.10%

0.00%

0.23%

69.41%

30.59%

Tabela 8: Të dhënat e kundërvajtjeve të prezantuara 
gjatë vitit 2010:

ZYRA
KUNDERVAJTJET

2009 2010 

62

72

0

23

14

23

23

14

59

61

34

6

0

392

66

75

18

4

32

15

27

29

8

104

82

44

3

7

514

 Hyrjet ne
DD 2010 2009

Shkarkimet 
nga Depot 
Doganore

 Shkarkimet 
në 

Përqindje

700,657,030.36

Hani Elezit

PKU Hani I Elezit

Glloboqica

Intereuropa

Mitrovica

Podujeva

PKU Merdare

Peja

PKU Kulla

Vermica

Aeroporti

Dheu i Bardhë

Akciza

PMNE

TOTAL
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  Eksporti i mallrave sipas shteteve në të cilat eksportohet më së tepërmi

Tabela e mëposhtme paraqet 15 shtetet në të cilat Kosova më së shumti eksporton, si dhe rritjen apo 
zvogëlimin e importit në krahasim me vitin e kaluar.  
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  Importi i mallrave sipas shteteve nga të cilat importohet më së tepërmi

Tabela e më poshtme paraqet 20 shtetet nga të cilat Kosova më së shumti importon, si dhe 
rritjen apo zvogëlimin e importit në krahasim me vitin e kaluar.  

Origjina e emërtimit

Maqedonia 

Gjermania 

Serbia 

Turqia 

Kina 

Italia

Greqia

Bosnja 

Sllovenia

Shqipëria 

Kroacia 

Polonia 

SHBA

Bullgaria 

Franca

Austria 

Hungaria 

Brazili

Zvicra 

Çekia 

Baza doganore

              290,897,113.85 

              247,443,957.81 

              209,198,436.28 

              138,339,844.98 

              128,302,105.20 

                87,716,160.39 

                75,551,506.72 

                59,786,808.44 

                66,151,258.62 

                40,021,396.49 

                58,638,960.88 

                24,159,413.52 

                27,320,651.33 

                35,700,817.71 

                28,624,322.86 

                38,960,696.15 

                26,608,575.09 

                37,632,774.28 

                21,943,511.14 

                16,991,282.15 

Baza doganore

       316,600,791.70 

       279,925,456.75 

       255,678,271.97 

       146,267,681.32 

       135,246,224.16 

       100,100,796.09 

         83,590,057.34 

         82,853,396.15 

         65,524,669.72 

         60,963,253.32 

         58,416,022.32 

         39,855,305.69 

         35,058,574.70 

         33,327,309.73 

         33,320,066.93 

         32,854,910.66 

         28,868,376.42 

         26,990,558.21 

         20,862,425.16 

         20,734,461.80 

zvogëlimi / rritja në vlerë

8.84%

13.13%

22.22%

5.73%

5.41%

14.12%

10.64%

38.58%

-0.95%

52.33%

-0.38%

64.97%

28.32%

-6.65%

16.40%

-15.67%

8.49%

-28.28%

-4.93%

22.03%

2009 2010

  Aneksi 2

Destinacioni final

 Shqipëria  

 Maqedonia 

Zvicra  

 Italia 

 Gjermania 

 Bullgaria 

 Sllovenia 

Kina 

 Austria 

 Turqia 

Mali I Zi  

 Kroacia 

 Serbia 

 Bosnja 

 Romania  

 Kazakistan 

 Britania 

 Greqia 

 Çekia 

 Suedia 

Vlera e mallit

                  17,192,814.56 

                  13,965,632.18 

                  10,330,855.57 

                    5,683,591.43 

                    4,488,635.24 

                    1,874,175.00 

                    2,567,895.20 

                                          -   

                    1,609,693.00 

                    1,465,823.19 

                    2,682,466.87 

                    1,485,227.40 

                    2,459,404.33 

                        814,477.92 

                        145,531.54 

                        293,380.64 

                        167,546.85 

                        235,634.32 

                          87,525.50 

                        202,228.01 

Vlera e mallit

                             22,899,699.60 

                             22,018,647.93 

                             17,550,109.42 

                               8,491,901.39 

                               6,680,068.56 

                               6,149,186.37 

                               6,093,351.94 

                               5,655,414.15 

                               4,467,300.44 

                               3,356,533.54 

                               2,876,054.31 

                               2,514,796.11 

                               1,986,389.53 

                               1,126,992.64 

                                   252,129.96 

                                   243,622.32 

                                   239,610.17 

                                   207,434.61 

                                   176,704.80 

                                   158,658.00 

zvogëlimi / rritja në vlerë

33.19%

57.66%

69.88%

49.41%

48.82%

228.10%

137.29%

 

177.52%

128.99%

7.22%

69.32%

-19.23%

38.37%

73.25%

-16.96%

43.01%

-11.97%

101.89%

-21.54%

2009 2010
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  Aneksi 2
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137.29%

 

177.52%

128.99%
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-16.96%

43.01%
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101.89%
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2009 2010



  Eksporti i rregullt (EX1)dhe Rieksporti  (EX3)  

Tabela më poshtë tregon eksportin e rregullt (EX1)dhe Rieksportin (EX3)e vitit 2010 në krahasim me 
eksportin e rregullt (EX1)dhe Rieksportin (EX3) e vitit të kaluar.  
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  Vlera e mallrave të importuara

Tabela e mëposhtme paraqet vlerën dhe peshën e mallrave të importuar (IM4) sipas muajve në 
dy periudhat e vitit 2009 dhe 2010.  

Muajt 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

Totali 

  Aneksi 3

89,746,335.73

116,209,315.68

135,179,515.75

150,022,890.24

167,487,933.07

163,994,402.88

168,135,098.76

178,913,083.95

171,089,092.85

180,311,257.30

161,618,937.82

189,540,754.08

  1,872,248,618.11 

95,223,109.25

118,323,720.07

151,062,769.11

185,985,497.95

178,310,967.00

182,738,057.59

200,387,622.81

200,146,761.77

186,728,250.10

187,763,836.57

177,410,928.27

199,281,440.51

2,063,362,961.00

2009

Baza doganore

2010

Baza doganore

Vlera e mallrave

Muajt 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

Totali 

145,296,325.09

191,759,311.30

233,204,695.23

288,790,808.93

337,938,724.30

308,982,671.72

332,770,053.85

353,847,206.24

316,724,234.64

334,566,934.43

271,065,264.39

271,235,147.58

3,386,181,377.70

165,999,868.16

169,917,677.06

251,501,998.10

320,472,764.91

357,325,429.61

369,731,443.58

362,342,264.68

391,621,892.49

347,229,249.11

330,950,309.83

300,444,208.48

245,141,894.90

3,612,679,000.91

2009

Pesha neto

2010

Pesha neto

Pesha e mallrave

Ex1

Ex3

Totali 

2009

69,814,014.72

187,383,278.69

187,383,278.69

2010

114,278,335.68

213,726,137.15

328,004472.83



  Eksporti i rregullt (EX1)dhe Rieksporti  (EX3)  

Tabela më poshtë tregon eksportin e rregullt (EX1)dhe Rieksportin (EX3)e vitit 2010 në krahasim me 
eksportin e rregullt (EX1)dhe Rieksportin (EX3) e vitit të kaluar.  

Raporti Vjetor 2010
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  Vlera e mallrave të importuara

Tabela e mëposhtme paraqet vlerën dhe peshën e mallrave të importuar (IM4) sipas muajve në 
dy periudhat e vitit 2009 dhe 2010.  

Muajt 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

Totali 

  Aneksi 3

89,746,335.73

116,209,315.68

135,179,515.75

150,022,890.24

167,487,933.07

163,994,402.88

168,135,098.76

178,913,083.95

171,089,092.85

180,311,257.30

161,618,937.82

189,540,754.08

  1,872,248,618.11 

95,223,109.25

118,323,720.07

151,062,769.11

185,985,497.95

178,310,967.00

182,738,057.59

200,387,622.81

200,146,761.77

186,728,250.10

187,763,836.57

177,410,928.27

199,281,440.51

2,063,362,961.00

2009

Baza doganore

2010

Baza doganore

Vlera e mallrave

Muajt 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nentor

Dhjetor

Totali 

145,296,325.09

191,759,311.30

233,204,695.23

288,790,808.93

337,938,724.30

308,982,671.72

332,770,053.85

353,847,206.24

316,724,234.64

334,566,934.43

271,065,264.39

271,235,147.58

3,386,181,377.70

165,999,868.16

169,917,677.06

251,501,998.10

320,472,764.91

357,325,429.61

369,731,443.58

362,342,264.68

391,621,892.49

347,229,249.11

330,950,309.83

300,444,208.48

245,141,894.90

3,612,679,000.91

2009

Pesha neto

2010

Pesha neto

Pesha e mallrave

Ex1

Ex3

Totali 

2009

69,814,014.72

187,383,278.69

187,383,278.69

2010

114,278,335.68

213,726,137.15

328,004472.83
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