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Lista e shkurtesave 
 

DK Dogana e Kosovës 
 

AEO  Operatorët e Autorizuar Ekonomik  

CEFTA Marrëveshja e tregtisë së lirë e Evropës Qendrore  

DP Drejtori i Përgjithshëm  

DDR Departamentet Rajonale Doganore  

DUD Dokumenti Unik Doganor  

DPI E drejta e Pronësisë Intelektuale  

MF Ministria e Financave  

MSA Marrëveshja e stabilizim asocimit  

UE Unioni Europian  

BK Buxheti i Kosovës  

BQK Banka Qendrore e Kosovës  

MIK Menaxhimi i Integruar i Kufirit  

OEK Oda Ekonomike e Kosovës  

MTI Ministria e Tregtisë dhe Industrisë  

MAP Ministria e Administratës Publike  

SSP Sektori i Standardeve Profesionale  

SEEMS Sistemi i Menaxhimit i të dhënave për Evropën Jug-  

lindore  

PMNE Procedurat Doganore me ndikim ekonomik  

OBD Organizata Botërore e Doganave  

PT Plani i Trajnimeve  

ST Sektori i trajnimeve  

AKK Agjencioni kundër korrupsionit  

KD Komisioni Disiplinor  

GJTH Gjykata themelore  

SPPOD Sektori për Pajtueshmërinë e Procedurave Operative  

Doganore  

LPP,LQP,LMP,PTI Procedural e ndërlidhura me pakot fiskale  

QKMK Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të  

Kufirit  

LES Law Enforcement Information System  

QRKS Qeveria e Republikës së Kosovës  
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VITI 2019 – STATISTIKAT KRYESORE  
 

Mbledhja e të Hyrave   €’000  2018 2019 
ndryshimi 

në % 

Të hyrat totale  1,135 1,179 3.93% 

Taksa doganore  123.7 130.3 5.06% 

Akciza  420 435 3.4% 

TVSH-ja  585.8 606.4 3.39% 

Të tjera (kundërvajtjet, shitja e konfiskimeve etj.) 6.47 7.35 11.90% 

Buxheti dhe Shpenzimet        

Buxheti vjetor  9.3 10.3 9.70% 

Paga dhe mëditje  6.1 6.2 1.61% 

Mallra dhe shërbime  2.3 2.3 // 

Komunali 0.13 0.14 7.14% 

Shpenzime Kapitale  0.7 1.7 58.80% 

Kthimi i investimit (indikator)       

Shpenzimet/të hyrat  0.008 0.008 // 

Vlera e mallrave në import   €’000       

Vlera e Importit (IM4) 3,325 3,472 4.23% 

Pesha neto në Import (IM4) 4,870 4,819 -1.04% 

Vlera e mallrave në eksport   €’000    

Vlera e Eksportit  (EX1) 329,2 349,4 6.16% 

Pesha neto në Eksport (EX1) 574.6 484.5 - 15.68 

Statistikat e operimeve        

Numri i ankesave  872 940 7.23% 

Numri i kundërvajtjeve  2205 1892 -14.19% 

Kallëzimet penale  54 117 53.84% 

Vlera e kallëzimeve penale  2.5 milion € 2.9 milion € 13.79% 

Shmangie sipas kallëzimeve penale  1.88 milion €  2.97 milion € 58.00% 

Sekuestrime 0.6. milion € 2,2 milion € 216.00% 

Vlera e deklaruar vullnetare  97% 97.8% 4.12% 
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FJALA E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM 
 

Për Doganën e Kosovës viti 2019, ishte viti jubilar që përkonte me shënimin e 
themelimit të 20-vjetorit të saj si institucioni i parë i themeluar në historinë e re të 
Kosovës. Dogana, hyn në dekadën e tretë të saj me historinë e sukseseve, sfidave dhe 
përkushtimit që gjatë këtyre 20 vjetëve ajo ka treguar rezultate në misionin e vet dhe për 
këtë ajo është vlerësuar si njëra nga institucionet me vlerat më të larta organizative dhe 
profesionale. Që nga themelimi e deri më sot ajo ka qenë ndër kontribuesit kryesor në 
mbledhjen e të hyrave për shtetin e Kosovës. 
 
Përgjatë kësaj periudhe, ajo ka arritur që për buxhetin të shtetit të mbledhë mbi 14 
miliardë euro, me këtë duke siguruar ekzistencën financiare dhe forcimin e shtetit. 
Njëkohësisht, Dogana e Kosovës bazuar në misionin e saj nuk do të ndalet në luftimin e 
krimeve trans-kufitare, kontrabandës dhe ekonomisë joformale, duke siguruar se do të 
jetë në shërbim të qytetarëve, bizneseve dhe mbrojtjes së interesave të vendit tonë dhe 
me gjerë.  
 
Dogana e Kosovës, hyn në dekadën e re të ekzistimit të saj, me synimin e modernizimit 
të mëtutjeshëm duke vazhduar për të qenë shembull për profesionalizmin dhe 
angazhimin e saj, duke qenë  një ndër shtyllat kryesore në forcimin e shtetit të Kosovës. 
Po ashtu, Dogana e Kosovës përgjatë kësaj periudhe hapi një kapitull të ri në historinë e 
saj  dhe të shtetit të Kosovës, duke u anëtarësuar në familjen e madhe të Organizatës 
Botërore të Doganave. Padyshim, se kjo nuk do të arrihej pa përkushtimin dhe 
profesionalizmin në radhë të parë të oficerëve doganor, përkrahjes së pareshtur të 
Qeverisë së Kosovës dhe partnerëve tonë ndërkombëtar, komunitetit të biznesit dhe 
qytetarëve që ishin me neve në çdo hap të zhvillimit tonë. Prandaj, më lejoni të shpreh 
falënderimet dhe konsideratën e lartë për të gjithë ata.   
 
Janari i vitit 2019, do të një kapitull i ri në historinë e Doganës së Kosovës, ku sipas 
vendimeve të dyja qeverive (Shqipërisë dhe të Kosovës), Dogana e Kosovës ka  hapur 
zyrën e saj në Portin e Durrësit. Me këtë është ndihmuar tej mase lehtësimi dhe 
qarkullimi i lirë i mallrave dhe të udhëtarëve duke reduktuar koston e të bërit biznes 
mes të dyja shteteve. 
 
Vitin 2019 që lamë pas, padyshim se  ka qenë një vit i suksesit në vazhdën e sukseseve 
të Doganës së Kosovës, duke marrë parasysh se ka arritur të bëj mbledhjen e të hyrave 
afro 1.18 miliard euro apo krahasuar me ato të vitit 2018 me që rast  kemi realizuar të 
hyra për rreth 3.93 % me shumë apo rreth 44.5 milion € më shumë të hyra. Padyshim se 
ajo ishte sfidë e radhës për Doganën e Kosovës, duke marrë parasysh politikat 
favorizuese fiskale për lirime nga taksat për prodhuesit në import për lëndën e parë që 
përdorën e në procesin e prodhimit, si stimulim i zhvillimit ekonomik, si dhe ato që 
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burojnë nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit, ato në vitin 2019 patën ndikim të madh 
në të hyrat e planifikuara.  
 
Vlen të potencohet se vlera e mallrave që janë importuar  me zero taksa në import për 
prodhuesit kosovar në vitin 2019 ka kapur vlerën prej 370 milion €uro, apo 10.5% e 
totalit të vlerës së importi në 2019.  
 
Dogana e Kosovës, sipas vizionit dhe objektivave strategjike të saja ka për synim 
modernizimin e saj duke u bazuar në  standardet e Organizatës Botërore të Doganave 
dhe Udhërrëfyesit doganor të BE-së, me qëllim avancimin tutje të kapaciteteve të saja 
institucionale për tu përballur me sfidat e së ardhmes.  
 
Për neve, personeli i Doganës është aseti  më i vlefshëm dhe ne do të ndërmarrim 
veprimet e nevojshme për të zhvilluar tutje kapacitetet njerëzore, duke avancuar 
ekspertizën përmes investimit në edukimin e vazhdueshëm në fushat profesionale por 
edhe duke përfituar edhe nga asistenca e partnerëve tonë ndërkombëtar. 
 
 

 

 

 

Sinqerisht i juaji,  
Bahri Berisha  

Drejtor i Përgjithshëm  
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1. MBLEDHJA E TË HYRAVE 
 

Dogana e Kosovës edhe gjatë vitit 2019 si vazhdimësi e rezultateve të saja të larta ndër 

vite vlerësohet si një ndër institucionet me performancë të lartë, duke u bazuar vlerat 

e saja të dëshmuara profesionale dhe organizative  dhe me këtë duke qenë kontribuesi 

kryesor aspektin e mbledhjes se të hyrave për buxhetin e shtetit. 

 

Dogana e Kosovës, hyn në dekadën e tretë të ekzistimit të saj, me synimin e 

modernizimit të mëtutjeshëm duke qenë shembull për profesionalizmin dhe 

angazhimin e saj, duke qenë  një ndër shtyllat kryesore në shtet ndërtimin e Kosovës. 

Padyshim, se jemi  të vetëdijshëm se Qeveria e Kosovës edhe për vitet në vijim  do të  

vazhdojë  të ketë pritje të mëdha nga Dogana e Kosovës, kur merret në konsideratë se 

vetëm projeksioni i vitit 2019, kapte vlerën mbi një miliard e dyqind milion euro.  

 

Në këtë vazhdë; Dogana e Kosovës, ka arritur rezultatet e larta në mbledhjen e të 

hyrave për vitin 2019, përkundër politikave fiskale që favorizuan ulje taksash në 

kategori të caktuara, si stimulim i zhvillimit ekonomik, si dhe ato që burojnë nga 

marrëveshja e Stabilizim Asociimit, Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë (MTL)   që patën 

ndikim shumë të madh në të hyrat e planifikuara.  

 

Mirëpo këto efekte të MSA-së, MTL-se dhe politikave fiskale pritet të kenë efektin e 

vet pozitiv në vijim për zhvillimin ekonomik te vendit.  
 

Plani i të hyrave për Doganën për vitin 2019 në bazë të Ligjit të Buxhetit 2019 ka qenë 

1,234 milion, shuma e të hyrave te realizuara është 1,179 milion euro apo 95.40 % e 

planit të hyrave (projeksionit). 
 
 

Të hyrat 
 

Të hyrat 
  

Ndryshimi ne % 

 

    
    

Janar - Dhjetor 2019  Janar - Dhjetor 2018    
     

       

1,179,586,031.50€  1,135,015,816.01€ +3.93%  
       

 

Ne si Doganë e Kosovës, edhe për një periudhe afatmesme do të mbesim 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 mbi 60% të gjitha taksave dhe tatimeve që janë 

grumbulluar për buxhetin total të Republikës së Kosovës për vitin 2019.Duke marr në 

konsideratë edhe gjendjen e  zhvillimit të ambientit ekonomik, pritjet nga Qeveria e 
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Republikës së Kosovës  për Doganën e Kosovës do të vijojnë edhe për një periudhë 

afat-mesme, ku pritet që  të hyrat nga dogana do të marrin pjesë me mbi 50% në 

buxhetin e shtetit.  

 

Me këtë ngjashëm, pritje do të ketë edhe në krijimin e kushteve të favorshme për 

ambientin e biznesit në Kosovë, si dhe fuqizimin e  mëtutjeshëm  të kontributit dhe 

rolit të Doganës së Kosovës në fushat e sigurisë, në luftimin e krimit të organizuar 

trans-kufitar, ekonomisë jo-formale si dhe luftimin e terrorizmit. Për të gjitha këto 

detyra në këtë rrol Dogana është përgjegjëse bazuar në zbatimin e strategjive 

nacionale dhe  atyre sektoriale të sigurisë.  

 

Dogana e Kosovës përgjatë vitit 2019, si u potencua më herët, se përkundër sfidave 

nga lirimet e vazhdueshme të taksave në njërën anë dhe rritjes së vazhdueshme të 

projeksionit nga qeveria, të hyrat e mbledhura për vitin 2019, padyshim se 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 2019 me ato të 

vitit 2018 me që rast  kemi realizuar të hyra për rreth 3.93 % me shumë apo rreth 44.5 

milion € më shumë të hyra. 
 
 

 
 

Tabela 1: Trendi i mbledhjes së të hyrave dhe krahasimi për vitin 2019 dhe 2018 
 

Nga të hyrat totale për vitin 2019, duke i ndarë ato sipas llojit të taksave kemi 

shënimet si në vijim të tabelës. 
 

0.00 € 

200,000,000.00 € 

400,000,000.00 € 

600,000,000.00 € 

800,000,000.00 € 

1,000,000,000.00 € 

1,200,000,000.00 € 

Janar- Dhjetor 2019 Janar- Dhjetor 2018 Ndryshimi mes 2019
dhe 2018

1,179,586,031.50 
€ 

1,135,015,816.01 
€ 

44,570,215.49 € 
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Tabela 2: Statistikat e mbledhjes së të hyrave(€) të ndara sipas kategorive për vitin 2019 
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200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

1,179,586,031.50 

606,406,725.58 

430,799,977.09 

130,325,417.74 
4,696,217.78 

3,206,984.91 1,893,455.05 940,820.09 1,316,433.26 

NDIKIMI I MSA-së NË TË HYRA PËR 2019  
MSA ka pasur ndikim në vlerë prej 64.015.961,68€, krahasuar me vitin paraprak 
43.555.692,78, ku ka ngritje të efektit negative në raport me më pak të hyra prej 
46,97%. 
 
 

NDIKIMI NË TË HYRA NGA MALLRAT QË JANË LIRUARA 
NGA TAKSAT  PËR PRODHUESIT KOSOVAR 

   
Në raport me të hyrat, lirimet po ashtu kanë pasur ndikim negativ. Në 2019 kanë 
qenë 370 mln € vlerë e mallrave që janë liruar për prodhuesit kosovar ku efekti-

ndikimi  në të hyra  është  81.580.779€, që krahasuar me vitin paraprak kemi 
ngritje të lirimeve per prodhues  prej 9,76%. 
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Importi:  Sa i përket lëndëve të proceduara në import në total për përgjatë këtij viti 

vlera e importit të mallrave ishte prej 3.47 miliardë € dhe duke krahasuar ato me vitin 

2019 ku ishin 3.32 miliardë €, është shënuar ngritje prej 4.23 % krahasuar me vitin 

paraprak 2019.Po ashtu, në periudhën krahasuese 2018 dhe 2019 për regjimin IM4, 

pesha neto ka shënuar ulje prej ▼50.504.405,19 Kg apo shprehur në përqindje -1,04%.  

 

 
 

Tabela 3: Krahasimet e vlerës dhe sasisë të importit  ndërmjet viteve 2019dhe 2018 

 

Përgjatë vitit 2019, janë evidentuar në total ekzaminime fizike dhe dokumentare të 

mallrave si në vijim: 
 
 

● Janë kryer 74,971 ekzaminime fizike të mallrave;  
● Janë kryer 24,064 kontrolle vizuale tek maunat në T1  
● Janë kryer 7,590 kontrolle vizuale tek maunat në T2  
● Janë kryer 279,165 kontrolle të deklaratave doganore  
● Janë kryer 28,806 kontrolle të automjeteve në vijën e dytë të kontrollit 

 

 

Eksporti i mallrave gjatë vitit 2019 ka kapur vlerën prej 349,481,567.54€, duke 

krahasuar me vlerën e DUD-ve të eksportuar për të njëjtën periudhë të vitit 2018, ka 

shënuar krahasuar me vitin paraprak 2018,  ishin  në vlerë prej 329,210,420.38€. Prandaj 

krahasimet e bëra ndërmjet viteve 2019 dhe atij të 2018, del se kemi ngritje të eksportit 

nga Kosova në vlerë prej 20,271,147.16€ më shumë dhe ka shënuar ngritje prej +6.16%. 
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4,819,744,787.53 4,870,249,192.72 
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Tabela 4 :Krahasimet e eksporteve të rregullta për vitin 2019 krahasuar me 2018 

 

Ri-eksporti i mallrave gjatë vitit 2019 ka kapur vlerën prej 126,878,485.96, duke 

krahasuar me vlerën e DUD-ve të eksportuar për të njëjtën periudhë të vitit 2018, ku 

kemi pasur Ri-eksport (EX3) të mallrave në vlerë prej 147,666,236.53€. Prandaj 

krahasimet e bëra ndërmjet viteve 2019 dhe atij të 2018 del se kemi rënie të Ri-eksportit 

nga Kosova në vlerë prej 20,787,750.57 € më pak dhe ka shënuar rënie prej -14.08%. 

 

 
             

Tabela 5 :Krahasimet e ri-eksporteve për vitin 2019 krahasuar me 2018 
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2. ZHVILLIMI I SISTEMEVE DHE PROCEDURAVE 
 

Duke synuar të vazhdojmë me stabilitetin e krijuar dhe performancë  të mirë, dhe të 
jemi në hap me zhvillimet e reja, gjithnjë në pajtim me Plan Veprimin Strategjik të DK-
së, janë zhvilluar dhe zbatuar aktivitetet që kanë dal nga Plani i Veprimit 2019 dhe 
rekomandimet e ZAP, ku secili aktivitet në veçanti ka arritur të realizohet plotësisht apo 
edhe të tejkalojë performancën e cila është synuar që në fillim. 
 
Aktiviteti i përgjithshëm vjetor i Burimeve Njerëzore ka pasur në fokus identifikimin, 
adresimin dhe draftimin e akteve lidhur me zbatimin dhe sqarimin procedural të 
politikave nga marrëdhënia e punës dhe zhvillimi i vazhdueshëm i stafit të institucionit. 
Dogana e Kosovës edhe në vitin 2019, në vazhdimësi me veprimet dhe aktivitetet e saja 
ka synuar avancimin e saj drejtë zhvillimit në një administratë moderne doganore dhe e 
cila është  efikase në shërbim të qytetarëve, komunitetit të biznesit dhe mbrojtjes së 
interesave të vendit tonë dhe me gjerë. 
 
 Ne si doganë, në punën tonë të përditshme bazohemi në parimet kushtetuese dhe 
ligjore duke bërë që llogaridhënia, transparenca dhe përkushtimi profesional të na 
përcjellë në çdo hap dhe veprim tonin.Edhe në vitin 2019, ne kemi arritur që të 
zvogëlojmë koston e tregtisë së ligjshme, duke krijuar, zhvilluar dhe përdorur metodat 
moderne doganore 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.  
 
Me datën 15.01.2019, konform vendimeve nga takimet e të dyja qeverive (Shqipërisë 
dhe të Kosovës) dhe vendimit të QRKS-së, Dogana e Kosovës ka  hapur zyrën e saj në 
Portin e Durrësit. Kjo zyrë ka ndihmuar tej mase 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 shteteve. 

       
 

  Foto nga hapja e zyrës së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit me 15 janar 2019 
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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 BE-ja në Pikë Kalimin Kufitare në Mutivodë. Po 
ashtu, së shpejti ne do të fillojmë punën edhe në Pikë Kalimin Kufitar Stançiq-Belanocë 
ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut  të financuara 
nga UE-ja. 
 
Vlen të potencohet se në vitin 2019, Dogana e Kosovës ka ndërmarrë një mori të  
reformave  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 multi-funksional të funksioneve të punës. Shumica e 
proceseve të punës, tanimë janë automatizuar dhe ky trend modernizimi do të vazhdojë 
edhe përgjatë viteve në vijim. Përmes modernizimit dhe 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 ka ofruar mundësinë e vijimit të punës praktike me pagesë për 
gjithsejtë 55 studentë, të cilët kanë vijuar punën praktike në kohëzgjatje tremujore. 
Numri i aktiviteteve trajnuese gjatë vitit 2019 shënon realizimin e gjithsejtë 135 
aktiviteteve trajnuese zhvillimore në 121 fusha të ndryshme profesionale, 
menaxhuese dhe teknike, ku janë të trajnuar 745 zyrtarë doganor. 
 
Dogana e Kosovës, në vitin 2019 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: 
 

 Implementimi i sistemit nCEN - Sistemi që është në përdorim nga shumë shtetet 
anëtare të Organizatës Botërore të Doganave kanë të implementuar sistemin 
nCEN i cili përdoret për shkëmbimin e informatave për rastet e zbatimit të ligjit, 
si kundërvajtjet doganore, konfiskimet e drogave të ndryshme, etj.  

 Implementimi i sistemit EBTI - Gjatë vitit 2019 kemi bërë edhe instalimin e 
sistemit EBTI e cila është pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare për shkëmbimin 
e informatave mbi tarifat.  

 Janë bërë ndryshime në ASYCUDA për funksionalizimin e zyrës doganore në 
Durrës. Ndryshimet kanë të bëjnë me shkëmbimin e dokumentit T2 ndërmjet 
sistemeve të Doganës së Kosovës dhe Doganës së Shqipërisë.  

 Në fund vit ka pasur ndryshime në të gjithë tarifën sa i përket MSA dhe MTL me 
Turqinë. 

 Është shtuar moduli EORI në ASYCUDA. 
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 Në ASYCUDA është vendosur Selektiviteti ne Procedurën e thjeshtëzuar. Ky 
modul zëvendëson aplikacionin ALTS i cili është përdorur për selektivitet në 
këtë pjesë të importit. 

 Zhvillimi i moduleve të reja në sistemin SIMS 

 Platforma Virtuale VMware nga versioni 6.5 është avancuar dy herë radhazi, 
SEED - Gjatë vitit ka pasur disa ditë pengesa nga Informatat nga Serbia, kryesisht 
pengesa vjen si pasojë e mos komunikimit të Serverit të SEED të vendosur në 
Romë. 

 Është implementuar web aplikacioni “Posta Doganore” dhe është bërë 
prezantimi i funksionaliteteve shtesë te zyrtarët e zyrës së Zhdoganimit Postar. 

 
Gjatë tërë vitit 2019,  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 në kuadër të programit COPES.  
 
Aktivitetet e Doganës  gjatë vitit 2019, kanë qenë ngushtë të ndërlidhura me angazhimet 
institucionale në komitetet dhe nën komitetet e CEFTA-së, Komunitetit të Transportit, 
Komitetit Nacional për Lehtësimin e Tregtisë, dhe zhvillimet regjionale në grupe 
punuese në nivele të ndryshme të Ministrive, Agjencioneve, etj. Po ashtu janë 
bashkërenduar shume projekte te përkrahura nga organizmat ndërkombëtar si 
Ambasada Amerikane, EU, GIZ, WB, IFC,UNODC, IPA, etj, në fusha të ndryshme. 
 

 Dogana ka siguruar implementimin e drejtë të Marrëveshjeve ndërkombëtare në 
çështje doganore dhe Protokollin IV të MSA, ku përgjatë vitit 2019 janë shkëmbyer 
42 korrespodenca ndërkombëtare me vendet fqinje, Turqinë, vendet Evropiane dhe 
OLAF. 

 Në kuadër të ngritjes së mëtejshëm të bashkëpunimit bilateral, gjatë këtij viti janë 
inicuar 2 Marrëveshje ndërkombëtare: Marrëveshja reciproke në çështje doganore 
me Arabinë Saudite, si dhe Marrëveshje për kontroll doganor në transportin 
hekurudhor me Maqedoninë e Veriut. 

 Në qershor 2019, Dogana ka marr pjesë në sesionin 133-134 të Këshillit të OBD, 
respektivisht ky ishte takimi i 4-të që nga anëtarësimi i Kosovës në OBD. Dogana e 
Kosovës është duke marr pjesë intensive në shumicën e aktiviteteve të organizuara 
nga OBD, me qëllim të përmbushjes së standardeve ndërkombëtare, respektivisht 
përfshirjen e praktikave më të mira botërore në realizimin e objektivave të Doganës 
si dhe të OBD. Vetëm gjatë këtij viti, Dogana ka marr pjesë në operacione 
ndërkombëtare të organizuara nga OBD,  si takime, grupe punuese, konferenca dhe 
trajnime. 
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 Dogana për herë të parë ka lidhur marrëveshje bilaterale me OBD për huazim dhe 
përdorim të sistemit nCen, sistem ky në pronësi të OBD, përmes së cilit mekanizëm 
të gjitha Doganat e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të shkëmbejnë informata të 
shkeljeve të legjislacionit doganor, duke synuar përmbushjen e objektivave të dala 
nga procesi i Berlinit. Në vijim të aspektit legjislativ, Dogana ka filluar zbatimin e 
Marrëveshjes, duke bërë upgrade sistemin nCen, sipas udhëzimeve të OBD, për të 
qenë i gatshëm për përdorim të plotë nacional. 

 Në bashkëpunim me OBD, DMNI ka arritur të realizon trajnimin 2 javor për 
Container Control Program të organizuar nga UNODC në partneritet me OBD, i cili 
është mbajtur në Prill 2019 në Prishtinë, si dhe trajnimin praktik në Morinë, të 
mbajtur në nëntor 2019.  

 Gjatë këtij viti dogana ka prezantuar raportin me të gjeturat nga procesi i vet-
vlerësimit të Blueprint për Dogana dhe Akcizë, ndërsa i gjithë procesi i matjes së vet-
vlerësimit ka filluar nga viti 2018. 

 Dogana ka arritur që në bashkëpunim me Komisionin Evropian të ri-aktualizon 
anëtarësimin e Kosovës në Programin e BE-së, Customs 2020, duke negociuar edhe 
mbulueshmërinë buxhetore përmes fondeve të IPA që nga viti 2020. Janë iniciuar të 
gjitha procedurat ligjore për nënshkrim të Marrëveshjes mes Kosovës dhe BE, 
ndërsa që mbetet në pritje që Qeveria të aprovon Nismën për këtë Marrëveshje. 

 DBNI ka iniciuar dhe ka mbikëqyr masat/prioritetet që duhet të zbatohen nga 
Dogana e Kosovës gjatë periudhës përkatëse për kapitullin 29- Unioni Doganor 
sipas njësive përkatëse të doganës. 
 

 

3. LEHTËSIRAT PËR BIZNESIN 
 

Thjeshtëzimi dhe harmonizimi i procedurave të punës ka mundësuar uljen e kostos për 
tregtarët dhe administrimin më efikas të resurseve në dispozicion. Dogana e Kosovës 
do të vazhdojë të menaxhojë dhe të udhëheqë sistemet ekzistuese në veçanti që lidhë të 
gjitha autoritetet doganore përmes avancimit të sistemeve në shkëmbimin e te dhënave 
me agjencionet nacionale, në nivel të rajonit dhe implementimin  e sistemit NCTS në të 
cilin varen operacionet e transitit. 
 
Me qëllim të zvogëlimit të kostos për tregtinë ndërkombëtare, Dogana e Kosovës synon 
arritjen e balancit ndërmjet kontrollit doganor dhe lehtësirave tregtare, duke 
shfrytëzuar aplikimin e drejtë të masave të politikave tregtare dhe doganore, proceseve 
të avancuara të punës, procedurave të avancuara doganore dhe teknikat për vlerësimin 
e rrezikut dhe kontrollet selektive.  
 



  DOGANA E KOSOVËS  - RAPORTI VJETOR  2019 

 

17 

 

 
 

Tabela 6: Statistika lidhur me lirimet për prodhues  dhe depo doganore  
 

Portali tregtar qe lidhet me ECM është funksionalizuar në tërësi. Kemi zhvilluar 
portalin tregtar te modifikuar për bizneset dhe qytetaret. Tani si faze fillestare bizneset 
kanë mundësi të komunikojnë me DK-në përmes portalit si p.sh: vendosjen e kërkesave, 
ankesave dhe të gjitha përgjigjet po ashtu pranimi i tyre shkon përmes këtij portali. 
Dogana e Kosovës në baza të rregullta  ka vazhduar me publikimin e të dhënave të 
hapura ( open data) në WEB faqen e D.K.-së për bilancin tregtar, ndikimin e CEFTA-së, 
Ndikimin e MSA-së, performances mujore, etj. Të gjitha raportet tani janë paraqitur në 
ueb faqen e doganës. Njëkohësisht kemi futur edhe informatat tjera si Open Data qe 
kane gjetur përdorim të madh nga komuniteti i biznesit dhe qytetaret e Kosovës. Koha 
mesatare e zhdoganimit në regjimin e eksportit është zbritur në krahasim me te njëjtën 
periudhe te vitit paraprak. Mbi 86% e deklaratave të eksportit kanë përfunduar 
procedurën e zhdoganimit brenda intervalit kohor 30 min.                    
 
Gjatë vitit 2019, programi i operatoreve te autorizuar ekonomik (AEO) është bërë 
plotësisht operativ. Në mënyrë ceremoniale të sponsorizuar nga Banka Botërore kemi 
organizuar ndarjen e certifikatave me datën 17.12.2019  për dy AEO-te e para kosovare. 
Kompania Galvazing dhe Auto Mita kanë përfituar këto lehtësira. Këto dy kompani 
kanë përfituar llojin e AEO tipit të thjeshtëzimeve doganore.  
 
Lehtësirat tregtare dhe thjeshtëzimi i  procedurave doganore do të jenë  në funksion të 
rritjes ekonomike duke mbështetur bizneset legjitime në nxitjen e eksportit vendor në 
mënyrë që të mund të jenë konkurrues në tregjet regjionale dhe më gjerë, gjë që 
dokumentohet edhe nga  raportet ndërkombëtare si në vijim.  
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Raporti nga IFC/Banka Botërore:  
 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+ev
ents/news/impact-stories/kosovo-simplifying-trade-energizes-businesses 
 
Aktivitetet e Doganës, do të sigurojnë avancimin tutje të ambientit  pa letër (paperless) 
përmes konceptit të menaxhimit të përmbajtjes (Enterprise Content Managment) që 
kontribuon në lehtësimin e tregtisë dhe zbatimin efektiv të rregullave dhe mbrojtjen e 
interesave financiare dhe të sigurisë së Kosovës. Dogana është në shërbim të 
komunitetit të bizneseve të ligjshme 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 2019, Dogana ka vazhduar 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. Po ashtu, ajo  ka vazhduar  të sigurojë aplikimin e 
drejtë të masave të politikave fiskale dhe tregtare, përditësimin e TARIK-ut si dhe 
aplikimin e drejtë të rregullave të origjinës. Njëherit,  në vazhdimësi dogana 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. 
 

Duke marrë për konsideratë Raportin e Bankës Botërore për vitin 2020 “Doing 

bussines in Kosovo” prezanton faktin se Dogana e Kosovës ka ndihmuar përmirësimin 

e mjedisit afarist në Kosovë, ku përmes rritjes së bashkëpunimit në kuadër të 

koordinimit të reformave ndërmjet institucioneve relevante të Kosovës lavdërohen 

zhvillimet si në vijim: 

 

 Sa i përket indikatorit tregtia përtej kufijve, prej  dy raportet e fundit  te Bankës 

Botërore (2019 dhe 2020) mund të shihet se ky indikator në raportin e fundit ka 

shënuar shume progres të theksuar duke u ngritur për 20 vende, nga vendi i 51 , 

referuar raportit 2019, kemi kaluar në vendin 31 referuar raportit 2020. 

 Kosova e bëri eksportimin më të lehtë duke thjeshtuar zhdoganimin në kufi. 

 Kosova zvogëloi kohën dhe koston e pajtueshmërisë së dokumenteve dhe kohën 

e pajtueshmërisë kufitare për eksport duke përmirësuar automatizimin e saj, 

sistemi i administrimit të dhënave doganore, duke rregulluar proceset e 

zhdoganimit dhe zbatimin e një Korridori Transit Shqipëri-Kosovë. 

 
               https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/k/kosovo/KSV.pdf 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/kosovo-simplifying-trade-energizes-businesses
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/impact-stories/kosovo-simplifying-trade-energizes-businesses
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/k/kosovo/KSV.pdf
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Gjersa sipas "Raporti i Progresit të Kosovës" për vitin 2019 i komisionit të UE-së thekson 

faktin se DK ka arritur suksese dhe është bërë progres në vijim: 

 

 Administrata doganore vazhdoi të ruajë kapacitete të arsyeshme administrative 

dhe operative; 

 Qasja pa letër dhe sistemi i pagesave elektronike të Doganave të Kosovës kanë 

ndihmuar në eleminimin e barrierave administrative burokratike, duke çuar në 

një rregullim të procedurave të zhdoganimit. 

 
         https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf 

 
 
4. LEGJISLACIONI 
 
Dogana e Kosovës, bazuar edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare vlerësohet 

se legjislacioni i saj doganor është kryesisht i plotë dhe në pajtim me kërkesat e ligjeve 

ndërkombëtare dhe rregullatives 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 aktorëve kyç në fushën e Doganës.  

 

Përgjatë vitit 2019, fokusi kryesor nga Dogana e Kosovës ishte përqendrimi në arritjen e 

objektivave tek realizimi i planit legjislativ dhe planit strategjik dhe planit atij 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 si synim drejt arritjes së objektivave 

dhe në dobi të ekonomisë vendore.  

 

Gjatë vitit 2019, 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. 

 

Në këtë periudhë, janë pranuar gjithsejtë 991 kërkesa të ndryshme për këshilla ligjore 

dhe janë nxjerrë 13 udhëzimeve te brendshme administrative.Vlen të theksohet se këtë 

vit në raport me vitin e kaluar, kemi pasur rritje të numrit të kërkesave për rishqyrtim 

prej 132 kërkesa me shumë se sa në vitin e kaluar, kurse janë përfunduar/trajtuar 131 

lëndë/kërkesa më shumë se sa vitin e kaluar.  

 

Po ashtu lëndë të gjykatës janë pranuar 136 lëndë më shumë se sa vitin e kaluar, si dhe 

janë trajtuar 126 lëndë më shumë se sa vitin e kaluar. Tabelat vijuese pasqyrojnë 

aktivitete përkatëse: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf
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Lëndë të rregullta  2019 2018 

Lëndë  të rregullta të bartura nga viti paraprak 76 64 

Të pranuara 940 808 

Lëndë të përfunduara (zgjidhur) 927 796 

Lëndë në procedurë 89 76 
 

Tabela 7 :Krahasimet e lëndëve për rishqyrtim për vitin 2019 dhe krahasimet me 2018 

 

Përgjatë vitit 2019 numri i kërkesave për lëndët e rregullta dhe lëndët e Gjykatës 

Themelore ishte si në vijim: 
 

Lëndë të Gjykatës Themelore te kthyera në rivendosje 2019 2018 

Lëndë  të GJTH të bartura nga viti paraprak 19 15 

Të pranuara nga GJTH 233 97 

Lëndë të përfunduara (zgjidhur) GJTH 219 93 

Lëndë në procedurë te GJTH 33 19 
  

Tabela 8 :Krahasimet për lëndët e Gjykatës Themelore për vitin 2019 dhe krahasimet me 2018 
 
Mënyra e vendosjes së lëndëve të Gjykatës Themelore: Të Gjykatës Themelore –Totali  
233 lëndë  janë  përfshirë edhe 19 lëndë të cilat kanë qenë të bartura nga viti paraprak, të 
përfunduara 219. Nga data 01.09.2019,  Sektori i përfaqësimeve ne Dogane në bazë të 
marrëveshjes së bashkëpunimit në mes Avokaturës shtetërore dhe Doganës se Kosovës, 
përfaqëson në të gjitha kontestet gjyqësore në Doganën e Kosovës. 
 

 

5. ZBATIMIT I LIGJIT DHE HETIMET 
 

Drejtoria e Zbatimit të Ligjit ka vepruar duke u bazuar në konceptet aktuale të 
udhëheqjes së operativës nga inteligjenca dhe bazuar në procesin e menaxhimit të 
riskut, me orientim proaktiv në luftën kundër  krimit, krimit të organizuar trans kufitar, 
kontrabandës dhe informalitetit në fushën e përgjegjësisë së Doganës së Kosovës. Janë 
angazhuar  të gjitha kapacitete profesionale në identifikimin e  mashtrimeve dhe janë 
ndërmarr veprime dhe aktivitete në parandalimin 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.  
 
Drejtoria e Zbatimit të ligjit  ka ndërmarr masa  dhe veprime për zbatimin e vendimeve 
qeveritare për  masën mbrojtëse ndaj  produkteve të Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. 
Me qëllim të adresimit të riskut të rritur nga rrethanat e krijuara është shtuar numri  i 
ekipeve Anti-Kontrabandë, duke rritur aktivitetet dhe operuar 24 orë në zonat me risk 
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të lartë, në veçanti në rajonin e Mitrovicës.  Përveç  veprimeve në zonat me rrezik, është 
rritur kontrolli edhe në brendi të vendit, ku bazuar në informata nga inteligjenca 
sektorët e Kontrollit Pas Importit dhe Antikontrabanda kanë rritur kontrollin në 
lokacionet e dyshuara për mallra të kontrabanduara duke përfshirë edhe subjektet 
tregtare. Kontrollet janë kryer me fokus në mallra të kontrabanduara, dyshimi në 
origjinën, verifikim të mallrave pa mbulesë dokumentare, markave tregtare, mashtrim i 
konsumatorit, etj.  
 
Me qëllim të ngritjes së efikasiteti përmes bashkëpunimit dhe plotësimit të ndërsjellë, 
një mori e aktiviteteve operative janë realizuar në bashkëveprim me institucionet tjera, 
si Policia e Kosovës, ATK, MTI, KFOR-i, etj. Në përgjithësi dogana ka treguar 
performancë efikase gjatë këtij viti dhe si rezultat efekti direkt i luftimit te krimit, 

kontrabandës dhe informalitetit është rreth 10.5 milion euro, pa përfshirë vlerën e 
mallrave te ndaluara (armë dhe narkotike) , ndërsa efekti në parandalim sigurisht që 
është disa herë më i lartë. Ekipet Antikontrabandë kanë kryer rreth 9,332 kontrolle dhe 
patrullime, janë ndërmarr  234 planeve operative  të cilat kanë rezultuar me zbulimin e 
455 kundërvajtjeve doganore apo 9.23% rritje krahasuar me vitin paraprak. 
 

Antikontrabanda 2019 2018 krahasimi 2019/2018 % 

Zbulimet  455 413 9.23% 

Vlera e mallrave të zbuluara  1,280,766.00 € 920,614.00 € 28.12% 

Plane operacionale– 
asistence, Polici /KFOR 

234 191 30.35% 

 
Tabela 9: Statistikat e Antikontrabandës  të vitit 2018 dhe krahasimi me 2019 

 
Nga Kontrolli pas importues janë realizuar 349 aktivitete të kontrollit tek bizneset dhe 
janë kontrolluar mbi 59 mijë deklarata doganore pas zhdoganimit të mallit, ku si 
rezultat janë nxjerr aktvendime dhe rivlerësime në shumë  prej  2.33 mil €. Sektori i 
Kundërvajtjeve doganore ka trajtuar 1,892 kundërvajtje ku janë shqiptuar gjoba 

administrative në vlerë prej 1.25 milion €. Krahasuar me vitin e kaluar kemi rënie të 
numrit të kundërvajtjeve për rreth -14%, që ka ardhur si rezultat i ndryshimeve në 
Kodin Penal, pasi që kodi i ri penal ka ulur kriteret e cilësimit të veprave penale dhe 
rrjedhimisht shumica e shkeljeve, në veçanti kontrabanda, janë cilësuar si vepra penale, 
gjë që është pasqyruar në të gjithë treguesit e ngritur në hetime, qoftë për numrin e 
veprave të kallëzuara, vlerën e mallrave të sekuestruara dhe vlerën e parandalimit të 
veprave penale.  
 
Gjithashtu ka ndikuar në parandalimin e  inicimit të kundërvajtjeve për vitin paraprak, 
fakti se me të filluar të implementimit të sistemit të vlerësimit të veturave me kriter 
kilometrat e kaluara, në fillim të aplikimit të këtij kriteri ka pasur mashtrime të 
konsiderueshme, të cilat janë vërejtur dhe iniciuar si kundërvajtje në numër prej afër 
300 sosh, gjë që nuk është paraqitur si dukuri për këtë vit. 
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Tabela 10: Statistikat e kundërvajtjeve dhe vlerave të vitit 2019 dhe krahasimi me 2018 
 

Hetimet doganore kane  treguar performancë dhe rezultate te shkëlqyera këtë vit. 
Hetimet  doganore janë orientuar në drejtim të hetimit të rasteve të shmangies së 
tarifave doganore dhe akcizore, tregti e ndaluar dhe kontrabandës me mallra. Në 
përgjithësi, në fushën e hetimeve aktivitetet e sektorit janë drejtuar kryesisht në 
ndërmarrjen veprimeve proaktive, pasi qe efekti fiskal i veprimit  në parandalim është 
treguar të jetë me i lartë krahasuar me ndërmarrjen e veprimeve hetimore pas kryerjes 
se veprës penale, ku sipas praktikës, inkasimi i mjeteve të humbura është vështirë i 
arritshëm. Në vitin 2019, hetimet doganore  kanë  dorëzuar në Prokurori 117 kallëzime 
Penale ku shmangiet e konstatuara janë në lartësi prej 2,98 mil.€ dhe janë sekuestruar 
mallra në vlerë prej 2,2 mil.€.  
 

 
Tabela 11 : Statistikat e rasteve penale dhe vlerave të vitit 2018 dhe krahasimi me 2019 
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Shënim: treguesit e performancës së hetimeve kanë shënuar rritje të theksuar  si rezultat i dy 
faktorëve: ndryshimeve në dispozitat e kodit penal, pasi që me normimin e ri të veprës penale 
është ulur standardi që klasifikon një vepër të kontrabandës si vepër penale si dhe rritjes 
efikasitetit dhe performancës se sektorit te Hetimeve.  
 
E drejta e pronësisë intelektuale- Ndërmarrja e masave doganore në luftën kundër 
falsifikimit dhe piraterisë janë një ndër prioritetet e Doganës së Kosovës, andaj edhe 
këtë vit ka pasur rezultate mjaft të mira në këtë fushë. Nga viti në vit është shtuar numri 
i kërkesave për aplikim për veprim doganor, e që tani dogana numëron gjithsej 126 
aplikacione për 648 marka tregtare dhe 38 të drejta të autorit. Janë zbuluar dhe 

konfiskuar 305 raste  me mallra të falsifikuara në vlerë prej 1.94 mil. €. Gjithashtu 
Menaxhimi i Riskut, ka pasur rol kyç në realizimin e misionit dhe objektivave 
strategjike të DK-se në  mbledhjen e të hyrave,  parandalimin dhe luftimin e 
informalitetit duke  orientuar kapacitetet dhe kontrollet në fushat me risk të lartë. 
 

VITET 2019 2018 

Numri i Rasteve  350 381 

Sasia e mallrave 313586  226337cp 

Vlera e Mallrave  3,341,592€ 2,626,752€ 

 

Tabela 12: Statistikat Te Drejtat e Pronësisë  Intelektuale, të vitit 2018 dhe krahasimi me 2019 

 
Në fushën e te Drejtave te Pronësisë Intelektuale Dogana e Kosovës ka ndërmarrë masa 
edhe në ngritjen e vetëdijesimit dhe kapaciteteve. Ne këtë drejtim janë mbajtur 
aktivitetet dhe organizime te shumta me biznese dhe qytetar ku për së afërmi janë 
informuar qytetarët për rëndësinë e mbrojtjes së pronësisë intelektuale dhe rrezikun që 
mund tu shkaktohet nga këto produkte te falsifikuara, ku janë ekspozuar mostrat e 
produkteve të konfiskuara, produkte këto që cenojnë të drejtën e pronësisë intelektuale. 
Janë organizuar edhe trajnimin për komunitetin e biznesit, me temën: "Zbatimi i Ligjit 
të ri për masat doganore për mbrojtjen Drejtave te Pronësisë Intelektuale. 
 

    
Foto: Shkatërrimi i  mallrave te falsifikuara 
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Dogana e Kosovës ka marr pjesë në dy operacione ndërkombëtare të organizuara nga 
Organizata Botërore e Doganave. Njëri ka pasur për qëllim luftimin dhe parandalimin e 
trafikut të jashtëligjshëm me objekte kulturore dhe si rezultat përtej krijimit të njohurive 
dhe vetëdijesimit të zyrtareve doganore, Dogana e Kosovës, bazuar në këtë angazhim 
qoftë me pjesëmarrje direkte apo indirekte, ka arritur të ndalojë gjashtë skulptura antike 
afrikane dhe 25 monedha antike nga periudha ilire, të cilat i janë nënshtruar masës së 
ndalesës dhe janë në vijim procedurat tjera administrative dhe penale.  
 
Operacioni tjetër i OBD-së ka pasur për qëllim luftimin e kontrabandës me cigare dhe 
duhan, me ç ‘rast Dogana e Kosovës ka arritur që bazuar në planin operativ të zbuloj 
produktet cigare 3800 copë, filtra për cigare 20.000 copë, duhan refuz 17 kg, duhan për 
nargjile 4.5 etj. Kontributi i Doganës së Kosovës ka qenë ndër më të theksuarit në 
operacion dhe rrjedhimisht udhëheqësi i operacionit ka shprehur mirënjohje për 
kontributin e Doganës së Kosovës në këtë operacion. 

 
Zyrtarët e Drejtorisë së Zbatimit të Ligjit kanë ndjekur trajnime dhe ngjarje tjera 
edukative që mundësojnë avancim të kapaciteteve të zbatimit të Ligjit, përfshirë 
trajnimin e avancuar nga Organizata Botërore e Doganave për Praktikat Operacionale 
Doganore për Zbatim të Ligjit dhe Konfiskim, trajnime të avancuara menaxheriale- 
përfshirë ato të ofruara nga Qeveria e SHBA-së, kontrolli i tregtimit me mallra 
strategjike dhe përhapja e armëve të shkatërrimit në masë, kontrolli i automjeteve dhe 
dërgesave të mallit, luftimi i korrupsionit, kontrabanda me mallrat e kulturës, Aspektet 
e Sigurisë së Informacionit te Klasifikuar dhe krimet kibernetike etj. 
 
Gjatë këtij viti Dogana e Kosovës ka filluar me zbatimin e kontrollit të kontejnerve, 
program ky i standardizuar dhe i implementuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve 
të Bashkuara (UNDP) , me ç ‘rast janë ngritur kapacitete e nevojshme teknike dhe 
humane, pas nënshkrimit të marrëveshjes me UNDP-në. 
 
Disa nga rezultatet e veçanta 

 Aktivitetet janë bazuar në informata inteligjente dhe rekomandimet e dala nga 
analiza e riskut për luftimin e informalitetit duke arritur në rezultate dhe 
sekuestrime të mbi 20 milion copë cigare, 6.525 kg duhan, 700 kg duhan nargjile, 
3.43 mil. copë filtër për cigare, rreth 1000 copë mekanizma për mbushjen e duhanit, 9 
copë armë zjarri, 10485 lt pije alkoolike, 12870 copë barna pa banderole etj. 

 Drejtoria e Zbatimit të Ligjit ka vijuar bashkëpunimin e ngushtë me partnerët 
strategjik ndërkombëtarë, me qëllim të shkëmbimit të informatave dhe përfitimit në 
fushën e ngritjes së kapaciteteve. Nga ky bashkëpunim kemi arritur të kemi 
rezultate në ngritjen e kapaciteteve të Inteligjencës dhe Hetimeve, qoftë me pajisje, 
trajnime, si dhe po ashtu kemi arritur të zbulojmë tentime të kontrabandës 
ndërkombëtare të cigareve, me ç’rast është arritur të sigurohet masa e përkohshme e 
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sekuestrimit për dy dërgesa të cigareve të dyshimta në sasi prej rreth 20 milion copë 
cigare. 

 Është ekzekutuar operacioni i bastisjes për rastin KATRAN-i, fokus i te cilit ka qenë 
identifikimi dhe ndalesa e mallrave të kontrabanduara, kryesisht duhan, në të cilën 
kanë marr pjesë rreth 150 pjesëtar nga Dogana dhe Policia dhe janë arrestuar 4 
zyrtarë doganor qe dyshohen se kanë lehtësuar kontrabandën me mallra. 
KATRANI është rast i shenjëstruar nga Prokuroria Speciale si rast i rëndë i krimit, 
bazuar në Procedurën Standarde te Veprimit. Numri total i te arrestuarve ne këtë 
rast është 16 persona, përfshirë edhe katër zyrtarët doganor.  

 Në muajin mars Dogana ka asistuar Policinë e Kosovës në aksionin e organizuar nga 
Policia e Kosovës-DHKE, me 77 zyrtarë, ku janë ndalur rreth 206 aparate të lojërave 
të fatit, dhe janë mbyllur 222 pika të lojërave të fatit. Qëllimi i bastisjes ka qenë 
identifikimi i pikave të lojërave të fatit të cilat kanë operuar në mënyrë të 
kundërligjshme.  

 Në muajt Shtator dhe Dhjetor janë zbuluar dy minifabrika që kanë qenë  duke 
prodhuar mallra me marka tregtare të falsifikuara si: ‘Mercedes”, “Nike’, “Adidas”, 
‘Guci’, “Fila”  etj.  Mallrat e falsifikuara dhe makinat janë sekuestruar dhe rastet janë  
trajtuar ne procedurë penale sipas autorizimit të prokurorive kompetente.   

 

   
 
 

 
 

Foto: Disa nga rastet e zbulimit të mallrave të kontrabanduara  
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6. AKCIZA  
 
Përgjatë vitit 2019, si në vazhdimësi  Dogana e Kosovës me kujdes të shtuar ka 
mbikëqyrë fushën e importit dhe prodhimit të mallrave akcizore duke pasur në 
konsideratë se taksa e akcizës është e rëndësisë së veçantë në kategorinë e mbledhjes së 
të hyrave. Kjo mbikëqyrje efikase nga Dogana e Kosovës është bërë e mundshme  
përmes menaxhimit të:  banderola të duhanit dhe produkteve të tij, përfshirë taksën e 
akcizës, importin, asgjësimin e banderolave dhe licencimin e kompanive prodhuese apo 
importuese. Dogana këtë vit nga taksa e akcizës ka arritur të mbledhë mbi 435 milion € 
apo thënë krahasuar me vitin 2018 kemi rritje të hyrave nga taksa e akcizës prej 
+3.4%. 
 
Në vijim të tabelës  për vitin 2019 janë të specifikuara  të hyrat nga taksa e akcizë. 
 

 
 

Tabela 13 : Ndarja e të hyrave të akcizës për 2019 dhe krahasimi me vitin 2018 
 

Gjatë vitit 2019  janë mbikëqyrur  nga  Sektori  i Akcizës 103 subjekte  të cilat  kanë  

shfrytëzuar  vendimin  për lirim  nga  taksa  e akcizës Njëherit, si në vijim të tabelës për 

vitin 2019, janë të elaboruara llojet e mallrave akcizore sipas të hyrave duke bërë 

krahasimin me vitin paraprak. 
 

Llojet e mallrave akcizore 2019 2018 

   

Pijet alkoolike 5,049,937.16€ 4,913,044.68€ 

Pijet joalkoolike 5,601,788.05€ 5,069,927.34€ 

Akciza e bren. cigaret 1,570,075.20€ 0 

Akciza nga importi i duhanit 142,280,950€ 130,035,111.45€ 

Porosia e banderolave të duhanit 326,904.23€ 324,701.93€ 
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430,799,977.09 

4,696,217.78 369,333.13 16,605,148.01 



  DOGANA E KOSOVËS  - RAPORTI VJETOR  2019 

 

27 

 

Porosia e banderolave për pije 
alkoolike 

45,194.68€ 29,736.92€ 

Kërkesa për banderola për duhan 154,445,000 copë 157,990,000 copë 

Kërkesa për banderola për pije 
alkoolike 

3,757,922 copë 379,100 copë 

 
Tabela 14 : Të hyrat e akcizës sipas kategorive për 2019 dhe krahasimi me vitin 2018 

 

Dogana e Kosovës gjatë vitit 2019, ka ndihmuar përmirësimin e mjedisit afarist në 

Kosovë përmes thjeshtëzimit të procedurave doganore në kuadër të koordinimit të 

reformave ndërmjet institucioneve relevante të Kosovës dhe ofrimit të procedurave të 

thjeshtëzuara dhe autorizimeve të lëshuara. Gjatë vitit 2019 janë lëshuar autorizime për 

procedurat si në vijim të tabelës: 

 

Vendimet dhe autorizimet për procedura Viti 2019 

Vendime të përgjithshme për PMNE dhe Autorizime 372 

Autorizime për Depo Doganore WH 60 

Vendime për Përpunimin e Brendshëm (PA) 343 

Autorizimeve për Përpunim të Brendshëm 56 

Vendime për Përpunimin nën Kontroll Doganor (PKD) 24 

Vendime për Autorizime për Procedurën e Thjeshtëzuar (PTH) 185 

Autorizime për DMA, DDMA dhe TMA 73 

Licenca  për imp/exp dhe prodhues të pijeve alkoolike 91 

Licenca për import/eksporti të duhanit 31 

 
Tabela 15 : Autorizimet dhe licencat e lëshuara për PMNE dhe PTH  për 2019 

 

Nga Sektori i Tarifës gjatë vitit 2019 janë lëshuar : mendime tarifore: 163, autorizime 

për importe suksesive: 28, përgjigje ne kërkesa të subjekteve rreth: 125,etj. Po ashtu me 

datë 01.01.2020, ka hyrë në fuqi është harmonizimi i TARIK 2020 bazuar në 

nomenklaturën e Komunitetit Europian të implementuar në sistemin Asycuda dhe qasja 

për publikun është dhënë në  ueb faqen zyrtare të Doganës së Kosovës. 

 
Sektori i Laboratorit gjatë vitit 2019 ka bërë: analizimin e mostrave të derivateve nga 

laboratori i DK: 1350 mostra, mostra të tjera: 50 (mostra të mallrave të ndryshme), 

analizimin e mostrave nga laboratorët e akredituar brenda vendit: 100, raporte të 

pranuara nga trupat  për verifikim të konformitetit: 104 dhe raste jo konforme: 54, etj. 

 

Sektori i Origjinës përgjatë këtij viti ka dhënë : sqarime në kërkesa në lidhje me 

MSA/CEFTA: 583 raste, ka mbajtur 252 takime me subjektet ku janë dhënë sqarimet e 
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nevojshme për përfitimin e origjinës konform MTL-ve. Po ashtu, ka kontrolluar 3886 

DUD-a të në lidhje me aplikim e drejtë të MTL-ve: 3886 DUD-a, pranuar aplikacioneve 

REX: 118 aplikime,  ka pranuara kërkesa për verifikim të origjinës nga CEFTA dhe EU: 

67 kërkesa gjersa të pranuara në kërkesat për verifikim: janë 673 përgjigje. Nga Sektori i 

Vlerës për periudhën raportuese do të potencojmë të arriturat si: rifreskimin e dosjes 

me 987 emërtime, përgjigje në kërkesat nga njësite organizative: 1114 lënde me 13143 

emërtime, Rifreskimi i vlerave për mallra nga Bursa Reuters: 670 emërtime.  

 

Në veçanti  do të potencojmë se sipas analizës së metodave të vlerësimit për periudhën 

kohore për vitin 2019, metodat e vlerësimit të cilat janë aplikuar në Doganën e Kosovës, 

dhe ku metoda e I-rë e vlerësimit (vlera e transaksionit të mallit) shkon afro 98% dhe 

kjo paraqet një statistikë shumë pozitive në vlerësimin e mallrave nga Dogana e 

Kosovës. 

 

 
 

Tabela 16 : Metodat e vlerësimit të cilat janë aplikuar për vitin 2019 nga Dogana e Kosovës 
 

   

7. QEVERISJA E MIRË DHE LUFTIMI I KORRUPSIONIT 
 
Dogana e Kosovës  hyn në dekadën e tretë të saj për të vazhduar me përpjekje 

maksimale për të tejkaluar pritshmëritë  e saja vit pas viti, në mënyrë që të jemi në nivel 

të lartë të detyrës, duke shërbyer si shembull me udhëheqje dhe kryerjen e detyrave 

profesionale. 

 

Duke qenë të vetëdijshëm se ne paguhemi nga taksapaguesit e Kosovës dhe ky besim i 

dëshmuar për dy dekadat e kaluara prevalon tek qytetarët e Kosovës, ne do të 

vazhdojmë të për të shërbyer më së miri interesave publike dhe qytetarëve të Kosovës. 
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Ky është zotim i joni dhe që 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. 
 

Dogana  e Kosovës,  personelin e saj e konsideron si burimin më të vlefshëm dhe më të 

rëndësishëm për përmbushjen e misionit dhe objektivave strategjike të saja. Duke pasur 

një personel profesional, të motivuar,  kompetent, dhe me integritet, ne do të jetë jemi 

pranë qytetarëve dhe komunitetit të biznesit për të ndihmuar tregtinë e ligjshme por në 

të njëjtën kohë për të parandaluar dhe luftuar çdo dukuri kriminale e që do të rezultojnë 

me mbledhje efikase të hyrave, parandalim të rreziqeve të sigurisë, shëndetit publik dhe 

krijimin e kushteve të barabarta për te gjithë. 

 

Po ashtu, në të njëjtën kohë Dogana e Kosovës siç e ka dëshmuar në vazhdimësi, në 

asnjë moment të vetëm dhe në asnjë rrethanë nuk do të tolerojë apo neglizhojë çdo 

rast të keqpërdorimit të detyrës zyrtare nga ana e zyrtarëve doganor dhe në këtë 

drejtim ajo do të jetë e pa kompromis në ndërmarrjen e veprimeve disiplinore dhe 

procedimeve ligjore ndaj secilit oficer doganor.Janë realizuar 26 inspektime në terren 

me qëllim të verifikimit të mbarëvajtjes së procedurave, me theks të veçantë mbajtjes së 

uniformave, pajisjeve, pllombave doganore, vulave, respektimit të orarit të punës.  

Në vitin 2019, Dogana e Kosovës si rezultat të luftimit të korrupsionit dhe 

keqpërdorimit të detyrës zyrtare ka ndërmarrë veprime të menjëhershme duke  iniciuar 

dhe ka  marrë masa disiplinore sipas paraqitjes tabelare në vijim: 
 

 
VEPRIMET DHE VENDIMET DISIPLINORE  VITI 2019 

Informata në proces të hetimeve në SSP 34 

Raste disiplinore te iniciuara gjate periudhës raportuese 20 

Raste të përfunduara në nivel lokal 17 

Raste të shqyrtuara në Komision Disiplinor 9 

Intervista 39 

Masa disiplinore të shqiptuara 23 

Dënime financiare 4 

Vërejtje verbale 18 

Transfer disiplinor 1 

Degradim 1 

Ndalim konkurrimi  1 

Ndalim Avancimi 1 

Suspendime  6 

  

Tabela 17 : Statistikat e rasteve disiplinore të trajtuara gjatë vitit 2019 
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8.BURIMET NJERËZORE 
 
Proceset avancuese – Përgjatë vitit 2019, janë shpallur 5 konkurse të brendshme 

për plotësimin e pozitave të lira Udhëheqës të Departamenteve, Udhëheqës 
Sektori/Zyre Doganore dhe Oficer i Lartë Doganor, të cilat janë ende në proces. Sipas 
sistemimit të vitit 2019, numri i të punësuarve në Doganën e Kosovës është 569 zyrtarë.  
 
Raporti gjinor – 443 zyrtarë (77%) janë të gjinisë mashkullore, ndërsa 126 zyrtarë (23%) 
janë të gjinisë femërore. Raporti etnik sipas strukturës etnike: 84% shqiptarë, 9% serb, 
3% boshnjak, 1% goran, 2% turq dhe 1% RAE, të paraqitura sipas tabelës në vijim: 
 

ETNIA 
GJINIA 

STRUKTURA ETNIKE-DHJETOR 2019 
 

STRUKTURA 
GJINORE 

 
Grada SHQIPTARË SERB 

BOSHNJ
AK 

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 38 0 0 0 0 0 27 11 38 

OD3 143 0 6 0 2 0 120 31 151 

OD2 204 19 5 2 11 8 194 55 249 

OD1 76 34 4 1 1 0 88 28 116 

TOTALI 476 53 15 3 14 8 443 126 569 

% 84% 9% 3% 1% 2% 1% 77% 23% 100% 

 

Tabela 18 : Statistikat e personelit të Doganës së Kosovës gjatë vitit 2019 

 

 
9. BUXHETI DHE FINANCAT 
 

Gjatë këtij viti detyrat dhe përgjegjësit në sektorin buxhet dhe të hyra janë kryer në bazë 
të dinamikës së punës mujore: planifikimit, zotimit, shpenzimit, certifikimit dhe 
kompletimin e lëndëve për realizim të pagesave, si dhe punët në zyrën e pasurisë, 
barazimin e të hyrave dhe kthimin e mjeteve në Thesar, gjithashtu edhe barazimin me 
pagesa, me degë doganore dhe zyrë që bëjnë grumbullimin e të hyrave.  
 
Shpenzimet për periudhën janar – dhjetor: duke marr parasysh vonesat lidhur me 
aprovimin e buxhetit në fillim të vitit, dhe angazhimin e stafit në trajnimin bazik, kemi 
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arritur t’i procedojmë te gjitha kërkesat për shpenzime. Numri i lëndëve të shpenzuara 
është 3,583 pagesa (lëndë), kurse realizimi i buxhetit të vitit 2019 është dhënë në vijim: 
 

Nr. Kodi  
Kategoria 
ekonomike 

Buxheti- 2019 Shpenzime 2019 Mbetja 2019 
%  e 

realizuar 

1 111 Paga dhe Mëditje 6,220,013.90 6,206,247.63  13,766.28 99.78 

2 130 Mallra dhe Shërbime 2,316,862.00  2,011,940.81   304,921.19  86.84 

3 132 Komunali 147,375.00 109,088.29  38,286.71  74.02 

4 300 Shpenzimet Kapitale 1,703,905.07 805,528.27  898,376.80 47.28 

Totali 10,388,155.97 9,132,805.00 1,255,350.98 87.92 

 

Tabela 19 : Buxheti i aprovuar me shpenzimet për vitin 2019 dhe mbetja buxhetore. 

 

Nga data 15.03.2019 ka filluar të aplikohet regjistrimi i mallrave në ASYCUDA dhe tani 
e tutje gjitha mallrat të cilat duhet të deponohen në depo qendrore do të regjistrohen në 
ASYCUDA. Evidentimi në ASYCUDA përmes dokumentit DE7 të stokut të mallrave të 
pranuara në depo qendrore, të cilat janë pranuar në depo deri më datë 31.12.2019 dhe 
janë evidentuar 13,145 artikuj nga 14,423 sa kanë përmbajtur dy lista të stokut- lista 
2003-2008, 2009-14.03.2019 dhe kanë mbetur edhe 1,278 artikuj në proces të evidentimit. 
 
Janë krijuar grupet punuese ndërmjet Doganës dhe KEK për trajtim të mallrave të 
konfiskuara me kapacitetet e KEK, është nënshkruar marrëveshja ndërmjet dy 
institucioneve për asgjësim të një sasie të  produkteve në furrat e KEK (kryesisht 
produkte duhani) dhe jemi në pritje për t’u pajisur me Autorizim nga MMPH. 
 
Bazuar në Vendimet e komisioni shtetëror të Ministrisë së Financave për nevojat e 
Institucioneve Shtetërore, janë dhuruar 834 lëndë me mallra të ndryshme të 
konfiskuara (veshmbathje të ndryshme, pajisje dhe pjesë të përdoruara për TI, vajra 
hidraulike/motorike, yndyrë lubrifikimi, derivate/ vajra për ngrohje, pelet etj.). Sipas 
Vendimit të Qeverisë nr. 07/96 datës 22.06.2016, janë transportuar/dërguar në burgun e 
Dubravës 62 raste me kafshë të gjalla (gjedhe) kontrabandë, në sasi prej 287 

copë/krerë. Për mallrat të cilat janë iniciuar për shitje janë realizuar 41 oferta, ku në 18 
oferta kemi realizuar shitje të 57 pjesëve/loteve në shumën e përgjithshme 62,877.62 €. 
Janë pranuar gjithsejtë 1,718 lëndë me mallra të ndryshme dhe janë asgjësuar gjithsejtë 
278 lëndë me mallra të ndryshme (kafshë të imta, shpezë, mallra ushqimore etj.), bazuar 
në kërkesat e Sektorit të DPI janë asgjësuar 29 lëndë me mallra që shkelin të drejtën e 
pronësisë intelektuale (mbathje, tekstil, shkrepëse, telefona, këllëfë dhe pjesë tjera për 
telefona).  
 

Prokurimi - Departamenti i Prokurimit gjatë vitit 2019 ka kryer punët që janë në 

fushëveprimin e këtij departamenti të përcaktuara me Ligjin për Prokurimin Publik të 
Republikës së Kosovës dhe Udhëzimet Administrative mbi trajtimin dhe administrimin 
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e mallrave të ndalura dhe të konfiskuara si: përgatitja e tenderëve, urdhër blerjet, shitjet, 
hartimet e kontratave dhe lidhja e tyre me OE, si dhe furnizime të nevojshme për 
mbarëvajtjen e punës së Doganës se Kosovës. 
 

Nr 
rend 

 
Përshkrimi i aktiviteteve të prokurimit 

Numri i 
aktiviteteve 

1 Totali i tenderëve (vlera të mëdha, mesme, vogla dhe vlera minimale)  79 

2 Tenderët e realizuar (vlera të mëdha, mesme, vogla dhe vlera 
minimale)  

45 

3 Tenderët e anuluar (vlera të mëdha, mesme, vogla dhe vlera minimale)  27 

4 Tenderët ne procedure (vlera të mëdha, mesme, vogla dhe vlera 
minimale)  

7 

5 Kontrata të nënshkruara (vlera të mëdha, mesme, vogla dhe vlera 
minimale) 

47 

 
Tabela 20 : Aktivitet e prokurimit të Doganës  së Kosovës për vitin 2019 

 

Sqarim: Gjatë periudhës nëpërmjet sistemit të Free Balancit janë ekzekutuar gjithsej 386 
pagesa në shumën prej: 2,777,671.29 Euro. Gjersa gjatë vitit 2019, janë realizuar shitjet e 
mallrave të konfiskuara dhe aseteve si në vijim të tabelës. 
 

 
Tabela 21 : Shitjet e mallrave të konfiskuara dhe aseteve  për vitin 2019 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nr i 
ankande
ve dhe 

ofertave 

 
 

Reali
zuara 

 
 

Dështuar
a 

 
Në 

Procedur
ë 

 
Ankandet e 
vlerësuara 

Vlera e pjesëve 
të vlerësuara që 

janë shitur 

E shitur 
sipas OE 

Oferta 
(Asetet) 

5 4 1 0 167,563.95 € 15,444.97 € 23,163.00 € 

Ftesa 
për 

Oferta 

42 20 21 1 371,162.47 € 47,280.22 € 62,976.90 € 

TOTALI 47 24 22 1 538,726.42 € 62,725.19 € 86,139.90 € 
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10. RASTET E VEÇANTA TË KONTRABANDIMIT  

 

 

 
 

 
 

 
 

Mars 2019, oficerët e Doganës së Kosovës kanë kapur 
rreth 17kg të substancave narkotike të llojit 
marihuanë gjatë tentimit për të kontrabanduar në 
Kosovë. 

 

Korrik 2019, doganor kanë arritur të identifikojnë 
dhe të kapin një sasi të konsiderueshme të lëndës 
narkotike e cila ishte duke tentuar të futet në 
Kosovë përmes pikëkalimit të Vërmicës. Pesha e 
kësaj substance narkotike pas peshimit  është 54 kg 
e 963.24 gr. 

 

Mars 2019, Në vijim të një hetimi sipas autorizimit 
të Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Dogana e 
Kosovës në bashkëpunim me Policinë ka 
ndërmarre një operacion kontrolli bazuar në 
urdhëresën e Gjykatës së Prizrenit ne 32 lokacione 

te ndryshme të vendit ndërsa që operacioni ka 
rezultuar me gjetjen e dobive pasurore dhe provave 
të konsiderueshme si duhan, armë të zjarrit, etj. 


