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MESAZHI I DREJTORIT 

Të nderuar,

Viti 2020 do të mbahet mend si një vit në të cilin e 
gjithë bota u përball me sfida dhe vështirësi të 
veçanta të shkaktuara nga pandemia KOVID-19, e 
cila rezultoi në ndryshime në jetën e përditshme të 
njerëzve, mënyrën e punës dhe kufizime në të 
gjitha sferat e veprimit. Ndryshimet e trendeve 
ekonomike në botë kanë ndikuar edhe në situatën 
në vendin tonë, veçanërisht në fushën e 
shpërndarjes së financave, dhe mbrojtjes së 
qytetarëve që ka marrë një dimension dhe rëndësi 
shtesë.

Për Drejtorinë e doganave të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut, kjo nënkuptonte gatishmëri 
të vazhdueshme për të monitoruar ndryshimin, 
fleksibilitetin, reagimet e shpejta dhe 
vendimmarrjen në kryerjen e funksionit të saj 
tradicional dhe respektimin e misionit dhe vizionit 
të saj. Grumbullimi i të ardhurave, mbrojtja e 
shoqërisë dhe qytetarëve, lehtësimi i tregtisë dhe 
në të njëjtën kohë monitorimi i trendeve të 
modernizimit - mbeten prioritetet tona strategjike, 
edhe nëse do të thotë të bëjmë përpjekje shtesë 
për të arritur qëllimet që çojnë në arritjen e këtyre 
prioriteteve.

Megjithëse në kushte të veçanta, projektet dhe 
aktivitetet që filluan në vitin 2019, vazhduan të 
zbatohen me sukses. Në janar 2020, hyri në fuqi 
Ligji i ri për automjetet motorike, i cili është në fakt 
ligji i parë i miratuar me një përbërës mjedisor dhe 
rezulton në një numër të reduktuar të 
automjeteve të importuara, por gjithsesi me të 
ardhura të rritura. Në fakt, numri i automjeteve 
totale të importuara ka rënë me 1/3 në krahasim 
me vitin 2019, dhe të ardhurat janë rritur me mbi 
55%. Në këtë mënyrë, automjetet miqësore me 
mjedisin janë bërë më të dobishme ekonomikisht 
për prokurim, gjë që ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë në importin dhe përdorimin e 
automjeteve që prodhojnë emisione më të ulëta të 
dioksidit të karbonit, pra për të zvogëluar ndotjen 
e ajrit, në mënyrë që të sigurojnë një mjedis të 
shëndetshëm, i cili është një parakusht themelor 
për një jetë cilësore të të gjithë qytetarëve. 
Gjithashtu, nga fillimi i vitit 2020, implementimi i 
Ligjit për Akcizat në formë elektronike ka filluar 
plotësisht - deklarata e akcizës plotësohet duke 
përdorur sistemin kompjuterik të Drejtorisë së 
doganave dhe dorëzohet pa letër.

Vitin e kaluar, Drejtoria e doganave kryesoi 
Nënkomitetin e CEFTA-s për doganat dhe rregullat 
e origjinës, i cili ka një ndikim të madh në 
lehtësimin e tregtisë kombëtare dhe ndërkufitare. 
Një program ambicioz u zhvillua, kryesisht për të 
realizuar përpjekjet për të lehtësuar tregtinë e të 
gjitha palëve të përfshira në CEFTA, por edhe në 
drejtim të bashkëpunimit ndërkufitar dhe tregtisë 
me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Si 
Kryetar i këtij Komiteti në fillim të marsit, për shkak 
të situatës së re me krizën e shkaktuar nga 
pandemia, Drejtoria e doganave, në bashkëpunim 
me të gjitha organet dhe ministritë në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, bënë 
përpjekje të jashtëzakonshme për të ruajtur 
aktivitetin ekonomik në rajon që të mbetet i hapur 
për qarkullimin e mallrave. Filloi një iniciativë për 
krijimin e të ashtuquajturës “Korridoret e 
gjelbërta” me të cilat të gjitha vendet anëtare të 
CEFTA-s janë të angazhuara për të siguruar 
funksionimin 24 orë në pikat kufitare për eksportin 
dhe importin e mallrave brenda CEFTA-s, si dhe në 
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pikat kryesore kufitare me Bashkimin Evropian, me 
përparësi për kalimin e mallrave të ndjeshëm, 
domethënë produkte të freskëta bujqësore dhe 
ushqimore, ilaçe dhe pajisje mjekësore.

Republika e Maqedonisë së Veriut përmes 
Drejtorisë së doganave është shteti i parë në CEFTA 
që ka filluar procesin e njohjes ndërkombëtare të 
autorizimeve të lëshuara për Operatorin e 
autorizuar ekonomik (OAE) për thjeshtimet 
doganore. Në fund të vitit 2020, 17 kompani kanë 
certifikata për OAE. Njohja e ndërsjellë e OAE-ve, si 
një hap kryesor në forcimin dhe mbrojtjen e 
tregtisë ndërkombëtare duke zvogëluar kontrollet, 
mundëson qarkullim më të shpejtë të mallrave dhe 
përparësi në pikat kufitare, me formalitete 
minimale doganore.

Drejtoria e doganave mbetet një partner i 
komunitetit të biznesit dhe një shërbim për 
qytetarët sepse vazhdimisht propozon dhe zbaton 
masa për lehtësimin e tregtisë, mbështetjen e 
tregtisë elektronike dhe transportit. Si institucion 
përgjegjës, ne bëjmë përpjekje maksimale në 
bashkëpunimin me operatorët ekonomikë, por 
edhe me institucione të tjera qeveritare që janë të 
përfshirë direkt ose indirekt në procedurën 
doganore.

Përkundër të gjitha sfidave të sjella nga viti i kaluar 
2020, Drejtoria e doganave zbatoi një sërë masash 
konkrete për të lehtësuar punën e të gjithë 
pjesëmarrësve në procedurat doganore. Si rezultat 
i angazhimit të punonjësve të Drejtorisë së 
doganave në të gjitha nivelet, ne mbetemi lider në 
operacionet digjitale. Procedurat doganore që janë 
realizuar në letër tani janë zëvendësuar me 

procedura elektronike dhe nga prilli 2020 eksporti 
nga vendi bëhet plotësisht në mënyrë elektronike 
dhe pa dokumente, dhe përmes një projekti pilot 
ne jemi duke punuar në mënyrë aktive në 
përfshirjen e procedurave doganore të importit pa 
përdorur dokumente letre si shtojcë e deklaratës 
doganore.

Sipas statistikave, importet totale në vitin 2020 
janë më të ulëta me 7% krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar, ndërsa rënia e 
eksporteve është 11%. Duke marrë parasysh 
situatën jashtëzakonisht të dobët ekonomike në 
botë të shkaktuar nga pandemia globale, këto 
shifra paraqesin rezultate solide, për të cilat janë 
bërë përpjekje të jashtëzakonshme nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtoria 
e doganave.
 
Në maj të vitit 2020, Qeveria caktoi Drejtorinë e 
doganave si mbajtësin dhe koordinatorin kryesor 
të projektit për Sistemin e ri kombëtar me një 
ndalesë (National Single Window - NSW) në vend, i 
cili do të përfitojë nga Drejtoria e doganave, 
institucionet e tjera qeveritare dhe komuniteti i 
biznesit. Vënia në përdorim e këtij sistemi do të 
integrojë sistemet kombëtare të TIK-ut të 
përdorura në Drejtorinë e doganave, d.m.th do të 
integrohet me sistemet e institucioneve të tjera 
qeveritare dhe do të sigurojë një pikë të vetme - 
një ndalesë për përdorimin e shërbimeve nga 
operatorët ekonomikë. Në vitet e ardhshme, 
komponenti i lehtësimit të tregtisë ndërkufitare të 
mallrave të projektit të lehtësimit të tregtisë dhe 
transportit të Ballkanit Perëndimor, financuar nga 
një hua e Bankës Botërore, do të zhvillohet dhe 
zbatohet.
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Në vitin vijues ne vazhdojmë të përditësojmë në 
mënyrë që të qëndrojmë shumë të pozicionuar në 
përmbushjen e vizionit të caktuar për të qenë një 
drejtori e doganave kryesore në rajon duke 
azhurnuar kapacitetin e TIK, duke përmirësuar 
kontrollet doganore dhe infrastrukturën në pikat 
kufitare.

Në mënyrë që të integrohen me BE-në, dhe në 
mënyrë që të lidhen me tregun e përbashkët 
rajonal, Drejtoria e doganave zhvilloi një strategji 
shumë-vjeçare për zhvillimin e TIK-ut, e cila 
vazhdon me përgatitjen teknike dhe 
implementimin e sistemeve TIK që do të jenë në 
përputhje dhe Sistemet e BE-së. Prioritet për 
implementim ka versioni i ri i Sistemit të Ri të 
Kompjuterizuar të Transitit (SRKT faza 5), në 
përputhje me rregulloret dhe standardet më të 
fundit të BE-së.

Ka filluar përgatitja e dokumentacionit të projektit 
për rindërtimin dhe pajisjen e vendkalimeve 
kufitare Deve Bair, Qafëthanë, Dellçevë, si dhe për 
vendkalimin e ri kufitar Markova Noga në rajonin e 
Prespës, i cili do të bëjë një lloj standardizimi të 
pikave kufitare në terma të infrastrukturës dhe 
mënyrës së funksionimit. Kjo do të zvogëlojë më 
tej kohën e pritjes në vendkalimin kufitar, 
tranzitimin më të shpejtë të mallrave dhe 
udhëtarëve dhe uljen e kostove për operatorët 
ekonomikë.

Puna e përbashkët e të gjithë nëpunësve doganorë 
rezultoi në krijimin e një mjedisi pune të 
suksesshëm dhe të qëndrueshëm dhe gjetjen e 
përbashkët të zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e 

shkaktuar nga pandemia. Nëpunësit doganor në 
pikat kufitare punuan me zell në kushte të vështira 
për të siguruar vazhdimësinë në zinxhirin 
ndërkombëtar të furnizimit.

 Drejtoria e doganave do të vazhdojë                
me transparencë dhe do të drejtojë burimet e saj 
për të mbështetur tregtinë ligjore dhe 
konkurrencën, për të përmirësuar bashkëpunimin 
ndërinstitucional dhe do të përmirësojë 
kapacitetet dhe njohuritë e saj në drejtim të 
integrimit në BE dhe mbrojtjen e mirëqenies dhe 
shëndetit të qytetarëve.

        Urime 14 prilli, Dita e Drejtorisë së doganave !
                  
    U.D. Drejtor 
                           Goran Sugareski 

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2020



RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2020



I. KORNIZA LIGJORE  

I.1. LEGJISLACIONI DOGANOR 

Në mënyrë që operatorët ekonomikë ta kenë më të 
lehtë që të ballafaqohen pandeminë globale me Covid 
Sars-2, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Drejtoria e 
doganave miratoi aktet nënligjore për heqjen e 
detyrimit të importit – shkalla doganore për material 
mjekësor.
Gjatë vitit 2020, janë miratuan disa akte të tjera ligjore 
për të zvogëluar detyrimin e importit - shkalla 
doganore për mallra të caktuara strategjike të 
destinuara si lëndë të parë për prodhuesit vendas.
Është publikuar Vendimi mbi zbatimin e hershëm të 
Marrëveshjes së partneritetit, tregtisë dhe 
bashkëpunimit midis Mbretërisë së Bashkuar të 
Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke mundësuar 
zbatimin e trajtimit preferencial për mallrat me 
origjinë në marrëdhëniet tregtare midis Mbretërisë së 
Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut 
dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Drejtoria e doganave punën e saj e kryen në bazë të disa 
dispozitave ligjore dhe rregulloreve. Në mënyrë që të 
thjeshtohen më tej procedurat doganore, të rritet 
aftësia konkurruese e ekonomisë vendase dhe të 
zvogëlohen kostot e operatorëve ekonomikë, si dhe 
harmonizimi i ligjeve dhe rregulloreve doganore me 
legjislacionin e Bashkimit Evropian, gjatë vitit 2020 janë 
bërë disa ndryshime ligjore dhe nënligjore. 

9

I.2 LIGJI I RI I PËR AKCIZAT
HYRI NË FUQI

     Nga fillimi i vitit 2020, zbatimi i 
Ligjit për akcizat në formë elektronike 
ka filluar plotësisht, respektivisht 
deklarata e akcizës plotësohet duke                      
përdorur sistemin kompjuterik                
të Drejtorisë së doganave dhe 
dorëzohet pa letër.
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Ligji i ri për automjetet motorike është ligji i 
parë i miratuar me një përbërës mjedisor 
që rezulton në një numër të reduktuar të 
automjeteve të importuara, por përsëri me 
të ardhura të rritura. Numri i automjeteve 
totale të importuara është ulur me 1/3 nga 
viti i kaluar, dhe të ardhurat janë rritur me 
mbi 55% krahasuar me vitin 2019. Në këtë 
mënyrë, automjetet miqësore me mjedisin 
janë bërë ekonomikisht më fitimprurëse 
për t'u blerë, gjë që ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë në import dhe përdorimi i 
automjeteve prodhon emisione më të ulëta 
të dioksidit të karbonit, respektivisht për të 
zvogëluar ndotjen e ajrit për të siguruar një 
mjedis të shëndetshëm, i cili është një 
parakusht themelor për jetën cilësore të të 
gjithë qytetarëve.

I.3 LIGJ I RI PËR AUTOMJETET MOTORIKE 

                                                               Në mënyrë që të rritet vëllimi i tregtisë elektronike në vend, dhe sipas rekomandimeve të Komisionit 
Evropian, nga janari 2020 ka filluar të zbatohet Dekreti i ndryshuar për kriteret më të afërta dhe mënyrën 
e zbatimit të përjashtimit nga pagesa e detyrimeve të importit, si dhe vlera, sasia dhe lloji ose qëllimi i 
mallrave që mund të përjashtohen nga detyrimet kur sasia e mallrave është ndryshuar nga 45 në 90 EUR.

I.4 RRITET PRAGU I LIRIMIT NGA DOGANA
I DËRGESAVE TË VOGLA 
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II.1.  së 

II.1.1. 
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II. INTEGRIMI NË BE 

II.1.2. PROJEKTE 

Në mars 2020, është nënshkruar Marrëveshja e re e Grantit për vitin 2020, për vitin fiskal 2020 
(1.4.2020-31.3.2021).

Programi zbatohet vazhdimisht gjatë gjithë vitit përmes pjesëmarrjes në takime me video konferenca.

PROJEKTE AKTUALE 
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PROJEKTE TË PLANIFIKUARA 
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III. RESURSET NJERËZORE NË DREJTORINË E DOGANAVE 

Edhe gjatë vitit 2020, Drejtoria e doganave vazhdimisht ka investuar në promovimin dhe zhvillimin e 
menaxhimit të resurseve njerëzore, duke i konsideruar ato si një forcë shtytëse për arritjen e qëllimeve të 
përcaktuara strategjike për integrimin në BE dhe përmirësimin e efikasitetit të institucionit.

III.1.  STRUKTURA E TË PUNËSUARVE 

TË PUNËSUAR SIPAS PËRGATITJES
PROFESIONALE

  Nga numri i përgjithsëm i të 
punësuarve në Drejtorinë e doganave 
56,98% janë me arsim të lartë. 
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Gjatë vitit 2020, janë zhvilluar 104 aktivitete për trajnimin profesional të nëpunësve doganorë me gjithsej 
1,189 pjesëmarrës. Mesatarisht, secili pjesëmarrës ka ndjekur trajnime që zgjasin rreth 7.19 orë. 
Mesatarisht, ofrohen trajnime dhe aftësime profesionale për secilin punonjës me një kohëzgjatje 
mesatare prej 7.30 orësh.

III.2. TRAJNIME DHE AFTËSIME PROFESIONALE HE AFTËSIME PROFESIONALE 

Gjatë vitit 2020, aktet dhe 
rregulloret e mëposhtme u 
miratuan në lidhje me 
menaxhimin e resurseve 
njerëzore:

- Marrëveshje kolektive e Drejtorisë së doganave 
- Strategjia e Menaxhimit të resurseve njerëzore 
në Drejtorinë e doganave 2020-2022 me Planin  
aksionar 2020-2022;
- Procedura për kryerjen e procedurave disiplinore 
(botimi i tretë)
- Rregullat e rendit dhe disiplinës;
- Kodi i mirësjelljes për nëpunësit doganor dhe
- Rregullore për kartat zyrtare të identifikimit. 
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III.3. INTEGRITETI

Ndërtimi dhe përmirësimi i integritetit të Drejtorisë së doganave dhe nëpunësve doganor është një 
përparësi kryesore e institucionit tonë. Zbatimi i politikave, standardeve dhe procedurave që janë pjesë e 
sistemit të integritetit forcon qëndrueshmërinë e tij ndaj korrupsionit dhe formave të tjera të abuzimit të 
detyrës nga nëpunësit doganorë.

Numri i hetimeve dhe kontrolleve të brendshme të kryera nga njësitë organizative

Bazuar në planin e veprimit, ankesat e marra në lidhje me sjelljen e paligjshme dhe joprofesionale të 
punonjësve, informacionin e marrë në linjën e hapur doganore 197, si dhe në bazë të informacionit të 
paraqitur drejtpërdrejt nga drejtuesit e njësive organizative dhe punonjësit në Drejtorinë e doganave, 
janë zbatuar 84 hetime të brendshme dhe 48 kontrolle të brendshme, gjatë të cilave u konstatuan 56 
parregullsi në veprimet e nëpunësve doganor.
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Përmes linjës së hapur telefonike doganore (197) janë pranuar 
53 ankesa dhe 2 raporte online për sjellje të paligjshme, 
joprofesionale dhe korruptive të nëpunësve doganorë, të 
marra përmes shërbimit për raportimin e korrupsionit në 
faqen e internetit të Drejtorisë së doganave. 

Duke shpërndarë broshura dhe 
postera, për të tretin vit radhazi, 
Drejtoria e doganave po zhvillon 
një fushatë promovuese "Stop 
Korrupsionit" e cila synon të rrisë 
ndërgjegjësimin publik për 
raportimin e rasteve të 
korrupsionit, konfliktit të 
interesit dhe abuzimit të detyrës 
së nëpunësve doganorë si dhe të 
pasojave të dëmshme të 
shkaktuara nga këto dukuri të 
paligjshme.

Që nga miratimi i Strategjisë për integritet dhe luftë kundër korrupsionit të Drejtorisë së doganave për 
periudhën 2019-2022 me një Plan veprimi, në një vit 37% e aktiviteteve të planifikuara janë realizuar 
plotësisht, 26% janë realizuar pjesërisht dhe 11 % janë duke u realizuar.

III.4. SHPËRBLIME DHE AVANCIME  

Janë miratuar 4 vendime, të cilat përcaktonin pagat bazë të nëpunësve doganor në një sasi të rritur prej 
15%, sepse ata e kryen punën me sukses dhe cilësi të veçantë.
6 vendime për dhënien e shpërblimit në të holla janë miratuar në përputhje me Rregulloren për sistemin 
e shpërblimit të nëpunësve doganorë.
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III.5. REVIZIONI I BRENDSHËM 
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Gjatë vitit 2020, Sektori për TIK është përfshirë intensivisht në aktivitetet për zhvillimin dhe përmirësimin 
e sistemeve aktuale të TIK.
Komiteti i ri Drejtues për zbatimin e Programit "e-Dogana" ka filluar punën, përmes të cilit monitorohet 
dhe koordinohet progresi i projekteve për përmirësimin e sistemeve të mëposhtme: Sistemi për 
përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës (SPDDDA), Sistemi me një ndalesë për 
leje eksporti, importi dhe transiti mallrash (EXIM), Mjedisi i tarifave të integruara (MTI) dhe Sistemi i ri i 
kompjuterizuar i transitit (SRKT), dhe nga tetori i vitit 2020 Projekti i zhvillimit dhe zbatimit të Sistemit 
kombëtar me një ndalesë (National Single Window - NSW). Këto projekte janë përfshirë gjithashtu në 
Planin strategjik shumëvjeçar të BE-së për zbatimin e e-Dogana (MASP) dhe harmonizimi dhe zbatimi i tyre 
është një nga kushtet për ndërveprimin dhe ndërlidhjen e tyre me sistemet doganore Evropiane.

IV. DIGJITALIZIMI 

IV.1. INFRASTRUKTURA E TIK 
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Grupet e punës në vitin 2020 gjithashtu përgatitën specifikimet teknike (ST) për zhvillimin e sistemit të ri 
SRKT - faza 5, ST për një Portal të ri Doganor, ST për Promovimin e SPDDDA dhe sistemeve IIS.

Gjatë përgatitjes së këtyre specifikimeve, u zbatuan rekomandimet dhe përvojat e shkëmbyera me kolegë 
nga administrata doganore Kroate dhe Austriake, brenda 11 mbledhjeve të punës të mbajtura përmes 
projektit twining për forcimin e kapacitetit administrativ të Drejtorisë së doganave, të financuara përmes 
fondeve IPA të BE-së, të koordinuara nga Delegacioni i BE-së, në të cilin morën pjesë të punësuarit e 
Sektorit për TIK.

Në pjesën e përditësimit të infrastrukturës së TIK, u krye konsolidimi i plotë i katër sistemeve TIK (SPDDDA, 
MTI, EXIM, SRKT) me migrimin e tyre në një platformë të re harduerike. Virtualizimi i të gjithë serverave 
fizikë për sistemin ASIKUDA, i cili është më shumë se 20 vjeç, gjithashtu ka përfunduar.

Gjatë vitit 2020, u përgatit një specifikim teknik dhe u zgjodh një kontraktor për prokurimin e pajisjeve të 
TIK-ut dhe softuerit të sistemit për përditësimin e infrastrukturës së TIK në vendin kryesor të qendrës së 
të dhënave të Drejtorisë së doganave dhe infrastrukturës së TIK për krijimin e një qendre të besueshme të 
të dhënave kompjuterike në një vendndodhja e largët („Disaster Recovery“).

Gjatë vitit 2020 Sektori për TIK ka vendosur një dinamikë përkatëse të punës së Komitetit për menaxhim 
me jetëgjatësinë e aplikacioneve (KMJA), ku dhe janë formuar 8 grupe pune me anëtarë të njësive 
kompetente organizative, që kanë hartuar propozim dokumente projekti për avancimin e aplikacioneve 
softuerike aktuale dhe të reja edhe atë: 
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IV.2. AKTET E BRENDSHME PËR TË MBËSHTETUR PUNËN

IV.3. MBËSHTETJE PËR PËRDORUESIT E SISTEMEVE TIK

Është hartuar Strategjia e zhvillimit të TIK-ut e Drejtorisë së doganave për periudhën 2021-2025 dhe 
Plani i veprimit për ndërlidhjen dhe ndërveprimin e Drejtorisë së doganave me sistemet e BE-së 
(2021-2023) në të cilën projektet nga faza e parë e Planit strategjik shumëvjeçar për implementim i 
BE-së është planifikuar të zbatohet. Zhvillimi i këtyre sistemeve TIK dhe implementimi i tyre janë 
kusht për pranimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE. 

Me qëllim të ruajtjes së vazhdimësisë së sistemeve të TIK-ut, 12,996 incidente, kërkesa për shërbime 
dhe probleme biznesi mbërritën në Service Desk-un e Drejtorisë së doganave. Nga këto, 288 incidente 
dhe kërkesa shërbimi kishin të bënin me pajisje hardueri dhe probleme të rrjetit, ndërsa 12,708 
pretendime kishin të bënin me softuer dhe probleme të biznesit.
Për sa i përket mbështetjes së aplikacionit të softuerit gjatë vitit 2020, shumica e kërkesave (6,072) janë 
zgjedhur për sistemin SPDDDA. Struktura e kërkesave të zgjidhura për aplikacione më të mëdha është 
dhënë në tabelën vijuese:

Gjatë vi t 2020 janë hartuar akte të brendshme të reja dhe janë sjellë ndryshime të këtyre akteve të 
brendshme nën kompetencë të Sektorit për TIK:  
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Qasja mesatare e sistemeve dhe aplikacioneve të TIK  gjatë vitit 2020 ishte 99%.
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IV.4. 

IV.4.1. SISTEMI PËR PËRPUNIMIN E DEKLARATAVE DOGANORE

Në mars të vitit 2020, menjëherë pas fillimit të pandemisë, Sektori për TIK krijoi mjete për video 
konferencë dhe siguroi mbështetje të vazhdueshme për stafin për të kryer aktivitete të vazhdueshme 
përmes këtyre mjeteve.
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Sistemi për përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës (SPDDDA) është lëshuar në 
përdorim për procedurat e eksportit më 3 qershor 2019. Ky sistem, i cili zëvendësoi sistemin ASYCUDA, 
ofron ndërveprim dhe ndërlidhje me sistemet e informacionit doganor të BE-së, menaxhimin e 
deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës (parashtrimin, regjistrimin, pranimin, përpunimin dhe 
arkivimin), kontrollin e lëvizjes së mallrave të akcizës dhe mallrave doganore përmes shkëmbimit të 
e-mail-ve të standardizuara me operatorët ekonomikë, efikasiteti në zbatimin e kontrolleve mbi detyrimet 
doganore të mbledhura dhe të rimbursuara, akcizat, tarifat dhe detyrimet e tjera, lehtësimi i tregtisë 
përmes rrjedhës së përshpejtuar të mallrave, si dhe përmirësimi i sigurisë së zinxhirit të furnizimit, në 
përputhje me Standardet e BE-së dhe OBD-së.
Në vitin 2020, aktivitetet për përmirësimin e funksionaliteteve të SPDDDA-së vazhduan.

IV.4.2. 

IV.5.1. EXIM

Në vitin 2020, aktivitetet për promovimin e mjedisit të tarifave të integruara – MTI sistemi vazhduan. 
Aktivitetet e ndërmarra në këtë periudhë kanë të bëjnë me tejkalimin e problemeve në modulin e ri për 
menaxhimin e kuotave tarifore, tejkalimin e problemeve me ndërfaqen ndërmjet MTI dhe SPDDDA, 
analizën dhe përgatitjen e një specifikimi për azhurnimin e modulit për informacionin e tarifave të 
detyrueshme dhe eliminimin e mangësive, integrimi i nën numrave kombëtare.

IV.5. VËLLIMI I PUNËS SË KRYER 
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IV.5.2. SRKT 

Përmes sistemit One-Stop-Shop për licencat për import, eksport dhe transit të mallrave - Operatorët 
ekonomikë të regjistruar EXIM përmes 12 (nga 17 të regjistruar) organeve shtetërore, të përfshirë 
drejtpërdrejt në procesin e licencimit, mund të aplikojnë për 59 lloje të ndryshme të importit, eksportit 
dhe licencat e transitit.

Në vitin 2020, u bë një punë intensive në zhvillimin e shërbimeve të internetit që do të mundësojnë lidhjen 
dhe shkëmbimin e të dhënave ndërmjet EXIM dhe Sistemit të regjistrimit të armëve të Ministrisë së 
Brendshme. Shkëmbimi i të dhënave midis sistemeve të dy institucioneve do të bëhet përmes Sistemit të 
ndërveprimit.

Si pjesë e projektit për azhurnimin e Sistemit të ri të kompjuterizuar të transitit (SRKT), zhvillimi përfundoi 
dhe eTIR, i cili është regjistruar në sistemin e vjetër ASYKUDA.

Për të siguruar kontrolle më efikase, është përgatitur një modul i ri për monitorimin e mallrave të akcizës 
që kalojnë nëpër vend, zbatimi i të cilit filloi më 1 janar 2021.

Në vitin 2020, një modul i ri u zhvillua brenda sistemit EXIM që shërben për të regjistruar personat e 
infektuar nga Covid-19 dhe kontaktet e tyre, në përputhje me nevojat e Inspektoratit shtetëror 
sanitar dhe shëndetësor (ISSHS), në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e doganave. Të dhënat 
nga sistemi EXIM shkarkohen nga sistemi "RAAVIO" për monitorimin dhe ndalimin automatik të 
personave që përpiqen të dalin nëpër aeroportet e vendit dhe që në këtë rast kanë një zgjidhje për 
izolim. 
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Gjatë vitit 2020, Republika e Maqedonisë së Veriut, përmes Drejtorisë së doganave, kryesoi 
nënkomitetin e CEFTA-s për doganat dhe origjinën e mallrave. Gjatë kryesimit, Drejtoria e doganave 
zhvilloi një program ambicioz për të lehtësuar tregtinë midis palëve të CEFTA-s dhe gjatë presidencës 
së saj u mbajtën dy takime të nënkomitetit, 19-ti dhe 20-ti. CEFTA (Central European Free Trade 
Agreement) është një marrëveshje e tregtisë së lirë midis vendeve jo evropiane të Evropës Qendrore. 
Përveç Republikës së Maqedonisë së Veriut, anëtarët e CEFTA përfshijnë Shqipërinë, Bosnjën dhe 
Hercegovinën, Moldavinë, Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën. 

Qëllimi kryesor i Republikës së Maqedonisë së Veriut si kryetar i Nënkomitetit CEFTA ishte të 
lehtësonte tregtinë e mallrave: për të adresuar çështjet në lidhje me tregtinë rajonale me CEFTA dhe 
për të monitoruar zbatimin e AP5, për t'i kushtuar vëmendje zbatimit të Menaxhimit të rrezikut 
doganor Strategjia CEFTA 2020-2024 dhe zgjerimi i fushës, për të mbështetur aktivitetet në lidhje me 
rishikimin e aplikacioneve dhe dokumentacionit për import, eksport dhe transit, respektivisht 
kryesuesi do të mbështesë dhe inkurajojë palët për të lehtësuar aktivitetet në lidhje me transitin, 
veçanërisht kur vjen deri te transparenca, promovimi i dialogut midis sektorit privat dhe atij publik në 
CEFTA, pra forcimi i komunikimit me sektorin privat, përmirësimi i shpërndarjes dhe publikimit të 
informacionit përmes rrjeteve sociale në lidhje me procedurat e strukturave të CEFTA-s, rezultatet dhe 
përfitimet , dhe për të kërkuar mendim aktiv të sektorit privat në përdorimin e platformave të 
përshtatshme, po mbështetje e plotë iu dha bashkëpunimit të ngushtë me Nënkomitetin për bujqësi 
dhe SPS dhe Nënkomitetin për masat jo tarifore me programet e njohjes reciproke dhe çdo çështje 
tjetër me interes të përbashkët që mund të identifikohet.

Në mënyrë që të integrohet CEFTA në tregun e BE-së, janë bërë përpjekje maksimale për të filluar 
zbatimin e njohjes reciproke të OAE midis anëtarëve të CEFTA, BE-së dhe EFTA.
Rreshtimi intensiv i zhvillimit dhe rregulloreve me legjislacionin e tregtisë elektronike të BE-së është 
ndjekur intensivisht pasi ka ndryshuar plotësisht perceptimin e tregtisë në arenën e tregtisë 
ndërkombëtare.

Një diskutim është hapur gjithashtu në lidhje me zbatimin e Konventës rajonale të rishikuar për 
Rregullat preferenciale Pan-Euro-Mesdhetare (Konventa Transicionale PAM), si dhe shqyrtimin e 
zgjerimit të kumulimit të origjinës duke ndryshuar Marrëveshjet e tregtisë së lirë me Bashkimin 
Evropian, Shoqata evropiane për Shoqatën e tregtisë së lirë (EFTA) dhe Turqia.
Vëmendje e veçantë iu kushtua pasojave të grumbullimit të origjinës si rezultat i daljes së Mbretërisë 
së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, njohjes reciproke të autorizimeve për një Operator të autorizuar 
ekonomik, funksioneve të zgjeruara të Shkëmbimit elektronik sistematik të të dhënave (SEED) Vendimi 
për shkëmbimin e të dhënave në kohë reale.

Drejtoria e doganave është duke punuar në mënyrë të përhershme në mirëmbajtjen ekzistuese dhe 
prezantimin e mundësive të reja për lehtësimin dhe përshpejtimin e procedurave doganore dhe kushteve 
për zbatimin e tyre, me mbështetjen e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.

V. LEHTËSIMI DHE PËRSHPEJTIMI I PROCEDURAVE
DOGANORE 

 V.1. DREJTORIA E DOGANAVE KRYESUES I NËNKOMITETIT PËR DOGANAT DHE
s
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Të udhëhequr nga vizioni për të qenë Drejtoria e doganave kryesore në rajon, në fillim të marsit, kur të 
gjithë u prekëm dhe ishim nën presion për shkak të situatës së re me krizën e koronës, në bashkëpunim 
me të gjitha organet dhe ministritë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut kemi bërë përpjekje 
të jashtëzakonshme për të mbajtur aktivitetin ekonomik, në mënyrë që të mbajmë të hapur kufijtë në 
rajon. Si kryetarë të Nënkomitetit për doganat dhe origjinën e mallrave brenda CEFTA-s, u mor një 
iniciativë dhe e ashtuquajtura korridoret e gjelbërta, ku të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s janë të 
angazhuara për të siguruar funksionimin 24 orë në pikat kufitare për eksport dhe import të mallrave 
brenda rajonit të CEFTA-s, si dhe në pikat kufitare kryesore me Bashkimin Evropian, me përparësi për 
produktet e freskëta bujqësore dhe ushqimore, ilaçe dhe pajisje mjekësore.

Në një rishikim gjithëpërfshirës të plotë të progresit të bërë, aktivitetet aktuale dhe sfidat që po shfaqen 
dhe do të shfaqen në të ardhmen, u prezantuan hapat e mëposhtëm për zbatimin e zgjeruar të 
"korridoreve të gjelbërta" drejt kufijve të BE-së.

V.2 

V.3. s

Republika e Maqedonisë së Veriut përmes Drejtorisë së doganave është shteti i parë në CEFTA që ka filluar 
procesin e njohjes ndërkombëtare të autorizimeve të lëshuara për Operatorin e autorizuar ekonomik 
(OAE) për thjeshtimet doganore. Aktualisht, 17 kompani kanë certifikatën e OAE-së, që është një rritje në 
numrin e certifikatave të lëshuara për një operator ekonomik të autorizuar. Njohja e ndërsjellë e OAE-së si 
një hap kryesor në forcimin dhe mbrojtjen e tregtisë ndërkombëtare, duke zvogëluar kontrollet mundëson 
qarkullim më të shpejtë të mallrave dhe përparësinë e tyre të të ashtuquajturve vija të gjelbërta në të 
gjithë rajonin.

Konventat mbi procedurën përbashkët të transportit dhe mbi thjeshtimin e formaliteteve në tregtinë e 
mallrave sigurojnë një lëvizje të vetme të mallrave brenda vendeve anëtare, nga një pikë hyrëse deri në 
vendin e përfundimit të procedurës së transitit, pavarësisht nga sa shtete dhe kufi janë kalimet transite. 
Një deklaratë elektronike e transitit që fillon një procedurë transiti në çdo shtet palë të Konventës për një 
procedurë të përbashkët transiti është e pranueshme për të gjithë shtetet palë të Konventës.

Deri në dhjetor 2020, një total prej 151 certifikatave janë lëshuar për operatorët ekonomikë, të cilët 
mundësojnë hyrjen në SRKT dhe 75 miratime për obligacionet kryesore për përdorimin e një garancie 
bankare në procedurën e përbashkët të transitit.
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VI. TË HYRA TË PAGUARA 
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VII. KONTROLLI DHE ZBATIMI I LIGJEVE  

Kontrolli i zbatimit të ligjeve në 
Drejtorinë e doganave nënkupton 
zbatimin e një kontrolli efektiv kufitar 
dhe të brendshëm në mënyrë që të 
mbrojë interesat financiare të shtetit, 
mbrojtjen e qytetarëve vendas dhe të 
BE-së përmes kontrolleve doganore 
dhe të sigurisë bazuar në mbrojtjen e 
rrezikut dhe teknikat e selektivitetit 
dhe lehtësimit të fluksit legjitim të 
udhëtarëve dhe mallrave.

VII.1. MENAXHIMI ME RREZIQE 

Menaxhimi me rreziqe është një mjet themelor për kryerjen e kontrollit doganor me qëllim të profilizimit 
dhe zgjedhjes më të afërt të synimeve, pa vonesa dhe ngarkesa të panevojshme në tregtinë e ligjshme, për 
shkak të së cilës kjo zonë i nënshtrohet rregullimit dhe promovimit të përhershëm nga Drejtoria e 
doganave.
Në fushën e menaxhimit të rrezikut, aktivitetet për përcaktimin dhe profilizimin e rreziqeve dhe mënyrën 
e kryerjes së mbikëqyrjes doganore vazhduan, në përputhje me specifikat e secilës procedurë doganore 
dhe llojin e transportit.
Në vitin 2020, një numër i kritereve të rrezikut u përgatitën ose rishikuan, në përputhje me të dhënat dhe 
informacionin e marrë, si dhe në përputhje me trendet aktuale në tregtinë ndërkombëtare dhe 
ndryshimet në rregullore, në mënyrë që të lehtësojnë tregtinë, duke rritur sigurinë, respektivisht targetimi  
i dërgesave me rrezik më të lartë.
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  ZKA – Zollkriminalamt (Shërbimi gjerman doganor për kriminal)

  OLAF – European Anti-Fraud Office (Zyra evropiane për luftë kundër mashtrimeve)

  SELEC – Southeast European Law Enforcement Center (Qendra për implementimin e ligjit e Evropës juglindore) 

  RILO – Regional Intelligence Liaison Office (Zyra rajonale e inteligjencës) 

  WCO – World Customs Organizations (Organizata botërore e doganave)

  UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime (Zyra e Kombeve të bashkuara për drogë dhe kriminal) 

  EUROPOL – The European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Agjencia policore evropiane)

  INTERPOL – The International Criminal Police Organization (Organizata ndërkombëtare policore e krimit) 

  

VII.2. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

Bashkëpunimit i aftër dhe i vazhdueshëm dhe shkëmbim informacionesh me:
Shqipërinë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Bullgarinë, Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Kroacinë, Malin e Zi; 
ZKA , OLAF , SELEC , RILO , WCO , UNODC , EUROPOL , INTERPOL  
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Pjesëmarrje në 14 operacione ndërkombëtare të organizuara dhe mbështetura nga OBD, OLAF, 
Interpol, Europol, CITEC  sekretariati, SELEC dhe tjerë, të fokusuar në luftën kundër tregtisë së 
paligjshme dhe kontrabandën e kimikateve, drogës, eksplozivëve, eksplozivëve, kafshëve të egra, 
bimëve, mallrave të ndryshme që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale, mbetjet e 
rrezikshme dhe të gjitha llojet e tjera të mbeturinave, substancat që varfërojnë shtresën e ozonit, 
armët, pjesë të armëve, municione, armë zjarri, pyje, etj.

Brenda kryesisë së Nënkomitetit për doganat dhe rregullat e origjinës së CEFTA-s, programi i punës për 
vitin 2020 përfshin aktivitete për zbatimin e strategjisë rajonale të menaxhimit të rrezikut 2020-2024 dhe 
përmirësimin e sistemit të shkëmbimit të të dhënave SEED, si dhe aktivitetet fillestare për krijimin e 
profileve të përbashkët në këtë sistem.

VII.3. PROJEKTET NDËRKOMBËTARE DHE KOMBËTARE TË ZBATIMIT TË LIGJIT

Në të gjitha zyrat doganore, kontrolli doganor kryhet në bazë të selektivitetit, sipas kritereve të 
përcaktuara më parë të rrezikut. Ato postohen pas identifikimit të rreziqeve, analizës së informacionit të 
marrë nga njësitë organizative të Drejtorisë së doganave, agjencive qeveritare, sektorit privat dhe 
informacionit të disponueshëm falas. Njëkohësisht monitorohen dhe analizohen trendet moderne në 
tregti dhe mënyrat për të shmangur pagimin e taksave dhe rrezikimin e sigurisë së popullsisë. Mbledhja e 
vazhdueshme e informacionit gjithashtu azhurnon treguesit e rrezikut të kritereve individuale të rrezikut.

VII.4. REZULTATET NGA DOGANAT DHE KONTROLLI TJETËR I HYRJES, DALJES,
TRANSITIT DHE BRENDËSISË

 CITEC – The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Konventa për tregti ndërkombëtare me 

specie të rrezikuara të florës dhe faunës) 
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VII.4.1. ZBULOHEN RASTE TË TREGTISË SË PALIGJSHME ME: 
Gjatë vitit 2020:

Në vitin 2020, u parandaluan 3 përpjekje për të kontrabanduar 
rreth 5 kilogramë heroinë, 0.4 gram heroinë dhe 20 njësi kub 
metadon. 

Në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, u parandalua një 
përpjekje për të kontrabanduar rreth 5 kilogramë heroinë. Droga, e 
paketuar në 10 pako, u gjet në bunkerë të përgatitur posaçërisht 
nën parafangon e një automjeti pasagjerësh BMW, me targa të 
Maqedonisë, i drejtuar nga një shtetas maqedonas.

Në vitin 2020, 10 përpjekje për kontrabandë valutash u parandaluan, 
përkatësisht 107,200 euro.

Në seksionin e daljes në vendkalimin kufitar Tabanoc, u gjetën dhe konfiskuan 
20,000 euro.

DROGA NARKOTIKE, SUBSTANCA PSIKOTROPIKE DHE PREKURZORË 

Në vitin 2020, u parandaluan 3 përpjekje për të kontrabanduar 1,610 pako 
ilaçesh dhe 17,750 pilula për zogjtë.

Gjatë kontrollit të një automjeti transporti me targa të Shkupit, i drejtuar 
nga një shtetas maqedonas, i kryer në rrugën Dojran – Pika e kalimit 
kufitar Dojran nga Seksioni për punë operative, në një kuti kartoni të 
mbështjellë me një thes gjumi të vendosur nën shtratin në kabinën të 
automjetit, u gjetën 247 pako me ilaçe dhe 1200 copë gjilpëra mjekësore.

Gjatë kontrollit të një makine të Kosovës, të drejtuar nga një shtetas turk, 
në pikën e kalimit kufitar të Autostradës Tabanoc, ekipet mobile doganore 
gjetën ilaçe të padeklaruara nën sediljen e shoferit dhe në bagazhet 
personale - 2,468 tableta, 124 kapsula dhe 5 kremra.

TREGTIM I PAAUTORIZUAR I BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE

 
    TRANSFERIM I PALIGJSHËM I PARAVE TË GATSHME DHE LETRAVE ME VLERË
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Në vitin 2020, u parandaluan 8 përpjekje për të kontrabanduar 1,435 
copë, 586 kilogramë produkte ushqimore, 54,000 kapsula të shtojcave 
dietike, 195 litra shurup për humbje peshe, 19 kilogramë suplemente 
dietike, 48 kilogramë kafe dhe 213 kilogramë ushqim për kafshë.

Gjatë kontrollit të mallrave me origjinë nga Republika e Turqisë,  
destinuar për një importues nga Gostivari, i deklaruar për zhdoganim 
importi në zyrën doganore Tetovë, të padeklaruara 469 kg llokum, 67 kg 
ngjitës ushqimor, 5 kg ngjyrues ushqimi, 7 kg pishmanije dhe 13 kg hallvë.

Gjatë kontrollit të një furgoni të pasagjerëve maqedonas, i drejtuar 
nga një shtetas maqedonas, në pikën e kalimit kufitar në 
Autostradën Tabanoc, ekipet mobile doganore gjetën 219 
kilogramë ushqim të maceve dhe qenve të padeklaruar në kuti 
kartoni dhe çanta në bagazhin e automjetit. 

TREGTIM I PALIGJSHËM I PRODUKTEVE USHQIMORE

G

Në vitin 2020, në 6 raste, u parandaluan përpjekjet për të kontrabanduar 64,350 
cigare dhe 114 kilogramë duhan.

Në 2 aksione të Drejtorisë së doganave në bashkëpunim me Inspektoratin 
shtetëror të tregut, të kryera në objektet e shitjes me pakicë dhe tregjet e 
gjelbërta në territorin e Shkupit dhe Tetovës, u sekuestruan gjithsej 113 kilogram 
duhan të prerë dhe 415 kuti cigare.

Në pikën e kalimit kufitar Qafëthanë, gjatë kontrollit të një makine maqedonase 
të drejtuar nga një shtetas maqedonas, nëpunësit doganor gjetën 100 kg duhan 
nargjile me aromë, një pjesë në bagazhin e zonës së gomave rezervë të mbuluara 
me rroba dhe një pjesë në çantat e ushqimit të qenve dhe në sediljen e përparme 
të pasagjerit të mbuluar me veshje.

 
                     TREGTIM I PALIGJSHËM I CIGAREVE DHE PRODUKTEVE TË TJERA TË DUHANIT   

Në Aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, gjatë kontrollit të bagazhit të 
kontrolluar, 197 kuti cigare me pulla akcize maqedonase u gjetën te një shtetas 
maqedonas - pasagjer në linjë për në Kopenhagë.

RAPORTI VJETOR PËR VITIN 2020



34

Në vitin 2020, 13 përpjekje për të kontrabanduar 2,332 tekstile të 
përfunduara dhe aksesorë mode ishin parandaluar.

Në pikën e kalimit kufitar në Autostradën Tabanov, gjatë kontrollit 
të një furgoni udhëtarësh me targa të Maqedonisë, i drejtuar nga 
një shtetas maqedonas, u gjetën 139 copë veshje sportive 
(pantallona të shkurtra, bluza, tuta dhe bluza).

Në vitin 2020, u parandaluan 4 përpjekje për të kontrabanduar 
1,239 copë kozmetikë, parfume dhe produkte higjienike.

Në pikën e kalimit kufitar Bogorodicë, gjatë kontrollit të një 
automjeti me targa maqedonase, i drejtuar nga një shtetas 
maqedonas, u gjetën gjithsej 669 copë produkte të kujdesit për 
flokët (ngjyrë, zbardhues, serum dhe maskë).

Në hyrje të vendit në pikën e kalimit kufitar Bogorodicë, gjatë 
kontrollit të një kamioni slloven, i drejtuar nga një shtetas boshnjak, 
18 pallto leshi të grave të padeklaruara u gjetën në kabinën e 
kamionit të vendosur në çanta në ndarjet dhe në shtratin e sipërm .

Në hyrje të vendit, në pikën e kalimit kufitar Bogorodicë, gjatë 
kontrollit të një kamioni shqiptar me mallra nga Turqia i destinuar 
për importues nga Shqipëria, u gjetën 480 palë këpucë sportive me 
marka tregtare, të cilat dyshohet se shkelin të drejtat e pronës 
intelektuale.

Në Aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, gjatë kontrollit të 2 paketimeve 
të kartonit në pronësi të një shtetasi turk i cili mbërriti me fluturim nga 
Stambolli, u gjetën 283 copë pajisje HTZ (doreza, helmeta, këpucë dhe 
jelekë).

TREGTI E PALIGJSHME E VESHJEVE, AKSESORËVE TË MODËS, TEKSTILEVE 
DHE LËNDËVE TË PARA

TREGTI E PALIGJSHME E KOZMETIKËS, PARFUMEVE,
PRODUKTEVE TË HIGJIENËS
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Në vitin 2020, u parandaluan 27 përpjekje për të kontrabanduar 
8,306 copë mallra të ndryshme.

Në pikën e kalimit kufitar Bllacë, gjatë kontrollit të një makine me 
targa të Maqedonisë, e drejtuar nga një shtetas maqedonas, në 
hapësirën e bagazhit të gomës rezervë dhe brenda automjetit, u 
gjetën 250 orë inteligjente " Intelligence Healh Bracelet " dhe 150 
"i7 Mini" kufje.

Gjatë kontrollit të një furgoni të pasagjerëve maqedonas i drejtuar 
nga një shtetas maqedonas, 480 litra raki shtëpiake të rrushit dhe 
40 litra raki mastika shtëpiake u gjetën nga oficerët e policisë nga 
SPB Veles, të cilat janë dorëzuar ekipeve mobile doganore për 
procedurë të mëtejshme, sepse personi nuk është i regjistruar si 
fermer - prodhues i vogël i pijeve alkoolike.

TREGTIA E PALIGJSHME E LLOJEVE TË TJERA TË MALLRAVE

MALLRAT E AKCIZËS NË QARKULLIM TË BRENDSHËM

Gjatë kontrollit të valixheve të një shtetasi maqedonas i cili mbërriti me 
fluturim nga Stambolli, u zbuluan 26 orë të padeklaruara dhe 2 sete orësh 
me zinxhir.

Në hyrje të vendit në pikën e kalimit kufitar Deve Bair, gjatë kontrollit të 
një kamioni Bullgar të drejtuar nga një shtetas maqedonas, u gjet 
piroteknikë e padeklaruar nga ekipet mobile doganore - 660 fishekzjarrë, 
në një frigorifer portabël në kabinën e automjetin.

Në Aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, gjatë kontrollit të bagazhit të një 
shtetasi britanik i cili mbërriti në një fluturim nga Stambolli, u gjetën 49 
copë bizhuteri për gra (zinxhirë, byzylykë, vathë, unaza, pllaka dhe karficë 
zbukurimi) dhe 1 qese zirkone.
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VII.4.2. MBROJTJA E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

VII.4.3.KONTROLLI I ZHDOGANIMIT TË MALLRAVE

VII.4.4. DEVIZA TË RAPORTUARA 

Në vitin 2020, 69,520 copë mallra u ndaluan përkohësisht në 26 veprime për shkak të dyshimit të 
arsyeshëm për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale. Lidhur me origjinën e mallrave të ndaluar 
përkohësisht mbi këtë bazë, Turqia dominon me rreth 90% dhe Republika Popullore e Kinës me 7%.

Gjatë kontrollit të drejtpërdrejtë doganor, janë zbuluar 26,621 raste kur janë dorëzuar dokumente të 
papërshtatshme, mosrespektim i masave të politikës tregtare (dokumente të pavlefshëm, të falsifikuar 
dhe të tjerë të papërshtatshëm). Në këtë mënyrë, importuesit janë përpjekur të shmangnin pagimin e 
rreth 497.68 milion denarëve në emër të detyrimeve të importit.
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Kontrolli post-doganor përfshin kontrollin e shoqërive tregtare pas zhdoganimit, si dhe mbikëqyrjen e 
mbajtësve të autorizimeve për procedurat doganore me efekt ekonomik, autorizimet për procedurat 
doganore të thjeshtuara, licencat e akcizës, etj. 

Në emër të pagesës shtesë të detyrimeve të importit dhe TVSH-së, Drejtoria e doganave miratoi 1,680 
vendime në shumën totale prej rreth 435,10 milion denarë, nga të cilat:

VII.4.5. 

VII.4.6.  PAGESA SHTESË E DETYRIMEVE TË IMPORTIT DHE AKCIZËS
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VII.4.7. PADI PENALE 

VII.4.8. KUNDËRVAJTJE DOGANORE, TË DEVIZAVE DHE AKCIZAVE 
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VIII. TRANSPARENCA DHE BASHKËPUNIMI
NË FUSHËN E DOGANAVE

VIII.1. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN

VIII.1.1.NGJARJE TË RËNDËSISHME

Transparenca e një institucioni është thelbësore në krijimin e marrëdhënieve të mira me të gjitha grupet 
e synuara dhe ndërtimin e një publiciteti të favorshëm, imazhit të mirë institucional dhe parandalimit ose 
zgjidhjes së ngjarjeve të padëshirueshme. Në këtë drejtim, në vitin 2020, u publikuan njoftime të rregullta 
për aktivitetet e Drejtorisë së doganave, risitë e paraqitura në operacionet doganore, si dhe për zbulimin 
e mallrave të padeklaruara dhe të falsifikuara dhe mashtrimet doganore.

SHËNOHET 26 JANARI 
Dita Ndërkombëtare e doganave - nën slloganin 
"Doganat kujdesen për qëndrueshmërinë e 
qytetarëve, prosperitetin dhe planetin"

28 VJET DREJTORIA E DOGANAVE 

Me këtë rast, Gjoko Tanasoski, Drejtor i 
Drejtorisë së doganave, tradicionalisht 
shpërbleu letra falënderimi nga Kunio 
Mikuria, Sekretari i përgjithshëm i OBD-së 
personave, institucioneve dhe organizatave, 
të cilët me aktivitetet dhe meritat e tyre 
spikasin me veprime proaktive për të siguruar 
progres të qëndrueshëm për qytetarët, 
shoqërinë dhe planetin. Në njohje të 
përkushtimit dhe angazhimit maksimal, 
nëpunësit doganorë gjithashtu morën një 
letër falënderimi, të cilët janë spikatur 
veçanërisht në mbështetjen e dhënë për 
zbatimin e Sistemit të ri për përpunimin e 
deklaratave doganore dhe dokumenteve të 
akcizës (SPDDDA) dhe ndryshimin në 
transformimin digjital.

14 prilli shënoi 28 vjet të mëvetësisë së 
Drejtorisë së doganave, sovranitetin dhe 
kontrollin e fituar mbi territorin doganor të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për 
shkak të mungesës së mundësisë që Dita e 
Drejtorisë së doganave të festohet në 
mënyrën tradicionale, vitin e kaluar ajo u 
shënua me një video mesazh nga drejtori, i cili 
theksoi rezultatet e arritura. Ministri i 
financave dhe Sekretari i përgjithshëm i 
Organizatës botërore të doganave, Kunio 
Mikuria, gjithashtu uruan nëpunësit doganor 
për festën.

Me rastin e festës së doganës, punonjësit e 
Drejtorisë së doganave dhuruan fonde si 
pjesë e aksionit humanitar që kryhet çdo vit. 
Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut nga 
mjetet e mbledhura në vlerë prej 111,400,00 
denarë, 50 pako me produkte ushqimore u 
janë dhuruar të moshuarve dhe të paaftëve.
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LËSHOHET NË PËRDORIM 
VENDKALIMI KUFITAR 

DREJTORIA E DOGANAVE ME REZULTATIN MË TË LARTË NË RAPORTIN E KOMISIONIT EVROPIAN 
PËR VITIN 2020

Vendkalimi kufitar Bellanoce – Stançiq, i cili lidh rajonet e 
Kumanovës dhe Gjilanit në Kosovë, është hapur 
zyrtarisht. Vendkalimi u mundëson qytetarëve nga 
komunat fqinje në të dy vendet që të lidhen dhe pritet të 
përmirësojë komunikimin e biznesit dhe tregtinë.

Vendkalimi kufitar u ndërtua me fonde nga BE-ja, përmes 
programit IPA. Struktura kushton 1.2 milion euro, 
siguruar nga BE-ja me 10 përqind mbështetje të shtetit. 
Ndërtimi i rrugës nga fshati Sllupçan deri në vendkalimin 
kufitar Bellanoc në gjatësi prej 15 km është financuar nga 
shteti dhe kushton 6 milion euro.

Drejtoria e doganave, si pjesë e përgatitjeve për pranimin e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, 
vazhdimisht prezanton sisteme të reja informacioni në lidhje me 
zbatimin e procedurave doganore.

Prova e veprimtarive të ndërmarra me sukses për lehtësimin e 
procedurave doganore është njohja që Drejtoria e doganave mori 
në raportin e KE-së të këtij viti për progresin e Republikës së 
Maqedonisë Veriut në anëtarësimin në BE.                     

Kapitulli 29 - Bashkimi doganor ka rezultatin më të lartë të dhënë në këtë raport me përfundimin 
se Drejtoria e doganave ka bërë përparim të mirë në vitin paraprak dhe mban një nivel të mirë të 
përgatitjes në fushën e Bashkimit doganor.

Koncepti i doganave digjitale është tashmë një realitet dhe shënohet në raportin e KE-së ku 
thuhet "Vendi ka kompletuar, aplikuar dhe mirëmbajtur një sistem të ri elektronik për 
përpunimin e deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës (SPDDDA)".

Raporti gjithashtu thekson se është krijuar një qendër me një ndalesë për kontrollin kufitar me 
Serbinë ("One Stop Shop"), që rezulton në zbulimin e niveleve më të suksesshme të aktiviteteve 
të paligjshme ndërkufitare, duke rritur kështu sigurinë.

Përafrimi i mirë i legjislacionit doganor me legjislacionin e BE-së, përfshirja e konceptit të 
Operatorit të autorizuar ekonomik (OAE), bashkëpunimi i përmirësuar ndërinstitucional, 
pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare për të luftuar trafikimin e paligjshëm të drogës, 
falsifikimin dhe mallrat e akcizës, armët , eksplozivë, mbetje të rrezikshme dhe kimikate, kafshët 
e egra dhe bimët, të mirat kulturore dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore, etj.
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VIII.1.2. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Ambasada Britanike ka dhuruar një skaner të ri të sofistikuar të automjeteve. 
Dedikuar për ekipet mobile si një mjet standard që përdoret në operacionet 
e përditshme.

Përmes programit EXBS të Ambasadës së SHBA-ve, Drejtoria e doganave pranoi një 
dhurim të pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve teknike që shërbejnë si shtesë për 
përmirësimin e kapacitetit të sistemit të kontrollit. 

DONACIONE 

Zyra e Kombeve të bashkuara për drogat dhe krimin (UNODC) i ka dhuruar pajisje 
mbrojtëse personale me vlerë 5,000,00 dollarë Drejtorisë së doganave për oficerët e 
uniformuar të Policisë kufitare dhe Drejtorisë së doganave për mbrojtje adekuate në 
kryerjen e detyrave të tyre të rregullta në të dy shërbimet në kushte pandemie me 
Covid 19.

JANË MBAJTUR TAKIME PUNE  
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Takim dypalësh me përfaqësues të lartë të Doganave Austriake i cili prezantoi detaje mbi aktivitetet e 
ardhshme të projektit të ri IPA i cili do të përqendrohet në Kapitujt 16 - Taksat dhe 29 - Bashkimi Doganor, 
dhe i cili do të realizohet me ndihmën e ekspertëve të Austrisë.

Takimi i pestë rajonal joformal i drejtorëve të administratave doganore nga Ballkani Perëndimor i mbajtur 
në Ohër me qëllimin kryesor të përgatitjes së një qasjeje të përbashkët të shërbimeve doganore në rajon 
për të promovuar bashkëpunimin ekonomik dhe adresuar problemet në Ballkanin Perëndimor.

Vizitë pune e ambasadorit Hollandez Dirk Jan Kopp, ku Republikës së Maqedonisë së Veriut iu dha 
mirënjohje për progresin e arritur në periudhën e kaluar, dhe vëmendje e veçantë i është kushtuar 
progresit të Drejtorisë së doganave në të gjitha fushat, veçanërisht në fushën e digjitalizimit dhe zhvillimit 
të sistemeve të informacionit drejt arritjes së një ambienti të plotë pa letër.

Bashkimi Evropian dhe Ministria federale gjermane për bashkëpunim ekonomik zhvilluan një takim 
fillestar virtual për një projekt të ri "Mbështetje për integrimin ekonomik rajonal" i cili synon të forcojë 
marrëdhëniet tregtare dhe të thellojë më tej integrimin ekonomik midis palëve të CEFTA-s.

Takim me UNODC për të informuar dhe rënë dakord mbi aktivitetet e përbashkëta brenda një projekti 
rajonal për të promovuar shtetin e së drejtës dhe qeverisjen e mirë përmes masave të synuara të kontrollit 
kufitar në porte dhe aeroporte.

Takim protokollor ndërmjet Drejtorit të Drejtorisë Doganore me Emma Harper, përfaqësuese e Ambasadës 
Britanike në Shkup, në të cilën theks i veçantë u vu në bashkëpunimin e suksesshëm midis Doganave 
Maqedonase dhe Britanike, si dhe planet e ardhshme për veprime të intensifikuara për të lehtësuar 
transportin dhe tregtinë.

Në bashkëpunim me Komisionin ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) dhe Bankën 
Botërore, Drejtoria e doganave priti Konferencën e tretë vjetore mbi Sistemin e shkëmbimit të të dhënave 
me një ndalesë në Ballkanin Perëndimor, e cila u mbështet nga vendet nga Ballkani Perëndimor për të 
lëvizur drejt integrimit evropian dhe më pranë standardeve për shkëmbimin e informacionit digjital, në 
lidhje me trajtimin e pasojave të pandemisë Covid-19 në tregti dhe transport.

Takim protokollor midis Drejtorit të Drejtorisë së doganave me Georgi Hristov, Konsull bullgar në Shkup 
dhe Martin Zahariev, Atashe. Në takim, Drejtori prezantoi projektet dhe planet e ardhshme të Drejtorisë 
së doganave për përmirësimin e infrastrukturës dhe modernizimin e pikave kufitare në Republikën e 
Bullgarisë, me qëllimin përfundimtar të lehtësimit të transportit dhe tregtisë.

28.01.2020 

28.02.2020 

03.03.2020  

28.07.2020 

12.08.2020  

06.10.2020  

27-28.10.2020 

10.12.2020 
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GJATË VITIT 2020, DREJTORIA E DOGANAVE KRYESOI NËNKOMITETIN

27.02.2020   Në kuadër të konferencës së CEFTA-s "Duke shikuar prapa ecim përpara" të mbajtur në shkurt 
në Tivat, Mali të Zi, organizuar nga GIZ, CEFTA dhe Komisioni Evropian, Gjoko Tanasoski, Drejtor i Drejtorisë 
së doganave, si panelist dhe kryesues i Nënkomitetit për dogana të CEFTA-s prezantoi arritjet e Drejtorisë 
së doganave në fushën e lehtësimit të tregtisë dhe digjitalizimit.

20.03.2020  Me iniciativë të Drejtorisë së doganave, 
një takim ekspertësh - përfaqësues të anëtarëve të 
CEFTA-s, Sekretariatit të CEFTA-s, Këshillit të 
bashkëpunimit rajonal, Komunitetit të transportit, 
Drejtorisë së përgjithshme për zgjerimin e BE-së dhe 
Drejtorisë së përgjithshme të tatimeve dhe doganave 
u mbajt përmes unionit video konferencë. Qëllimi i 
takimit ishte sigurimi i transitit falas brenda CEFTA-s 
(krijimi i të ashtuquajturve "Korridore të gjelbërta"), 
posaçërisht për mallrat bazë - furnizime mjekësore 
dhe ushqim, bashkëpunim me agjencitë e përfshira 
në zhdoganimin e mallrave, shkëmbim elektronik i 
informacionit para ardhja e mallrave bazë midis 
anëtarëve të CEFTA-s dhe lidhja e mundshme me 
vendet anëtare të BE-së.
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14.05.2020  Takimi i 19-të me Nënkomitetin CEFTA për doganat dhe origjinën e mallrave u mbajt për të 
filluar njohjen ndërkombëtare të Certifikatës së Operatorit të autorizuar ekonomik – OAE në nivelin e 
CEFTA-s. Takimi gjithashtu shprehu kënaqësinë me krijimin dhe funksionimin e shpejtë të "Korridoreve të 
gjelbërta" deri më tani, dhe diskutoi zbatimin e të njëjtave korridore në të ardhmen për mallrat e 
operatorëve të autorizuar ekonomikë dhe mallrat që prishen lehtë. 

07.07.2020  Në takim bazuar në përvojat pozitive dhe pritjet e realizuara, jo vetëm të shërbimeve 
doganore, por edhe të të gjithë aktorëve të përfshirë në tregtinë ndërkombëtare, u konkludua se 
"Korridoret e gjelbërta" të prezantuara dhe funksionale duhet të qëndrojnë në veprim edhe në të 
ardhmen, deri në fund të pandemisë.

22.09.2020   Në vizitën zyrtare të përfaqësuesve të lartë të Sekretariatit të CEFTA-s, Komunitetit të 
transportit të BE-së dhe Këshillit të bashkëpunimit rajonal, u prezantuan masat e ndërmarra me sukses për 
të lehtësuar tregtinë në kushtet e krizës shëndetësore në vendkalimin kufitar Tabanoc.

29.09.2020  Një takim konsultativ u mbajt përmes video konferencës për të rënë dakord mbi aktivitetet 
për të lehtësuar më tej lëvizjen e mallrave, të cilat do të mbulohen nga Plani i ardhshëm shumëvjeçar i 
veprimit - Zona ekonomike rajonale 2021-2024 (MAP REA 2021-2024)

17.10.2020  Takimi i 20-të i Nënkomitetit për doganat dhe rregullat e origjinës u mbajt, në të cilin u takuan 
anëtarët e Nënkomitetit për drejtoritë e doganave të palëve të CEFTA-s në mënyrë që të hapnin një debat 
mbi zbatimin e Konventës rajonale të rishikuar për rregullat Pan-Euro-Mesdhetare (Konventa PEM), si dhe 
të marrin në konsideratë mundësinë e shtrirjes së grumbullimit të origjinës duke ndryshuar marrëveshjet 
e tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian, Shoqatën evropiane të tregtisë së lirë (EFTA) dhe Turqinë.
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05.11.2020  Takimi i ministrave të ekonomisë të Procesin e Berlinit për Ballkanin Perëndimor ku rezultatet 
e arritura u prezantuan brenda Planit shumëvjeçar të veprimit për Zonën ekonomike rajonale me theks të 
veçantë në tregtinë elektronike ndërkufitare.

12.11.2020  Takimi i shtatëmbëdhjetë i Nënkomitetit për tregti, industri, dogana dhe tatime midis 
Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian u mbajt përmes video konferencës. Ai është 
forumi më i lartë për dialog dhe shkëmbim eksperience mbi progresin e bërë në fushën e integrimit 
evropian dhe miratimin e Acquis Communitaire.

17.12.2020  Një panel diskutimi u mbajt në konferencën "Java e kushtuar CEFTA-a" i cili shqyrtoi të gjitha 
aktivitetet e ndërmarra për të adresuar sfidat e pandemisë me Covid-19, në mënyrë që të zvogëlojë 
pasigurinë dhe rënien e aktivitetit ekonomik.

VIII.1.3. BASHKËPUNIMI DOGANOR

GRANT NGA KOREJA E JUGUT PËR NJË DREJTORI TË DOGANAVE MODERNE DIGJITALE 

DREJTORI I DREJTORISË SË DOGANAVE NË NJË TAKIM ME DREJTORËT
E PËRGJITHSHËM TË ADMINISTRATAVE DOGANORE TË MBARË BOTËS 

Më 2 qershor 2020, filloi projekti 
"Modernizimi i Drejtorisë së doganave të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut", i 
cili u financua nga Qeveria e Koresë së 
Jugut në mënyrë që të mbështesë 
ndërtimin e kapaciteteve të Drejtorisë së 
doganave të Maqedonisë së Veriut, 
veçanërisht në fushën e dërgesave të 
shpejta, zbulimi i flukseve të paligjshme 
financiare, si dhe analiza e rrezikut në 
tregtinë elektronike.

Më 25.06.2020, u mbajt një takim i Drejtorëve të përgjithshëm të Organizatës botërore të doganave (OBD). 
Në vazhdën e pandemisë Covid-19, takimi u mbajt përmes video konferencës. Në takim, pas komenteve të 
Kryetarit të Këshillit dhe Sekretarit të përgjithshëm të OBD-së, ndryshimet e propozuara në Sistemin e 
harmonizuar - versioni 2022 u pranuan në një procedurë të shkurtuar, të cilat u miratuan nga Komiteti i 
sistemit të harmonizuar. Rekomandimet nga sesioni i 103-të i Komitetit të financave u miratuan dhe zgjatja 
e mandateve për pozicione të caktuara menaxheriale në trupat punues të Këshillit u konfirmuan dhe 
emërimet për strukturat e punës përgjegjëse për çështjet në fushën e politikave, revizionit dhe financat.

Më 13.11.2020, Takimi i gjashtë vjetor dhe takimi i pestë teknik u mbajtën brenda grupit të bashkëpunimit 
të aeroporteve të Evropës Juglindore (CGSEEA). CGSEEA u krijua me sugjerimin e grupit të aeroporteve të 
„Pompidou Group's Airports Group“ për të zhvilluar aktivitete rajonale të përshtatura për nevojat specifike 
të aeroporteve në Evropën Juglindore. 

TAKIMI I GJASHTË VJETOR DHE TAKIMI I PESTË TEKNIK I GRUPIT
TË AEROPORTEVE TË EVROPËS JUGLINDORE
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VIII.1.4. BASHKËPUNIMI NDËRINSTITUCIONAL 

Më 10.12.2020, u mbajt Takimi i 137-të i jashtëzakonshëm virtual i Këshillit të drejtorëve të administratave 
doganore, në të cilin u diskutuan çështje nga disa tema dhe u përcaktuan drejtimet për aktivitetet e 
ardhshme. Takimi diskutoi raportet e komiteteve të ndryshme të OBD-së, të cilat i nënshtrohen miratimit 
nga Këshilli.

TAKIMI I 137 I KËSHILLIT TË DREJTORËVE TË ADMINISTRATAVE
DOGANORE TË ORGANIZATËS BOTËRORE TË DOGANAVE

17.09.2020  Takim pune i mbajtur ndërmjet përfaqësuesve të Drejtorisë së doganave dhe Zëvendës 
Kryeministrit për çështjet evropiane Nikola Dimitrov - Sekretariati për Çështjet Evropiane.

24.09.2020   Është mbajtur prezantimi/trajnimi i punonjësve të Inspektoratit shtetëror sanitar dhe 
shëndetësor, për modulin e ri RAVIO i cili u zhvillua brenda sistemit EXIM dhe shërben për monitorimin 
automatik dhe ndalimin e njerëzve që përpiqen të dalin nga aeroportet nga shteti, të cilët në këtë rast kanë 
një vendim për izolim. Ky modul është zhvilluar në përputhje me nevojat e Inspektoratit sanitar dhe 
shëndetësor shtetëror, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e doganave.

19.11.2020  Ligjëratë e mbajtur online për studentët e vitit të 3-të në Fakultetin ekonomik pranë 
Universitetit "Goce Delçev" nga Shtipi nga drejtori i Drejtorisë së doganave.

07.12.2020   U mbajt takimi i 5-të i Komitetit kombëtar për lehtësimin e tregtisë, në të cilin u njoftua 
përfshirja e një ambienti plotësisht pa letër për të gjitha procedurat doganore.

09.12.2020  Takimi i parë i Komitetit drejtues të projektit për zhvillimin dhe zbatimin e projektit të ri 
Kombëtar me një ndalesë (NSW) u mbajt përmes video konferencës, kryesuar nga Zëvendës Kryeministri 
për çështjet ekonomike Fatmir Bytyqi. Drejtoria e doganave është bartësi dhe koordinatori kryesor i 
aktiviteteve në këtë projekt, i cili është realizuar si një komponent brenda Projektit të lehtësimit të tregtisë 
dhe transportit në Ballkanin Perëndimor, i financuar me një hua e Bankës botërore.

16.12.2020  Përmes një platforme online, përfaqësuesit e institucionit morën pjesë në debatin publik mbi 
"Strategjia për reformën e sistemit tatimor 2021-2024", organizuar nga Ministria e financave. Institucionet 
e RMV-së kontribuon në përgatitjen e Strategjisë dhe do të përfshihen në zbatimin e saj Ministria e 
financave, Drejtoria e të hyrave publike, Drejtoria e doganave, Drejtoria e inteligjencës financiare dhe 
Drejtoria e policisë financiare.

18.12.2020  Drejtori i Drejtorisë së doganave, Gjoko Tanasoski, mbajti një ligjëratë në internet për 
studentët në Universitetin "Nënë Tereza" me qëllim që të njihen me risitë që Drejtoria e doganave 
prezanton në proceset e punës. Ligjëratat e mbajtura për studentët nga institucionet e arsimit të lartë janë 
pjesë e aktiviteteve të përbashkëta të përshkruara në memorandumet e bashkëpunimit përmes të cilave 
ruhet simbioza e shkencës dhe praktikës.
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VIII.1.5. BASHKËPUNIMI ME KOMUNITETIN E BIZNESIT 
Për të forcuar bashkëpunimin me komunitetin e biznesit, i cili është një faktor kryesor për ndërtimin e 
besimit, promovimin e qeverisjes së mirë dhe përshpejtimin dhe thjeshtimin e procedurave doganore, u 
mbajtën disa takime.

06.02.2020  Drejtori i Drejtorisë së doganave bëri një vizitë pune në Komunën e Dellçevës, një qytet në kufi 
me një shtet anëtar të BE-së, në mënyrë që të njohë biznesmenët me risitë në operacionet doganore që 
synojnë lehtësimin e lëvizjes kufitare të udhëtarëve dhe mallrave. Gjatë vizitës në kompanitë "Krzno 
DOOEL", një kompani për prodhimin e rrobave të punës dhe "Alpi Kom", një kompani që merret me 
prodhimin e elementeve të rimesos dhe rimeso të grimcuar, u bë një prezantim i proceseve të prodhimit 
të punës dhe u diskutua situata dhe klima e biznesit në vend.

18.02.2020  Drejtori i Drejtorisë së doganave vizitoi fabrikën për pjesë automobilistike "Telamon" e cila 
konsiderohet si një nga kompanitë më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, me seli në Evropë në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut. Në takim u vu theksi në thjeshtimin e mëtejshëm të procedurave doganore dhe 
fillimin e zbatimit të zhdoganimit lokal brenda fabrikës.

19.03.2020  – Është mbajtur një takim në Ministrinë e ekonomisë midis përfaqësuesve të Ministrisë së 
financave, Ministrisë së doganave, Inspektoratit shtetëror të tregut dhe prodhuesve nga industria 
ushqimore.

19.03.2020  Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave mori pjesë në një takim me eksportuesit më 
të mëdhenj nga vendi të cilët u prekën drejtpërdrejt nga situata e re në lidhje me pandeminë Covid-19, e 
cila u zhvillua në ambientet e Odës ekonomike. 

26.06.2020  Një takim online është mbajtur me organin këshillues në Drejtorinë e doganave për projektet 
e ardhshme. Përfaqësuesit u informuan për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit doganor digjital dhe 
e-dogana, zhvillimin e një sistemi të ri me një ndalesë - EXIM dhe planet e ardhshme për modernizimin dhe 
digjitalizimin e mëtejshëm të punës së Drejtorisë së doganave.
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01.10.2020  - Drejtori i Drejtorisë së doganave mori pjesë në takimin tradicional me transportuesit, i cili u 
përqendrua në sfidat dhe pasojat e pandemisë me Covid-19. Drejtori theksoi rëndësinë e bashkëpunimit 
të ndërsjellë me të gjitha organet dhe ministritë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku u 
bënë përpjekje të jashtëzakonshme për të ruajtur aktivitetin ekonomik në mënyrë që të mbahen të hapur 
kufijtë në rajon gjatë krizës me virusin korona. 

26.11.2020   - Drejtori i Drejtorisë së doganave hapi zyrtarisht ditën e dytë të konferencës së tregtisë 
elektronike. Theks u vu në tregtinë elektronike ndërkufitare dhe tregun e përbashkët rajonal, i cili do t'i 
hapë rrugën vendit tonë për të thelluar integrimin ekonomik rajonal dhe tregun e BE-së në të ardhmen.

03.12.2020  Si pjesë e aktiviteteve të rregullta për intensifikimin e kontakteve me sektorin e biznesit në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, Drejtori i Drejtorisë së doganave bëri një vizitë pune në "Tekstil 
Teknik", "Grand Tex LTD", dhe "Bioreaser - M". Qëllimi i vizitës ishte njohja me proceset e punës së 
kompanive dhe u diskutua për situatën aktuale dhe klimën e biznesit në vend.

06.12.2020  Drejtori i Drejtorisë së doganave së bashku me Fatmir Bytyqin, Zëvendës Kryeministër i 
ngarkuar me çështjet ekonomike, koordinimin e resorëve ekonomik dhe investimet, dhe Konstantin 
Georgieski, Kryetari i Komunës së Ohrit zhvilloi vizita pune në ndërmarrjet “ASP-PAK" , "LTH - Shkritore" 
dhe "Kostal" nga Ohri. Qëllimi i vizitës së ndërmarrjeve ishte njohja me proceset e tyre të punës, njohja e 
përfaqësuesve të kompanive me projektet e ardhshme të Qeverisë dhe Drejtorisë së doganave, si dhe 
mundësitë e zbatimit të procedurave të thjeshtuara doganore.

14.12.2020 – Në organizim të Odës ekonomike të Maqedonisë, për të vazhduar promovimin e materialit 
punues nën moton "Për një ekonomi më të fortë maqedonase në periudhën pas Covid-19" në vendkalimin 
kufitar Tabanoc u mbajt një konferencë për shtyp mbi "Hapat me përparësi për të rritur aktivitetin 
ekonomik dhe rritjen e eksportit". Drejtoria e doganave, si një partner i dëshmuar i komunitetit të biznesit, 
ka bërë përpjekje gjatë gjithë vitit të kaluar për të lehtësuar eksportin e operatorëve ekonomikë dhe për të 
siguruar transit të papenguar të mallrave. 
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VIII.2. 

Klasa "A" është informacioni që kërkon veprim të menjëhershëm nga një zyrë ose ekip mobil.
Klasa "B" është informacion që kërkon shqyrtim të mëtejshëm të mëtutjeshëm nga seksionet tjerë në 
Sektorin për kontroll dhe hetim ose nga seksione tjerë në Drejtorinë e doganave. 
Klasa "C" është informacion që nuk mund të përdoret, respektivisht telefonatat për raportimin e vonesave 
nga kompanitë e transportit, ankesat ose vlerësimet e procedurave doganore.
Informacioni i klasës "J" i përcillet Sektorit për standarde profesionale, i cili u referohet ankesave të 
qytetarëve për punë korruptive dhe joprofesionale të nëpunësve doganorë.
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