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PËRMBLEDHJA E OBJEKTIVAVE 

 
Misioni i ASK  është të sigurojë të dhënave cilësore,  në kohë dhe statistika zyrtare relevante të cilat i 
përmbushin nevojat e të gjithë shfrytëzuesve në sektorin privat e publik të Kosovës si dhe 
institucionet partnere ndërkombëtare.  
 
Ligji për Statistika dhe strategjia e planit pesëvjeçar (POS) të ASK-së specifikon se çfarë përmban 
Programi Vjetor i Statistikave Zyrtare (APOS). Objektiva operative e planit- të arrihet një shfrytëzim 
më i mirë i burimeve përmes efikasitetit organizativ në kuadër të  kornizës ekzistuese të burimeve-  
duhet të realizohet  në kuadër të objektivave dhe prioriteteve të planit pesëvjeçar. Kështu që kur 
APOS përcakton prioritetet operative të POS-it,   këtë përcaktim e bën duke synuar të arrijë 
efikasitet, produktivitet dhe rritje cilësore në sistemin statistikor  dhe të përmbush kërkesat e 
shfrytëzuesve dhe  standardet e BE-së. 
 
Për vitin 2013, APOS 20131 vendos objektivat operative (seksioni 6.2)  të cilat aktualisht janë duke u 
realizuar dhe do të vlerësohen më 2014. 
 
Në seksionin 4.3  POS-i pesëvjeçar cakton  prioritetet  e tij strategjike, e cila paraqet kornizën e punës 
në kuadër të së cilës vepron APOS. ASK duhet që gjatë periudhës strategjike 2013-2017 (sipas 
renditjes së prioriteteve) të: 
 

1. Të fuqizoj planifikimin e ASK dhe të themeloj kornizën e vlerësimit të performancës (KVP) 
2. Riorganizimin e ASK-së dhe themelimin e Departamentit të Planifikimit2  dhe Departamentin 

e Regjistrimeve dhe Anketave 
3. Themelon një dialog sistematik me shfrytëzues 
4. Fuqizimin e TI dhe shërbimeve mbështetëse 
5. Metodologjia e dokumentimit dhe proceseve të prodhimit 

 
Paralelisht, POS përcakton prioritetet për zhvillimin e  fushave statistikore të cilat janë (sipas 
renditjes së prioriteteve): 
 
Në kuadër të kornizës së burimeve ekzistuese  

1. BPV (CPOS3) 
2. Statistikat e biznesit (CPOS) 
3. Çmimet (CPOS) 
4. Tregtia e jashtme  (CPOS) 
5. Anketa e ekonomive familjare bujqësore (CPOS) 
6. Statistikat e tjera për individë dhe ekonomi familjare (CPOS) 
7. Vlerësimi vjetor i popullsisë (CPOS) 
8. Të dhënat administrative (CPOS) 

 
Jashtë kornizës së burimeve ekzistuese 

1. Anketa e Fuqisë Punëtore (CPOS) 
2. Regjistrimi i Bujqësisë (CPOS) 

 

                                                        
1 Agjencia e Statistikave të Kosovës, Plani vjetor i statistikave zyrtare 2013, të datës 13 Maj 2012 
2 Emri i plotë i këtij departamenti është, Departamenti për Politika, Planifikimi, Komunikim dhe Koordinim po këtu 
e tutje i referohet si Departamenti për Planifikimit  . 
3 Programi Kryesorë i Statistikave Zyrtare (CPOS)  definohet përmes POS me minimumin e kërkesave për 
prodhimin e statistikave për t’i mbuluar nevojat bazë për vendimmarrje qeverisëse. Nevojat e tjera për statistika, 
të shprehura nga përdoruesit kombëtarë dhe ndërkombëtarë si dhe nga programi statistikor i BE-së, do të ketë 
përparësi në programin e zgjeruar (EPOS). Shih në vijim pjesën e pasqyrës së publikimit 3.2. 
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Ky dokument do të operacionalizojë prioritetet e caktuara për vitin 2014. 
 

Struktura e  APOS 2014 
 
APOS 2014  është i organizuar në tri pjesë:  
 

1. Vlerësimin e performancës 
2. Prioritetet Strategjike 
3. Plani vjetor  operativ 

 
Të tri pjesët do të ndjekin logjikën e argumenteve të bazuara në ciklin e planifikimit; Së pari  duke 
bërë vlerësimin e  performancës së kaluar dhe pasojat e tij për sistemin statistikorë. Së dyti hartimin 
e vendimeve të bazuara në vlerësimin e performancës në formë të veprimeve sipas prioritetit. Dhe së 
fundi duke e vënë në theks se çfarë do të thotë një plan operativ me një buxhet, program i 
përgjithshëm statistikor dhe planin e aktiviteteve për vitin në fjalë. 
 
Për vitin 2014, është vërejtur se KVP e cila bën pjesën e parë të seksionit është në fazën e tij 
përgatitore.  Cikli i parë (pothuajse) gjithëpërfshirës i raportimit  nga sistemit do të përfundojë në 
Mars 2014. Si rrjedhim, elementet shpjeguese të seksionit të pare është pak më I gjatë se sa  që 
synohet  në të ardhmen. 
 
Seksioni i dytë dhe i tretë i APS do të ndjekin dhe do bëjnë objektivat strategjike të Programit të 
Statistikave Zyrtare (POS) 2013-2017 operative në vitin 2014. 
 

Prodhimi 
 

Aktualisht  prodhimi i ASK-së numëron 51 produkte statistikore (duke përfshirë dhe produktet e 
prodhuara me porosi, shih pasqyrën e prodhimit në seksionin 3.2) në fushën e ekonomisë, sociale 
(shëndetësi dhe arsim), popullsi, bujqësi, ambient dhe energji. Shumica e produkteve rezultojnë me 
statistikat e publikuara në kopje letër apo të publikuara në ueb faqe të ASK-së. Disa produkte janë të 
publikuara në periudha vjetore, tremujore apo mujore, siç është rasti me Indeksin e Çmimeve të 
Indeksit. ASK siguron të dhëna për Bruto Produktin Vendor, Buxhetin e ekonomive familjare, 
punësimin dhe strukturën e fermave. Kalendari i Publikimeve jep informacion për datat e 
publikimeve  në vitin vijues. 
 
ASK poashtu redakton, mirëmban dhe azhurnon  regjistrat  vijues statistikorë: 

• Regjistrin e popullsisë 
• Regjistrin e Ekonomive familjare 

• Regjistri e Banesave dhe Ndërtesave 
• Regjistrin Statistikor të Bizneseve 

• Regjistrin e Njësive të Qarqeve 
• Regjistra të tjerë sipas planeve dhe vendimeve. 

 
Disa pjesë të produkteve realizohen në bashkëpunim me agjenci tjera publike të cekura në 
Memorandume Mirëkuptimi. 
 
Ligji i Statistikave të Kosovës  potencon se ASK duhet të zhvillojë statistika sipas kërkesave të BE. 
Qëllimi i prodhimit të statistikave është përmbushja e standardeve të BE si në shtrirjen e produkteve 
poashtu dhe në cilësinë e statistikave. Vlerësimet e bëra nga BE dhe  të tjerë për ASK-në paraqesin 
mungesë në shtrirjen/llojin e produkteve dhe nivelin e cilësisë.  
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1. VLERËSIMI I PËRFORMANCËS 

ASK ka futur kornizën e vlerësimit të performancës (KVP) së bashku me dokumentet e tij për planifiim 
strategjik (POS 2013-2017dhe APOS 2013). KVP mbulon disa aspektet të performancës dhe është I 
projektuar për të  përforcoj evidencën e bazuar në procesin e planifikimit ku performanca e  vërtetë  
lejohet të ndikojë në drejtimet operative. 
Gjatë planifikimit  të vitit 2014 në muajin maj 2013, ASK  duhet të vlerësoj prioritetet e tij operative  
nga pikëpamja e performancës në të kaluarën.  
 
KVP identifikon 8 indikatorë kryesorë të performancës dhe 4 fusha vlerësimi duke i mbuluar  aspektet 
s  produktiviteti, përafrimi me BE, saktësia në orare, afate kohore, krahasueshmëri dhe cilësi. Disa 
indikatorë do të kenë vlera të vitit 2013 në vitin 2014 (indikatorët 4, 7 dhe 8) për shkak të kohës së 
nevojshme për t’i zhvilluar ata indikatorë.  Për indikatorët 1-3, dhe për 5-6, statusi i tyre për 2012 
veçmë është i ditur. Pasqyrat në vijim ilustrojnë statusin e indikatorëve  të 8 të KVP-it: 
 
 
 Indikatorët e rezultuar Statusi 2013 Synim për 2017 
1 Numri i produkteve  Më 2012, 38 produkte, më 2013 40 

produkte 
46 produkte (16% rritje) 

2 Gjithsej numri i variablave Ende duhet të mblidhen  nga 
përshkrimet e produkteve. 

20% rritje 

3 Gjithsej numri i indikatorëve kryesorë Më 2012, ASK kishte publikuar 38 
indikatorë kryesorë statistikorë nga 86 
sa ishin në listën e pajtuar  nga shtetet 
kandidate të BE. 

20% rritje (46). 

 
 
 Indikatorët e rezultuar Statusi 2013 Synim për  2017 
4 Ditë pune-njeriu/produkti ASK planifikon për 2013 – 11 657/38 = 

307 (rezultati i panjohur) 
25% reduktim (230). 

5 Kalendari kohor nga fundi i periudhë 
referuese deri në publikim/produkt 

Më 2012 koha mesatare e prodhimit 
ishte 272 ditë/produkt (106 
dite/publikim) 

25% reduktim (204). 

6 Shkalla e publikimeve në kohë Më 2012 shkalla e publikimeve në kohë 
ishte 58%. 

90% e publikimeve në kohë. 

7 Seritë kohorë të publikuara  Shumë produkte përfshijnë statistika të 
shpejta pa paraqitur ndonjë trend. 

Seritë kohore të publikohen 
kurdo që janë të mundshme. 

8 Vlerësimi i gabimit në motër Aktualisht nuk ka vlerësime në 
dispozicion. Vlerësimet pritën nga viti 
2014. 

Vlerësimi i gabimit zvogëlohet 
për 20%. 

 
Shtojmë se, KVP thekson katër “aspektet” të vlerësimit vjetor (duke përfshirë dhe qëllimet).  
 

a) Zhvillimin e planifikimit të kornizës së punës së ASK-së 
b) Përafrimin e BE 
c) Kënaqshmërinë e shfrytëzuesve 
d) Njohje për ASK 

 
Disa nga këto aspekte mund të reflektohen përmes 8 indikatorëve kryesorë (siç jep indikatori 3  
numrin e indikatorëve statistikorë të kërkuar nga BE të cilat prodhohen nga ASK) dhe/apo mund të 
trajtohen përmes anketave.  Aspektet c) dhe d) do të varen në zhvillimin e anketës/dialogut më 
sistematik me shfrytëzuesit në të ardhmen.  
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1.1 Produktiviteti dhe efikasiteti  
 
Indikatorët  4-6  mbulojnë aspekte të ndryshme të efikasitetit në produktivitet. Brenda më e madhe 
është që ASK të ketë mundësinë të shfrytëzojë burimet e saj në atë mënyrë që prodhimi të bëhet në 
mënyrë progresive më efikas- që do të thonë zvogëlimin e  angazhimit të ditëve të punës për  njeri, 
shkurtimin e kohës së prodhimit dhe publikimin e të dhënave kryesore në kohë. Qëllimet për 2013-
2017 kanë synim të lartë  duke  parashikuar  përfitime nga  një kornizë e përmirësuar e punës dhe re-
organizimin e ASK-së. 
 
Për indikatorët  1, 3, 5 dhe 6, 2012 të dhënat ekzistojnë dhe formojnë një bazë krahasimi.  
 
KVP indikatori 1 – Numri i produkteve 
 
Prodhimin e statistikave kryesore në vitin 2012 janë pjesë e  38 produkteve.4 Nga këto, 30 produkte 
kanë dhënë gjithsej 77 raporte statistikore (mujore, tremujore, vjetore dhe dy-vjeçare). Ndryshimi  
(38/30) qëndron sepse produktet hanë në fazën e përgatitjeve (si shembull është Anketa e Re e 
Fuqisë Punëtore, AFP, e cila ishte në fazë të përgatitjeve  më 2012 dhe  e caktuar të publikohet më 
2013).  
 
Tabela 1  paraqet një përmbledhje për  secilin nga katër  departamentet prodhuese, për ASK si tërësi, 
dhe për qëllimet e planit strategjik 5vjecar (POS) të  dhënë në kolonën  në të djathtë.  
 

TABELA 1: Podhimi i ASK-së 
 
2012 SODEM EKOS BUMS TIMD KAS TARGET 

(+16%) 
Produktet 13 14 7 4 38 44 

Produktet me publikime 11 12 3 4 30  

Shkalla e realizueshmërisë 85% 86% 43% 100% 79%  
Publikimet e planifikuara 11 52 9 9 81  

Publikimet e publikuara 11 49 9 8 77 89 

Shkalla e publikimeve 100 % 94% 100% 89% 95%  

 
 
KVP indikatori 4 – Ditë pune-njeri për produkt 
 
Angazhimi i vërtetë i ditëve të punës për njeri në prodhimin e vitit 2013 do të caktohet si bazë 
krahasimi. Sistemi i përfshirjes së kohës (SIPK) që nga fundi i muajit shkurt 2013 ka filluar të regjistroj 
kohën e  angazhimeve të  ditëve të punës për të gjithë punëtorët e ASK-së duke u bazuar në planin 
operativ APOS 2013. Me një cikël të plotë raportimi për një vit e të gatshëm në pjesën e hershme të 
vitit 2014, KVP do të paraqes një bazë krahasuese për periudhën strategjike 2013-2017. Indikatori 4 
pritet të jetë kyç për monitorimin e  arritjeve së efikasitetit në sistemin statistikor që rezulton nga 1) 
funksionimi i planifikimit dhe monitorimit të përbashkët dhe 2) riorganizimin e ASK.5  
 

                                                        
4 Vëreni se kjo figurë është e ndryshme nga 51 produktet e cituara në pjesën hyrëse. Të 38 produktet janë 
programi kombëtarë më 2012, i cili përjashton punën me pagesë (10), dhe poashtu inkuadron produkte të reja  
nga viti 2013 e më tutje (3). 
5 Njohuritë së kur dhe ku janë caktuat burimet njerëzore të punojnë pritet t’i mundësojnë menaxhmentit të  ri-
përcaktojnë/ri-rregullojnë detyrat dhe bashkërendojnë proceset e ndërlidhura të prodhimit në mënyrë sa më 
efikase.  
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KVP indikatori 5 – Afati kohor (koha prodhuese nga fundi i periudhës referuese deri tek publikimi) 
 
Indikatori  5 poashtu ka rol qendror për vlerësimin e rritjes së efikasitetit në prodhim. Ky shënon 
hapësirën e kohës kalendarike për çdo proces prodhimi (që rezulton me publikim) nga fundi  i 
periudhës referuese deri në ditën e publikimit. Hapësira përfshinë si tërësi të gjitha seritë e 
aspekteve se sa mirë është i organizuar procesi I prodhimit  si  një tërësi. Kjo përfshinë organizimin  e 
forcës së punës, ndërlidhjen me shfrytëzues dhe njësitë përkatëse të punës statistikore, dhe raportin 
me përgjegjësit dhe agjencive të cilat sigurojnë të dhënat hyrëse. 
 
Tabela 2  më poshtë përmbledh gjendjen në vitin 2012. Gjithsej koha e prodhimit është regjistruar 
për çdo departament, mesatarja e ditëve të punës të shfrytëzuara për prodhimin e çdo publikimi, 
dhe në fund niveli i devijimit na krahasimin e kohës “reale” të prodhimit me kohën”e planifikuar” të 
prodhimit.6  
 

TABELA 2: Koha e prodhimit 
 

2012 SODEM EKOS BUMS TIMD KAS TARGET (-25%) 

Koha e prodhimit 3023 3372 769 913 8077 6058 

Kohë/publikim 275 71 85 114 106 80 

Shkalla e shmangies (devijimit) 14.1% 3.0% 0.5% 21.6% 8.7%  

 
Pritja është reduktimi i gjithsej kohës së prodhimit për 25% në 5 vite. Niveli i vonesave  të 
panevojshme  është vlerësuar si i lartë dhe I mundshëm për t’u  përmirësuar. Arritjet priten nga 
planifikimi dhe komunikimi më i mirë brenda sistemit. Shumë procese prodhimi janë të lidhura me 
do të përfitonin nga koordimi i përmirësuar. 
 

KVP indikatori 6 – Saktësia në kohë (shkalla e publikimeve në kohë) 
 

Aspekti kryesor i publikimit të statistikave për shfrytëzuesit kombëtarë dhe ndërkombëtarë është 
saktësia në kohë. Indikatori i 6 regjistron shkallën e publikimeve në kohë, dhe plani strategjik i ASK-së 
ka caktuar si synim për 90% në vitin 2017. Publikimet në kohë tregon së nëse shfrytëzuesit mund të 
presin statistika të disponueshme siç janë para-lajmuar. Kjo nuk thotë se nëse publikimet e 
statistikave, p.sh çmimet apo bilanci I tregtisë, janë  në kohë me nevojat e shfrytëzuesve. KVP do të 
monitorojë aspekte të këtilla përmes anketimeve( të ardhshme) të tij për shfrytëzues. Tabela 3 
përshkruan gjendjen e publikimeve në kohë në vitin 2012. 
 

TABELA 3: Publikimet në kohë 
 

2012 SODEM EKOS BUMS TIMD KAS TARGET 2017 
Raportet e publikuara 11 49 9 8 7  

Të publikuara në kohë 6 28 8 3 45  
Shkalla e publ. në kohë 55% 57% 89% 38% 58% 90% 

 
Publikimet në kohë më 2012 (58%) mundëson hapësirë për përmirësime. Kjo mund të vërehet se 
Departamenti i Bujqësisë praktikisht veç më është në cak. Siç vërehet në Tabelën 2, koha reale e 
prodhimit të Departamentit është thjesht një 0.5% e planit, duke e bërë këtë të qëndrojë jashtë 
kushteve të parashikuara të procesit prodhues. 
 

                                                        
6 Për shembull, Departamenti Social ka publikuar 5 raporte të tij të vitit 2012 në një datë tjetër nga ajo se çfarë 
kishte planifikuar në kalendarin e publikimeve vjetore. Gjithsej numri i publikimeve jashtë-planit ishte 419, e 
barabartë me 14.1% nga gjithsej 3023 ditë për prodhim. 
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1.2 Shtrirja e prodhimit 
 
Sic  është cekur në  POS  2013-2017 dhe në APOS 2013 ASK planifikon të përmirësojë gamën e 
prodhimit.  Për  të matur zhvillimin e gamës së prodhimit dhe përafrimin më BE-në janë përdorur tri 
masa: 

• Numri i publikimeve 

• Numri i variablave 
• Numri I indikatorëve kryesorë (BE, Doracak). 

 
Vlerësimi i parë mund të bëhet në fillim të citit 2014 kur dhe dokumentohet  publikimet e vitit 2013.  
Në këtë plan baza  krahasuese ( vlera referuese) mund të  përdoret për  matje të ndryshme, në 
shumicën e rasteve vlera e vitit 2012.  
 

Si matës i produktivitetit dhe efikasitetit, i njëjti indikator (KVP indikatori 1) do të përdoret për të 
vlerësuar zhvillimin e  gamës së prodhimit.  
 

KVP indikatori  2 – Numri i variablave 
 

Numri i variablave do të numërohen në nivel produkti dhe për çdo produkt të dokumentoj 
përshkrimin e produktit.  
 

Gjithsejtë numri i variablave të mbuluara për çdo produkt, anketimi I realizuar nga ASK  dhe të dalat 
nga partnerët prodhues do të vlerësohen gjatë vitit 2013. Variablat në regjistrat e ndryshëm poashtu 
do të përfshihen në gjithsejtë shumën e variablave. Kjo punë ka filluar dhe është në progress që nga 
muaji maj 2013. Brenda projektit(Sida/SCB) për Metadata, variablat do të trajtohen  përmes 
Katalogut të plotë dhe sistematik të variablave  të cilin ASK mund ta themeloj. Numri i variablave të 
arritura në këtë proces dhe si i tillë do të përbëjë bazën krahasuese për vlerësimet të cilat do bëhen 
në të ardhmen. Cak për vitin 2017 është një rritje për 20% në numrin e variablave. 
 

KVP indikatori 3 – Numri i indikatorëve kryesorë (Lista e BE 2012) 
 

Ky indikator është përcaktuar  të jep një lloj vlerësimi për përafrimin me BE duke monitoruar  numrin 
e indikatorëve kryesorë  të publikuar nga ASK në Doracakun e BE për Vendet e Zgjerimit, edicioni 
2012.  
 

Në POS 2013-2017 kjo listë e indikatorëve të publikuar nga Be është përzgjedhë si referencë. Kështu, 
kjo listë definon cakun e prodhimit  për ASK-në. Kjo përmban 86 indikatorë. 
 

Numri i indikatorëve të publikuar nga ASK do të  numërohet në fund të çdo viti dhe  do të 
dokumentohet në përshkrimet e produktit përkatës. Baza krahasuese do të jetë numri i publikuar 
nga ASK sipas edicionit 2012, i cili ishte 38 prej 86 indikatorëve7.  
 

TABELA 4: Indikatorët Kryesorë Statistikor të BE 
 
2012 SODEM EKOS BUMS KAS TARGET 2017 

Indikatorët kryesorë të publikuar 14 20 4 38 46 
Indikatorët referues 34 45 7 86  

Shkalla e publikimeve 41% 44% 57% 44% 53% 
 

                                                        
7 Megjithatë, duhet të vërejmë se këta indikatorë janë publikuar në doracakun e BE; jo domosdo si pjesë e 
publikimeve të Kosovës (p.sh. qasja e shoqërisë Kosovare mund të jetë një shqetësim). 
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1.3 Cilësia 
 
Sipas Ligjit për Statistika Zyrtare. Statistikat zyrtare mund të zhvillohen, prodhohen dhe shpërndahen 
në bazë të standardeve uniform he metodave të harmonizuara.  Komponentët e cilësisë të cilët do 
aplikohen janë: relevanca, saktësia, afatet kohore, saktësia në kohë,  mundësitë për qasje dhe 
qartësi, krahasueshmëri dhe koherencë.  
 
ASK do të zhvillojë një politikë dhe një plan për të menaxhuar përmirësimin e cilësisë dhe parimet 
për dokumentim/metadata. Kjo detyrë është të inkuadrojë metodat statistikore të pranuara nga BE 
dhe nga komuniteti ndërkombëtar statistikorë. Kjo do të bëhet hap pas hapi. Dhe gjatë vitit 2014 do 
të elaborohet një plan  më specifik për përmirësimin e cilësisë.  
 
Qëllimi afatgjatë  është të maten në tërësi të gjithë komponentet e cilësisë dhe të plotësoj 
standardet e BE-së. Me POS 2013-17  synohen dy masa, Seritë kohore dhe Gabimi i mostrës. 
 
KVP indikatori 7 –Publikimi i serive kohore 
 
Një aspekt i rëndësishëm i cilësisë (dhe planifikimit) të statistikave është mundësia për ti krahasuar 
të dhënat  nëpër kohë. Prandaj të dhënat për seri kohore  do të shtohen në përshkrimin e 
produkteve të ASK-së. Një prodhim statistikor është konsideruar të ketë seri kohore nëse tabelat e 
publikuara përmbajnë të dhëna për së paku tre vite  konsekutive. Gjithsejtë numri i produkteve me 
seri kohore do të numërohen për çdo vit dhe përmirësimet do të dokumentohen. Bazë krahasuese 
është numri i produkteve të publikuara me seri kohore në vitin 2013.  
 
Cak për vitin 2017 është që seritë kohore do të publikohen kurdo që është e mundur.  
 
KVP indikatori 8 – Vlerësimi i gabimeve të mostrës 
 
Komponenti kryesor është saktësia statistikore. Për anketa me mostër, gabimi I mostrës do të 
dokumentohet në përshkrimin e produktit kurdo që është e mundur. Aktualisht ASK nuk publikon  
gabimin  e mostrës për anketa. Në të ardhmen, llogaritja mund të bëhet me ndihmën e ekspertit në 
lidhje me zhvillimin e përcaktimeve të  mostrave të reja. Produkti I para për shfrytëzimin e kësaj 
qasjeje do të jetë Anketa e Fuqisë Punëtore më 2013. Dhe pastaj anketat e tjera do pasojnë. 
 
Baza krahasuese do të jetë prodhimi I vitit 2013 dhe caku i POS për vitin 2017 është që gabimi i 
mostrës të zvogëlohet për 20 % për prodhime të krahasueshme. 
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1.4 Korniza e planifikimit 
 
Korniza e planifikimit të ASK-së ka filluar të adresohet që në fillim të vitit 2012. Kanë pasur dy 
zhvillime kryesore: 
 

1. Zhvillimi i instrumenteve të reja për procesin e planifikimit 
2. Riorganizimi i ASK-së e veçanërisht krijimi i Departamentit të Planifikimit  

 

1.4.1 Instrumentet e planifikimit 

 
Parashikueshmëria dhe pasqyra e përgjithshme e prodhimit – si bazë për planifikim, prioritetizim dhe 
vendimmarrje – janë përmirësuar me publikimin e Programit Vjetor të Statistikave Zyrtare, APOS, 
2013 (maj 2012) dhe Programit pesëvjeçar të Statistikave Zyrtare, POS, 2013-2017 (dhjetor 2012), 
përfshirë Kornizën për Vlerësimin e Performancës (KVP).  
 
POS harton një kornizë operacionale shumëvjeçare dhe prioritetet strategjike për zhvillimin 
organizativ dhe në fushës e statistikës, të cilat deri më tani pjesërisht kanë munguar. Ajo po ashtu e 
definon Kornizën për Vlerësimin e Performancës përfshirë edhe rezultatet kyçe nga prodhimi 
statistikor – kënaqshmërinë e përdoruesve, efikasitetin e prodhimit, cilësinë e produktit, etj. – të cilat 
po ashtu kanë munguar deri më tani. 
 
Struktura e APOS/POS/KVP ofron mundësi për kornizë moderne të planifikimit të bazuar në dëshmi, 
duke rritur orientimin e sistemit drejt rezultateve dhe duke ofruar bazën për; 
 

• proces të prodhimit bazuar në dëshmi – planifikim dhe zhvillim organizativ 

• një dialog të informuar dhe të vazhdueshëm me përdoruesit 

• një dialog të informuar me Këshillin e Statistikës 

• krijimin sistematik të metadatave 
 
Korniza e integron planifikimin dhe raportimin, duke nënkuptuar se plani vjetor është i bazuar 
drejtpërdrejt në vlerësimin e performncës në të kaluarën. 
 
KVP po ashtu krijon Sistemin e Përfshirjes së Kohës për monitorimin e shpërndarjes së punës ditore 
për resurset njerëzore. Raportet nga sistemi do t’i mundësojnë menaxherëve të ASK-së të 
identifikojnë vështirësitë dhe nevojat për kapacitete dhe të ri-aranzhojnë proceset e punës për një 
efikasitet më të madh. Ai po ashtu u ofron menaxherëve një pasqyrë të nevojshme për të mundësuar 
bashkëveprimin ndërmjet njësive të ndryshme punuese të statistikës.  
 
Si përmbledhje, korniza e planifikimit është zhvilluar si vijon: 
 
 
Në vitin 2012 ASK: 
 

- Ka hartuar planin vjetor operacional të orientuar drejt rezultateve për vitin 2013 (APOS 2013) 
- Ka hartuar planin strategjik pesëvjeçar (POS 2013-2017) për sistemin kombëtar 
- Ka shkruar përshkrimet e procesit të hartimit 
- Ka hartuar kornizën për vlerësimin e performancës (KVP) 
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Në vitin 2013 ASK do të: 
 

- Krijojë Departamentin e Planifikimit 
- Krijojë Sistemin e Përfshirjes së Kohës (SIPK) për monitorimin e shpërndarjes së kontributit të 

burimeve njerëzore  
- Përpilojë një përshkrim të unifikuar të produktit (standard i BE-së) 

 
Në vitin 2014 ASK planifikon që të: 
 

- Raportojë për perfornacën e një viti të plotë (2013) në përputhje me KVP 
- Zhvillojë anketën me përdoruesit e vet dhe sistemin e vlerësimit të brendshëm  
- Zhvillojë kapacitetin e vet të vlerësimit të performancës 
- Zhvillojë sistemin e vet të reagimit të menaxhmentit 

 

1.4.2 Riorganizimi 

 
Riorganizimi i ASK-së është proces që fillon në vitin 2012. Ai është i definuar përmes Rregullores së 
Qeverisë 03/112 të vitit 2013. Ai përfshinë: 
 

1. Krijimin e Departamentit të Planifikimit (PLAN) dhe të Departamentit të Regjistrimit dhe 
Anketimit (REAN). Me themelimin e këtij të fundit fillon transferimi gradual i stafit të zyrave 
rajonale në REAN (shikoni rregulloren, kapitullin 9, pika 3 c dhe d). 

2. Bashkimin e Departamenteve për Statistika Sociale dhe të Popullsisë në një (Departamenti 
Social  SODEM). 

 
Deri më sot, Departamenti i Planifikimit është në formim e sipër dhe tri pozita duke mos e përfshirë 
atë të Drejtorit, janë plotësuar. Krijimi i Departamentit të Regjistrimit dhe Anketave është pjesë e 
riorganizimit të Zyrave Rajonale. Në vitin 2014, ky departament i ri është ngarkuar për të bërë një 
varg publikimesh pas vënies në dispozicion të të dhënave të regjistrimit të fundit.  
 
Prej riorganizimit, sistemi duhet pres që të përmirësohet efikasitetit i prodhimit dhe në një periudhë 
afatmesme edhe përmirësimi i cilësisë së statistikave. 
 

1.5 Standardet e BE-së për cilësinë 
 

BE ka rregullore mjaft të rrepta për çështjen e cilësisë. Cilësia në përgjithësi përkufizohet me 
metodën e prodhimit. Cilësia po ashtu matet edhe për komponentët e ndryshme të cilësisë (saktësia, 
koha e duhur, krahasueshmëria, etj). Për momentin, ASK nuk i plotëson standardet e BE-së.  
 
Për vitin 2014, plani është që të përmirësohet dokumentacioni për metodat e prodhimit. Pastaj do të 
fillohet edhe një program që përmban dy lloje të vlerësimit. Njëri është vlerësimi teknik, që 
përqendrohet në metodat dhe dokumentacionin e prodhimit, dhe tjetri është i orientuar drejt 
përdoruesit, dhe synon që të përmirësojë kënaqshmërinë e përdoruesit. Shih pjesën 2 për prioritetet 
strategjike. 
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1.6 Kënaqshmëria e përdoruesve 
 
Kontaktet e përdoruesve janë thelbësore për përmirësimin e cilësisë dhe për zhvillimin e përmbajtjes 
së statistikave. Një mënyrë e rëndësishme për vlerësimin e cilësisë është matja e kënaqshmërisë së 
përdoruesve.  
 
Për momentin ASK nuk e mat kënaqshmërinë e përdoruesve në mënyrë sistematike. 
 
Në planin për vitin 2014 janë planifikuar disa aktivitete për përmirësimin e bashkëpunimit me 
përdoruesit për cilësinë. Shih pjesën 2.3 pikën 4 për dialogun me përdoruesit. 
 

1.7 Përmbledhja e vlerësimit të performancës 
 

- Vlerësimi i performancës do të mbulohet më shumë në vitin 2014 kur të dhënat referente do 
të mund të krahasohen me zhvillimet e ndodhura me kalimin e kohës. 

 
- Performanca e vitit 2012, me kohë të gjatë të prodhimit dhe nivel të ulët të publikimeve me 

kohë, e forcon edhe më tej prioritetin strategjik që a) të përmirësohet efikasiteti prodhues i 
produkteve kyçe statistikore, siç është GDP, dhe b) të fokusohet në zhvillimi e kapaciteteve 
organizative dhe menaxheriale të ASK-së. 

 
- Në vitin 2013 vëllimi i prodhimit pritet të zgjerohet sipas parashikimit me një rritje të 

përafërt vjetore prej 5% (prej 38 deri në 40 produkte). 
 

- Efikasiteti i përgjithshëm dhe individual i prodhimit në vitin 2014 mund të monitorohet duke 
krahasuar treguesin 5 (kohën e prodhimit) përgjatë viteve 2012-2013. Pika referuese e vitit 
2012 tregon se mund të arrihet përmirësimi i efikasitetit sipas parashikimit. 

 
- Ka filluar mirë puna në përmirësimin e gamës së produkteve duke krijuar pikat referuese të 

treguesve të BE-së dhe duke i publikuar ato. Numri i produkteve është planifikuar të rritet 
për rreth 5% gjatë vitit 2014.  

 
- Është regjistruar numri i ndryshoreve (variablave) për të gjitha produktet dhe do të trajtohen 

në mënyrë sistematike në projektin e metadatave dhe do të krijohet katalogu i ndryshoreve. 
Kjo do të përcaktojë pikën referuese për vitin 2014.    

 
- Puna në përmirësimin e cilësisë së statistikave është duke vazhduar. Numri i serive të Kohës 

është numëruar dhe pritet të bëhen përmirësime gjatë periudhës së POS-së.  
 

- Gabimet e mostrave do të trajtohen me një program të veçantë duke përdorur ekspertët 
ndërkombëtar për të përcaktuar dhe planifikuar mostra më efikase. 
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2. PRIORITETET STRATEGJIKE 

Siç është paraqitur nga POS në pjesën 4.3, prioritetet strategjike do të ndahen  sipas fushave të 
prioriteteve organizative dhe statistikore. Lidhur me zhvillimin organizativ, plani pesëvjeçar 
përcakton 5 prioritete strategjike. Në vitin 2014, ato do të adresohen si vijon: 
 

POS 1. Forcimi i planifikimit të ASK-së dhe përcaktimi i kornizës për vlerësimin e performancës 
(KVP) 
 

Gjatë vitit 2014, do të kompletohet raporti i parë njëvjeçar për ditët e punës. Kjo çështje do të jetë 
për organizimin e menaxhmentit që të përdor sistemin me qëllim të planifikimit dhe të zhvillojë një 
sistem të përgjegjshëm menaxheriaa. Departamenti përgjegjës për zbatimin e këtyre zhvillimeve do 
të jetë departamenti i planifikimit. 
  
POS 2. Riorganizimi i ASK-së  
 

Në vitin 2014, do të vazhdojë formimi i dy departamenteve të reja dhe bashkimi i departamentit 
Social dhe atij të Popullsisë.  
 

Lidhur me departamentet e reja të Planifikimit, Regjistrimit dhe Anketimit, detyra kryesore do të jetë 
punësimi i stafit (përfshirë ri-caktimin e stafit rajonal në REAN) dhe organizimi i programeve të 
punës. Ato nuk pritet të krijohen plotësisht deri në fund të 2014, dhe monitorimi i formimit të tyre do 
të jetë brenga kryesore e menaxhmentit të ASK-së. 
 

Bashkimi i departamentit Social dhe atij të Popullsisë pak a shumë ka përfunduar (në mesin e vitit 
2013) dhe fokusi do të vihet në prodhim; duke i integruar më mirë proceset e ndërlidhura të punës 
dhe duke përdorur të dhënat e regjistrimit të fundit që janë në dispozicion për të arritur deri te 
parashikimet solide të popullsisë dhe duke vënë në dispozicion të dhënat e regjistrimit për tërë 
sistemin statistikor. 
 

POS 3. Dialogu me përdoruesit 
 

Një objektiv strategjik është përcaktimi i dialogut sistematik me përdoruesit.  
 

Për momentin ASK është duke punuar ngushtë me Ministrinë e Financave dhe Bankën Qendrore të 
Kosovës në fushën e statistikave ekonomike. Këto institucione janë prodhuesit më të mëdhenj të 
statistikave zyrtare. Ato po ashtu janë edhe përdorues të statistikave të ASK-së. Ky bashkëpunim 
është shumë i rëndësishëm dhe do të institucionalizohet më tej.  
 

Gjatë 2014 ASK do të iniciojë një dialog më sistematik me përdoruesit për të zhvilluar cilësinë e 
produkteve. Do të shikohet mundësia e seminareve ose formave të tjera të punës në grupe me 
pjesëmarrjen e përdoruesve në mënyrë që të diskutohet për prodhimin e tanishëm. Qëllimi i këtyre 
do të jetë që të vlerësohen produktet statistikore nga perspektiva e përdoruesve, të përcaktohet pika 
referuese e tanishme, dhe të paraqiten përmirësimet e dëshirueshme. Përdoruesit ndërkombëtarë 
mund të përfaqësohen nga organizatat donatore. 
 

Vlerësimi i përdoruesve 
 

Në këto seminare/grupe punuese fokusi do të jetë në statistikat nga perspektiva e përdoruesit. Këtu 
do të mbulohen rëndësia, koha e duhur, krahasueshmëria dhe dobia e përgjithshme e statistikave. 
Kjo punë përbën fillimin e vlerësimeve sistematike të publikimeve nga përdoruesit . Plani është që 
brenda dy-tre vjetësh të mbulohen të gjitha produktet. 
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Në një periudhë afatgjate do të hartohet një pyetësor gjithëpërfshirës për përdoruesit  cili do të 
mbulojë komponentët e ndryshëm të cilësisë dhe i cili do të fillojë të përdoret rregullisht si Anketë 
për kënaqshmërinë e klientëve. 
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2.1 Zhvillimi i statistikave ekonomike 
 

Përkundër progresit ASK vazhdon të ballafaqohet me probleme lidhur me prodhimin e statistikave 
ekonomike në kohë, me cilësi të besueshme dhe në linjë me standardet e Bashkësisë Evropiane dhe 
sipas metodologjisë ndërkombëtare. Brenga tjera  për tu adresuar janë: publikimi i BPV sipas qasjes  
së përdorimit të tabelave së furnizimit dhe përdorimit (SUT)  të publikuara së fundi në vitin 2007, 
mungesën e llogarive kombëtare tremujore, statistikat e strukturës së biznesit (SBS), statistikat afat-
shkurta (STS), regjistri statistikorë i bizneseve dhe përdorimi i klasifikimeve të reja ndërkombëtare.  
 

Në anën tjetër, Qeveria e Kosovës është shume e epur për të parë progres në ASK.  Në dokumentin 
Shumë-Vjeçar të Planit Indikativ (MIPD) 2011-2013 për Kosovë,nën sektorin e reformës së 
administratës publike, qeveria e Kosovë pranon përmirësimet e prodhimit të statistikave si një 
prioritet.  
 

ASK veçmë i ka dhënë prioritet  statistikave ekonomike si fushë kryesore ku duhet të bëhen të gjitha 
angazhimet për të rritë kapacitetin prodhues për paku për  dy vitet e ardhshme. Angazhimet duhet të 
përqendrohen në kohën prodhuese të  BPV, inkuadrimin e modelit të  llogarive tremujore, 
përmirësimin e regjistrit të bizneseve dhe të gjitha bizneset e statistikave sipas NACE Rev. 2, duke 
përdorur  softuerin  ASYCUDA  për të komunikuar më dogana dhe Eurostatin, përmirësimin e cilësisë së 

deflatorëve të çmimeve. 

2.2 Fushat e tjera statistikore dhe ndërlidhjet e tyre 
 

Siç është cekur në raportin e progresit të BE  me 2011  për Kosovë,  është bërë një progres lidhur me 
infrastrukturën statistikore, ndërsa bashkëpunimi i ASK-së me  institucionet e tjera duhet të 
përmirësohen. ASK duhet të përdor në mënyrë adekuate të dhënat e disponueshme administrative për 
të përmirësuar statistikat lidhur me arsimin , shëndetësinë, demografinë etj. Por ASK duhet poashtu  
duhet të  marrë parasysh  të sigurojë vijimësinë e ABF dhe anketës së strukturës së fermave duke i  
vënë prioritet fondet buxhetorë në dispozicion.   
 

Koordinimi mes proceseve të ndryshme punuese  është i dobët në ASK. Gjatë periudhës së strategjisë 
2013-2017, tema e koordinimit të produkteve të ndërlidhura është një prioritet parësor  në fushën e 
zhvillimit të statistikave. Më shumë angazhime duhet të bëhen në rritjen e dobisë së të dhënave të 
papërpunuara nga fusha të ndryshme për të prodhuar indikatorë që kanë kuptim. Shoqëria Kosovare 
ka nevojë të jetë e inofmuara më mirë se si po zhvillohet ekonomia dhe jeta sociale. ASK tani ka një 
bazë të dhënash nga regjistrimit i popullsisë dhe banesave i cili përforcon  zhvillimin e shkathtësive të 
tilla. KASK është e angazhuar në realizimin e regjistrimit të bujqësisë më 2013-2014. Kjo padyshim do 
të prodhojë një bazë tjetër të dhënash të cilat do të mundësojnë krahasimin hapësinor dhe do të 
mundësojnë përcaktimin e indikatorëve të ri.   
 

Kur ASK është e përkushtuar të përforcoj projektet të cilat donatorët shprehin interesim t’i realizojnë 
në Kosovë, është përgjegjësi profesionale e ASK-së të konsultoj vendimin me praktikat më të mira në 
rajon apo në mbarë botën për të përfituar sistemi kombëtarë i statistikave dhe prodhimi statistikor. 
ASK duhet të mbaj prioritetet e saj  si ”DUHET”  për një periudhë, dhe  duhet së pari të organizojë të 

gjitha burimet e disponueshme  përreth këtyre prioriteteve.   
 

ASK duhet të rris kapacitetet ekzistuese në mënyrë që t’i përafroje  statistikat e Kosovës me ato të 
vendeve të Bashkësisë Evropiane dhe standardeve të Eurostat-it. ASK duhet të ketë mundësi të ndjek  
përdorimin e metodologjive të reja për të grumbulluar dhe përpunuar më shpejtë të dhënat 
statistikore. ASK duhet të marr parasysh poashtu progresin e bërë nga agjencitë  e tjera publike dhe 
të shfrytëzojë arritjet e tyre për interes ë saj.  
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2.3 Tabela përmbledhëse e zhvillimit organizativ më 2014 
 
Zhvillimi organizativ  duhet të synojë në përmirësimin e efikasitetit të prodhimit, dhe POS  paraqet 
katër prioritete operative për vitin 2014: 
 

Brenda kornizës së 
burimeve ekzistuese 

Objektiva dhe përgjegjësia  Statusi dhe plani i paraparë në Maj 2013 

1.Përdorimi i Kornizës së 
Vlerësimit të 
Performancës (KVP)  

Stafi i ASK-së përdor tërësisht SIPK-
un dhe udhëheqësit përdorin 
vazhdimisht sistemin e tij raportues. 
Departamenti I Ri për Planifikim në 
krye.  
 

Përfshirjet në SIPK  të përfunduara që nga fundi I 
muajit shkurt 2013. Korniza e SIPK ka nevojë për disa 
zhvillime gjatë vitit 2013. Raporti I parë vjetor pritet 
diku në mars 2014. Trajnimi I Udhëheqësve në 
përdorimin e SIPK ka filluar në Prill 2013 dhe 
vazhdon në 2014 me bashkëpunimin e Sida/SCB. 
 

2. Përshkrimi i 
përgjegjësive në njësinë 
e planifikimit  

Njësia e planifikimit është themeluar 
dhe janë në vazhdim trajnime në 
planifikim, raportim dhe dokumentin. 
Përgjegjës Kryeshefi. 
 

Është vendosur rregullorja për riorganizimin e ASK. 
Ekzistojnë përshkrimet e punës por ka nevojë për 
zhvillim. Trajnimi në zbatimin e detyrave  kane filluar 
në 2013 dhe do  të vazhdojnë në bashkëpunim me 
Sida/SCB  
 

3. Përshkrimi i 
përgjegjësive të njësisë 
së regjistrimit dhe 
anketimit 

Njësia është e themeluar dhe 
përgjegjësitë rajonale gradualisht 
janë transferuar. Procedura të reja 
për mbulueshmërinë dhe kontrollin e 
cilësisë së të dhënave janë 
inkuadruar dhe zhvilluar. Përgjegjës 
Kryeshefi. 
 

Njësia është krijuar gjatë muajit Prill-Maj 2013 dhe 
formësimi do të vazhdojë nga viti 2013-2014 e tutje. 

4. Zhvillimi i faqes për 
shfrytëzues dhe 
mbledhja e informatave 
përmes pyetësorëve dhe 
anketave 

Përmirësimi I raporteve me 
shfrytëzuesit e posaçërisht me 
shfrytëzuesit kryesor dhe organizimi I 
seminareve për shfrytëzues. 
Përgjegjës Departamenti i Ri për 
planifikim 

Faqja për shfrytëzues është në zhvillim në kontekstin 
e zhvillimit të programit punues për njësinë e 
planifikimit. Ky aktivitet do të jetë I vazhdueshëm 
gjatë tërë viti 2014 në bashkëpunim me Sida/SCB. 

 
Jashtë kornizës së 
burimeve ekzistuese 

Objektiva dhe përgjegjësia  Statusi dhe plani i paraparë në Maj 2013 

1. Inkuadrimi i 
METADATA  

Trajnimi i stafit që punojnë në ekipe 
dhe inicimin e dokumentimit. Njësia 
metodologjike  përgjegjëse për 
bashkëpunim me asistencën teknike 
të Sida/SCB. 

Bashkëpunimi i Sida/SCB fillon në vjeshtë 2013 dhe 
vazhdon në vitin 2014. 

2.Koordinimi i mjeteve të 
diseminimit 

Sigurimi I Asistencës teknike dhe 
trajnim për organizimin e variablave, 
serive kohore. Përgjegjëse TI dhe 
Njësia e diseminimit. 

Bashkëpunimi i Sida/SCB fillon në vjeshtë 2013 dhe 
vazhdon në vitin 2014. 

 
3. Përdorim më i mirë i 
metodologjive 
statistikore 

 
Sigurimi i trajnimit të vazhdueshëm 
dhe dokumentimin e të gjitha 
metodologjive dhe vlerësimet e tyre. 
Përgjegjëse njësia e TI dhe 
Metodologjisë 

 
Progres i pabarabartë në datë. Asistenca teknike për 
të gjitha fushat prodhuese do të kryesojë me 
dokumentim të përmirësuar  brena ASK me 
përshkrime të produkteve që nga vjeshta 2013 e 
tutje. 
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2.4 Tabela përmbledhëse në zhvillimin e  fushave statistikore në 2014 

 
Për zhvillimin e fushave statistikore POS parasheh për vitin 2014 në aktivitetet vijuese: 
 

Brenda kornizës së 
burimeve ekzistuese 

Objektiva dhe përgjegjësia  Statusi dhe plani i paraparë në Maj 2013 

1. BPV (CPOS)  1. Shkurtimi i kohës së publikimeve ka 
filluar në 2013 duke rritur efikasitetin 
individual,  përmirësimin e inventarit të të 
dhënave dhe reduktimin e kohës së 
prodhimit të SSB.  
2. Zhvillimin e një modeli të ri për llogari 
tremujore përmes ndihmës së asistencës 
teknike. Dy punëtorë më shumë kërkohen 
në  BPV tremujor. 
 

1.1 Aktualisht koha e prodhimit të  BPV  është 271 
ditë. Përfshirjet e SIPK  janë në funksion dhe pas 5 
muajsh futje të të dhënave shefi i njësisë do të mund 
të sheh mundësitë e shkurtimit të kohës së 
prodhimit. Më shumë trajnime në Excel  do të 
kërkohet për stafin dhe disa zgjidhje të TI janë 
kërkuar nëpër njësi. 
 
1.2 Nuk ka të dhëna tremujore të BPV të 
disponueshme në ASK. Në prill 2015 SK do të testoj 
dhe do të krijojë të gjitha  mjetet dhe për të bërë 
dokumentimin. 
 

2.Statistikat e Biznesit (CPOS) 1. Paraqitja e NACE Rev.2, në mes të vitit 
2014 
2. Përmirësimi i mblueshmërisë së SBS dhe 
STS përmes asistencës teknike të 
përcaktuar  procedurat e mostrimit dhe 
përcaktimin e indikatorëve të kombinuar 
për SBS dhe STS. 
 

2.1 NACE Rev2 do të përkthehet tërësisht në gjuhën 
shqipe. Tabela koresponduese për tranzicionin e 
NACE Rev 1 në NACE Rev.2 është bërë nga statistikat 
e biznesit  dhe ka filluar me kompanitë e SBS dhe 
STS. Kjo duhet të përfundojë në Shtator të vitit 2014.   
 
2.2 SBS dhe STS janë duke u realizuar por ka nevojë 
të përmirësohet cilësia. Stafi përgjegjës për SBS dhe 
STS do të trajnohen në module të avanuaca të Excel-
it dhe në llogaritjen e indikatorëve të kombinuar. 
Fazat e Anketës 2013 do të realizohen  më herët së 
sa më parë. 
 

3. Çmimet (CPOS) 1. Shkurtimi I kohës së  prodhimit për të 
gjithë indekset e çmimit,  
2. Paraqitje e aplikacionit të ri të TI  për CCI, 
PPI 
 

3.1 Përdorimi I statistikave të SIPK-ut  për t 
organizuar më mirë kohën e prodhimit. Për indekset 
e reja të organizohet grumbullimi I të dhënave duke 
marrë parasysh ngarkesën e punës midis ASK dhe 
zyrave rajonale. 
 
3.2  Aplikacioni i TI shfrytëzohet suksesshëm nga ICK 
dhe kjo do të përsëritet  tek të gjitha çmimet e 
indekseve duke filluar nga mesi i vitit 3013.  
  

4. Tregtia e jashtme  (CPOS) 1. Shkurtimi i periudhës së publikimit  
2. Akordimi më Dogana për procedurat e  
ASYCUDA dhe bartjen e të dhënave në ES  
 

4. 1 Statistikat e tregtisë së jashtme zakonisht kanë 
një kohë prodhimi për 36 ditë. Duke shfrytëzuar 
mjete më të mira të TI koha e prodhimit do të 
reduktohet.  
 
4.2 Staf i prodhimit të statistikave të tregtisë së 
jashtme duhet të aftësohet në përdorimin e 
ASYCUDA. Ky softuerë duhet të ndahet me stafin e 
doganës dhe  dërgimi i të dhënave në ES duhet ti 
përmbushë ato kërkesa. 
 

5. Anketa e ekonomive 
familjare bujqësore (CPOS) 

1.  Përmirësimi i përcaktimit të mostrës pas 
regjistrimit të AGRI regjistrimit. 
2. Shkurtimi I periudhës prodhuese të AEFB 
deri në momentin kur anketa e strukturës 
së fermave do të jetë e vendosur. 
 

5.1  AGRI Regjistrimi do të sigurojë të dhëna bazë në 
qershor të vitit 2014që do përdoren për të 
përcaktuar më mirë mostrën e AEFB. Është e 
nevojshme prania e asistencës teknike për ketë 
veprim. 
  
5.2 Ky aktivitet ishte pushuar për dy vite dhe ka 
rifilluar në vitin 2012. Koha e prodhimit më parë 
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ishte 190 ditë. Qëllimi është të shkurtohet kjo kohë 
në 180 ditë.  

 
6. Statistika të tjera për 
ekonomi familjare dhe individë 
(CPOS) 

1. Përmirësimi i kornizës së mostrës  për 
ekonomi familjare në kapacitetin dhe 
burimet e brendshme - REKOS 
2. Rritja e numrit të indikatorëve të 
prodhuar duke konsideruar me kujdes 
nevojat e shfrytëzuesve dhe pyetësorët  
ndërkombëtarë për të dhëna 
 

6.1 Mbështetje teknik do t’i ofrohet njësisë së 
metodologjisë për të përcaktua më mirë mostrën 
duke përdorë të dhënat e regjistrimit.  Të gjitha 
përmirësimet do të dokumentohen. 
 
6.2 Më shumë indikatorë do të publikohen sipas 
doracakut të BE. ASK do të ketë mundësinë të 
kontribuojë më shumë në  pyetësorët e ETF, EU, 
UNESCO dhe Bankës Botërore për indikatorët social 
pasi të rregullojë një listë të indikatorëve të vendit. 
Stafi do të trajnohet se si t’i llogaris ato. 
 

7. Vlerësimi i popullsisë vjetore 
(CPOS) 

1. Përdorimi i i të dhënave përfundimtare 
të regjistrimit 
2. Përdorimi i të dhënave nga anketat tjera 
3. Përdorimi i GIS 
4. Krijimi i periudhës referuese 
 

ASK tanimë ka shpallur një listë të publikimeve të 
cilat  do të publikohen pas aktiviteteve të 
regjistrimit. Dy nga publikimet e paralajmëruara 
tanimë janë në uebin e ASK. ASK ka caktuar  grupe 
punuese për të gjitha publikimet. 
 

8. Të dhënat administrative 
(CPOS) 

1. Krijimi i një harte për të gjitha burimet e 
të dhënave në dispozicion 
2. MM të nënshkruara me siguruesit e tjerë 
të dhënave për statistikat e biznesit, dhe 
mbrojtje të ambientit 
3. Vendosja e rregullave për dërgimin e të 
dhënave 
 

Këshilli statistikor është një trup i cili ndihmon ASK 
për tu ndërlidhë më mirë më të gjithë prodhuesit e 
statistikave në Kosovë. ASK duhet të shfrytëzojë këtë 
mundësi për të nënshkruar MM duke filluar me 
furnizuesit më të mëdhenj të të dhënave.  Të gjithë 
njësitë e ASK duhet të pranojnë këtë prioritet.  

Jashtë kornizës së 
burimeve ekzistuese 

Objektiva dhe përgjegjësia  Statusi dhe plani i paraparë në Maj 2013 

1.Anketa e Fuqisë Punëtore 
(CPOS) 

1.Paraqitja e AFP si aktivitet kryesor 
statistikor na ASK, mesi 2013 
2. Publikimi i të dhënave tremujore për  
tregun e punës, fillon në qershor 2013 dhe  
3. Vazhdimi i mbështëtjes së AT deri më 
2016 
 

ASK zbaton  AFP përmes fondit të mirëbesimit të 
Bankës Botërore. Qeveria duhet të marr në 
konideratë vazhdimin e kësaj ankete pavarësisht nga 
financimi i donatorëve. ASK menaxhoi  të publikoj 
rezultatet e para në Pranverë 2013. Në mënytrë të 
mirëmbahet e njëjta cilësi e të dhënave duhet të 
vazhdohet me asistencën teknike të BE dhe ekipi 
vendor duhet të aftësohet  për të kryer punën në 
mënyrë të pavarur.  
 

2. Regjistrimi i Bujqësisë (CPOS) 1. Realizimi i Regjistrimit 
2. Themelimi i regjistrit të fermave 
bujqësore 
 

2.1 Regjistrimi pilot është bërë dhe ASK ëshë duke u 
përgatitur për regjistrimin e bujqësisë -AGRI.  
Fondet e donatorëve janë vënë në dispozicion 
dhe ësh 

2.2 të krijuar fondi i mirëbesimit. Regjistrimi do të  
realizohet në vjeshtë 2013. Rezultatet do të 
publikohen në vjeshtë të vitit 2014. 

 
2.2 Pas regjistrimit së bashku me asistencën teknike 
do të krijohet një regjistër i fermave. Ky regjistër do 
të përdoret për anketa të bujqësisë dhe për 
indikatorë të tjerë statistikorë.  
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2.4.1 Përpunimi special i statistikave 

 
ASK është e angazhuar në programe shërbyese vendore/ndërkombëtare lidhur me grumbullimin e të 
dhënave  si në fushat e Llogarive Kombëtare, Paritetet e Fuqisë Blerëse, Tregti  të jashtme, Bilanc të 
Pagesave, Anketën e Kostos së Punës, Indeksi i kostos së punës, Migrimi, Statistikat e  Energjisë, 
Shpërndarja, Mbështetje për shfrytëzuesit  nga Eurostati, MICS  nga UNICEF dhe Anketa për 
Korrupsion nga UNODC. 
 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale planifikon të kontraktojë ASK për një anketë mbi matjen e 
Abuzimit të Fëmijëve në shoqërinë Kosovare. 
 
Këto aktivitete nuk janë pjesë e programit kryesor të statistikave zyrtare. ASK do të shfrytëzojë këto 
mundësi për të kontrolluar kornizat e veta të mostrimit dhe të jetë pjesë e aktiviteteve rajonale. Këto 
aktivitete kanë kalendarin rajonal të tyre të punës; Nga ASK nuk varet të vendos për kohën, por ASK 
mund të organizoj punën  në mënyrë të mirëfilltë brenda organizatës dhe të shtojë burime shtesë 
kur është e nevojshme.  
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3. PLANI I OPERIMIT VJETOR 2014 

3.1 Buxheti 
Qeveria e Kosovës ka planifikuar t’i ndajë për ASK një buxhet prej 948,289 Euro për vititn 2014. Por 
për ASK të përmbush prodhimin e saj statistikor, e posaqërishttë vazhdojë me AFP, nevojiten më 
shumë fonde (përafërsisht 75,000 Euro8). 
 
 

Buxheti 2014 € 2014 € 

  Të ndara Për tu kërkuar 

Paga dhe mëditje  608,789 681,715.5  

Mallra dhe shërbime 302,000 377,000 

Kapitale     0,000 270,000 

Komunali    37,500   37,500 

Gjithsejtë: 948,289 1,366,215.5 

Staf 139 144 

 
 

3.2 Pasqyra e Prodhimit 
 
Pasqyra përfshinë gjithsejtë rezultatet e prodhimit të ASK. Kjo i bën me informatë planifikuesit dhe 
akterët për frekuencën e publikimeve, partnerët e jashtëm, shpërndarjen e vëllimit të punës, kohën 
prodhuese dhe ditët e punës si e hyrë në prodhim. Gjatë periudhës strategjike pasqyra do të shfaq 
një trend për zhvillimin e indikatorëve 4 dhe 5 të KVP në nivel produkti. Kujtoni se plani pesë vjeçar  
ka vënë cakun për efikasitet në prodhim me një reduktim në kohë për 25% deri më 2017. 
 
Më 2014 ASK ka dy departamente të reja (të Planifikimit, dhe të Regjistrimit dhe Anketave) dhe një 
Departament të bashkuar të Statistikave Sociale. Lexuesit duhet të jenë në dijeni se kjo do të thotë 
një nivel i pakompletuar me burimet njerëzore dhe zgjatje e kohës së prodhimit në këto 
departamente të reja. Këto departamente janë në formim, dhe deri në Mars-Prill 2014 pasqyra e tyre 
e plotë nuk do të jenë e mundshme.  
 
Pasqyra mbyllet me përmbledhje në nivel institucional të ASK-së, e cila për të njëjtat arsye të cekura 
më lartë ende është e pakompletuar. 
 
 
 

 

                                                        
8 Vlerësim  për mallra dhe shërbime i nevojshëm për ta realizuar AFP në mënyrë të pavarur. 
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StaStatistikat Ekonomike 
         
Progra

mi 

Departam

enti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpesht

ësia e 
publikim

it 

Partneret 

nga 
jashtë 

Shpërnd

arja e 
ngarkesë

s  

Koha 

e 
prod

himit 

në 
ditë  

2012       

Koha e 

pritsh
me 

prodhi

mit në 
ditë 

2017  

Ndryshuesh

mëria e 
kohës 

prodhimit % 

(e pritshme) 

Burime 

njerëzor
e 2013 

(dite/nje

rëz) 

Burime 

njerëzor
e te 

pritshme 

2017 
(dite/nje

rëz) 

Ndryshuesh

mëria E BNJ 
ne %( e 

pritur) 

CPOS EKOS Studimi struktural i biznesit SSB:4000 ndërmarrje 
Vjetore Eurostat/

IPA 12% 416 312 -25% 525 394 -25% 

CPOS EKOS IMPI (Q1-Q4,2012) 150 Ndërmarrje 

3 

mujore Sida/SCB 4% 324 243 -25% 180 135 -25% 

CPOS EKOS PPI (Q1-Q4 2013) 150 Ndërmarrje 
3 

mujore Sida/SCB 4% 269 202 -25% 180 135 -25% 

CPOS EKOS STS 200 Ndërmarrje nuk ka  Sida/SCB 5% - - - 224 168 -25% 

CPOS EKOS Freskimi i Regjistrit Statistikor te Bizneseve, 300 Ndërmarrje 
3 

mujore 
Eurostat/
IPA 3% 248 186 -25% 130 98 -25% 

CPOS EKOS Indeksi i çmimeve te konsumit mujore Sida/SCB 10% 135 101 -25% 427 320 -25% 

CPOS EKOS Të dhënat mbi tregtinë e jashtme muaj - 9% 463 347 -25% 374 281 -25% 
CPOS EKOS GDP e shpenzimeve Vjetore IMF, IPA 13% 271 203 -25% 550 413 -25% 

CPOS EKOS GDP e prodhimit Vjetore IMF, IPA 20% 361 271 -25% 875 656 -25% 

CPOS EKOS Llogaritë Qeveritare Vjetore IMF, IPA 5% 172 129 -25% 222 167 -25% 
EPOS EKOS CCI (Q1-Q4 2013) 150 Ndërmarrje nuk ka  Sida/SCB 4% - - - 176 132 -25% 

EPOS EKOS Bilanci i energjisë Q1-Q4 2013 

3 

mujore - 3% 257 193 -25% 117 88 -25% 

EPOS EKOS Të dhënat mbi transportin Q1-Q4 2013 
3 

mujore - 3% 141 106 -25% 134 101 -25% 

EPOS EKOS Të dhënat mbi hotelerinë (Q1-Q4 2013) 110 hotele 

3 

mujore - 4% 315 236 -25% 180 135 -25% 

  EKOS GJITHSEJ     100% 3,372 2,529 -25% 4,294 3,221 -25% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 22

 
 
Statistikat e Bujqësisë dhe Ambientit 

Progra

mi 

Departam

enti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpesht

ësia e 
publikim

it 

Partneret 

nga 
jashtë 

Shpërnd

arja e 
ngarkesë
s  

Koha 

e 
prod
himit 

në 
ditë  
2012       

Koha e 

pritsh
me 
prodhi

mit në 
dite 
2017  

Ndryshuesh

mëria e 
kohës 
prodhimit % 

(e pritshme) 

Burime 

njerëzor
e 2013 
(dite/nje

rëz) 

Burime 

njerëzor
e te 
pritshme 

2017 
(dite/nje
rëz) 

Ndryshuesh

mëria E BNJ 
ne %(e 
pritshme) 

- BUMS Regjistrimi i bujqësisë 
Nuk ka Trust 

Fund - - - - - - - 

CPOS BUMS Statistikat agromonetare /çmimet bujqësore 
3 

mujore  Sida/SCB 22% 333 250 - 576 432 -25% 
CPOS BUMS Statistikat agromonetare /EAA Nuk ka Sida/SCB 11% - - - 282 212 -25% 

CPOS BUMS Studimi i mbetjeve industriale ( 800 ndërmarrje) Vjetore  Sida/SCB 8% 74 56 -25% 214 161 -25% 
CPOS BUMS Studimi i mbeturinave komunale ( 40 kompani publike e private ) Vjetore  Sida/SCB 8% 362 272 -25% 198 149 -25% 

EPOS BUMS  Burimet administrative ( faktet mbi ambientin ) 
çdo te 2 

vit Sida/SCB 10% - - - 262 197 -25% 
EPOS BUMS  Burimet administrative ( statistikat e ajrit-studim provues) Nuk ka Sida/SCB 6% - - - 158 119 -25% 

EPOS BUMS 
Studimi i ekonomive bujqësore shtëpiake ) 4500 shtëpi dhe 
ferma të mëdha& të specializuara _ 

Nuk ka 
Sida/SCB 36% - - - 939 704 -25% 

  BUMS GJITHSEJ     100% 769 577 -25% 2,629 1,972 -25% 
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Statistikat Sociale dhe Demografike 
 

Progra
mi 

Departam
enti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpeshtësi
a e 

publikimit 

Partnerët 
nga jashtë 

Shpërnd
arja e 

ngarkes

ës  

Koha e 
prodhim

it në 

ditë  
2012        

Koha e 
pritshm

e 

prodhim
it në 

ditë 

2017  

Ndryshueshm
ëria e kohës 

së prodhimit 

% (e 
pritshme) 

Burime 
njerëzor

e 2013 

(ditë/nje
rëz) 

Burime 
njerëzor

e të 

pritshme 
2017 

(ditë/nje

rëz) 

Ndryshueshm
ëria E BNJ në 

%(e pritshme) 

CPOS SODEM Anketa e fuqisë punëtore ( 4800 EF-600 EA ) 3 mujore 

Banka 

Botërore 12% - - - 468 351 -25% 

CPOS SODEM  Anketa e Buxhetit Familjar: 2400 EF Vjetor Sida/SCB 21% 155 116 -25% 864 648 -25% 

CPOS SODEM  Anketa e Buxhetit Familjar: Mirëqenia Vjetor 
Banka 
Botërore 6% 122 92 -25% 222 167 -25% 

EPOS SODEM Statistikat e Arsimit 2012/2013 Vjetor Sida/SCB 12% 318 239 -25% 484 363 -25% 

EPOS SODEM Statistikat Ligjore Vjetor - 11% 179 134 -25% 440 330 -25% 

EPOS SODEM Statistikat Shëndetësore Vjetor - 5% 358 269 -25% 221 166 -25% 

EPOS SODEM Statistikat mbi Kulturën dhe Sportin Vjetor - 6% 785 589 -25% 238 179 -25% 

CPOS SODEM Statistikat e lindjeve: 34,000 formularë Vjetor - 5% 169 127 -25% 211 158 -25% 

CPOS SODEM Statistikat mbi vdekjet: 9,000 formularë Vjetor - 6% 191 143 -25% 239 179 -25% 

CPOS SODEM Statistikat martesore: 17,350 Vjetor - 6% 199 149 -25% 224 168 -25% 

CPOS SODEM Statistikat e shkurorëzimeve: 1,500 Vjetor - 5% 199 149 -25% 202 152 -25% 

CPOS SODEM 
 Statistikat mbi shkaqet e vdekjeve (çdo te 2 vit): 
14,790 Çdo 2 vjet - 2% 348 261 -25% 80 60 -25% 

EPOS SODEM Statistikat gjinore Çdo 2 vjet Sida/SCB 4% - - - 143 107 -25% 

  SODEM GJITHESJ     100% 3,023 2,267 -25% 4,036 3,027 -25% 
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 Departamenti i TI dhe Shpërndarjes 

Progra
mi 

Departam
enti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpeshtësi
a e 

publikimit 

Partnerët 
nga jashtë 

Shpërnd
arja e 

ngarkes

ës  

Koha e 
prodhim

it në 

ditë  
2012        

Koha e 
pritshm

e e 

prodhim
it në 

ditë 

2017  

Ndryshueshm
ëria e kohës 

prodhimit % 

(e pritshme) 

Burime 
njerëzor

e 2013 

(ditë/nje
rëz) 

Burime 
njerëzor

e të 

pritshme 
2017 

(ditë/nje

rëz) 

Ndryshueshm
ëria E BNJ në 

% (e 

pritshme) 

E 

brends

hme TIMD Mbështetje departamenteve të tjera - - 62% - - - 425 319 -25% 

CPOS TIMD Buletini tremujor Tremujore - 14% 34 26 -25% 97 73 -25% 

CPOS TIMD Kosova në Shifra Vjetore - 8% 127 95 -25% 57 43 -25% 

CPOS TIMD Katalogu i publikimeve Vjetore - 9% - - - 63 47 -25% 

EPOS TIMD Kalendar/fletëpalosje/poster i publikimeve Vjetore - 7% 146 110 -25% 47 35 -25% 

  TIMD GJITHSEJ     100%       689 517 -25% 

 
 

Departamenti i Planifikimit Ky departament u krijua në 2013-2014. Të dhënat mbi kohën e prodhimit dhe BNJ nuk janë ende te vlefshme.   
 

Programi Departamen
ti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpeshtësi
a e 

publikimit 

Partnere
t nga 

jashtë 

Shpërndarj
a e 

ngarkesës  

Koha e 
prodhimi

t në ditë  
2012        

Koha e 
pritshme 

prodhimi
t në ditë 

2017  

Ndryshueshmër
ia e kohës 

prodhimit % (e 
pritshme) 

Burime 
njerëzore 

2013 
(ditë/njerë

z) 

Burime 
njerëzore 

të pritshme 
2017 

(ditë/njerë
z) 

Ndryshueshmër
ia E BNJ në %(e 

pritshme) 

CPOS PLAN POS përditësim vjetor (nga 2014) Vjetor 
Sida/SC
B 

 

Brendshë

m PLAN KVP mujore/tremujore Mujor 

Sida/SC

B 

 

CPOS PLAN APOS Vjetor 
Sida/SC
B 

 

Brendshë
m PLAN Planifikim  - 

Sida/SC
B 

 

  PLAN TOTAL     0%       0 0   
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Departamenti i regjistrimeve dhe anketave  Ky departament u krijua në 2013. Të dhënat mbi kohën e prodhimit dhe BNJ nuk janë ende të vlefshme.   
 

Programi Departamen

ti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpeshtësi

a e 
publikimit 

Partnere

t nga 
jashtë 

Shpërndarj

a e 
ngarkesës  

Koha e 

prodhimi
t në ditë  

2012        

Koha e 

pritshme 
prodhimi

t në ditë 
2017  

Ndryshueshmër

ia e kohës 
prodhimit % (e 

pritshme) 

Burime 

njerëzore 
2013 

(ditë/njerë
z) 

Burime 

njerëzore 
të pritshme 

2017 
(ditë/njerë
z) 

Ndryshueshmër

ia E BNJ në % (e 
pritshme) 

Brendshë
m REAN Cilësia e fushës së mbuluar Vjetor - 

 

REAN Atllasi Gjeografik njëherë -  

REAN Vlerësimi i Popullsisë 2011 njëherë -  

CPOS REAN Vlerësimi i Popullsisë Vjetor -  

REAN 
Të dhënat kryesorë për vendbanimet në 
Kosovë njëherë - 

 

REAN Të dhënat kryesore demografike njëherë -  

REAN Të dhënat kryesore socio-ekonomike njëherë -  

REAN Të dhënat kryesore për Tregun e Punës njëherë -  

REAN Të dhënat kryesore bujqësore njëherë -  

REAN Të dhënat kryesore për ekonomi familjare njëherë -  

REAN Të dhënat kryesore për arsim njëherë -  

REAN Të dhënat kryesore për banesa dhe strehim njëherë -  

REAN Atllasi Statistikor njëherë -  

REAN 

Të dhënat kryesore për Migrim (Emigrim-

imigrim ) njëherë - 

 

REAN Projeksionet Demografike njëherë -  

  REAN GJITHSEJ     0%       0 0   
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Përpunimi i veçantë statistikor  Planet e punës do të koordinohen me partnerët. Të dhënat mbi kohën e prodhimit dhe burimet njerëzore nuk janë akoma të vlefshme. 
 

Programi Departame

nti 

Prodhimet dhe shërbimet statistikore Shpeshtës

ia e 
publikimit 

Partner

ët nga 
jashtë 

Shpërndar

ja e 
ngarkesës  

Koha e 

prodhimit në 
ditë  2012        

Koha e 

pritshme 
prodhimit 

në ditë 
2017  

Ndryshueshmë

ria e kohës së 
prodhimit % (e 

pritshme) 

Burime 

njerëzore 
2013 

(ditë/njerë
z) 

Burime 

njerëzore 
të 

pritshme 
2017 
(ditë/njerë

z) 

Ndryshueshmë

ria E BNJ në % 
(të pritshme) 

Jashtëm PALET Partiteti i Fuqisë Blerëse (PPP) EU/IPA  

Jashtëm PALET 
Anketa e Indikatorëve Shumë-Grupore 
(MCIS) UNICEF 

 

Jashtëm PALET Raporti mbi korrupsionin UNODC  

Jashtëm PALET 

Statistikat e Tregtisë së jashtme - Pilot 

Projekt EU/IPA 

 

Jashtëm PALET Llogari Kombëtare EU/IPA  

Jashtëm PALET Bilanci i Pagesave EU/IPA  

Jashtëm PALET Anketa e Kostos së Punës EU/IPA  

Jashtëm PALET Indeksi i Kostos së Punës EU/IPA  

Jashtëm PALET Migrimi EU/IPA  

Jashtëm PALET Statistikat e Energjisë EU/IPA  

Brendshë
m PALET 

Shpërndarja/ Diseminimi (Shërbimet me 
pagesë) - EU/IPA 

 

Brendshë

m PALET 

Mbështetja për shfrytëzues (Shërbimet me 

pagesë) - EU/IPA 

 

  PALET GJITHSEJ     0%       0 0   
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Vështrim mbi sistemin  

Agjencia  
Departame
nti 

 

Shpërndarja e ngarkesës për 2013 (KAS ZQ) Ngarkesa 

2013 

Ndarja 

në % 
2013  

Ndarja e 

pritshme 
në 2017  

Ndryshueshmë

ria e BNJ në % 
(e pritshme) 

Numri i 

publikime
ve 

Numri i 

publikimeve të 
planifikuara në 

2013 

Përqindja 

e 
publikimev

e 

Totali i 

kohës së 
prodhimit 

2012 

Totali i kohës 

së prodhimit 
2017 (e 

pritshme) 

ASK ECOS 4,294 36.9% 3,221 -25% 14 12 86% 3,372 2,529 

ASK BUMS 2,629 22.6% 1,972 -25% 7 4 57% 769 577 

ASK SODEM 4,036 34.6% 3,027 -25% 13 11 85% 3,023 2,267 

ASK TIMD 689 5.9% 517 -25% 4 4 100% - - 

ASK PLAN - 2 2 100% 

ASK REAN - 1 1 

ASK PALET - 10 10 

- GJITHSEJ   11,648 100.0% 8,736 -25% 51 44 86% 7,164 5,373 
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3.3 Plani i  Aktiviteteve 
 
Planifikimi operativ për të gjitha produktet përfshinë afatin kohor dhe ditët e nevojshme të punës 
gjatë vitit kalendarik. Gjatë vitit 2014, ideja ishte që Departamenti i Planifikimit së bashku me 
drejtorët të  mbikëqyrë progresin e planifikuar përmes sistemit raportues të SIPK.  Raportet do të 
tregojnë në  baza mujore dhe tremujore se deri në çfarë masë prodhimi është në rrugën e duhur. 
 
Në këtë seksion do të paraqiten planet operative për produktet statistikore me prioritet në seksionin 
2.4. Plani i plotë operativ për vitin 2014 për të gjitha produktet është tek Bordi i Drejtorëve. Tanimë  
në formim,   Departamenti për Planifikim do të marrë përgjegjësinë e plotë për funksionimit të 
planifikimit dhe monitorimit.  
 
Brenda kornizës së burimeve të ASK, prioritetin kryesor e ka zhvillimi i BPV dhe shkurtimi i kohës 
prodhuese. 
 
(1) BPV nga ana e prodhimit  këtu e tutje përdoret si një model   (për vitin 2014 janë marrë parasysh 
për të dy qasjet: e prodhimit dhe  shpenzimit) për të treguar se si ASK do kontrollon prodhimin nëpër 
faza. Qëllimi është të reduktohet koha prodhuese për 5% gjatë vitit të ardhshëm e cila varet jo vetëm 
nga ASK por edhe nga performanca e entiteteve të tjera. SSB, njësitë e bujqësisë dhe të çmimeve në 
ASK do të sigurojnë të dhëna për prodhim dhe deflatorët për të llogaritur BPV në kohën e 
paralajmëruar.  
 
Njësit e SSB, Cmimeve, Bujqësisë brena ASK,  BQK dhe Ministra e Financave janë partnerët kryesorë 
për podhimin e këtij aktiviteti.  
 
Plani operativ i BPV nga ana e prodhimit: 
 
 

 
 



 29

 
(2) Statistikat e biznesit 
 
Si Statistikat Afat-Shkurtra dhe Anketa Strukturore e Biznesit janë  kyçe për objektivat operative të 
futjes  së NACE Rev.2  dhe përmirësimin e mbulueshmërisë së mostrës për regjistrat e biznesit.  ASK 
synon të ketë SASH të rregullta në mënyrë që të mbulojë  kërkesat kryesore të rregulloreve të 
aplikueshme të BE. 
  
Një kornizë më e mirë e mostrës do të zhvillohet për SSB dhe do të fillojë më herët grumbullimi i të 
dhënave në mënyrë që të ndihmohet llogaritja e BPV në kohë.   
 
Partnerët kryesorë në prodhim janë Grumbulluesit e të Dhënave, Regjistrat e Biznesit, Metodologjia 
e Anketës dhe njësitë e Llogarive Kombëtare. 
 
Plani për Statistika Afat-Shkurta: 
 

 
 
Plani i Anketës Strukturore të Biznesit: 
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(3) Çmimet. Ky seksion do të paraqes vetëm planin e prodhimit të Indeksit të Çmimeve të Importit 
(IMPI). 
 

Plani i prodhimit të Indeksit të Çmimeve të Importit (IMPI)  është i lidhur me të dhënat që  merren 
nga regjistri i biznesit, statistikat e biznesit dhe tregtisë së jashtme. Ky publikohet në baza tremujore, 
zakonisht  në muajin e fundit të tremujorit të ardhshëm.  Publikohen dhe në baza vjetorë me disa 
përmirësime në sistemin e peshimit dhe të grupimit të artikujve.  
 

Partnerët kryesorë në prodhimin e indikatorëve janë grumbulluesit e të dhënave, regjistri i biznesit 
dhe njësitë e SSB   
 

Plani i prodhimit të Indeksit të Çmimeve të Importit (IMPI): 
 

 
 
(4) Tregtia e jashtme është një produkt mujor më  rëndësi i ASK-së. In informatat merren nga 
deklarimet doganore të mbledhura përmes Autoritetit Doganor dhe të dërguara në mënyrë 
elektronike në ASK. Përpunimi i të dhënave nga kjo njësi do të  dërgohen në mënyrë elektronike në 
Eurostat. ASK përdorë 41 variabla nga kjo deklaratë për të prodhuar statistikat e saj.  
 
Partnerë kryesorë është Autoriteti Doganor, por ASK poashtu bashkëpunon me Ministrinë e 
Ekonomisë dhe Tregtisë, MBPZHr, BQK, Eurostat dhe njësitë e Llogarive Kombëtare. 
 
Plani operative për statistikat e tregtisë: 
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(5) Anketa e Ekonomive familjare Bujqësore 
 
Ky është prodhimi vjetor i cili synon në monitorimin e gjendjes së fermave në Kosovë. Zakonisht 
grumbullimi i të dhënave bëhet në vjeshtën e vonshme dhe rezultatet publikohen në vitin vijues. Viti 
bujqësore  realizohet nga Qershori-Korrik e që do thotë se procesi i punës statistikore ka po të 
njëjtën kornizë.  
 
Deri më tani, partnerë kryesorë ishte MBPZHR suke siguruar të dhëna për regjistrin e fermave. Plani 
operativ për vitin 2014 është si vijon: 
 

 
 
(6) Statistikat e tjera për ekonomi familjare dhe individë 
 
ABF është një nga aktivitetet kryesore të AS-së. ABF është një produkt vjetor i ASK-së dhe  në ABF të 
Kosovës dukë synuar përafrimin me standardet e Be. Ngarkesa e ABF është e shpërndarë në mënyrë 
të barabartë përgjatë vitit. Në vitin 2014 ASK synon të bëjë përmirësime në kornizën e mostrës dhe 
të prodhojë më herët disa analiza për llogaritjen e BPV tremujor.  
 
Partnerët kryesorë në bashkëpunim për ABF janë Sida/SCB dhe Banka Botërore. ASK  herë pas here i 
thërret  grupet e shfrytëzuesve të dhënave për të diskutuar për përmirësime në ABF nacionale. 
 
Plani i Anketës së Buxhetit Familjar: 
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Për  dy prioritetet e mbetura operative – vlerësimin vjetor të popullsisë dhe të dhënat 
administrative- nuk ekzistojnë plane për produkte dhe plani operativ është dhënë në seksionin 2.4. 
 
Jashtë kornizës së burimeve, ASK  ka dy prioritet kryesore për periudhën strategjike 2013-2017. 
 
(1) Anketa e Fuqisë Punëtore,  e cila rifillua në vitin 212 pasi ishte pushuar në vitin 2012. ASK synon 
të dalë me publikime tremujore që nga viti 2014. Kjo do thotë se asistenca teknike për të krijuar 
panelin e ekonomive familjare dhe rotacionin e tyre është më se e nevojshme për prodhim.  
Ngarkesa e punës është e shpërndarë në mënyrë të barabartë nëpër muaj, por shumica e intensitetit 
të punës ka të bëjë më dërgimin elektronik (online) të të dhënave nga rajonet në ASK. 
 
Fondet për këtë aktivitet janë dhënë nga Fondi i Mirëbesimit të Bankës Botërore dhe për të  
vazhduar me AFP si një aktivitet i rregullt, ASK varet plotësisht nga mbështetja e Qeverisë. 
 
Partnerët kryesorë për këtë produkt përfshinë njësinë e TI, MPMS, Bankën Botëror dhe Eurostatin. 
Plani i prodhimit për vitin 2-14 është si  në vijim: 
 

 
 
(2) Regjistrimi i Bujqësisë 
 
Pas shumë pengesave, ASK ka mundësinë  të realizojë Regjistrimin e Bujqësisë më 2013 -2014. Kjo u 
bë e mundur falë Fondeve të Qeverisë dhe  mbështetjes së donatorëve.  Të dy fondet janë pjesë e 
Fondit të Mirëbesimit dhe menaxhohen nga UNOPS-i.  Asistenca Teknike është siguruar përmes 
Programit Shumë-Vendor /IPA. Ligji i Regjistrimit të Bujqësisë është miratuar dhe ASK është duke 
punuar në përgatitjen e regjistrimit në kohë. MBPZHR, i cili është partner i kryesor në këtë aktivitet,  
dhe ASK  planifikojnë të fillojnë me grumbullimin  e të dhënave në muajin Tetor 2013. Në fillim të 
vitit 2014 të gjitha aktivitetet e regjistrimit lidhur me grumbullimin e e të dhënave pas-regjistrimit do 
të vazhdojnë.   
 
Vini re se plani operativ shtrihet në vitet 2013-2014, me përfundimin e grumbullimit të të dhënave 
në muajin nëntor 2013  dhe  me vazhdimin e përfshirjes dhe përpunimit  të të dhënave deri në 
muajin shtator 2014. Formati i planit operativ është dinamik dhe mundëson planifikuesit të 
monitorojnë proceset e prodhimit pavarësisht nga korniza e shtrirjes kalendarike: 
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LISTA E SHKURTESAVE 
 
 
APOS Plani Vjetor i Statistikave Zyrtare   
BoP Bilanci i Pagesave 
BUMS Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Ambientit  
BQK (CBK) Banka Qendrore e Kosovës 
IKN Indeksi i Kostos së Ndërtimit 
ICK Indeksi i Çmimeve të Konsumit 
CPOS Programi Kryesor i Statistikave Zyrtare 
EAA Llogaritë Ekonomike për Bujqësi  
EMIS Sistemi Informativ për Menaxhimin e Arsimit 
EKOS Departamenti i Statistikave Ekonomike 
EPOS Programi i Zgjeruar i Statistikave Zyrtare 
ES EUROSTAT 
ESA Sistemi Evropian i Llogarive 
ESS Sistemi Evropian i Statistikave 
ETF  Fondacioni për Trajnime Evropiane 
BE(EU) Bashkësia Evropian 
BPV (GDP) Bruto Produkti Vendor 
GIS Sistemi Gjeografik i Kosovës 
ABF (HBS) Anketa e Buxhetit Familjar 
IMF Fondi Monetar Ndërkombëtar 
IMPI Indeksi i Çmimeve të Importit  
TI (IT) Teknologjia Informative 
IPA Instrumenti i Para- Aderimit  
ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës 
ABF (LFS) Anketa e Fuqisë Punëtore 
REAN Departamenti për Regjistrime dhe Anketa 
MICS Anketa e Grupit Shumë-Indikatorësh 
MM (MoU) Memorandum Mirëkuptimi 
MTEF Korniza e Shpenzimeve Afat-Mesme 
NA Llogaritë Kombëtare 
NACE Nomenklatura e Aktiviteteve në Komunitetin Evropian 
KVP  Korniza e Vlerësimit të Performancës 
PIN  Statistika në pozitën e investimeve ndërkombëtare 
POS  Programi i Statistikave Zyrtare 
PLAN Departamenti  për Politika, Planifikim, koordinim dhe Komunikim  
ICP Indeksi i Çmimeve të Prodhimit 
ASN Anketa Strukturore e Biznesit 
SCB  Statistikat e Suedisë 
Sida Agjencia Suedeze  për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtarë  
SILC Statistikat për Kushtet Ndërkombëtare të Jetesës 
SODEM Departamenti i Statistikave Sociale 
SNA Sistemi i Llogarive Kombëtare 
ATN Statistikat Afat-Shkurta 
SUT Tabelat e Furnimizimit dhe Shfrytëzimit 
TA Asistencë Teknike 
TIMD Departamenti i Teknologjisë Informative, Metodologjisë dhe Shpërndarjes   
UN Kombet e Bashkuara 
UNDP Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara  
UNFPA  Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara 
UNICEF Fondi për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara 
BB (WB) Banka Botërore 
 


