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Dokumenti Unik Doganor
E drejta e Pronësisë Intelektuale
Ministria e Financave
Marrëveshja e stabilizim asocimit
Unioni Europian
Buxheti i Kosovës
Banka Qendrore e Kosovës
Menaxhimi i Integruar i Kuﬁrit
Oda Ekonomike e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Administratës Publike
Sektori i Standardeve Profesionale
Sistemi i Menaxhimit i të dhënave për Evropën Juglindore
PMNE
Procedurat Doganore me ndikim ekonomik
OBD
Organizata Botërore e Doganave
PT
Plani i Trajnimeve
ST
Sektori i trajnimeve
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Qeveria e Republikës së Kosovës
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VITI 2018 – STATISTIKAT KRYESORE
Mbledhja e të Hyrave €’000
Të hyrat totale

2017
1,121

2018
1,135

ndryshimi në %
+1.24 %

Taksa doganore
Akciza
TVSH-ja
Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konskimeve etj.)

129,8
432.2
557.7
5.05

123.7
420.8
585.8
6.47

-4.69%
-2.7%
+4.79%
+21.9%

Buxheti dhe Shpenzimet
Buxheti vjetor
Paga dhe mëditje

9
5.8

9.3
6.1

+3.22%
+4.91%

Mallra dhe shërbime
Komunali
Shpenzime Kapitale

1.8
0.16
1.2

2.3
0.13
0.70

+21.7%
-18.7%
-41.6%

Kthimi i investimit (indikator)
Shpenzimet/të hyrat

0.008

0.008

N/A

3.006,455
347,539
313,002
124,269

3,325,693
343,620
329,210
147,666

+9.6 %
-1.12.%
+4.92%
+15.84%

Vlera e mallrave në eks/imp €’000
Importi (IM4)
Numri i DUD-ve në import
Eksporti sipas vlerës së DUD-ve (EX1)
Ri-Eksporti sipas vlerës së DUD-ve (EX3)
Statistikat e operimeve
Numri i ankesave

1004

872

- 13.1 %

Numri i këshilla ligjore

864

783

- 9.3 %

Numri i kundërvajtjeve

1617

2205

+ 26.6 %

Kallëzimet penale
Vlera e kallëzimeve penale
Vendime për inkasim
Gjobat
Vlera e deklaruar vullnetare

55
2.4
136
1.3
92%

54
2.5
335
1.4
93%

- 1.8 %
+4 %
+ 59.4 %
+7.14 %
+1.07%

Proli i riskut

149

161

+7.4 %

Koha e zhdoganimit të mallrave në import deri në 1 orë

70%

73%

+4.10%

Koha e zhdoganimit të mallrave në eksport deri në 1 orë

83%

89%

+6.74
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FJALA E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM
Në saje të kontributit të çmueshëm nga i gjithë staﬁ i Doganës së Kosovës,
përkrahjes nga Qeveria e Republikës së Kosovës, qytetarët dhe partnerët tanë,
Dogana e Kosovës gjatë vitit 2018 ka arritur rezultate mbresëlënëse. Ne mbesim
pararojë e ﬁnancave publike edhe përkundër vështirësive të konsiderueshme që
kanë ndikuar mbarëvajtjen e misionit tonë, ky vit do të mbahet mend për arritje të
shumta, derisa arritja kryesore është tejkalimi i shifrës prej 1 miliard e 135 milionë
euro të mbledhura.
Tatimet kanë shënuar ngritje në shumë prej afro 14 milionë apo për 1.24 % më
shumë se arkëtimi në periudhën e njëjtë të vitit paraprak dhe ky është një tregues i
qartë i punës dhe rritjes së profesionalizmit të doganës, përkundër politikave
favorizuese ﬁskale për lirime nga taksat për prodhuesit në import për lëndën e parë
dhe inputet që përdorën e në procesin e prodhimit, si stimulim i zhvillimit ekonomik,
si dhe ato që burojnë nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, që këtë vit patën
ndikim të madh në të hyrat e planiﬁkuara, edhe pse në sfera tjera të ekonomisë këto
politika ﬁskale, do të sjellin dobi të shumta.
Viti që lamë pas gjithashtu ka shënuar edhe përgatitjen e planit strategjik për
periudhën pesë vjeçare 2019-2023. Ky dokument strategjik identiﬁkon një tërësi të
politikave doganore për avancimin e një administrate moderne përmes:
Modernizimit të sistemit eﬁkas të mbledhjes së të hyrave, lehtësimit të tregtisë
legjitime dhe fuqizimit të kapaciteteve për mbrojtjen e shoqërisë, duke u bazuar në
standardet e Organizatës Botërore të Doganave, udhërrëfyesit Europian për
Doganat (Blueprint) dhe drejt implementimit të koncepteve të avancuara
gjithëpërfshirëse, siç është koncepti Single Window. Bazuar në marrëveshjen e
arritur në mes të Qeverisë sonë dhe Qeverinë së Shqipërisë, ne në koordinim të plotë
me Doganën e Shqipërisë kemi bërë të gjitha aranzhmanet dhe përgatitjet për t'i
ofruar operatorëve tregtarë të ekonomisë sonë shërbimet e nevojshme në Portin e
Durrësit. Kjo do të ndihmoj edhe më tej në uljen e kostos dhe kohës së nevojshme
për kompanitë tona, ndërkaq që vendin tonë e sjellë në një pozitë më të volitshme
ekonomike dhe e bënë më të leverdishëm si rrugë të tranzitimit ndërkombëtarë të
mallrave, e që rrjedhimisht sjellë edhe dobi të shumta ekonomisë sonë.
Duke qenë të prirë nga parimet demokratike të llogaridhënës dhe transparencës, në
të gjitha ndërmarrësit tona, kemi pasur në fokus interesin publik përmes
ekonomizimit të veprimeve. Në këtë vazhdë, bazuar në vetiniciativë për herë të parë
kemi ndërmarrë procesin e vet-vlerësimit të kapaciteteve tona, bazuar në
standardet dhe praktikat më të mira të UE-së, të cilat janë vendosur në Blueprintin
doganor. Vlerësimi ka vënë në pah se Dogana e Kosovës ka bërë përparim në shumë
fusha dhe se kapacitetet tona në shkallë të lartë janë në përputhje me standardet më
të larta të parapara në blueprint. Kjo na siguron se si organizatë ne jemi në gjendje të
performojmë pozitivisht dhe me eﬁkasitet të lartë, ndërkaq në aspektin politik është
tregues se Dogana e Kosovës është në rrugë të mirë sa i përket përgatitjeve për
procesin e integrimeve evropiane. Përtej sﬁdave dhe kërkesave në realizimin e
misionit, gjatë këtij vitit Dogana i ka dedikuar investimet e nevojshme mirëmbajtjes
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dhe zhvillimit të kapaciteteve njerëzore dhe teknike, që paraqet edhe gurë-themelin
kryesor për të siguruar zhvillim stabil dhe të qëndrueshëm për të ardhmen e
Doganës dhe rrjedhimisht brezat e ardhshëm të shoqërisë sonë.
Sinqerisht i juaji,
Bahri Berisha
Drejtor i Përgjithshëm
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1. MBLEDHJA E TË HYRAVE
Dogana e Kosovës gjate këtyre viteve ka treguar rezultate konkrete në misionin e
saj, duke u vlerësuar si një nga institucionet me vlera të larta organizative dhe
profesionale. Gjatë këtyre viteve, që nga themelimi ka qenë kontribuuesi kryesor
në aspektin e mbledhjes se të hyrave për buxhetin e shtetit, pra ka qenë shtyllë
kryesore në shtet ndërtimin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës vazhdon të ketë pritje të mëdha nga Dogana e Kosovës, kur
kihet në konsideratë se projeksioni i vitit 2018 kap vlerën prej një miliard e
njëqind e shtatëdhjetë e katër milion euro, përkundër politikave ﬁskale që
favorizojnë ulje taksash në kategori të caktuara, si stimulim i zhvillimit ekonomik,
si dhe ato që burojnë nga marrëveshja e Stabilizim Asociimit, që patën ndikim
shumë të madh në të hyrat e planiﬁkuara, mirëpo këto efekte të MSA-së, pritet të
kenë efektin e vet pozitiv në vitet në vijim për zhvillimin ekonomik te vendit.
Plani i të hyrave për Doganën për vitin 2018 në bazë të Ligjit të Buxhetit 2018 ka
qenë 1,174.89 milion, shuma e të hyrave te realizuara është 1,135 milion euro
apo 97 % e planit të hyrave (projeksionit).
Të hyrat
Janar - Dhjetor 2018

Të hyrat
Janar - Dhjetor 2017

Ndryshimi ne %

1,135,015,816.01€

1,121,097,109.31€

+1.24%

Dogana e Kosovës vazhdon akoma të jetë edhe për një periudhe afatmesme
kontribuesi kryesor në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës nga mallrat
e importuara dhe taksat e brendshme të akcizës. Të hyrat e pritura nga Dogana
përbëjnë rreth 65% të gjitha taksave dhe tatimeve që janë grumbulluar për
buxhetin total të Republikës së Kosovës për vitin 2018.
Bazuar në gjendjen e ambientit ekonomik, pritjet nga dogana do të vijojnë edhe
në një periudhë afat-mesme, ku të hyrat nga dogana do të marrin pjesë me mbi
50% në buxhetin e shtetit. Ngjashëm, pritje do të ketë edhe në krijimin e
kushteve të favorshme për ambientin e biznesit në Kosovë, si dhe kontributi dhe
roli i jonë në fushat e sigurisë, ndaj krimit të organizuar trans-kuﬁtar, ekonomisë
jo-formale në të gjitha format e organizimit si dhe luftimin e terrorizmit.
Për të gjitha këto Dogana është përgjegjëse me strategjitë nacionale dhe
sektoriale të sigurisë. Prandaj, Dogana e Kosovës përkundër sﬁdave nga lirimet e
vazhdueshme të taksave në njërën anë dhe rritjes së vazhdueshme të
projeksionit nga qeveria, të hyrat e mbledhura reﬂektojnë eﬁkasitet të organizatës
në parandalimin e kontrabandës dhe evazionit ﬁskal ka arritur të mbledhë më
shumë të hyra kur krahasojmë të hyrat e vitit 2018 me ato të vitit 2017 kemi
realizuar të hyra për rreth 1.24 % me shumë apo rreth 14 milion € më shumë të
hyra.
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Tabela 1: Trendi i mbledhjes së të hyrave dhe krahasimi për vitin 2017 / 2018

Nga të hyrat totale për vitin 2018, duke i ndarë ato sipas llojit të taksave kemi
shënimet si në vijim të tabelës.

Tabela 2: Statistikat e mbledhjes së të hyrave(€) të ndara sipas kategorive për vitin 2018

NDIKIMI I MSA-SË NË TË HYRA- Që nga ﬁllimi i zbatimit të MSA-së nga 01.04.2016
në vazhdimësi përgjatë këtyre viteve ka pasur ndikim e saj në të hyra. Ky ndikim në
të hyra e ka përcjellë edhe vitin 2018, ku ka qenë shumë me e lartë krahasuar me
vitin 2017. Këtë vit, ndikimi i MSA në më pak të hyra është 45 mil €, ndërsa në vitin
2017 ishte 31 mil €. Efekti në shumën e detyrimeve doganore të vitit 2018 nga viti
2017, është rritur në vlerë prej 14 mil€ apo - 43%.
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NDIKIMI I LIRIMEVE përmes procedurave: LPP,LQP,LMP,PTI – Ndikimi i lirimeve nga
detyrimet doganore për lëndët e para, makineritë e prodhimit sipas pakos ﬁskale në
fuqi në këtë vit janë në shumën prej 74 mil € më pak të hyra, ndërsa në vitin 2017
ishte 26,05 mil €.Efekti nga viti 2017, është rritur në vlerë prej 177.17%.
NDIKIMI I VETURAVE TË PËRDORURA - Tek veturat e përdorura vërehet një rënie e
theksuar krahasuar me vitin e kaluar, ku në vitin 2018 kemi ka shënuar ulje prej 17,
394 copë vetura më pak, dhe kjo ka ndikuar që të shënohet një rënie të taksave duke
shënuar ulje në vlerë prej 32,574,376.11 € apo - 40.67% në të hyra.

IMPORTI - Sa i përket lëndëve të proceduara në import (numri i DUD-ave) në total për
përgjatë këtij viti është 343,620 dokumente doganore dhe duke krahasuar ato me
vitin 2017 ku ishin 347,539. Përgjatë vitit 2018, janë evidentuar në total
ekzaminime ﬁzike dhe dokumentare të mallrave si në vijim:
●
●
●
●
●

Janë kryer 66,595 ekzaminime ﬁzike të mallrave;
Janë kryer 12,431 kontrolle vizuale tek maunat në T1
Janë kryer 2,034 kontrolle vizuale tek maunat në T2
Janë kryer 191,793 kontrolle të deklaratave doganore
Janë kryer 30,518 kontrolle të automjeteve në vijën e dytë të kontrollit

EKSPORTI i mallrave gjatë vitit 2018 ka kapur vlerën prej 329,210,420.38€, duke
krahasuar me vlerën e DUD-ve të eksportuar për të njëjtën periudhë të vitit 2017,
ku kemi pasur eksport të mallrave në vlerë prej 313,002,855.91€. Prandaj
krahasimet e bëra ndërmjet viteve 2018 dhe atij të 2017 del se kemi ngritje të
eksportit nga Kosova në vlerë prej 16,207,564.47 € më shumë dhe ka shënuar
ngritje prej +5.18%.

Tabela 3a: Trendi i eksportit (EX1) dhe krahasimi për vitin 2017/2018
RAPORTI VJETOR 2018
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RI-EKSPORTI i mallrave nën regjimin EX3 (Ri-eksport) gjatë vitit 2018 ka kapur vlerën
prej 147,666,236.53€, duke krahasuar me vlerën e DUD-ve të eksportuar për të
njëjtën periudhë të vitit 2017, ku kemi pasur Ri-eksport (EX3) të mallrave në vlerë
prej 124,269,540.27€. Prandaj krahasimet e bëra ndërmjet viteve 2018 dhe atij të
2017 del se kemi ngritje të Ri-eksportit nga Kosova në vlerë prej 23,396,696.26 €
më shumë dhe ka shënuar ngritje prej +18.83%.

Tabela 3b: Trendi i Ri-eksportit (EX3) dhe krahasimi për vitin 2017/2018
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2. ZHVILLIMI I SISTEMEVE DHE PROCEDURAVE
Dogana në vazhdimësi me veprimet dhe aktivitetet e saja ka synim strategjik
avancimin e saj drejtë një administratë moderne doganore dhe e cila është në
shërbim të qytetarëve, bizneseve dhe mbrojtjes së interesave të vendit tonë dhe me
gjerë. Prandaj funksionimi jonë bazohet në parime demokratike të drejtësisë,
llogaridhënies,transparencës dhe profesionalizmit, sepse kjo është qenësore për
Doganën e Kosovës.
Me reformat e vazhdueshme, Dogana e Kosovës, ka arritur të bëj zvogëlimin e kostos
për tregtinë e ligjshme duke arritur nivelin e baraspeshës adekuate ndërmjet
kontrollit doganor dhe krijimit të lehtësirave tregtare, duke shfrytëzuar teknikat për
vlerësimin e rrezikut dhe kontrollet selektive, bazuar në proﬁlizimin paraprak. Në
këtë mënyrë, do të vazhdohet të ulet edhe më tej niveli i kontrolleve ﬁzike dhe
dokumentare me rastin e importit, me qëllim zvogëlimin e kohës së nevojshme për
përfundimin e procedurave doganore.
Në vazhdën e zbatimit të vendimeve të dala nga takimet e të dyja qeverive
(Shqipërisë dhe të Kosovës) dhe vendimit të QRKS-së, Dogana e Kosovës ka
ndërmarrë të gjitha veprimet për të hapur zyrën e saj në Portin e Durrësit. Kjo zyrë do
të ndihmoj lehtësimin dhe qarkullimin e lirë të mallrave dhe të udhëtarëve duke
reduktuar koston e të bërit biznes dhe njëkohësisht përmes bashkëpunimit të
ndërsjellë duke ndikuar drejtpërdrejtë në zhvillimin e ekonomisë të dyja vendeve.
Sa i takon Marrëveshjes së MIK-ut, përkatësisht për ndërtimin e objekteve të
përhershme, Dogana e Kosovës si dhe agjencionet tjera kuﬁtare tanimë jemi të
vendosur në objektet e reja të ﬁnancuara nga UE-ja në Pikë Kalimin Kuﬁtare në
Merdarë, ku shteti ynë është palë mikpritëse. Po ashtu, jemi të vendosur në objektet
e reja të ﬁnancuara nga UE-ja në Pikë Kalimin Kuﬁtare në Vërmicë bashkarisht me
autoritetet kuﬁtare të Shqipërisë.
Në vitin 2018, janë ndërmarrë reforma strukturore dhe të sistemeve elektronike, me
qëllim avancimit të sistemeve ekzistuese dhe atyre të reja, duke ju përgjigjur
nevojave kryesore të organizatës, përfshirë funksionalizimin e plotë të digjitalizimit
të proceseve të punës përmes sistemit të zbatimit të ligjit dhe integrimin multifunksional të funksioneve të punës. Pjesa dërmuese e proceseve të punës janë
automatizuar dhe do të vazhdojë edhe përgjatë viteve në vijim. Përmes digjitalizimit
të sistemeve kemi arritur të avancojmë qasjen e “operativës së udhëhequr nga
inteligjenca dhe analiza e riskut” për të siguruar eﬁkasitet maksimal në luftimin e
krimit të organizuar dhe ekonomisë jo-formale.
Dogana e Kosovës, në vitin 2018 ka arritur që të krijoj shumë aplikacione dhe module
brenda sistemeve ekzistuese doganore të cilat kanë qenë të rëndësisë së veçantë
për Doganën e Kosovës dhe që i nënshtrohet avancimit të vazhdueshëm për
digjitalizimin e të gjitha procedurave doganore dhe disa nga ato kryesoret i
paraqesim si në vijim:
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● Është instaluar versioni më i ri 4.3.2 i sistemit ASYCUDA World,
● Me sukses kemi implementuar sistemin Enterprise Content Management (ECM)
dhe është bërë mbi platformën e sistemit të Zbatimit të Ligjit (LES)
● Është zhvilluar Sistemi i Integruar për Menaxhimin e Staﬁt/SIMS
● Është zhvilluar aplikacioni për përzgjedhjen e lëndëve (APSystem) i cili ka për
qëllim përzgjedhjen e rastësishme (Random) të lëndëve në vlerë prej 10% deri 15%.
● Implementimi i sistemit për menaxhimin e lirimeve për dhe është ndërlidhur me
bazën e shënimeve të regjistrave të bizneseve në ATK dhe po ashtu është bërë
ndërlidhja edhe me sistemin COGNOS.
● Implementimi i platformës OPEN Data, platformë online e hapur për publikun që
ngritë nivelin e transparencës dhe siguron të gjithë që Dogana është një institucion
transparent dhe kredibil.
● Gjatë vitit 2018 pas vendimeve të qeverisë për të krijuar lehtësira të mëtejme
dogana ka ndërmarrë bërë veprimet dhe përgatitjet e nevojshme të zbatimit të
politikave ﬁskale .
● Janë inkorporuar në sistemin tonë ndryshimet sipas vendimeve te Qeverisë së
Republikës së Kosovës për masat mbrojtëse në import nga Serbia dhe Bosnja,
ﬁllimisht prej 10% e më pastaj edhe ajo prej 100%.
Gjatë tërë vitit 2018 janë administruar dhe menaxhuar të gjitha aktivitetet e OBD-së,
ku përveç pjesëmarrjes në aktivitetet kryesore dhe me interes të Doganës së Kosovës,
janë dërguar edhe raporte të performancës së DK dhe me të dhëna informuese si
anëtarë të OBD.
Vlen të potencohet se nga OBD është akredituar 1 zyrtar i Doganës së Kosovës si
ekspert i çështjes të zbatimit të ligjit. Aktivitetet e Doganës gjatë këtij viti, ishin ngushtë
të ndërlidhura me angazhimet institucionale në komitetet dhe nën komitetet e CEFTAsë, Komitetit Nacional për Lehtësimin e Tregtisë, dhe zhvillimet regjionale në grupe
punuese në nivele të ndryshme të Ministrive, Agjencioneve, etj. Po ashtu ka pas
shume projekte te përkrahura nga organizmat ndërkombëtar si Ambasada
Amerikane,USAID, GIZ, WB, IFC, IPA II, etj në fusha të ndryshme.
Këtë vit, janë iniciuar 2 Marrëveshje bilaterale me Doganën Saudite dhe me Doganën e
Maqedonisë për transportin hekurudhor. Gjatë vitit 2018, bazuar në Marrëveshjet
bilaterale në fuqi si dhe Protokollin IV të MSA, janë shkëmbyer 159 korrespodenca me
administrata tjera doganore, nga to 67 korrespodenca të pranuara nga jashtë dhe 92
korrespodenca të dërguara nga DK.
Gjatë kësaj periudhe DK ka ﬁlluar koordinimin për aderimin në Konventën e Përbashkët
të Transitit dhe statusin e vëzhguesit jo formal në Grupin Punues të CTC-së. Dogana
gjatë vitit 2018, ka qenë shumë aktive në programin për reforma ekonomike të
qeverise, platformën e lejeve dhe licencave pranë zyrës se kryeministrit, komitetit
nacional të lehtësirave tregtare dhe shumë procese tjera me institucione brenda
vendit dhe partnerët tjerë.

14

RAPORTI VJETOR 2018

3. LEHTËSIRAT PËR BIZNESIN
Dogana është në shërbim të bizneseve dhe të qytetarëve dhe ky si objektiv strategjik
ka synim krijimin dhe avancimin e procedurave dhe të sistemeve të reja doganore
që të arrijë avancimin e lehtësirave për tregtinë e ligjshme për komunitetin e
biznesit dhe qytetarëve të Kosovës. Gjatë vitit 2018, Dogana është angazhuar që të
thjeshtëzojë procedurat doganore dhe administrative përmes sistemeve të TI-së
drejt të lehtësimit të tregtisë si dhe ofrimit të shërbimeve më të mira për bizneset.
Dogana, në vazhdimësi ka organizuar shumë tryeza të rrumbullakëta, takime dhe
trajnime me dhe për komunitetin e biznesit me qëllim të sqarimit të procedurave
doganore dhe tematikave të ndryshme të ngritura nga ata.
Përveç zhvillimeve të lartëcekura për lehtësimin e tregtisë janë zhvilluar shume
aktivitete në lidhje me proceset e punës dhe për zhvillimin e DK-së, sistemeve dhe
operatoreve, planiﬁkimeve dhe implementimin e procedurave doganore dhe masave
të politikës ﬁskale dhe proceseve tjera te punës si dhe plotësim ndryshimeve të UAve dhe implementim të lehtësirave doganore, aktiviteteve për komitetet dhe nën
komitetet e CEFTA grupeve punuese, AEO, Komitetit Nacional për Lehtësimin e
Tregtisë, Takimi për PEM, CEFTA, etj. Po ashtu ka pas shume projekte të përkrahura
nga organizmat ndërkombëtar si USAID, GIZ, Bankës Botërore, etj në fusha të
ndryshme me fokus në lehtësimin e tregtisë dhe nxitjes së klimës së investimeve të
huaja në Kosovë.
Sipas Raportit të Bankës Botërore për vitin 2019 “ Doing bussines in
Kosovo”prezanton faktin se Dogana e Kosovës ka ndihmuar përmirësimin e mjedisit
afarist përmes rritjes së bashkëpunimit në kuadër të koordinimit të reformave
ndërmjet institucioneve relevante të Kosovës si në vijim:
- Ka lehtësuar procedurat e eksportimit të mallrave më lehtë duke riorganizuar
zhdoganimin në kuﬁ;
- Reduktoi kohën dhe koston e përputhshmërisë së dokumenteve;
- Ka përmirësuar sistemin e automatizuar të menaxhimit të dhënave të doganave;
- Riorganizuar proceset e zhdoganimit doganor dhe duke zbatuar një korridor
transitit mes Shqipërisë dhe të Kosovës.

Gjersa sipas "Raporti i Progresit të Kosovës" për vitin 2018 i komisionit të UE-së
thekson faktin se DK gjatë vitit paraprak ka arritur suksese dhe është bërë progres në
vijim:
- në mbledhjen e të ardhurave dhe thjeshtimin e procedurave;
- në luftën kundër korrupsionit;
- ka ndihmuar avancimin e QKMK-së si një nga elementët më të rëndësishëm për të
menaxhuar në mënyrë efektive sigurinë e kuﬁrit;
- implementimin e sistemit LES;
- sistemit të integruar IT për përpunimin e të dhënave;
- reduktimi i kohës së eksporteve si rezultat i përmirësimit të sistemit të automatizuar
- performanca e rritur doganore në luftën kundër aktiviteteve të paligjshme
ndërkuﬁtare, duke përfshirë kontrabandën e mallrave, të tilla si narkotikët dhe
materialet e rrezikshme, etj.
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4. LEGJISLACIONI
Në përgjithësi legjislacioni doganor është kryesisht i plotë dhe në pajtim me kërkesat
e ligjeve ndërkombëtare dhe rregullativës relevante të OBD-së dhe të UE-së dhe në
mënyrë solide rregullon funksionalitetin e fushave të veprimit dhe parashtron drejtë
përgjegjësitë dhe obligimet e akterëve kyç në fushën e Doganës. Më tutje,
legjislacioni sekondar është thjeshtëzuar në mënyrë që të jetë me i lehtë për kuptim
dhe për zbatim nga komuniteti i biznesit por edhe zyrtarët doganor drejt zhvillimit të
sistemeve dhe procedurave, menaxhimit të reformuar dhe për të treguar një
performance më të mirë, drejt arritjes së objektivave dhe në dobi të ekonomisë
vendore.
Fokusi kryesor ishte përqendrimi në arritjen e objektivave tek realizimi i planit
legjislativ dhe planit strategjik dhe planit kombëtar për zbatimin e MSA-së; ofrimit të
opinioneve ligjore sipas kërkesave të adresuara, përmes të cilave është siguruar
përmbushja e detyrave ligjore në zbatimin e ligjit dhe të dispozitave tjera nga fushë
veprimtaria doganore, përmirësimi dhe zhvillimi i procedurave doganore duke i
harmonizuar me legjislacionin e UE-së dhe praktikat e mira, rënien e numrit të
ankesave për rishqyrtim si dhe ngritjen e cilësisë se aktit administrativ duke synuar
rritjen e performancës se staﬁt.
Gjatë vitit 2018, Dogana e Kosovës ka punuar në drejtim të avancimit të mëtejmë të
legjislacionit doganor drejt harmonizimit me kërkesat e legjislacionit vendor në fuqi si
dhe atij të Unionit Evropian. Gjatë vitit 2018 në janë pranuar gjithsejtë 783 kërkesa
të ndryshme për këshilla ligjore dhe janë planiﬁkuar nxjerrja e 16 udhëzimeve te
brendshme administrative, prej tyre vetëm një(1) është në fazën e draftimit. Në
raport me vitin paraprak kemi rritje në përmbushjen e planit legjislativ të akteve
nënligjore dhe zvogëlim të kërkesave për këshilla ligjore.
Të dhënat krahasuese tregojnë se përgjatë vitit 2018 kemi:

● 10.5%, respektivisht 32 kërkesa verbale me pak në raport me vitin 2017,
● 8.5 %, respektivisht 47 raste të konsultime më pak se në vitin 2017
● 94% respektivisht 15 nga 16 UA e planiﬁkuara janë përfunduar apo janë në fazën e
ﬁnalizimit të tyre
Viti 2018

Viti 2017

Kërkesa të parashtruara me shkrim

273

305

Të brendshme
Të jashtme
Kërkesa verbale (konsult. tel/zyre)

93
180
510

124
181
557

4

0

783

862

Krahasimi i të dhënave raportuese

Në procedurë
Totali i kërkesave për këshilla ligjore

Tabela 4: Krahasimi i të dhënave raportuese për 2017/2018
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Trendi i kërkesave në total për ofrimin e këshillave, opinioneve dhe sqarimeve ligjore
gjatë vitit 2018 në përgjithësi ka shënuar rënie të vogël në aspektin numerik
krahasuar me periudhën raportuese të vitit 2017. Gjatë vitit 2018, në Sektorin e
Rishqyrtimit të Vendimeve janë pranuar gjithsejtë 808 kërkesa të rregullta për
rishqyrtim dhe 97 kërkesa të kthyera në rivendosje nga Gjykata Themelore. Pra kemi
pasur një ulje të numrit të ankesave për rreth 14% më se në vitin e kaluar derisa nëse
merret si statistikë që dogana gjatë vitit ka procesuar afro 300.000 mijë kërkesa
(DUD) dhe kemi pranuar vetëm 808 ankesa kjo paraqet dhe pasqyron drejt që
vendimet e doganën kundrejt biznesit kanë qenë me se në përputhje me legjislacioni
dhe kompanitë kanë rritur vlerësimin mbi vendimet e doganës gjë që ka ndikuar
direkt në uljen e numrit të ankesave.
Përgjatë vitit 2018 janë pranuar: 14 % respektivisht 87 lëndë të rregullta me pak në
raport me vitin 2017 dhe 8.9 % respektivisht 11 lëndë nga GJTH më pak në raport me
vitin 2017.
Lëndë të rregullta në procedurë

2018

2017

Lëndë të rregullta të bartura nga viti paraprak

64

109

Të pranuara
Totali i lendeve në procedurë

808
872

895
1004

Lëndë të përfunduara (zgjidhur)

796

940

Lëndë në procedurë te bartura për vitin tjetër

76

64

Lëndë nga Gjykata Themelore në ri procedurë

2018

2017

Lëndë të Gj.Th. të bartura nga viti paraprak

15

31

Lëndë të e kthyera ne ri procedurë
Totali i lendeve të Gj.Th. në ri-procedurë

97
112

92
123

Lëndë e kthyerat nga Gj.Th. të përfunduara(zgjidhur)

93

108

Lëndë në procedurë te bartura për vitin tjetër

19

15

Tabela 5: Krahasimi i të dhënave raportuese për 2017/2018 për lëndët në procedurë

Dogana në bashkëpunim të ngushtë me Avokaturën Shtetërore është angazhuar që
maksimalisht të mbrohen interesat juridike të saja pranë instancave gjyqësore.
Pretendimet e paditëseve (subjekteve) ndaj Doganës së Kosovës, sipas padive të
ushtruar përgjatë vitit 2018 është në shumë prej 3,535.232 €. Përgjatë vitit 2018
janë ndërmarrë gjithsejtë 1565 veprime administrative për nevoja e përfaqësimit sa
më profesional nga ana e Avokaturës Shtetërorë si dhe veprime tjera te nevojshme
për ekzekutimin e lëndëve nga ana e përmbaruesve privat. Gjersa, numri i
aktiviteteve dhe veprimeve administrative të ndërmarra shënon rritje prej 22%
respektivisht 331 veprime administrative me shumë në raport me vitin 2017.
Lëndët dhe vendimet

2018

2017

Lëndë të dorëzuara në MD në kopje

436

199

Ftesa të pranuara nga Gjykatat

92

72

Vendime të pranuara nga Gjykatat

356

412

Kërkesa të ndryshme të përmbaruesve

127

72

Propozime e dërguar për përmbarim

554

479

Totali i Veprimeve Administrative

1565

1234

Tabela 6: Krahasimi i të dhënave raportuese për 2017/2018 në gjykata
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5. ZBATIMI I LIGJIT DHE HETIMET
Strukturat e specializuara të fushës së zbatimit të ligjit në Doganën e Kosovës, kanë
dhënë kontribut të rëndësishëm në zbatim të aktiviteteve të dala nga planet e veprimit
të strategjive kombëtare dhe institucionale si: Strategjia kundër krimit të organizuar,
Strategjia kundër terrorizmit, Strategjia kundër narkotikeve, Strategjia për MIK,etj.
Me veprimet e tyre, zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë ndihmuar konsiderueshëm
përpjekjet në mbarëvajtjen e misionit të Doganës së Kosovës, pasi që në saje të
kapaciteteve dhe ekspertizës janë në mundësi që të zbulojnë mashtrime serioze dhe
të zmbrapsin përpjekjet e kontrabandës dhe krimit të organizuar, qoftë përmes
funksionit të kontrollit me zyrtarët e specializuar apo përkrahjes së operativës në kuﬁ
dhe brendi të territorit të Republikës së Kosovës me orientim të inteligjencës dhe
forma tjera.
Zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë ndërmarrë aktivitete të shumta operacionale për
parandalimin dhe luftimin e kontrabandës dhe informalitetit, duke i kushtuar rëndësi
me të gjitha resurset në dispozicion parandalimit dhe luftimit proaktiv të kontrabandës
dhe shmangieve mashtruese si dhe mallrave të ndaluara dhe atyre të falsiﬁkuara.
Konkretisht, zyrtarë të Drejtorisë së zbatimit të ligjit kanë ndërmarrë afër 10.000
veprime kontrolli ndaj Subjekteve të kontrollit (personave, subjekteve tregtare,
automjeteve dhe mallrave), të cilat kanë rezultuar me gjetje të konsiderueshme, siç
janë:

● Zbulim i mallrave nga ekipet e Anti Kontrabandës dhe Auditimit në 641 raste me
vlerë të mallit prej mbi 1 milion €.
● Zbulim i veprave penale që kanë përfunduar me kallëzime penale në 54 raste me
gjithsejtë 106 persona të dyshuar, për shmangiet që kapin vlerën afër 2 milion Euro
dhe mallra e asete të sekuestruara vetëm në procedurë hetimore prej 640 mijë Euro.
● Rikuperim të taksave të shmangura në vlerë prej 2,6 milion Euro
● Zbulim të mallrave të falsiﬁkuara në 211 raste dhe vlerë prej mbi 2 milion Euro.
Ndërsa, numri i kundërvajtjeve të gjithmbarshme nga të gjitha njësitë në Doganën e
Kosovës në vitin 2018 gjithsejtë është 2205 kundërvajtje doganore, me vlerë të
mallrave prej 1,577,624.20 € dhe vlerë të gjobave prej 1,421,045.09 €. Këtë viti
numri i zbulimeve te kundërvajtjeve ka shënuar rritje prej 37.5 % krahasuar me vitin
2017 ku numri i kundërvajtjeve ishte 1604.
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Tabela 7: Krahasimi i kundërvajtjeve për 2017/2018

DK-ja, ka përforcuar aktivitetet e saja edhe në fushën e mbrojtjes së shoqërisë
përmes parandalimit të futjes së substancave të dëmshme dhe të rrezikshme për
shëndetin, parandalimit të tregtisë me mallra të ndaluara dhe një lufte më të gjerë
kundër kontrabandës dhe krimit të organizuar.
Në vitin 2018 janë zbuluar 148 raste të mallrave të ndaluara, gjersa në vitin 2017
kemi pasur 92 raste të zbulimit. Kjo statistikë, dëshmon përkushtimin e DK-së në
mbrojte të shoqërisë dhe dallimi me atë të vitit paraprak tregon se me 2018 kemi
ngritje të zbulimeve për 61% më shumë, sipas tabelës në vijim:

Tabela 8: Krahasimi i të dhënave raportuese për 2017/2018 të mallrave të ndaluara
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6. AKCIZA DHE LOJËRAT E FATIT
Si në vazhdimësi edhe në vitin 2018, Dogana me kujdes të shtuar mbikëqyrë fushën
e importit dhe prodhimit të mallrave akcizore,përmes menaxhimit me banderola të
duhanit dhe produkteve të tij, përfshirë taksën e akcizës, importin, asgjësimin e
banderolave dhe licencimin e kompanive prodhuese apo importuese dhe Dogana
këtë vit nga taksa e akcizës ka arritur të mbledhë rreth 420 milion €.
Si në vijim për vitin 2018, janë të elaboruara shënimet statistikore për llojet e
mbledhjes së taksave akcizore:

Tabela 9: Ndarja e të hyrave të akcizës për 2018

Njëherit, si në vijim të tabelës për vitin 2018, janë të elaboruara llojet e mallrave
akcizore sipas të hyrave duke bërë krahasimin me vitin paraprak.

Tabela 10: Krahasimi i të dhënave për 2017/2018 të sipas mallrave akcizore
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Dogana ka arritur që gjatë vitit 2018 të rris inkasimin e tatimit të akcizës të lojërave të
fatit ku falë angazhimit maksimal dhe shtimit të numrit të kundërvajtjeve në këtë
fushë kanë prodhuar efektin afro 3.4 milion € më shumë të hyra se në vitin paraprak.
Gjatë vitit 2018, Dogana përmes njësive të saja ka intensiﬁkuar kontrollet dhe ka
organizuar operacione të përbashkëta në terren së bashku me agjencionet tjera të
zbatimit të ligjit për kontrollin e subjekteve të Lojërave të Fatit. Tek lojërat e fatit në
këtë vit janë zbuluar 283 raste të kundërvajtjeve dhe janë shqiptuar gjobat në vlerë
të hyrave prej 310,800.00€.
Gjersa, krahasuar me vitin paraprak të hyrat nga akciza në lojëra të fatit për vitin
2018 shënojnë rritje prej rreth 27% më shumë sipas tabelës në vijim.

Tabela 11: Krahasimi i të dhënave raportuese për 2017/2018 të lojrave të fatit

Dogana ka arritur që gjatë vitit 2018 të avancoj eﬁkasitetin e saj në aplikimin e
gjobave dhe sekuestrimeve ku janë konﬁskuar 270 aparate për lojëra fati si dhe janë
penalizuar 185 biznese për aktivitet ilegal në fushën e lojërave të fatit.

2017

2018

Konskim aparate

300

270

Sekuestrim Keno, etj

411

400

498,300.00

473,500.00

Aparate te licencuara

1375

1488

Pika basti te licencuara
Gjoba për pika te bastit te pa
licencuara

245

288

172

185

Vlera e mallit të konskuar euro

Tabela 12: Krahasimi i të dhënave për 2017/2018 të lojërave të fatit
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7. QEVERISJA E MIRË DHE LUFTIMI I KORRUPSIONIT
Dogana e Kosovës niset nga parimi se paguhet nga qytetari i Kosovës për të
shërbyer më së miri interesave publike, prandaj përpiqemi maksimalisht që të jemi
në nivel të detyrës, duke shërbyer si shembull me udhëheqje dhe detyra
profesionale. Qasja profesionale e staﬁt ka rezultuar me ngritje të dukshme te nivelit
te detyrës së secilit, në arritjen e objektivave ﬁnanciare si dhe ne rezultatin e luftimit
të ekonomisë jo-formale, mallrave të ndaluara dhe dukurive tjera negative.
Për të siguruar qasje profesionale, Dogana do të promovoj fuqizimin e zyrtarit
doganor në zbatimin e drejt të ligjit, duke siguruar që zyrtari doganor të gëzoj trajtim
korrekt dhe të jetë dinjitoz, profesional, i pa anshëm dhe kompetent në zbatimin e
drejtë të ligjit, për të siguruar zbatimin e drejtë të synimeve të organizatës, e që do të
rezultojnë me mbledhje eﬁkase të të hyrave, parandalim të rreziqeve të sigurisë,
shëndetit publik dhe krijimin e kushteve të barabarta për te gjithë. Dogana aplikon
parimin e operativës së udhëhequr nga risku dhe inteligjenca dhe kjo fushë është
duke u avancuar tutje, sipas praktikave dhe koncepteve te avancuara, që kryesisht
aplikohen në vendet e zhvilluara te UE-së.
Udhërrëfyesi i UE-se për dogana moderne (EU Blue Print), na shërben për avancim
dhe zhvillim të fushës së menaxhimit dhe koncepteve të avancuara operative.
Dogana do të implementoj në vazhdimësi dhe me qëndrueshmëri masat antikorrupsion, përmes veprimeve të përbashkëta në të gjitha nivelet e menaxhmentit
dhe përmes mekanizmave brenda institucionit me qëllim reduktimin e mundësive
për korrupsion, konﬂikt të interesit si dhe rritjen e nivelit të lartë të integritetit.
Përkundë faktit se Dogana e Kosovës staﬁn e saj e konsideron si asetin më të çmuar
të saj, ajo për një asnjë moment nuk toleron zyrtarët e saj në rast të keqpërdorimit të
detyrës zyrtare apo të situatave të karakterit korruptiv dhe konform mekanizmave të
kontrollit nisë inicimin e masave disiplinore dhe masave tjera sipas ligjit në fuqi. Në
vitin 2018, si rezultat i luftimit të korrupsionit dhe keqpërdorimit të detyrës zyrtare
janë iniciuar dhe janë marrë masa disiplinore sipas paraqitjes tabelare në vijim:
P e riudha
Inform a ta rë pra nua ra

V iti 2018
25

Inform a ta të tra jtua ra në nive l loka l

3

H udhje pos htë e ra portit inform a tiv

9

R a s te dis iplinore të inic iua ra

16

R a s te dis iplinore të pë rfundua ra

11

R a s te të ra portua ra në K om is ion D is iplinor

7

R a s te të pë rfundua ra nga K om is ioni D is iplinor

6

Z yrta rë në proc e s të he tim e ve gja të vitit 2018

28

Tabela 13: Krahasimi i të dhënave raportuese për 2017/2018 të masave disiplinore
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Gjatë vitit janë realizuar 68 inspektime në ZBD, PKK dhe sisteme. Numri më i madh i
inspektimeve ka të bëjë me zbatimin e drejtë të orarit të punës dhe disiplinës së staﬁt
në punë. Në vazhdën e funksionalizimit të linjës së hapur telefonike/hot line, si një
mjet i rëndësishëm komunikimi me qytetarët dhe ku ruhet në plotni diskrecioni i
tyre, ata mund të njoftojnë doganën për çdo lloj veprimi për keqpërdorim,
kontrabandë etj. Bazuar në 290 informatat HOTLINE nga qytetarët të vendosur në
QKMK shumica e tyre kanë rezultuar me sukses. Kjo, si rezultat i bashkëpunimit dhe
bashkërendimit të mirë të Doganes me autoritetet e MIK-ut, janë kryer kontrollime,
inspektime, konﬁskime dhe asgjësime të mallrave të ndryshme si atyre të ndaluara
dhe që rrezikojnë sigurinë e përgjithshme.

8. BURIMET NJERËZORE
Burimet njerëzore për Doganën e Kosovës, paraqesin burimin më të vlefshëm dhe
më të rëndësishëm për përmbushjen e misionit dhe objektivave të saja. Padyshim
se një personel i motivuar, profesional, kompetent, eﬁkas, me integritet është një
kontribues i pakontestueshëm në arritjen objektivave strategjike. Duke pasur
parasysh këtë, Dogana e Kosovës zotohet dhe ka si synim zhvillimin e një sistemi
efektiv menaxhues të burimeve njerëzore, duke avancuar me forcimin e sistemeve:
matjen e performancës, ngritjen në karrierë, trajnimet dhe zhvillimin profesional, si
dhe mekanizmat e tjerë të nevojshëm për zhvillimin tutje të personelit të saj. Të
gjitha këto të zhvilluara në përputhje me legjislacionin nacional të punësimit dhe me
praktikat dhe standardet e mirënjohura ndërkombëtare të kësaj fushe.
Dogana e Kosovës, ku tani në vitin 2019 feston 20 vjetorin e themelimit të saj, ka
zhvilluar dhe avancuar kapacitetet e saja të burimeve njerëzore në nivelin e
ekspertëve vendor dhe atyre ndërkombëtar, ku roli, performanca dhe
profesionalizmi i tyre vlerësohet lartë si nga akterët vendor dhe atyre ndërkombëtar.
Vlen të potencohet fakti se tanimë Dogana ka zyrtarë të saj që janë të licencuar nga
OBD-ja si trajnerë të fushave doganore dhe ligjërojnë për OBD-në në vende të
ndryshme.
Dogana ka zyrtar të edukuar dhe përgatitur mirë, të orientuar në rezultate, përkitazi
objektivave organizative. Shumica e staﬁt kanë të përfunduar studimet në nivel
universitar dhe me lartë, si dhe i janë nënshtruar në vazhdimësi disa trajnimeve të
specializuara të fushës përkatëse. Padyshim se Dogana e Kosovës, në mënyrë të
veçantë dhe me shumë kujdes do të avancoj politikat e saja në drejtim të zhvillimit
dhe trajnimit të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të burimeve njerëzore.
Sa i përket burimeve njerëzore gjatë vitit 2018, mund të themi se është karakterizuar
me procese të rekrutimit dhe me angazhim të veçantë në zbatimin dhe
administrimin e drejtë e parimor të politikave dhe procedurave nga marrëdhënia e
punës dhe zhvillimi i vazhdueshëm i staﬁt të institucionit. Proceset
rekrutuese/avancues përgjatë vitit 2018, janë zhvilluar shtatë (7) procese te
rekrutimit përmes të cilave procese janë avancuar 3 OD dhe 10 SHC, si dhe janë
rekrutuar 6 SHC, ndërsa është shpallur edhe një konkurs tjetër i brendshëm për
plotësimin e pozitave me Udhëheqëse të Departamentit.
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Gjatë periudhës raportuese është bërë rishikimi i të gjitha përshkrimeve të detyrave
të punës dhe janë nënshkruar nga staﬁ i DK-së.
Numri i aktiviteteve trajnuese në 2018 është gjithsejtë 170 aktivitete trajnuesezhvillimore, në 63 fusha të ndryshme profesionale, menaxhuese dhe teknike ku janë
të trajnuar 841 zyrtarë doganor. Gjatë këtij viti, DK ka ofruar mundësin e vijimit të
punës praktike për 164 studentë nga institucionet e ndryshme universitare. Sipas
sistemimit të vitit 2018, numri i të punësuarve në Doganën e Kosovës është 583
zyrtarë. Derisa Raporti gjinor - gjinisë mashkullore i përkasin gjithsejtë 450 zyrtar
(77%), ndërsa gjinisë femërore i përkasin 133 zyrtare (23%). Kurse Raporti etnik sipas strukturës etnike: 84% shqiptarë, 9% serbë, 2% turq, 3% boshnjakë, 1% RAE,
1% goran, sipas tabelës në vijim:

STRUKTURA GJINORE

STRUKTURA ETNIKE-TETOR 2018

ETNIA/GJINIA

Grada/Koef.

SHQIPTARË

SERB

BOSHNJA
K

GORA
N

TURQ

R/A/E

M

F

TOT

OD7

1

0

0

0

0

0

1

0

1

OD6

5

0

0

0

0

0

5

0

5

OD5

9

0

0

0

0

0

8

1

9

OD4

40

0

0

0

0

0

30

10

40

OD3

142

0

6

0

2

0

120

30

150

OD2

211

19

5

2

11

8

197

59

256

OD1

8

29

4

1

1

0

39

4

43

19.3

1

0

0

0

0

0

0

1

1

15

2

0

0

0

0

0

1

1

2

10

1

0

0

0

0

0

1

0

1

9

1

0

0

0

0

0

0

1

1

8

7

0

0

0

0

0

5

2

7

7

30

0

0

0

0

0

20

10

30

6

14

0

0

0

0

0

8

6

14

5

12

4

0

0

0

0

15

1

16

4

5

2

0

0

0

0

0

7

7

TOTALI

489

54

15

3

14

8

450

133

583

%

84%

9%

3%

1%

2%

1%

77%

23%

100%

Totali OD

416

48

15

3

14

8

402

104

504

%

72%

8%

3%

1%

2%

1%

69%

18%

87%

Totali SHC

73

6

0

0

0

0

50

29

79

%

12%

1%

0%

0%

0%

0%

9%

5%

13%

Tabela 14: Numri i të punësuarve në Doganën e Kosovës
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9. BUXHETI DHE FINANCAT
Buxheti është planiﬁkuara në bazë të prioriteteve të projekteve që kemi në
vazhdimësi. Buxheti i ndarë për projektet në kategori dhe kode ekonomike për vitin
2018 ishte në bazë të buxhetit të aprovuar nga Kuvendi dhe Qeveria e Republikës së
Kosovës, gjegjësisht në bazë të Ligjit të Buxhetit për vitin 2018, dhe jo në bazë të
planiﬁkimit dhe nevojave të Doganës së Kosovës.
Përkundër kësaj, Dogana është një institucion shumë rentabil pasi me një buxhet
operues prej 9 milion euro në vitin 2018 mbledh të hyra mbi 1,135 miliard € dhe kjo
rezultat i mire-menaxhimit të parasë publike. Buxheti i aprovuar për vitin 2018 si dhe
ndryshimet buxhetore (kursimet / transfere / rialokime ) sipas kategorive të
shpenzimeve në bazë të vendimeve të qeverisë i kemi si në vijim:
Kodi
Përshkrimi
ekonomik
111
Paga dhe Mëditje

Nr. i lëndëve
te shpenzuara
13

Shuma e shpenzuar
Janar-Dhjetor -SIMFK
6,152,323.40

130

Mallra dhe Shërbime

2908

1,821,983.01

132

Komunali

287

102,579.24

300

Shpenzimet Kapitale
Totali

11
3219

680,534.04
8,757,419.69

Tabela 15: Shpenzimet e periudhës Janar/Dhjetor 2018 ne kategori ekonomike sipas sistemit te SIMFK-së
Buxheti final
për vitin 2018

Shpenzime
Janar-Dhjetor
2018

Mbetja
buxhetore 2018

%e
realizua
r

Paga dhe Mëditje

6,152,323.40

6,152,323.40

0.00

100.00

130

Mallra dhe Shërbime

2,369,963.00

1,821,983.01

547,979.99

76.88

3

132

Komunali

136,475.00

102,579.24

33,895.76

75.16

4

300

Shpenzimet Kapitale

Nr.

Kodi
eko.

1

111

2

Kategoria ekonomike

Totali

708,889.00

680,534.04

28,354.96

96.00

9,367,650.40

8,757,419.69

610,230.71

93.49

Tabela 16: Krahasimi i Buxhetit me shpenzimet për muajin Janar/Dhjetor 2018 dhe mbetja buxhetore

Nr.

Kod
eko.

1

111

2

130

3

132

4

300

Kategoria
ekonomike
Paga dhe Mëditje
Mallra dhe
Shërbime
Komunali
Shpenzimet Kapitale
TOTALI

Shpenzime
Janar/Dhjetor
2018

Shpenzime
Janar/Dhjetor
2017

%e
realizuar
2018

% e realizuar
2017

6,152,323.40

5,654,921.62

100.00

100.00

1,821,983.01

1,924,564.98

76.88

88.05

102,579.24

107,510.11

75.16

66.29

680,534.04
8,757,419.69

803,437.38
8,490,434.09

96.00
93.49

99.94
96.41

Tabela 17: Raporti i aprovimeve për periudhën për vitin 2018 krahasuar me vitin 2017 dhe % e realizuar .
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10. DISA RASTE E VEÇANTA TË KONTRABANDIMIT

PKK Aeroport/Oﬁcerët Doganor kanë
kapur një sasi të konsiderueshme të
ﬁshekëve gjatë tentim kontrabandës
në pikë kalimin Kuﬁtar – Aeroport.

DDR Ferizaj/Dogana konﬁskon sasi të
konsiderueshme të duhanit pa
banderolë të Kosovës gjithsejtë
950.000 copë cigare.

PKK Vermice /Dogana konﬁskon 5.8
kg substancë narkotike marihuanë

DRD Mitrovice/Dogana konﬁskon
mbi 50 aparate ilegale për lojëra fati
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