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SHËNIM PËR LEXUESIN

Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave është kryer sipas metodologjisë derë-më-derë në prill 
të vitit 2011, me datë referimi 31 mars 2011, në mesnatë. Ai është bazuar në Ligjin për Regjistrim (03/L–237), të 
miratuar më 7 tetor 2010 nga Kuvendi i Kosovës. Njëra prej dispozitave më të rëndësishme të ligjit i përket mbrojtjes 
dhe konfi dencialitetit të të dhënave personale. Ky ligj gjithashtu përcakton obligimin për të kryer anketimin pas-
regjistrimit menjëherë pas regjistrimit të popullsisë.

Regjistrimi popullsisë në Kosovë është në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare për metodologjinë për 
regjistrimet e popullsisë dhe të ekonomive familjare 2010, të përgatitura nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të 
Bashkuara për Evropë në bashkëpunim me Zyrën e Statistikave të Komuniteteve Evropiane (Eurostat). Të gjitha 
temat e përfshira dhe të dhënat e mbledhura u referohen defi nicioneve të dakorduara ndërkombëtarisht.

Të gjitha të dhënat në këtë dokument i referohen Regjistrimit të Popullsisë 2011. Rezultatet e regjistrimit përfshijnë 
të dhëna nga 34 komuna. Për arsye objektive nuk ka qenë e mundur që regjistrimi të zhvillohet në komunat veriore, 
gjë që është pranuar edhe nga Komiteti Drejtues i Fondit të Mirëbesimit të Regjistrimit. Agjencia e Statistikave të 
Kosovës do t’i publikojë vlerësimet për këto komuna me vonë.
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Regjistrimet ofrojnë informacione në lidhje me një gamë të 
gjerë të karakteristikave të popullsisë dhe banimit në nivel 
kombëtar dhe të hollësishëm gjeografik. Derisa ato janë të 
dhëna vendimtare për formulimin dhe vlerësimin e programeve 
qeveritare dhe  zhvillimin e  kërkimeve, ato gjithashtu i  
kontribuojnë  zhvillimit të  statistikave më të mira kombëtare, 
meqë ato  vënë themelet për mbledhjen e përmirësuar të të 
dhënave, mostrat, vlerësimet e popullsisë si dhe për zhvillimin 
dhe prodhimin e statistikave në nivel rajonal.

Megjithatë, regjistrimet kanë vlerë më të madhe në qoftë se 
rezultatet e tyre mund të krahasohen ndërkombëtarisht. Në këtë 
kontekst, Agjencia e Statistikave të Kosovës ka vënë prioritet 
në këtë aspekt, duke aplikuar sa herë që është e mundshme, 
përkufizimet, rregullat dhe standardet ndërkombëtare. Në 
veçanti, nga afër janë ndjekur specifikimet teknike evropiane 
për temat dhe zbërthimet e tyre. Megjithatë, në disa raste, 
mbizotëroi konteksti kombëtar dhe gjatë procesit të mbledhjes 
së të dhënave janë paraqitur modalitete  tjera ndryshe nga ato 
standarde.

Të bazuarit e vendimeve në të dhënat e  regjistrimit kërkon 
që përdoruesi të jetë mirë i informuar se si janë mbledhur të 
dhënat, çfarë nënkuptojnë ato, dhe çfarë niveli të cilësisë ato 
kanë. Qëllimi i këtij raporti është që t’iu ofrojë përdoruesve  
këtë informacion. Metadata është informacion për të dhënat. 
Ajo synon lehtësimin e interpretimit të vlerave numerike dhe të 
kuptuarit e burimit të të dhënave si dhe çështjet metodologjike, 
në mënyrë që të arrihet një interpretim i vlefshëm i të 
dhënave. Raporti i plotëson dy raporte të tjera të cilësisë, 
një për vlerësimin e përgjithshëm të cilësisë së të dhënave të 
regjistrimit, dhe një bazuar në anketimin pas regjistrimit, e cila 
mat gabimet në mbulueshmëri dhe në përmbajtje që kanë prekur 
regjistrimin në Kosovë të vitit 2011.

Ofrimi  i transparencës mbi cilësinë e rezultateve të regjistrimit 
në Kosovë paraqet për mua një mënyrë për të treguar respekt 
për të gjithë banorët që kanë bërë të mundur regjistrimin e 
popullsisë duke bashkëpunuar në përgjigje të regjistrimit. Në 
emër të Agjencisë sonë, unë do të doja të shpreh mirënjohjen 
time më të thellë për të gjithë të përfshirët, dhe të nënvizojë 
punën e madhe të stafit  të regjistrimit në terren, bashkëpunimin 
tejet profesional dhe të përkushtuar të komunave pjesëmarrëse 
dhe mbështetjen e vlefshme të marrë nga Komisioni Qendror 
i Regjistrimit dhe nga komuniteti akademik dhe kërkimor i 
Kosovës. Unë i jam gjithashtu shumë mirënjohës bashkësisë 
ndërkombëtare, e cila vendosi një kuadër të shëndoshë për 
ndërmarrjen tonë të regjistrimit duke  lejuar ekspertë të 
nivelit të lartë për të monitoruar dhe vlerësuar regjistrimin 
e popullsisë, dhe duke ofruar mbështetje financiare dhe 
menaxhimin e fondeve, si dhe asistencë të çmueshme teknike. 

Si çdo mbledhje e një shkallë të madhe të të dhënave në botë, 
Regjistrimi në Kosovës nuk është i përsosur. Fatkeqësisht, 
mangësia  e saj më e madhe qëndron në faktin se një pjesë e 
territorit tonë nuk ka mundur të mbulohet. Me gjithë përpjekjet 
tona, e madje edhe sikur të gjitha  instrumentet për mbledhjen 
e të dhënave të regjistrimit të ishin përgatitur për të mbuluar 

tërë Kosovën-përfshirë mjetet financiare dhe mbështetjen e 
komunitetit ndërkombëtar - si autoritetet lokale ashtu edhe 
një pjesë e caktuar e popullsisë rezidente në pjesën veriore të 
vendit tonë refuzuan të bashkëpunojnë me ne. Nga 37 komunat 
që e përbëjnë Kosovën, tri komuna dhe një pjesë e vogël e të 
katërtës nuk janë përfshirë në procesin e regjistrimit. Mungesa 
e të dhënave për atë zonë, edhe pse qëllimi ynë është që ta 
përafrojmë madhësinë e popullsisë së saj sipas disa teknikave 
demografike, është një humbje e madhe për banorët e saj, e 
cila tani është me rrezik për paraqitjen e profileve specifike. Për 
rrjedhojë, shërbimet dhe hartimi i  politikave për këtë pjesë të 
bashkë-shtetasve tonë për një kohë do të mbështetet në profilet 
e popullsisë së regjistruar.

Meqë regjistrimi në Kosovës është i pari i ndërmarrë pas 30 
vjetësh, përdoruesit po ashtu mund  ta shohin të dobishme 
gjetjen e historikut kronologjik dhe metodologjik të tërë 
operacionit. Kjo është lënda  e  kapitullit të parë.

Në pjesën e dytë, disa nga vlerësimet janë bërë në lidhje me 
krahasueshmërinë e të dhënave të regjistrimit të vitit 2011 
me regjistrimet e tjera. Pjesa e tretë ofron një përmbledhje 
të informacionit të metadatave, dhe kapitulli përmbyllës 
përshkruan metadatat e hollësishme për temat e regjistrimit.

Agjencia jonë është e gatshme për t’iu ofruar të gjithë 
përdoruesve të saj informacione të mëtejshme rreth cilësisë së 
rezultateve të regjistrimit të cilat ata do t’i kërkojnë.

 isa Krasniqi
 Kryeshef Ekzekutiv

parathënie



1�1� puna përgatitore
Institucioneve lokale në Kosovë, duke përfshirë ato qeveritare e joqeveritare, si dhe organizatave 
dhe institucioneve ndërkombëtare në mënyrë të konsiderueshme iu mungojnë të dhënat statistikore, 
dhe kjo mungesë ka qenë një e metë e madhe në përcaktimin e strategjive dhe zhvillimin e 
programeve të synuara në dekadat e fundit, pasi që  regjistrimi i fundit i besueshëm në Kosovë u 
realizua 30 vjet më parë (1981).

Rëndësia e zhvillimit të një regjistrimi ka qenë e njohur qysh më herët nga autoritetet e Kosovës, 
por të gjitha palëve të përfshira iu është dashur pak kohë për ta kuptuar nevojën e harmonizimit 
të këtij operacioni me metodat dhe teknikat e rekomanduara dhe të zbatuara nga një komunitet 
më i gjerë ndërkombëtar. Vlen të përmendet këtu se Rregullorja e Parlamentit Evropian dhe e 
Këshillit të regjistrimeve të popullsisë dhe banesave (Rregullorja (EC) Nr 763/2008 (13 gusht, 2008)) 
ka të bëjë me harmonizimin e rezultateve dhe kërkon respektimin e kritereve metodologjike për 
rezultatet e regjistrimit të vendosura nga shtetet anëtare të BE-së, vendet kandidate dhe vendet 
kandidate potenciale për integrim evropian. Njohja progresive nga autoritetet kosovare e vlerës 
së harmonizimit me standardet ndërkombëtare është reflektuar gjithashtu nga historia e punës 
përgatitore e regjistrimit në Kosovë në nivelet legjislative dhe teknike.

1�1�1� aktet ligjore

Me 11 korrik 2003, Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin e Regjistrimit nr. 2003/16, i cili i  hapi rrugë 
zhvillimit të regjistrimit të popullsisë dhe banesave në Kosovë. Sipas këtij ligji dhe ashtu siç 
është praktikë në vende të tjera, Entit të  Statistikave të Kosovës (u bë Agjencia e Statistikave të 
Kosovës-ASK-kohët e fundit) i ishte  besuar zbatimi i regjistrimit.

Me miratimin e këtij ligji, Enti  Kombëtar i  Statistikave filloi përgatitjet fillestare për regjistrim, 
në fund të vitit 2004. Sidoqoftë, ligji shpejt u gjet i papërshtatshme për t’i lejuar regjistrimit në 
Kosovës që të fitojë njohje ndërkombëtare. Në të vërtetë, përkufizimet kryesore të njësive të synuara 
për tu regjistruar mungonin ose nuk përputheshin me kërkesat ndërkombëtare dhe dispozitat e 
rëndësishme të tilla si anketimi pas regjistrimit, konfidencialiteti i të dhënave, metodologjia e 
harmonizuar, vlerësimi i cilësisë ose transmetimi i të dhënave nuk ishin përfshirë.

Bazuar në gatishmërinë e saj për t’iu përafruar legjislacionit të BE-së në lidhje me regjistrimet, 
Kosova rishikoi ligjin gjatë periudhës 2009-2010 me ndihmën e një eksperti të lartë të BE-së për 
regjistrim të ofruar nga Eurostati për të ndihmuar në këtë drejtim. Me 4 gusht 2010, Qeveria e 
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Kosovës miratoi ligjin e rishikuar i cili  përfshinte rekomandimet e BE-së, dhe në nëntor të vitit 2010, 
Kuvendi i Kosovës miratoi tekstin përfundimtar (Ligji nr. 03/L-237). Regjistrimi i popullsisë i kryer në 
prill të vitit 2011 ka qenë i bazuar në këtë ligj.

1�1�2� përgatitjet teknike 

Përgatitjet teknike të procesit të regjistrimit filluan në fund të vitit 2004 pas miratimit të versionit 
të parë të ligjit të regjistrimit (nr. 2003/16). Përgatitjet filluan me përpunimin e metodologjisë dhe 
të  pyetësorit për mbledhjen e të dhënave. Ishte vendosur  se metoda e vetme për  mbledhjen e të  
dhënave e cila mund të zbatohej në Kosovë në këtë fazë të zhvillimit të saj është intervista klasike 
derë-më-derë, e cila fatkeqësisht është metodë e cila i ngarkon më shumë të anketuarit dhe paraqet 
kosto më të lartë, pasi që ajo përfshin një pjesë të stafit në terren për të mbledhur të dhënat. Në të 
vërtetë, regjistrat administrativ ende nuk janë në dispozicion në vend për të mundësuar  regjistrimin 
e bazuar në regjistra, ndërkohë që mungesa e përvojës me regjistrime,  niveli i  dobët i arsimimit 
të  banorëve të caktuar dhe mosbesimi i krijuar për disa kategori në publik shmangën  zgjedhjen e 
metodologjisë së vetë-raportimit.

Pas përcaktimit të instrumenteve dhe metodës për mbledhjen e të dhënave, ishte përgatitur një 
test në terren. Ky operacion ishte një nga instrumentet kryesore për t’i vlerësuar kapacitetet 
institucionale, një provë nëse pyetjet e formuluara janë kuptuar mirë dhe mbledhin përgjigjet e 
synuara, dhe gjithashtu të parashikojë llojin  tjetër të vështirësive për regjistrimin e përgjithshëm. 
Testi i parë në terren është kryer në fund të vitit 2005

1�1�3� testimet në terren

Varësisht nga nevojat dhe konteksti i tyre kombëtar, vendet zakonisht zbatojnë prej 1 deri në 5 pilot 
regjistrime. Disa vende i testojnë ndaras metodologjinë, formularët për mbledhjen e të dhënave, 
logjistikën, marrjen e të dhënave dhe programet kompjuterike për përpunimin e të dhënave, 
mbulueshmërinë, organizimin, fushatën sensibilizuese etj.

Enti i Statistikave të  Kosovës ka kryer dy testime në terren dhe një pilot regjistrim në mënyrë që të 
testojë instrumentet e shumta dhe aktivitetet, duke përfshirë mbulimin territorial, në një veprim të 
vetëm.

Testimi paraprak në terren- është kryer në mënyrë të pavarur, pa asnjë mbështetje teknike apo 
monitorim nga organizatat ndërkombëtare. Testimi është kryer në terren prej 31 tetorit deri më 15 
nëntor të vitit 2005. Operacioni është kryer në gjashtë komuna: Prizren, Gjilan, Kaçanik, Prishtinë, 
Novo Bërdë dhe Skenderaj; ai ka mbuluar plotësisht 48 qarqe të regjistrimit (QR) në Kosovë. Ky 
testim i parë përfshiu rreth 20,610 banorë dhe 3,239 ekonomi familjare. Organizatat ndërkombëtare 
kishin konsideruar më vonë se ky testim nuk ishte plotësisht në përputhje me standardet 
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ndërkombëtare dhe si i tillë ai ishte konsideruar më shumë si trajnim i dobishëm statistikor se sa si e 
dhënë e vlefshme për organizimin e regjistrimit të popullsisë në një shkallë të plotë.

Pilot-regjistrimi i parë i vërtetë- është kryer me ndihmën teknike ndërkombëtare. Pilot-regjistrimi 
është realizuar prej 30 tetorit deri më 14 nëntor 2006, në tri komuna: Kamenicë, Pejë dhe Shtërpcë, 
ku në përgjithësi kanë qenë të përfshira 25 QR. Pilot-regjistrimi ka përfshirë rreth 6.316 banorë dhe 
1.971 ekonomi familjare. Rezultatet e këtij pilot-regjistrimi testues janë analizuar në hollësi dhe 
rezultuan me përmirësime në organizimin e mbledhjes së të dhënave të regjistrimit, formulimin më 
të mirë të pyetësorëve dhe identifikimin e vështirësive të mundshme. Fatkeqësisht, kontrollet e 
mospërputhjeve të pilot-regjistrimit nuk çuan në testimin e metodave dhe programeve të redaktimit 
dhe imputimit, të cilat më vonë shkaktuan punë më të gjatë në përpunimin e të dhënave të 
regjistrimit.

Pilot regjistrimi i fundit- është kryer nën monitorimin e Operacionit Monitorues Ndërkombëtar, këtë 
herë pa asistencë teknike. Pilot-regjistrimi u zhvillua prej 27 tetorit deri më 10 nëntor 2008, në 6 
komuna të Kosovës: Prizren, Mamushë, Dragash, Lipjan, Prishtinë dhe Vushtrri, duke mbuluar një 
numër të përgjithshëm prej 14 QR-ve, me rreth 4,219 banorë dhe rreth 755 ekonomi familjare.

 1�1�4� Dokumentacioni mbështetës 

Në vitin 2005, Enti i Statistikave e përcaktoi planin themelor operacional për regjistrimin në një 
dokument të quajtur “Propozim-projekti për regjistrimin e  popullsisë, ekonomive familjare dhe 
banesave në Kosovë për vitin 2006”. Duke iu referuar këtij dokumenti ai zhvilloi më tej aktivitetet e 
tij dhe përgatitjet për regjistrimin e përgjithshëm.

Me vendosjen progresive të kornizës rregulluese të regjistrimit dhe testimin e instrumenteve të 
regjistrimit, Enti i Statistikave të Kosovës e kuptoi nevojën për të definuar një strategji më të gjerë 
dhe një afat kohor të përmirësuar për përgatitjen dhe zbatimin e regjistrimit.

Në mes të vitit 2009, ai përgatiti një dokument të rëndësishëm të quajtur “Udhërrëfyesi për 
regjistrimin e popullsisë dhe banesave në Kosovë”, i cili përcaktoi aktivitetet themelore për  zbatimin 
e një regjistrim në përputhje me kërkesat ndërkombëtare (OKB dhe BE), si dhe me rekomandimet ad-
hoc të Misionit Monitorues Ndërkombëtar dhe  Komitetit të tij Drejtues. Një element i rëndësishëm 
i kësaj strategjie, e cila më parë ishte lënë pas dore, ishte nevoja për të definuar dhe zbatuar një  
program të shëndoshë të informimit dhe sensibilizimit të publikut në mënyrë që t’i inkurajojë të 
gjithë banorët për të marrë pjesë aktive në regjistrim. Në të vërtetë, një nga mësimet kryesore të 
nxjerra nga pilot-testimet ishte se popullsia e Kosovës e kishte kuptuar shumë dobët atë se çka 
është regjistrimi - dhe për rrjedhojë një hezitim  mjaft i lartë ishte hasur tek shumë kategori të 
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popullsisë për të marrë pjesë në këtë operacion statistikor. Bazuar në këtë dokument, Qeveria e 
Kosovës e pranoi nevojën për shtyrjen e datës së regjistrimit deri në pranverë të vitit 2011.

Gjatë regjistrimit testues në vitin 2006 dhe testimit në terren në vitin 2008 u bë e qartë se komuniteti 
serb dhe ai rom në një masë të madhe hezitonin të merrnin pjesë në regjistrim. Me gjithë hezitimin, 
pjesëmarrja dhe gatishmëria e këtyre dy komuniteteve në regjistrimin testues të vitit 2008 ishte më 
e lartë se më parë. Intervistat me udhëheqës politik serb, të shoqërisë civile dhe ata të mediave në 
Kosovë treguan se kishte një numër shqetësimesh të cilat duhet të adresohen siç duhet në mënyrë 
që regjistrimi i vitit 2011 të jetë i suksesshëm. Një intervistë e fokus-grupit me një segment të 
gjerë të përfaqësuesve serbë më një shtrirje në shpërndarjen e gjinisë, moshës, arsimimit dhe asaj 
gjeografike ofroi informacione shtesë të vlefshëme dhe të besueshëm.

Sfidat për arritjen e një regjistrimi të suksesshëm janë të një natyre të veçantë në një hapësirë 
shumë të politizuar të pas-konfliktit siç është Kosova dhe në të gjitha vendet e dala nga ish-
Jugosllavia. Prandaj një strategji e informimit  ishte  zhvilluar për tu përqendruar  në një numër 
të pyetjeve, politikisht më të ndjeshme. Ndërsa strategjia e informimit  tentonte  të përqendrohej 
në pakica, ajo gjithashtu sugjeronte hyrjen në dialog me udhëheqësit e komuniteteve nëpër tërë 
popullatën. Çështjet e rëndësishme për të arritur një pjesëmarrje të fuqishme të serbëve ishin 
gjithashtu çështje të rëndësishme edhe për shqiptarët në Kosovë. Ata duhej të trajtohen në mënyrë 
koherente dhe konsekuente.

Prandaj u përgatit një strategji komunikimi për t’iu përgjigjur pyetjeve më pak të ndjeshme, dhe për 
të ngritur vetëdijesimin dhe njohurinë e publikut në lidhje me regjistrimin në kohën para se ai të 
zhvillohet. Në vlerësimin e pilot-regjistrimeve dhe atyre testues dhe në konsultime me komunitete 
të ndryshme është përmendur se disa njerëz hezitojnë të regjistrohen, sepse ata kanë frikë se 
regjistrimi do të përdoret si një mjet për të siguruar mbledhjen më efikase të taksave, të pagesës për 
energji elektrike, apo tarifat për licenca. Këto çështje janë trajtuar në strategjinë e komunikimit.

Pas pilot-regjistrimit të vitit 2008 dhe deri në dhjetor të vitit 2010, Zyra e Statistikave  me gjithë 
planifikimin thelbësor dhe dokumentacionin mbështetës të regjistrimit arriti të jetë e gatshme për 
kryerjen e regjistrimit. Përgatitjet përfshinin hartimin dhe finalizimin e metodologjisë së regjistrimit, 
pyetësorët, ndarjen e territorit në qarqe të regjistrimit dhe paraqitjen e tij në hartë, planet e 
informimit dhe komunikimit, organizimin e stafit të regjistrimit në terren dhe logjistikës, zhvillimin e 
mjeteve të TI-së për marrjen dhe përpunimin e të dhënave, nevojat e prokurimit, dhe shumë të tjera. 
Këto plane çuan në hartimin e një buxheti final të regjistrimit.
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1�2� akterët
Regjistrimi kishte dy kategori kryesore të akterëve: ata vendor dhe ndërkombëtar. 

1�2�1� akterët vendor

Akterët vendor janë përcaktuar me ligjin e parë të regjistrimit, dhe roli i tyre ishte detajuar më tej në 
amendamentin e fundit. Ata përfshinin:

•	 Komisioni Qendror i regjistrimit (KKK) ) i përbërë nga 17 anëtarë që përfaqësojnë të gjithë 
akterët kombëtar të regjistrimit në Kosovë: administratën publike të Kosovës, shoqërinë 
civile, komunitetin akademik, minoritetet etnike; institucionet ndërkombëtare që janë anëtarë 
vëzhgues. KKK-ja ishte institucioni më i lartë për mbikëqyrjen e regjistrimit; ai u emërua 
nga Kuvendi i Kosovës me propozim të Qeverisë. Komisioni Qendror i Regjistrimit duhej të 
miratonte pyetësorët e regjistrimit dhe dokumentacionin e përgatitur nga Enti i  Statistikave 
të Kosovës (ESK), t’i mbikëqyrë fazat e përgatitjes dhe përparimin e regjistrimit si dhe të 
miratojë anëtarët e Komisioneve Komunale të Regjistrimit të propozuara nga komunat 
përkatëse dhe për të përcaktuar detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.

•	 enti Statistikor i Kosovës  (ESK, tani ASK) kishte - dhe ende ka - një rol qendror 
vendimmarrës sa i përket metodologjisë dhe operacioneve të regjistrimit. Ai mban përgjegjësi 
të plotë për të dhënat e mbledhura, përpunimin, vlerësimin dhe shpërndarjen e tyre. ESK-ja 
është përfaqësuar në KKK dhe iu ka dhënë udhëzime komunave për sa i përket kritereve për të 
punësuar regjistruesit dhe kontrollorët e tyre, organizimin e trajnimeve dhe operacioneve të 
regjistrimit dhe të hartojë rezultatet paraprake. ESK-ja kishte rekrutuar mbikëqyrës dhe ishte 
përfaqësuar gjatë operacioneve në terren nga instruktorët shtetëror për të ofruar mbështetje 
teknike dhe metodologjike. 

•	 Komisionet Komunale të regjistrimit (KKr)  të cilët duhej të siguronin funksionimin e 
regjistrimit në nivel komunal; ato kishin një rol qendror në fazën e zhvillimit të regjistrimit. 
Secila nga 37 komunat e Kosovës është dashur të themelonte një Komision Komunal të 
Regjistrimit të përbërë nga 9 anëtarë, të kryesuar nga kryetari i komunës. Siç u përmend 
më parë, kryetarët e tri komunave fqinje - Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok - refuzuan 
ngritjen e një komisioni të regjistrimit. Ata ranë në grackën e lidhjes së regjistrimit me 
statusin e Kosovës. Shifrat e regjistrimit janë të rëndësishme për autoritetet e vendit për të 
zhvilluar politika efikase që synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës së të gjithë banorëve 
të Kosovë, prandaj  ky operacion i pastër statistikor nuk është dashur të jetë përdorur për 
promovimin e pikëpamjeve politike. KKR-të ishin përgjegjëse për regjistrim në territoret e tyre 
përkatëse komunale, nën drejtimin e ESK-së. Ato është dashur të rekrutonin regjistruesit dhe 
kontrollorët, të sigurojnë hapësirë për trajnimet e tyre, dhe për të menaxhuar materialet e 
regjistrimit dhe aktivitetet e regjistrimit në komunat e tyre. 
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1�2�2� akterët ndërkombëtar

•	 regjistrimi në Kosovës kishte monitorim ndërkombëtar. Një Operacioni Monitorues 
Ndërkombëtar (IMO) i themeluar bashkërisht në vitin 2006 nga Këshilli i Evropës dhe Komisioni 
Evropian ndoqi nga afër përgatitjet e regjistrimit në Kosovë; Komiteti i tij Drejtues monitoroi të 
gjitha aspektet metodologjike dhe përveç kësaj u fokusua edhe në aktivitetet e informimit për 
të siguruar që të gjitha grupet kanë marrë një shans të drejtë të pjesëmarrjes. IMO po ashtu 
organizoi një vëzhgim ndërkombëtar të fazës së regjistrimit. IMO vlerësoi përpunimin e të 
dhënave të regjistrimit dhe rezultatet si dhe ka qenë aktori kryesor në sigurimin se rezultatet 
e regjistrimit janë në përputhje me kërkesat ndërkombëtare. Nga ana e tij, Grupi i Menaxhimit 
i IMO-së ofroi udhëzime dhe mbështetje në nivelin politik. IMO mbajti misione të rregullta 
në Kosovë për të vlerësuar përparimin e përgatitjeve të regjistrimit dhe ofroi rekomandime 
teknike dhe politike; IMO kishte një rol kyç në njohjen ndërkombëtare të regjistrimit në Kosovë.

•	 enti i Statistikave ka pranuar asistencë teknike ndërkombëtare. Zyra e Bashkimit Evropian 
në Kosovë financoi programe të ndryshme të asistencës teknike për regjistrimin. Projekti më 
i fundit i quajtur EUCEP2011, projekt për mbështetjen e regjistrimit filloi më 31 maj 2010 për 
një periudhë prej 30 muajsh. Ai është zbatuar nën drejtimin shkencor të Instituti Kombëtar 
Italian për  Statistika ISTAT; ka pasur edhe projekte të tjera të financuara nga BE-ja që kanë 
ndihmuar regjistrimin në saktësi, siç është programi me shumë-përfituese i menaxhuar nga 
Eurostat-i. Ekipi i EUCEP-it ka ndihmuar Agjencinë e  Statistikave të Kosovës për të finalizuar 
materialet e regjistrimit, për të përmirësuar sistemin metodologjik dhe të IT-së, përgatitjen e 
përpunimit të të dhënave dhe shpërndarjes si dhe e ndihmoi ASK-në në aktivitetet e informimit 
dhe komunikimit.

•	 Buxheti i regjistrimi ishte vendosur në një fond të mirëbesimit� Me nismë të BE-së ishte 
krijuar një fond i mirëbesimit për të tërhequr burime financiare për zhvillimin e regjistrimit; 
buxheti i regjistrimit ishte rreth 10.7 milion euro; të gjitha fondet e nevojshme për financimin 
e aktiviteteve të regjistrimit ishin vendosur në fondin e mirëbesimit, qofshin ato nga buxheti i 
Qeverisë ose nga donacionet ndërkombëtare.

•	 Fondi i mirëbesimit është menaxhuar nga një organizatë ndërkombëtare� UNOPS, Zyra 
e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve ka menaxhuar fondin e mirëbesimit në 
emër të kontribuuesve dhe nën drejtimin e Komitetit Drejtues duke i përfaqësuar ata. UNOPS-i 
mori përgjegjësinë e plotë për blerjen e të gjitha materialeve të regjistrimit dhe shërbimet; ai 
po ashtu ka rekrutuar personelin e përfshirë në Zyrën e Regjistrimit në ASK, ka menaxhuar të 
gjitha fondet e regjistrimit dhe ka ekzekutuar pagesat për të gjitha prokurimet e regjistrimit 
dhe aktivitetet profesionale.
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1.3. Gjeografia

1�3�1� territori dhe ndarja territoriale

Kosova ka një territor me një sipërfaqe prej 10.908 km2. Ajo ndahet administrativisht në 37 komuna, 
ku secila prej tyre merr një buxhet në proporcion - ndër të tjera – me madhësinë e  popullsisë së 
tyre. Kjo është një nga arsyet kryesore pse të dhënat e mira të regjistrimit janë të rëndësishme për 
autoritetet e qeverisjes lokale. Komunat janë më tej gjeografikisht të ndara në zona kadastrale 
të quajtura vendbanime. Çdo vendbanim cilësohet si urban apo rural, në bazë të dendësisë së 
ndërtesave të tij dhe të qëllimit kryesor të shfrytëzimit të tokës (bujqësore ose jobujqësore). 
Regjistrimi u organizua për mbledhur të dhëna për tërë territorin e Kosovës.

1.3.2. Hartografia dhe Sistemi Informativ Gjeografik (SIGJ)  

Për shkak të mungesës së të dhënave administrative, regjistrave paraprak dhe mungesës së një sistemi 
të adresave, ndarja e territorit në zona ashtu që një regjistrues të mund t’i mbulojë në periudhën e 
regjistrimit (fillimisht15 ditë) ka qenë një prej sfidave dhe vështirësive të procesit të  regjistrimit.

Faza e parë e ndarjes gjeografike të regjistrimit ka qenë prodhimi i imazheve satelitore, digjitalizimi i  tyre, 
brenda një sistemi informativ gjeografik (SIGJ). ASK-ja ka përditësuar hartat e tërë territorit të Kosovës 
duke u bazuar në imazhet satelitore të marra gjatë tetorit të vitit 2010. Pasi u digjitalizuan, imazhet u 
azhurnuan në terren në mënyrë që të kontrollohet se cilat ndërtesa kishin të ngjarë të jenë të banuara 
(dhe kështu të jenë pjesë e regjistrimit) dhe cilat ishin ende në ndërtim e sipër apo janë përdorur për 
qëllime të tjera nga ato për të jetuar (garazhe, depo, biznese, etj.)

Në bazë të punës së mësipërme, territori ka qenë i nëndarë në njësi të vogla gjeografike, të quajtura 
“qarqe të regjistrimit” për qëllime të  regjistrimit. Një qark i  regjistrimit korrespondon me numrin e 
banesave që mund të regjistrohen nga një person gjatë 15 ditëve të regjistrimit. Gjatë përcaktimit të 
tyre, QR-të janë ndarë në: QR urbane që kishin 80-120 njësi banimi (ku shpërndarja e banimeve ishte e 
dendur); QR rurale që korrespondon afërsisht me 40-60 njësi banimi (ku shpërndarja e banimeve ishte pak 
a shumë e grumbulluar në fshat); dhe QR-të kodrinore-malore që kishin deri në 40 shtëpi (ku shpërndarja 
e banimeve ishte e përhapur në masë të madhe).

Secili qark i regjistrimit dallohet nga tjetri dhe kufijtë e tij janë të përcaktuar qartë; secili vendbanim 
i Kosovës grupon një numër të saktë të qarqeve të regjistrimi dhe një grup i vendbanimeve shtrihet 
në mënyrë të qartë në kufijtë e secilës komunë. Prandaj, i tërë territori i Kosovës është i mbuluar 
gjeografikisht për regjistrim.
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Ndarja territoriale e regjistrimit përfundoi si vijon:
•	 4677 qarqe të  regjistrimit në total (mesatarja prej 127 për komunë, devijimi standard prej  73): 

•	 67% në qarqet rurale; 33% në qarqet urbane.

•	 Qarqet e regjistrimit në qendrat më të mëdha urbane (që kanë mbi 200 QR)

•	 Prishtinë: 424

•	 Prizren: 369

•	 Ferizaj: 266

•	 Pejë: 245

•	 Gjilan: 240

•	 Gjakova: 239

•	 Podujeva: 223

•	 Mitrovica: 209

Pas kësaj QR-të u dizajnuan në harta satelitore me një kod të veçantë dhe çdo ndërtesë që shihej në 
to është përfshirë. Këto harta janë shtypur me ngjyra dhe ata kanë shërbyer si mjet i përdorur nga 
ana e stafit të terrenit për të ditur se çfarë qarku ata duhet të mbulojnë për mbledhjen e të dhënave.

Të dhënat nga hartografia mundësuan përcaktimin e numrit të regjistruesve, kontrollorëve dhe 
mbikëqyrësve për një qark të caktuar dhe të dhënat nga hartografia ndihmuan shumë në aktivitetet e 
tjera logjistike të regjistrimit.

Në mënyrë që të mblidhet sa më shumë që është e mundur një pasqyrë e popullsisë që duhet të  
regjistrohet, Agjencia e Statistikave përfitoi nga puna në terren e bërë në hartografi për të mbledhur 
të dhëna të rëndësishme për banorët e Kosovës. Nga viti 2009 dhe deri në tetor të vitit 2010, 
njëkohësisht me punën në terren të hartografisë dhe azhurnimin e saj, Agjencia mblodhi të dhëna 
të përgjithshme për numrin e ekonomive familjare, numrin e anëtarëve të ekonomive familjare, të 
ndërtesave, të ndërtesave të banuara, ndërtesave jo për banim, dhe karakteristikat etnike/gjuhësore 
të banorëve. Kjo mbledhje e të dhënave është bërë duke vizituar ekonomitë familjare derë-më-derë. 
Disa informacione u mblodhën nga fqinjët nëse një ekonomi familjare mungonte.

Këto të dhëna ishin të rëndësishme pasi ato dhanë një ide bazë të numrit të popullsisë në çdo QR 
dhe lehtësuan zgjedhjen e stafit të terrenit dhe të materialeve që do të shpërndaheshin në bazë të 
gjuhëve të përdorura nga banorët. 
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Arritjet e hartografisë janë vlerësuar nga gjeo-statisticienët e BE-së, dhe sektori i “Hartografisë 
dhe SGJI” i ASK-së mundësoi që Kosova të jetë vendi i parë i rajonit që zyrtarisht i bashkohet gjeo-
statistikave evropiane si një anëtar i ri me të drejta të plota.  

1�4� Sensibilizimi i publikut
Siç u përmend më parë, një analizë e thellë e të dy pilot-regjistrimeve të zhvilluara në vitin 2006 
dhe 2008 ka zbuluar se nuk kishte vetëm shumë konceptime të gabuara, por po ashtu edhe një 
mungesë totale të njohurive bazë lidhur me procesin e regjistrimit brenda të gjithë segmenteve të 
popullsisë së Kosovës. Kjo rezultoi jo vetëm në hezitim, por në disa raste, në një refuzim të plotë të 
pjesëmarrjes në regjistrimin brenda komuniteteve të tëra. Si rezultat i kësaj, ngritja e ekspertizës në 
fushat e komunikimit dhe informimit si dhe krijimin e vetëdijesimit u identifikuan si  pika të dobëta 
në kuadër të dy pilot-regjistrimeve. Ishte rekomanduar që këtyre aspekteve tu kushtohet vëmendje 
e veçantë si ndër mjetet kryesore për të siguruar një pjesëmarrje të gjerë, e që është interes i të 
gjithëve.

Një strategji e komunikimit ishte zhvilluar për t’iu përgjigjur nevojave të përgjithshme për 
informacion, për t’i korrigjuar perceptimet e gabuara dhe për të lehtësuar përfshirjen aktive të të 
gjitha grupeve të popullsisë në regjistrim. Ishte parashikuar që shumica dërrmuese e popullsisë do 
të marrë pjesë në regjistrim në qoftë se ata do të ishin të informuar mirë në lidhje me qëllimin dhe 
zbatimin e tij.

Strategjia e komunikimit nuk synonte të prekte çështje veçanërisht të ndjeshme dhe ishte 
vendimtare për ta koordinuar atë me aktivitetet e informimit. Kështu, është zhvilluar një strategji e 
informimit për tu përqendruar në një numër të pyetjeve më të ndjeshme politikisht, duke përdorur një 
metodologji të bazuar në dialogun me udhëheqësit lokal dhe kryesisht duke u mbështetur në rrjetet 
lokale të shoqërisë civile. Në fakt të dy fushatat duhej të ishin reciprokisht mbështetëse.

1�4�1� Fushata e komunikimit 

Objektivi i përgjithshëm i Strategjisë së Komunikimit ishte të sigurojë vlerën dhe besueshmërinë e 
regjistrimit të kryer nga Agjencia e Statistikave të Kosovës duke forcuar pjesëmarrjen aktive të sa 
më shumë  grupeve të popullsisë dhe individë që është e mundur.
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Objektivat e saj specifike ishin tri:

•	 Të sigurojë se të gjithë janë mirë të informuar për qëllimin, procesin dhe dobinë e regjistrimit. 
Informacioni duhet të korrigjojë të gjitha perceptimet e gabuara dhe  të promovojë një qëndrim 
pozitiv dhe pjesëmarrjen aktive në  regjistrim;

•	 Të sigurojë pjesëmarrje optimale duke e vendosur regjistrimin në Kosovës në një perspektivë 
rajonale, duke forcuar kredibilitetin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, dhe duke theksuar 
mbështetjen e fuqishme dhe monitorimin e regjistrimit në Kosovë dhe në rajon si të tillë nga 
organizatat ndërkombëtare në mënyrë që të sigurojë rezultate të besueshme;

•	 Të inkurajojë një regjistrim joproblematik dhe efikas duke e trajnuar dhe informuar popullatën 
mbi procedurat e pjesëmarrjes. 

Grupet e synuara të fushatës kanë qenë e tërë popullsia e Kosovës përfshirë këtu shumicën që flet 
gjuhën shqipe, pakicën që flet gjuhën serbe si dhe të gjitha grupet e tjera të popullsisë.

Një fushatë publike masive e informimit/komunikimit medial që i ishte besuar një konsorciumi vendor 
të specializuar kishte filluar në mes të janarit 2011 dhe u zhvillua në të gjitha mediat siç janë radio, 
televizori, gazeta dhe literatura të gjeneruar nga fushata dhe materiale të tilla si broshura, afishe, 
fletëpalosje, fanella (dhe pajisje tjera), si dhe postera, një turne me autobus, përmbajtjet e internetit, 
dhe shumë të tjera të tilla si debate televizive dhe takime në nivel komunal janë organizuar 
gjithashtu.

Kur, në shkurt të vitit 2011, u vu re se pjesa veriore e vendit është ende hezituese për të marrë pjesë 
në regjistrimin e udhëhequr nga autoritetet e Kosovës, bashkësia ndërkombëtare e përfaqësuar nga 
BE-ja dhe nga kontribuuesit kryesorë të regjistrimit, sugjeroi që menaxhuesi i fondit të mirëbesimit 
të regjistrimit nga UNOPS-i mund të jetë i ngarkuar me detyrën për të kryer regjistrimin e popullsisë 
në atë pjesë, duke përfshirë edhe aktivitetet e  komunikimit/informimit.

Agjencia e Statistikave po ashtu  zhvilloi edhe aktivitete për  monitorimin e mediave para dhe gjatë 
regjistrimit. Ky aktivitet rezultoi me nxjerrjen e broshurës me pyetje-dhe-përgjigje duke u bazuar 
në pyetjet e bëra shpesh, si dhe një broshurë me informacione të përgjithshme për regjistrimin. 
Këto materiale janë shpërndarë në masë të madhe për publikun para regjistrimit. Protokollet e 
menaxhimit të krizave dhe strategjia janë hartuar po ashtu dhe janë zbatuar për t’i trajtuar mesazhet 
e gabuara të paraqitura në media gjatë kësaj periudhe.

Ndikimi i fushatës ka qenë pozitiv për sa i përket nevojave të informacionit të përgjithshëm në lidhje 
me datën e regjistrimit dhe procedurat e tij. 
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1�4�2� aktivitetet e informimit

Strategjia e informimit dhe plani i veprimit është bërë me ndihmën e një eksperti ndërkombëtar të 
nivelit të lartë. Bazuar në këtë plan, informimi i publikut është udhëhequr nga ASK-ja nëpërmjet 
aktiviteteve siç janë, takimet me OJQ-të, marrëdhëniet me media, tubimet publike, një program i 
vogël grantesh për të mbështetur informimin e qytetarëve, arsimimin dhe angazhimin sidomos në 
mesin e minoriteteve dhe popullsitë e tjera të margjinalizuara.

Mbështetur nga projekti i asistencës teknike të EUCEP-it, ASK-ja po ashtu  ka implementuar edhe 
dy anketa  të bazuar në metodologjinë e fokus-grupit. Hulumtimi i parë është kryer për të studiuar 
vetëdijesimin, perceptimet dhe qëndrimet e popullsisë së Kosovës për regjistrimin e vitit 2011 në 
Kosovë, ndërsa i dyti kishte për qëllim matjen e ndikimit të progresit të arritur me aktivitetet e 
informimit tashmë të implementuara.

Një bord këshillues, që përfshinte përfaqësues shqiptarë, serbë, turq, romë dhe goranë të cilët, me të 
drejtën e tyre, janë ekspertë në informim, OJQ-të, dhe pjesëmarrja qytetare e çfarëdo lloji, takohej  
rregullisht për të koordinuar aktivitetet e informimit.

Problemi kryesor me të cilin është përballur strategjia e informimit në komunitetet serbe të Kosovës 
mbështet në faktin se këto komunitete fuqishëm mbështeten në lidhjet dhe lidershipin që gjendet 
në Serbi, dhe e pamundësonte informimin. Për rrjedhojë, me gjithë  përpjekjet e bëra, fushata e 
komunikimit dhe informimit nuk e bindi asnjë pjesë të caktuar të popullatës serbe në Kosovë që 
banojnë në qarqet e regjistruara për të marrë pjesë në regjistrim. Fenomeni i refuzimit është parë si 
i qenë i influencuar nga presioni social që e ka efektin e topit të borës në nivelin e komunitetit lokal. 
Megjithatë, duhet përmendur se një pjesë mjaft përfaqësuese e qarkut të regjistrimit të serbëve të 
Kosovës ka marrë pjesë në regjistrim, dhe se të gjitha komunat të udhëhequra nga një serb etnik i cili 
ka qenë kryetar i komunës kanë qenë shumë bashkëpunuese në procesin e informimit për regjistrim. 

1�5� procedurat për mbledhjen e të dhënave 
Regjistrimi është zbatuar nga 1 deri më 19 prill 2011, me 31 marsin 2011 deri në mesnatë si datë 
referimi. 

1�5�1� Organizimi në terren

Numri i personave të përfshirë në procesin e zhvillimit të regjistrimit është bazuar në ndarjen 
gjeografike të vendit. Bazuar në analizat e mëparshme në terren dhe pilot-regjistrimin, është 
llogaritur se për 15 ditë, një person është në gjendje të regjistrojë rreth 100 ekonomi familjare në 
qarqet urbane dhe rreth 60 ekonomi familjare në qarqet rurale; Kosova ka qenë e ndarë gjeografikisht 
në qarqe të regjistrimit sipas këtij rregulli (shih pjesën për gjeografinë më sipër).
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Në përgjithësi, një qark i regjistrimit  ishte  mbuluar nga një regjistrues, i rekrutuar nga komisioni  
komunal i regjistrimit. Në raste kur qarqet ishin etnikisht të përziera, regjistruesit punonin  në ekip 
që të jenë në gjendje të intervistojnë ekonomitë familjare në gjuhët e tyre. Rreth 5200 regjistruese 
janë trajnuar për regjistrimin në Kosovë.

Puna në terren e secilit grup prej 6 regjistruesve që punonin në qarqet e regjistrimit fqinje është 
përcjellë nga një kontrollor, po ashtu i punësuar nga komisioni komunal i regjistrimit. Një numër 
prej 740 kontrollorësh ishin punësuar dhe trajnuar për këtë rol. Kontrollorët iu ofruan mbështetje 
regjistruesve gjatë gjithë periudhës së mbledhjes së të dhënave dhe rregullisht kontrollonin cilësinë 
e punës së tyre.

Një ekip prej mbi 90 mbikëqyrësve, të rekrutuar nga ASK-ja, nga ana e tyre kontrolluan punën e bërë 
nga rreth 8 kontrollorë. Përveç kësaj, instruktorët shtetëror nga ASK-ja, së bashku me koordinatorët 
e KKR-ve mbikëqyrën në përgjithësi procesin e regjistrimit dhe monitoruan përparimin e regjistrimit 
për çdo ditë.

Seancat trajnuese për stafin e terrenit janë organizuar sipas një skeme kaskadë. Stafi i specializuar 
i ASK-së ka organizuar së pari një trajnim tre ditore me komisionet komunale të regjistrimit. Pastaj, 
ata trajnojnë për pesë ditë të gjithë mbikëqyrësit dhe kontrollorët, të cilët më pastaj trajnojnë 
regjistruesit e tyre përkatës se si duhet t’i mbledhin të dhënat. Të gjitha seancat trajnuese kanë 
zgjatur pesë ditë dhe janë mbajtur në tërë vendin. Stafit të terrenit u janë siguruar manualet 
udhëzuese shumë specifike, hartat e qarqeve të regjistrimit, formularët për mbledhjen e të dhënave 
dhe materialet tjera specifike në mënyrë që ata të identifikohen qartazi si regjistrues zyrtar nga 
ekonomitë familjare që vizitonin. 

Specialistët ndërkombëtar të regjistrimit të rekrutuar nga Operacioni Monitorues Ndërkombëtar 
vëzhguan regjistrimin në terren dhe siguruan se të gjitha rregullat ishin zbatuar siç duhet.

1�5�2� logjistika e regjistrimit

Sfida e regjistrimit tradicional derë-më-derë qëndron në koordinimin e një procesi plotësisht të  
decentralizuar: miliona pyetësorë duhej të shpërndaheshin nëpër Kosovë, në vendet më të largëta, 
në gjuhën e banorëve të qarkut të dhënë; mijëra regjistruese duhej të dinin saktë se cilën pjesë 
gjeografike të vendit ata duhej ta anketonin, dhe si t’i intervistojnë njerëzit; proceset e transmetimit 
të  informacionit të mbledhur dhe raportimi për ecurinë e përditshme të punës duhej të organizohej 
dhe të dhënat e mbledhura duhej  kthyer në qendrën për përpunimin e të dhënave në mënyrë 
integrale dhe me siguri maksimale.
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Një çështje kyçe e regjistrimit në Kosovë ishte organizimi i një procesi kaskadë që funksionon mirë, 
ku secili aktor ishte i informuar mirë dhe kishte marrë udhëzime të qarta dhe materiale për të kryer 
detyrat e tij. Agjencia e Statistikave të Kosovës ishte në krye të këtij organizimi, duke definuar 
procedurat, duke i trajnuar  aktorët e regjistrimit dhe duke i pajisur ata në kohë me materialet e 
regjistrimit. Për çdo nivel të stafit të terrenit, janë nxjerrë manuale të veçanta dhe të detajuara me 
udhëzime në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.

ASK-ja ka monitoruar dhe mbështetur punën e bërë nga komunat të cilat kishin përgjegjësitë 
kryesore në rekrutimin e personelit të terrenit. Komunat po ashtu ishin përgjegjëse për shpërndarjen 
e materialeve të regjistrimit në komunën e tyre dhe rikuperimin e tij, për të raportuar për ecurinë e 
përditshme të regjistrimit dhe për të futur të dhënat e përdorura për të nxjerrë rezultate paraprake.

Gjatë regjistrimit, qendrat e ASK-së  ishin në kontakt të vazhdueshëm me agjentët e tyre në terren 
siç janë: instruktorët shtetëror, mbikëqyrësit dhe koordinatorët nga komisionet komunale të 
regjistrimit.

Në terren, kontrollorët ndoqën nga afër punën e bërë nga ana e regjistruesve, verifikuan  pyetësorët 
dhe intervistat, dhe raportuan çdo ditë tek mbikëqyrësit mbi punën e kryer. 

1�5�3� pyetësorët e regjistrimit 

Përpunimi i pyetësorëve dhe formularëve që duhej të përdoreshin në regjistrim filloi në vitin 2004. 
Të gjithë formularët e regjistrimit janë testuar në disa operacione në terren, në mesin e tyre edhe 
në një pilot-regjistrim, dhe ata ishin finalizuar sa i përket strukturave kryesore dhe përmbajtjeve në 
përputhje me rekomandimet e Operacionit Monitorues Ndërkombëtar.

Pyetësorët e regjistrimit ishin në dispozicion në gjuhën shqipe, serbe, turke dhe angleze.

Komponentët kryesore të formularëve  të regjistrimit kanë qenë:

LISTAT 

Lista e ndërtesave (LN) dhe regjistri si dhe lista përmbledhëse kanë shërbyer për të hartuar 
rezultatet paraprake të regjistrimit. Ato japin informacione mbi atë se sa njësi janë regjistruar 
nga secili regjistrues gjatë regjistrimit: numri i ndërtesave, numri i banesave të banuara dhe atyre 
të gjetura të pabanuara; sa ekonomi familjare janë regjistruar; sa persona janë regjistruar dhe çfarë 
ishte gjinia e tyre. 
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PYETËSORËT 

Të gjithë pyetësorët e regjistrimit mund të gjenden në uebfaqen e regjistrimit në Kosovë 
http://esk.rks-gov.net/rekos2011/

1 - për kushtet e jetesës (banesat)

Pyetësorët e banimit janë hartuar për të mbledhur informacion për kushtet e jetesës së banorëve. 
Ata mbulojnë njësitë private të banimit siç janë banesat konvencionale (shtëpitë, apartamentet), ato 
jo-konvencionale  (lëvizëse, të përkohshme, jo të destinuara për banim të njerëzve), ose njerëz të 
pastrehë (pa strehim) dhe njësi banimi kolektiv si strehimoret, institucionet, apo kampet.

Në njësitë private të dhënat e regjistruara kanë të bëjnë me ndërtesën (vjetërsia, lloji, struktura); 
njësinë e banimit (sipërfaqja, përdorimi, kushtet sanitare, objektet e gatimit, ngrohja); numrin e 
ekonomive familjare dhe personave që zakonisht banojnë në njësi; në njësi kolektive  të dhënat e  
regjistruara kanë të bëjnë me llojin e saj dhe strukturën si dhe numrin e ekonomive familjare dhe 
personave që zakonisht banojnë në njësi.

2 - për ekonomitë familjare dhe familjet 

Ekonomitë familjare janë persona që zakonisht banojnë bashkë në të njëjtën njësi banimi dhe e 
ndajnë ushqimin apo gjërat tjera të nevojshme për jetesë.

Për çdo ekonomi familjare që jeton në banesë private, formularët përmbajnë listat e anëtarëve të  
saj (emri dhe mbiemri) me datën e lindjes, gjininë dhe statusin familjar; regjistrimet e të dhënave 
për shfrytëzimin e banesës, TV-së dhe mjeteve të internetit, komunikimit dhe teknologjisë dhe 
disa aktivitete bujqësore të ekonomisë familjare. Vini re se strukturat e familjes janë marrë nga ky 
pyetësor.
Në njësi kolektive të gjithë banorët janë të regjistruar me emrin dhe mbiemrin e tyre, gjininë e tyre 
dhe datën  e lindjes.

3 - për individë 

Individët (duke përjashtuar banorët jashtë vendit dhe personelin diplomatik) janë të regjistruar në 
një pyetësor individual vetëm në vendin e tyre të zakonshme të banimit; ky pyetësor mbledh një 
sasi të madhe informacioni për karakteristikat demografike, arsimore, sociale dhe ekonomike të çdo 
personi që duhet të regjistrohet.

Vetëm personat për të cilët është plotësuar një pyetësor individual janë numëruar në popullsinë e 
përgjithshme të Kosovës.
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4 - lista plotësuese: anëtarët e ekonomisë familjare që jetojnë jashtë vendit

Lista e posaçme S1 regjistron të dhëna për anëtarët e ekonomisë familjare që lëviznin nga banesa 
për më shumë se 12 muaj deri në një vend të banimit të zakonshëm jashtë Kosovës; të dhënat 
e mbledhura për ta janë marrëdhënia me kreun e familjes, mosha, gjinia, data e emigracionit,  
shteti i ri i banimit dhe arsyeja për largimin nga Kosova. Ata nuk janë të përfshirë në  popullsinë e 
përgjithshme.

LISTAT DHE PYETËSORËT E PERDORUR KANË QENË:

•	 listat për të menaxhuar përparimin në terren:

•	 PËR REGJISTRUES:

	− FORMULARI BL1: Lista e ndërtesave 

	− FORMULARI DS1: Përmbledhje e përditshme e banesave të vizituara, ekonomive 
familjare dhe personave të intervistuar. 

	− FORMULARI RS1: Regjistrimi dhe përmbledhja për të gjitha qarqet e regjistrimit të 
anketuara nga regjistruesi.

•	 PËR KONTROLLORË:

	− FORMULARI RS2: Regjistrimi dhe përmbledhja e të gjithë formularëve RS1  të plotësuar  
nga regjistruesit nën mbikëqyrjen e një kontrollori.

•	 PËR MBIKËQYRËS:

	− FORMULAR RS3: Regjistrimi dhe Përmbledhja e të gjithë formularëve RS2 të plotësuar 
nga kontrollori në qarkun e një mbikëqyrësi.

•	 PËR KOMUNAT:

	− FORMULARI RS4: Të dhënat paraprake sipas komunës (shuma e të gjithë RS3-ve për 
këtë komunë)

•	 pyetësorët për regjistrim:

•	 FORMULARI C1: Kuartet e banimit kolektiv

•	 FORMULARI C2: Ekonomia familjare institucionale 

	− LISTA 1: Lista e anëtarëve të ekonomisë familjare institucionale:

	− LISTA 2: Lista e personave përkohësisht të pranishëm në ditën e regjistrimit, por që 
zakonisht banojnë diku tjetër.

•	 FORMULARI R1: Pyetësori për banesa
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•	 FORMULARI R2: Formulari për ekonomi familjare

	− LISTA 1: Lista e anëtarëve të ekonomisë familjare

	− LISTA 2: Lista e personave përkohësisht të pranishëm në ditën e regjistrimit, por që 
zakonisht banojnë diku tjetër 

•	 FORMULARI R3: Pyetësori individual

	− LISTA S1: Tabela plotësuese që përmban listën e anëtarëve të ekonomisë familjare që 
jetojnë jashtë vendit

•	 FORMULARI C1: Pyetësor për kuartet e banimit kolektiv 

•	 FORMULARI C2: Pyetësor për ekonomitë familjare dhe personat që jetojnë  në  njësi 
kolektive banimi si spitalet, qendrat e kujdesit të veçantë, shtëpitë për persona të 
moshuar, shtëpitë për jetimë, institucionet ndëshkimore, kampet ushtarake, bujtinat etj.

1�6� anketimi pas regjistrimit (apr) 
Anketa Pas Regjistrimit (APR) ka qenë instrumenti kryesor për vlerësimin e mbulueshmërisë së 
regjistrimit dhe gabimeve në përmbajtje. Për shkak të vazhdimit të regjistrimit për 4 ditë, APR-ja 
filloi më 19 prill dhe zgjati deri në 29 prill 2011. Një raport i hollësishëm për rezultatet e APR-së 
është në dispozicion.

1�7� rezultatet paraprake  
ASK-ja paraqiti të dhënat paraprake më 29 qershor 2011, siç përcaktohet në Ligjin e Regjistrimit. 
Publikimi i rezultateve paraprake përfshin të dhënat e specifikuara në Ligjin e Regjistrimit, të cilat 
janë, për secilën komunë,  totale për statusin e shfrytëzimit  dhe numrin e ekonomive familjare. Disa 
tregues të tillë si madhësia mesatare e ekonomisë familjare dhe dendësia e popullsisë janë dhënë po 
ashtu edhe në nivel komunal. Të dhënat janë publikuar në formë të shtypur dhe në formë elektronike, 
në uebfaqen e regjistrimit.  

1�8� Fazat e përpunimit të të dhënave
Pasi që ASK-ja rikuperoi materialet e plotësuara nga terreni, aktivitetet e mëtejshme konsistonin 
në kodifikim, marrjen e të dhënave, redaktimin e të dhënave dhe imputimet,  tabelimet, analizat dhe 
përgatitjet për shpërndarjen e të dhënave përfundimtare.
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Në fund të qershorit 2011, Zyra e Regjistrimit e ASK-së, e asistuar nga mbështetja teknike e BE-
së, përgatiti një plan të plotë operacional për kodimin e të dhënave dhe marrjen e të dhënave. Plani  
specifikonte rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e personelit të angazhuar në këto dy aktivitete, si 
dhe rregullat që do të zbatohen për ruajtjen dhe konfidencialitetin e të dhënave. Pothuajse i gjithë 
personeli i angazhuar në kodifikimin e të dhënave dhe futjen e të dhënave ka qenë personel i cili ka 
qenë i angazhuar më parë në fazat e hershme të regjistrimit.

Kodifikimi

Në pyetësorët individual të regjistrimit (Formulari R3), tri variabla janë raportuar si tekst gjatë fazës 
së mbledhjes së të dhënave: lloji dhe profili i nivelit më të lartë të shkollimit të përfunduar (P22); 
profesioni  në punën kryesore (P31); dhe mallrat dhe shërbimet kryesore  të prodhuara në vendin 
ku i intervistuari punon në punën e tij/saj kryesore (P34). Këto variabla kanë për qëllim klasifikimin 
e të intervistuarve për nivelin e  përfunduar të shkollimit, profesionin dhe aktivitetin ekonomik të 
punëdhënësit sipas tri klasifikimeve përkatëse të pranuara ndërkombëtarisht, domethënë ISCED 
(arsimimi), ISCO 1988 (profesioni) dhe NACE Rev 1.1 (aktiviteti ekonomik i punëdhënësit).

Pasi të jetë parashikuar kodimi i asistuar nga kompjuteri i informacionit tekstual në nomenklaturat 
dhe kodet zyrtare të klasifikimit, është vendosur - dhe po ashtu rekomanduar edhe nga IMO - që të 
vazhdohet në vend të saj me një kodim manual. Megjithatë, një qasje e asistuar nga kompjuteri për 
të tri  klasifikimet është dhënë për të përmirësuar cilësinë e kodimit manual.

Një staf prej 60 personash - duke punuar në dy ndërrime - është  trajnuar dhe punësuar për kodimin 
e tri variablave përkatëse duke ndjekur klasifikimet standarde. Ata janë ndihmuar nga specialistë të 
ndryshëm të ASK-së për  klasifikime për secilin nga lëndët. Për shkak të kualitetit më të dobët të të 
dhënave, u vendos që të publikohen të dhënat NACE vetëm në nivel dy-shifrorë.

marrja e të dhënave 

Hartimi, përpunimi dhe shpërndarja e miliona të dhënave, ruajtja e konfidencialitetit të tyre dhe 
sigurimi i integritetit të tyre kërkojnë ngritjen e një mbështetje të shëndoshë të informacionit 
teknologjik.

ASK-ja filloi zhvillimin e sistemit të integruar të TI-së të regjistrimit nga viti 2005 dhe krijoi një 
sistem informativ gjeografik plotësisht funksional (SGJI), aplikacione të veçanta për të futur të 
dhëna nga regjistrimi duke  kontrolluar cilësinë e tyre, mjetet e kompjuterizuar për të monitoruar 
pyetësorët e regjistrimit dhe të personelit, si dhe për të publikuar rezultatet paraprake të  
regjistrimit. Këto sisteme janë testuar gjatë pilot-operacionit të kryer në vitin 2008. 
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Baza e të dhënave të regjistrimit është përdorur vetëm për qëllime statistikore; ASK-ja do t’i përdorë 
ato vetëm për  të kryer analiza të drejtpërdrejta në fushën demografike, sociale dhe ekonomike, për 
nxjerrjen e mostrave për anketa të ndryshme duke u bazuar në ekonomi familjare apo individë, dhe 
si mjet të brendshëm për përmirësimin e prodhimit të përgjithshëm të saj statistikor (duke i bërë 
projeksionet e popullsisë, duke krahasuar të dhënat nga regjistrimi me të dhënat e marra nga burime 
të tjera, duke zbuluar se ku kërkojnë të dhënat administrative azhurnim, etj).

Sistemi për marrjen e të dhënave u integrua me menaxhimin dhe kontrollin e operatorëve të futjes 
së të dhënave dhe me menaxhimin dhe kontrollin e materialeve të regjistrimit në qarkullim. Procesi 
i marrjes së të dhënave ka filluar në mënyrë efektive në fillim të gushtit 2011, pasi ishte arritur një 
sasi e  përshtatshme e kodimit manual të  pyetësorëve, dhe ai zgjati më pak se 6 muaj.

Sistemi i marrjes së të dhënave ishte programuar në SCProX, dhe  përfshiu shumë kontrolle me 
rregullat e redaktimit, vërejtje, masa  të sigurisë dhe integritetit, si dhe një zbulim kompleks dhe 
të plotë të gabimeve dhe moduleve të kontrollit të cilësisë.  Mbikëqyrësit dhe kontrollorët ishin 
punësuar për të monitoruar gjithë procesin.

redaktimi i të dhënave dhe imputimet 

Si çdo anketë, regjistrim gjithmonë mund të ndikohet nga mospërputhjet: personat nganjëherë nuk e 
kuptojnë një pyetje apo nuk e dinë përgjigjen në një pyetje; intervistuesit mund të raportojnë gabimisht të 
dhënat në formularë ose gabime në futjen e  të dhënave po ashtu  mund të ndodhin. Prandaj, statisticienët 
krijuan metoda specifike dhe zhvilluan mjete për t’i lokalizuar  gabimet dhe automatikisht për t’i korrigjuar 
ato me anë të një sërë rregullash. Ky proces quhet redaktim dhe imputim dhe shmang çdo humbje të 
informatave.

Kjo metodologji statistikore është mjaft e sofistikuar dhe kërkon njohuri të veçanta. Objektivat e saj janë 
për të siguruar lidhjen logjike dhe plotësinë e të dhënave. Për më tepër, ajo siguron rëndësinë statistikore 
dhe cilësinë e vlerave të përgjithshme.

Gabimet në të dhëna mund të zbulohen duke specifikuar kufizimet e ndryshme (rregullat e redaktimit) që 
duhet të plotësohen me vlerat e vrojtuara për çdo individ/të intervistuar; për variablat e vazhdueshme 
ato janë të përfaqësuara nga grupe të barazisë apo pabarazisë lineare. Sistemi i marrjes së të dhënave 
tashmë përmban shumë rregulla të redaktimit, por ato ishin bazuar në shtigjet logjike të pyetësorit. 
Redaktimi dhe imputimet e bëra pas marrjes së të dhënave ishin të bazuara në metoda më shumë 
komplekse dhe përdorën aplikacione specifike kompjuterike.

Zakonisht këto redaktime mund të rrjedhin nga struktura e pyetësorit (për shembull kur ka fusha që 
përfaqësojnë totalin e përgjigjeve të ndryshme) ose mund të paraqiten duke përdorur disa informacione të 
jashtme (minimale/maksimale të disa variablave).



KAPITULLI 1 Historiku Metodologjik

FAQE 24 RAPORTI PËR METADATAT

Faza e redaktimit dhe imputimeve filloi në janar të vitit 2012, kur marrja e të dhënave ishte realizuar. Ajo 
përfundoi në korrik të vitit 2012, kur të gjitha tabelimet e kryqëzuara të prodhuara treguan përputhje të të 
dhënave.

Softuerët e  TI-së të përdorur për këtë punë kanë qenë të gjitha burime të hapura. Ata konsistonin në 
aplikacionin  Concord-SCIIA SAS  të zhvilluar nga ISTAT-i  për variablat e tipit logjik dhe në softuerin 
ADaMSoft të zhvilluar nga konsorciumi kërkimor ndër-universitar italian  CASPUR. Disa programe R ishin 
përdorur për t’i plotësuar këto mjete softuerike.

Gabimet ishin  klasifikuar në ato të rastit apo ato sistematike; pastaj, redaktimi përcaktues ose i 
bazuar në shans dhe rregullat e imputimit ishin aplikuar për t’i korrigjuar të dhënat. Raporti i cilësisë së 
regjistrimit jep hollësi të plota rreth procedurave të redaktimit dhe imputimit të aplikuara në regjistrimin 
në Kosovës, si dhe statistikat për të dhënat e papërpunuara dhe pastrimin e rezultateve të të dhënave.

plani i tabelimit 

ASK-ja ka përgatitur një plan tabelimi bazuar në rekomandimet e Eurostatit (Rregullorja (EC) nr 
1201/2009) dhe ka pasur disa konsultime dhe diskutime me përdoruesit e të dhënave. Niveli më i ulët 
i tabelave mund të përfshijë të dhëna në nivelin e vendbanimeve, me kusht që numri i rasteve është 
statistikisht i rëndësishëm dhe që ai e ruan konfidencialitetin e individëve. Tabelimi i të dhënave është 
në linjë me nevojat kombëtare si dhe me ato të institucioneve ndërkombëtare. Krahasueshmëria e 
të dhënave në nivel të BE-së është siguruar. Nxjerrja e publikimeve kryesore do të fillojë në fund të 
shtatorit 2012, ndërsa publikimet  e fundit do të nxjerrën deri në fund të vitit 2013. Dërgimi i të dhënave 
përfundimtare në Eurostat për krahasueshmërinë e tyre me vendet e tjera është planifikuar që të arrihet 
gjatë gjysmës së parë të vitit 2014.

analizat

TSë bashku me procesin e redaktimit dhe imputimit të të dhënave, i cili ishte sigurisht përsëritës, ASK-
ja ka  prodhuar tabela të kryqëzuara dhe i ka analizuar ato në mënyrë që të kontrollojë lidhjen logjike 
rezultuese të të dhënave. Të dhënat përfundimtare janë analizuar po ashtu për të kontrolluar cilësinë e 
të dhënave (me metoda demografike grupore dhe përballjen me burime të tjera të të dhënave). Në fund, 
Agjencia e Statistikave po ashtu ka nxjerrë dy publikime analitike në bazë të rezultateve përfundimtare të 
regjistrimit, një në temën e kushteve të jetesës, dhe një në temën e migrimit.

Shpërndarja e të dhënave 

Publikimet e para përfundimtare janë planifikuar të jenë gati deri në fund të shtatorit 2012. Të 
dhënat do të shpërndahen në forma të ndryshme, siç janë: forma e shtypur, elektronike (përmes 
uebfaqes së regjistrimit), CD-ve dhe formave të tjera të shpërndarjes.





Kapitulli 2
Baza e popullsisë dhe 
krahasueshmëria me regjistrimet  e 
mëparshme
2�1� Koncepti i popullsisë me banim të zakonshëm
Dallimi i madh midis regjistrimeve të mëparshme dhe definicioneve të aplikuara në regjistrimin 
e vitit 2011 në Kosovës ka të bëjë me ndryshimin e konceptit të popullsisë së synuar. Në të 
vërtetë, koncepti i ri i aplikuar është ai i një popullsie me banim të zakonshëm (njerëz që kanë 
banuar ose planifikojnë për të banuar në Kosovë për më shumë se 12 muaj është regjistruar si 
popullsi rezidente). Në të kundërtën e regjistrimeve të kaluara në ish-Jugosllavi,  popullsia jo-
rezidente (popullsia që është larguar nga vendi për  më shumë se 12 muaj para datës së referuar të  
regjistrimit) nuk është llogaritur si popullsi e vendit.

Përdorimi i një koncepti të tillë (ndarja e popullsisë në rezidente dhe jo-rezidente) ka qenë një 
risi për Kosovën, dhe si rrjedhim ky koncept shkaktoi reagime nga partnerët e regjistrimit, madje 
edhe brenda në ASK. Jo vetëm që ai përfaqësonte një ndërprerje në seritë kohore, por futja e këtij 
përkufizimi të ri u konsiderua si një humbje e informatave për kosovarët që jetojnë jashtë vendit, të 
cilat janë vlerësuar të jenë  një grup i rëndësishëm për shkak të trazirave të mëparshme politike. Ky 
element shkaktoi probleme në përgatitjet e regjistrimit dhe futi disa konfuzione në publik, i cili lehtë 
e çrregullonte njohjen kombëtare me qëllimet politikisht neutrale të regjistrimit.

Në funksion të përmbushjes deri në masën maksimale të mundshme, nevojat për informacion për  
emigrantët e jashtëm të Kosovës, është arritur një kompromis me Mision Monitorues Ndërkombëtar, 
dhe ai ka lejuar përpunimin e formularit  plotësues të shkurtuar, ku disa të dhëna për personat të 
cilët kanë qenë duke jetuar jashtë Kosovës për më shumë se 12 muaj, u mblodhën së bashku me 
procesin e regjistrimit të popullsisë.

2�2� regjistrimet e besueshme në të kaluarën
Regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Kosovë i vitit2011 është regjistrimi i parë i bëra nga Kosova 
si një shtet i pavarur. Regjistrimet e mëparshme janë kryer kur Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë, 
dhe në atë kohë roli i saj i vetëm ishte i kufizuar në zbatimin e mbledhjes së të dhënave sipas 
udhëzimeve të vendosura nga Enti Federal i Statistikave të Beogradit. Pasi të dhënat ishin mbledhur, 
ato ishin dërguar në Entin Qendror  Federal ku ato më tej ishin marrë dhe  përpunuar.
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Për shkak të historisë së saj konfliktuoze politike me ish-Jugosllavinë, Kosova ka humbur regjistrime 
të besueshme në vitin 1991 (regjistrimi jugosllav i zbatuar ishte objekt i bojkotit nga shumica 
shqiptare e Kosovës) dhe në raundin e vitit 2001 (menjëherë pas luftës së Kosovës për pavarësi). 
Prandaj, regjistrimi jugosllav i vitit 1981 është i fundit që paraqet të dhëna të besueshme.

Për fat të keq, për shkak të situatës post-konfliktuoze, Agjencia e Statistikave të Kosovës  është 
e privuar nga qasja në mikro të dhënat e atij regjistrimi, të cilat mbetën të ruajtura në pajisje 
kasetë në Beograd. Kjo e parandalon ASK-në për të bërë rregullimin e nevojshëm për të rritur 
krahasueshmërinë e të dhënave, për shembull në nivele gjeografike.

2.3. Përputhshmëria gjeografike 
Për arsyen e përmendur më sipër është jashtëzakonisht e vështirë për të arritur përputhshmërinë 
gjeografike në mes të regjistrimeve të vitit 1981 dhe 2011. Kufiri administrativ i komunave të 
Kosovës kanë qenë shumë herë i ridizajnuar, por edhe sikur të mos kishin ndryshuar kufijtë e 
Kosovës, ndryshimet e  brendshme e bëjnë të rrezikshme krahasimin e regjistrimit në nivele 
komunale.

2�4� përputhshmëria e mbulueshmërisë
Në hartimin e temave dhe klasifikimeve për rezultatin e regjistrimi të vitit 2001, llogaria është marrë 
për nevojën e krahasimit me rezultatet e regjistrimit të vitit 1981. Megjithatë, ndryshimet në pyetje, 
koncepte dhe përkufizime në mes 1981 dhe 2001 janë  konsideruar si një prioritet për t’u marrë 
parasysh:

•	 harmonizimi me rregullat ndërkombëtare për regjistrime;

•	 nevojat e ndryshuara dhe kërkesat e konsumatorëve; dhe

•	 metodologjitë e reja dhe të përmirësuara të përpunimit, në mënyrë që të jetë në gjendje të 
japë një regjistrim të cilësisë së lartë me kosto efektive.

Kategoritë e marra parasysh në vitin 2011 janë kështu jo plotësisht në përputhje me ato të përdorura 
në vitin 1981.

Përveç kësaj, popullsisë së  përgjithshme në regjistrimin e popullsisë dhe banesave në  Kosovë në 
vitin 2011 i mungon një pjesë territoriale, që përndryshe është bojkotuar nga popullsia serbe në 
Kosovë. Të dhënat në nivel të Kosovës në mes të dy regjistrimeve nuk mund të ballafaqohen në këtë 
fazë.
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periudha referuese

Të dhënat e mbledhura i referohen momentit kritik të regjistrimit, i cili është 31 mars 2011, në 
mesnatë. Regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Kosovë i vitit 2011 është në përputhje me 
periudhën e planifikuar në raundin e regjistrimeve të popullsisë në vitin 2010 të përcaktuar nga 
Kombet e Bashkuara. 

mandati institucional 

Ligji i veçantë për regjistrim (03/L-237) i miratuar më 7 tetor 2010 nga Kuvendi i Kosovës

 Konfidencialiteti

Konfidencialiteti  i  të dhënave personale është siguruar me dispozitat ligjore dhe gjithashtu me 
përcaktimin e procedurave të veçanta për përpunimin, shpërndarjen  dhe menaxhimin e të dhënave. 
Gjatë marrjes së të dhënave, nuk ishte e mundur asnjë lidhje e jashtme (stacionet e marrjes së të 
dhënave kanë qenë të mbyllura; nuk kishte qasje në internet; nuk kishte USB porte aktive; nuk 
lejohen mjetet e komunikimit ose telefona portativ në qendrën për marrjen e të dhënave). Të dhënat 
personale janë të koduara (emrat dhe mbiemrat) dhe nuk mund të lexohet as nga stafi që ka qasje në 
bazën e mikro të dhënave të regjistrimit. Mikro të dhënat janë paraqitur në mënyrë anonime. Celulat  
e përgjithshme që kanë numër shumë të ulët të rasteve nuk janë publikuar. Sistemi i menaxhimit 
të bazës së të dhënave të  regjistrimit pengon piratërinë dhe garanton sigurinë e të dhënave. Të 
gjitha të dhënat jo personale nga regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Kosove në vitin 2011 janë 
publike.

politika e publikimit 

Kalendari i publikimit: Tabelat plotësuese për  temat specifike, si dhe një atlas i regjistrimit duhet  të 
publikohen para përfundimit të vitit 2013.

Qasja e përdoruesve: Të gjitha publikimet e regjistrimit janë të përdorshme në uebfaqen e 
regjistrimit; përveç kësaj, shumica e tabelave janë të përdorshme në sistemin e qasjes on-line 
Dawinci, që janë të qasshme nga uebfaqja e regjistrimit http://esk.rks-gov.net/rekos2011/.
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Frekuenca e shpërndarjes

Periudha periodike e regjistrimit te popullsisë dhe banesave është 10 vjet. Periudha ndërmjet 
regjistrimeve i përkushtohet vlerësimeve të popullsisë, përpunimit dhe analizës s  të dhënave të 
regjistrimit; përgatitjes së regjistrimit të ardhshëm. 

Formati i shpërndarje

Të dhënat e qasshme në uebfaqe si dhe publikimet janë në dispozicion pa pagesë për publikun.
Publikimet janë qoftë në format letre, qoftë në format pdf. Tabelat e shpërndara janë në përputhje me 
kërkesat e rregullores së BE-së (EC) nr. 1201/2009 të dhjetorit 2009, e cila  përmban përkufizime dhe 
specifikime teknike për tema të regjistrimit (variablat) dhe ndarjet e tyre që janë të nevojshme për të 
arritur krahasueshmërinë në mbarë Evropën. Qasja on-line është siguruar përmes sistemit Dawinci i 
përdorshëm nga uebfaqja e regjistrimit  http://esk.rks-gov.net/rekos2011/.

Qasja në mikro të dhëna për kategori specifike të shfrytëzuesve (institucione kërkimore dhe 
studiuesve universitarë) është në përkufizim e sipër.
Tri raporte cilësore janë në dispozicion: raporti i cilësisë së regjistrimit, raporti i APR-së dhe raporti i  
metadatave.

Dy broshura analitike janë prodhuar gjithashtu: “Njerëzit e Kosovës në lëvizje” që përshkruan 
fenomenin e lëvizjes së popullsisë së Kosovës, dhe “Kushtet e jetesës dhe rregullimet e jetesës” që 
përshkruan karakteristikat kryesore të kushteve sociale dhe ekonomike të personave të regjistruar 
në Kosovë.

Qasshmëria e dokumentacionit 

Dokumentacioni për metodologjinë përfshin tri raporte analitike: raportin e cilësisë; raportin e  
metadatave dhe raportin e APR-së.

Çdo publikim i grupeve të të dhënave përmban një fjalorth të termave dhe përkufizimeve.
Pyetësorët e përdorur për mbledhjen e të dhënave  janë në dispozicion për përdoruesit.

menaxhimi i cilësisë 

Sigurimi i cilësisë është siguruar me organizimin e regjistrimit dhe procedurat e menaxhimit 
(referojuni raportit të cilësisë).
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Vlerësimi i cilësisë është bërë nga anketimi pas regjistrimit (shih raportin e APR-së) dhe nga 
ballafaqimi i  rezultateve të regjistrimit me burime të tjera që mbledhin të dhëna të ngjashme (shih 
raportin e cilësisë).

Besueshmëria e përgjithshme e të dhënave të regjistrimit në Kosovë është vlerësuar nga një 
Operacion Monitorues Ndërkombëtar (IMO), i cili monitoroi fazën përgatitore të regjistrimit, vëzhgoi 
regjistrimin e të dhënave dhe fazën e regjistrimit në APR (me një numër të vëzhguesve të shpërndarë 
në vend gjatë regjistrimit) dhe vlerësoi marrjen dhe përpunimin e të dhënave.

Çështjet relevante

Nevojat e përdoruesve ishin mbledhur para regjistrimit dhe përpara procesit të shpërndarjes me anë 
të takimeve të veçanta dhe tryezave të rrumbullakëta me përdoruesit. Të dhënat e mbledhura në 
regjistrim e mbulojnë pjesën e madhe të nevojave të shprehura. 

Nevojat ndërkombëtare u llogariten duke ndjekur standardet në përkufizime dhe temat e mbledhura, 
në mënyrë që të sigurohet krahasueshmëria e të dhënave me regjistrimet e tjera.

Kërkesat  specifike të  Eurostat-it janë llogaritur në metodologji, përkufizime, klasifikimet e 
përdorura, si dhe kërkesat për transmetimin e të dhënave.

Marrja e reagimeve të përdoruesve se sa janë të kënaqur dhe analiza është nën shqyrtim.
Plotësia e regjistrimit do të përafrohet, duke ofruar vlerësime të popullatës për qarqet e pa 
regjistruara të veriut të vendit.

Saktësia dhe besueshmëria 

Në qarqet e regjistruara, regjistrimi siguroi informacione të përgjithshme të sakta për shumicën 
e variablave. Jo më shumë se 2% e përgjigjeve jo të deklaruara janë gjetur në variabla të vetme. 
Redaktimi i të dhënave dhe imputimet e aplikuara siguruan lidhjen e  mëtejshme logjike dhe 
përputhjen e të gjitha të dhënave. Një raport i hollësishëm i cilësisë është në dispozicion, i cili  
paraqet procedurat e aplikuara të redaktimit dhe imputimit dhe jep vlerësimin e besueshmërisë së të 
dhënave të regjistrimit.

afati kohor dhe përpikëria në orar

Afati kohor: mbledhja e të dhënave u zhvillua në mes të 1 dhe 19 prillit 2011. Rezultatet paraprake 
dhe statistikat përfundimtare janë publikuar sipas orarit të përcaktuar në ligjin e regjistrimit. 
Të gjitha të dhënat duhet të publikohen deri në fund të vitit 2013.
Përpikëria në orar: 100% në përputhje me kërkesat dhe praktikat vendore dhe ndërkombëtare.
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Krahasueshmëria

Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë dhe banesave në Kosovë i vitit 2011 janë të  krahasueshme 
me vendet e tjera që kanë aplikuar gjithashtu rekomandimet ndërkombëtare për regjistrim, ndër të 
cilat të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së. Krahasueshmëria gjatë kohës (me regjistrimet e mëparshme 
të vendit) është i komprometuar me vonesë kohore (regjistrimi i fundit i besueshëm daton që 30 
vjet më parë), sipas përkufizimit të popullsisë së synuar të  regjistrimit (popullsia tani me banim 
të zakonshëm, koncepti i mëparshëm kombëtar i përdorur dhe qytetarët që banojnë jashtë vendit 
ishin përfshirë), dhe nga ndryshimet në përkufizimin territorial të komunave. Të dhënat janë të 
krahasueshme me anketat tjera që ndjekin  rregulloret e Eurostat-it, pasi të njëjtat përkufizime dhe 
koncepte janë përdorur në të dyja.

Koherenca

Harmonizimi me burime të tjera është kërkuar në masën maksimale të mundshme. Megjithatë, 
disa specifika të vendit kanë qenë të integruara në regjistrimin e Kosovës, të cilat duhet të merren 
parasysh kur krahasojmë burime të ndryshme.

Popullsia e përgjithshme e regjistrimit i referohet vetëm qarqeve të regjistruara, të cilat përjashtojnë 
3 komunat që gjenden në veri të territorit (në veri të lumit Ibër, gjithashtu që përbëhet nga një pjesë 
e komunës së Mitrovicës).

Vendi i lindjes nuk është koherent me përkufizimet e zakonshme; në Kosovë, vendbanimit i nënës 
në lindje të të intervistuarit është shënuar në vend të vendlindjes. Shpjegimi i dhënë me këtë rast 
është se shumica e lindjeve (për breza të caktuar) kanë ndodhur në të njëjtin vend, për shkak të 
disponueshmërisë së kujdesit mjekësor.

Statusi familjar përfshin një kategori të veçantë në Kosovë: “gruaja e dytë”. Në disa raste, burrat që 
janë të martuar ligjërisht marrin një “grua të dytë” pa e legalizuar bashkimin për të vazhduar fazën 
riprodhuese të familjes. Gruaja e parë dhe e dytë  jetojnë nën të njëjtën çati.

Familjet  me një prind përfshijnë gratë e dyta me fëmijë dhe prindër të vetëm që kanë  partnerin 
jashtë vendit.
Kosova zyrtarisht nuk raporton bashkimet e gjinisë së njëjtë (ende janë jashtëzakonisht të rralla).

Nënshtetësia e dyfishtë është raportuar, pasi shumë njerëz që jetojnë në Kosovë kanë fituar shtetësi 
të huaj, kur më parë kanë jetuar jashtë vendit.

Niveli i përfunduar i arsimit reflekton sistemin e vjetër në fuqi deri në vitin 2000 dhe sistemin e ri të 
vënë në vend pas kësaj date.
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Nga ballafaqimi i demografisë kryesore të regjistrimit me burime të tjera të të dhënave, të dhënat 
kanë një nivel të lartë të koherencës lidhur me gjininë/moshën dhe shpërndarjet rurale/urbane; 
statusin martesor, arsimimin dhe karakteristikat e tregut të punës. Përputhshmëria e përgjithshme e 
të dhënave është rregulluar nga redaktimi statistikor dhe metodat e imputimit.

Kostoja dhe barra

Barra mbi të intervistuarit ishte për shkak të metodologjisë derë-më-derë të përdorur; mirëpo asnjë 
metodë tjetër nuk mundi të zbatohet për shkak të nivelit të pakët të burimeve dhe të aftësive dhe  
mungesës së burimeve të tjera të të dhënave administrative. Marrja e të dhënave kushton më shumë 
se çdo metodë e automatizuar, prandaj kontrolli i cilësisë ishte me ndikimit të lartë. 

rishikimi i të dhënave

Nuk ka rregullime të planifikuara të të dhënave. Qarqet e pa regjistruara duhet të jenë objekt 
i përafrimeve të vlerësimeve të popullsisë në mënyrë që të fitohet madhësia e popullsisë së 
përgjithshme në nivel vendi. 

përpunimi statistikor

Burimi i të dhënave është mbulimi i plotë i territorit të regjistruar. Redaktimi statistikor dhe metodat 
e imputimit janë përdorur për të siguruar përputhjen  e të dhënave në nivel të mikro të dhënave. Nuk 
është bërë asnjë rregullim për të dhënat e mbledhura në bazë të APR-së apo të ndonjë vlerësimi 
tjetër të nën-mbulueshmërisë. Të dhënat e ndjeshme të mbledhura të tilla si prejardhja etnike/
kulturore, feja ose gjuha amtare u përjashtuan nga procesi i redaktimit dhe imputimit.  Baza e të 
dhënave të regjistrimit është regjistruar në formatin tabelor MySQL, në të cilën çdo individ ka një 
shënim unik.

Buxheti i përgjithshëm për regjistrimin e popullsisë dhe banesave në Kosovë i vitit 2011 arriti shumën 

9.682.000 € nga të cilat 3.785.000 € janë shpenzuar për mbledhjen e të dhënave dhe 2.404.000 € për 
prokurimin e materialeve. Për kokë banori, kostoja regjistrimi arriti 5,5 €, e cila është e krahasueshme me 

operacione të tjera të ngjashme të bëra me metodën e anketimit.
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Kapitulli 4
metadatat për temat e regjistrimit 
(Sipas Rregullores së EC nr. 1201/2009)

të dhënat e  nxjerra dhe të paraqitura në publikimin kryesor të regjistrimit janë përshkruar 
në këtë pjesë�

1� temat e popullsisë
1�1� tema jo të derivuara

tema: Standardi i dendësisë 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi (pyetësorët R1/R2/R3) 
dhe bazës së të dhënave të SGJI-
së.   

Adresa e bazuar në gjeo-kod  unik, 
e para-definuar nga ana e sistemit 
SGJI për komunë (2 shifrorë ) 
vendbanim (4 shifror) dhe ndërtesa 
(3 shifror), dhe e plotësuar  nga 
regjistruesit gjatë regjistrimit për 
hyrje të ndërtesës (2 shifror) dhe 
numri i banesave (3 shifror). Çdo 
ekonomi familjare dhe individ ka një 
ID specifike  të bazuar në gjeo-kodet  
të cilave u  janë shtuar një numra 
rendorë të EF dhe individëve.

j.n.d

Raporti për çështjet specifike 
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar: 

Popullsia korrespondon me të gjithë personat që banojnë  zakonisht 
në Kosovë për të paktën 12 muaj në datën e regjistrimit, ose kishin 
ndërmend të qëndrojnë në Kosovë për të paktën 12 muaj në atë datë; 
personat me status diplomatik, personeli i huaj ushtarak dhe personat 
të cilët e kanë banimin e tyre  të zakonshëm jashtë Kosovës janë të 
përjashtuar.

rasti i studentëve të nivelit të 
tretë:

Studentët e raportuar në vendin e tyre në shtëpi dhe jo në banesën ku 
ata jetojnë kur studiojnë.

rasti i personave të pastrehë: Mbledhja e të dhënave ka raportuar 40 persona të pastrehë. Për të 
gjithë ata, të dhënat  raportojnë gabime nga fushat ku janë zbuluar 
(karakteristikat e banimit ishin ekzistuese). 

rregullat e zbatuara për raste të 
veçanta:

Pasi që Kosova ka përjetuar emigracion të nivelit të lartë ndërkombëtar 
përreth konflikteve të Jugosllavisë dhe Kosovës, një pyetësor i veçantë 
i ndarë (formulari S1) është përdorur për të raportuar personat që 
kanë jetuar më parë në ekonomi familjare, por zakonisht me banim 
jashtë Kosovës në kohën e regjistrimit. Ky pyetësor shërben për të 
matur migrimin ndërkombëtar, por këta njerëz NUK janë përfshirë në 
regjistrimin e popullsisë.

FAQE 34 RAPORTI PËR METADATAT
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tema:Gjinia 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi: pyetësori për ekonomi 
familjare R2: Lista 1(banor i 
zakonshëm i EF-së), kolona 
4”gjinia” dhe pyetësori individual 
R3:P2 “ A jeni mashkull apo 
femër?”

Variabla e gjinisë është  krahasuar 
nga të dyja burimet (R2 dhe R3); 
imputimet janë bërë në rastin 
e konfliktit me të dhënat për 
pleshmërinë dhe me të dhënat për 
statusin  familjar (burrë/grua  mund 
të mos jetë i/e gjinisë së njëjtë; 
Nëna nuk mund të jetë mashkull).

Të dhënat e gjetura me 
përputhshmëri të mirë.

Raporti për çështje specifike 
j�z�
tema: mosha 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori për EF R2: 
Lista 1 (banorë i zakonshëm i EF-
së),  kolona 5 “data e lindjes” dhe 
pyetësori individual R3: P3-”Cila 
është data e juaj e lindjes? 

E nxjerrë  nga data e lindjes e 
regjistruar në formatin d-m-v; 
Mosha llogaritet automatikisht nga 
sistemi i futjes së të  dhënave; 
Mosha është shprehur në vitet e 
përfunduara në momentin kritik (31 
mars 2011, mesnatë); 
Nuk lejohen të dhëna të munguara.

Kur e dhëna e lindjes mungon apo 
është jo e plotë në R3 , e dhëna 
kopjohet nga R2;
Kur data e lindjes mungon ose 
është jo e plotë në R2-Lista 1, e 
dhëna kopjohen nga R3; 
Kur data është regjistruar vetëm 
pjesërisht  (p.sh. vetëm viti), 
imputimi  i probabilitetit të 
donatorëve është bërë në ditën 
dhe muajin.

Raporti për çështje specifike 
rast i veçantë: Popullsia e moshës 10 vjeçare (e lindur në vitin 2001) ka kulmim e 

papritur; hipoteza e pas-luftës për një mini “bumi të foshnjave” është 
marrë parasysh. Të dhënat e mbledhura në këtë vit të veçantë janë 
kontrolluar  për  të zbuluar gabime eventuale në marrjen e të dhënave; 
dhe janë gjetur të raportuara në mënyrë efektive si të futura.  

tema: Statusi ligjor martesor/partneritetet 
Burimi i përdorur i të dhënave  ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori individual 
R3: P5-”Cili është statusi juaj 
martesor?” 

Pyetja i referohet statusit ligjor 
martesor. Në mesin e personave të 
martuar, bëhet një dallim midis një 
personi të martuar “me certifikatë” 
dhe “pa certifikatë” (ka të ngjarë 
të ndodhë në mesin e njerëzve të 
moshuar, për gruan e dytë, në zonat 
rurale dhe/ose në mesin e brezave 
të  rinj si bashkësi konsensuale). 

Bëhet imputimi i donatorëve  
në statusin martesor për të 
shmangur rastet e munguara. 
Rregullat e redaktimit përfshijnë 
gjininë, moshën, dhe statusin 
familjar, (R2). 
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Raporti për çështje specifike  
Baza ligjore për martesa të  
gjinive të kundërta:

Ligji nr. 2004/32, E Drejta Familjare e Kosovës; Kapitulli 2, 
neni 14. 

neni 14�

martesa
(1) Martesa është bashkësi e regjistruar ligjërisht e dy personave të 
gjinive të ndryshme, përmes së cilës ata lirshëm vendosin që të jetojnë 
së bashku me qëllim të krijimit të një familjeje. 
(2) Burrat dhe gratë, pa kurrfarë kufizimi për shkak të racës, kombësisë  
ose religjionit, kanë të drejtë të martohen dhe të krijojnë  një familje, 
dhe ata janë të barabartë në martesë, gjatë martesës si dhe në rast 
shkurorëzimi.

neni 16�

Kushtet për lidhjen e martesës
(1) Një person i cili nuk ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç nuk 
duhet të hyjë në lidhje martesore.. 
(2) Për shkaqe të arsyeshme, gjykata kompetente mund të lejojë 
martesën për një person të mitur më të vjetër se gjashtëmbëdhjetë vjet, 
me kërkesën e tij/saj, nëse konstaton se personi ka arritur pjekurinë e 
nevojshme fizike dhe psikike për të ushtruar të drejtat e tij martesore 
dhe për të përmbushur detyrimet e tij/saj martesore. 
(3) Para  vendimit, gjykata duhet të kërkojë mendimin e Organit të 
Kujdestarisë dhe të dëgjojë të miturin dhe prindërit përkatësisht 
kujdestarin e tij/saj. Gjykata duhet  të dëgjojë po ashtu edhe personin 
me të cilin i mituri ka ndërmend të hyjë në martesë dhe duhet të hetojë 
rrethanat tjera të rëndësishme për vendimin. 

Baza ligjore për martesa të 
gjinisë së njëjtë:

Nuk lejohet me legjislacionin aktual  

mosha minimale për martesë: 18 vjet 
partneritetet e regjistruara: Nuk ekziston 
mundësia për divorc ose  ndarje 
të ligjshme:

Po, procedurat e përcaktuara ligjërisht  
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tema: Shteti/vendi i lindjes
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori individual 
R3; P4: «Ku ishte vendi i banimit të 
zakonshëm i nënës suaj në kohën 
kur ju jeni lindur? » 

Të dhënat e regjistruara janë vendi i 
banimit të zakonshëm të nënës kur 
lindja ka ndodhur. Nëse nëna është 
me banim në Kosovë, vendbanimi 
dhe komuna janë të regjistruara, me 
një dallim midis rasteve kur ato janë 
të njëjta si vendi aktual i banimit 
të zakonshëm apo jo. Nëse nëna 
është me banim jashtë Kosovës, 
shkruhet emri i shtetit të huaj . Të 
gjithë emrat e vendeve gjeografike 
më  vonë janë koduar (në mënyrë 
manuale). 

Disa të dhëna të munguara  për 
specifikimin e vendeve të sakta. 
Nuk është bërë asnjë imputim në 
vendet gjeografike. 

Raporti për çështje specifike  
Zëvendësimi i vendit të lindjes: Vendi i banimit të zakonshëm i nënës kur lindja ka ndodhur  zëvendëson 

vendin ku lindja ka ndodhur.
tema: Vendi i nënshtetësisë 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori  individual 
R3; Q13 
“Cili është vendi juaj i 
nënshtetësisë?”  

Nëse nuk ka nënshtetësi, është 
shkruar “nuk ka nënshtetësi”; 
Nëse ka nënshtetësi të dyfishtë, të 
dyja janë regjistruar; 
Në rast se opsionet e para-definuara 
nuk përmbajnë përgjigjen, teksti 
është shkruar në mënyrë të plotë, 
pastaj është  koduar.

Problemet e mundshme të 
raportimit, nëse de jure dhe de 
facto nënshtetësitë janë raportuar 
në mënyrë të pabarabartë.  

Raporti për çështje specifike   
Njohja e kufijve të vendit: Personat që nuk njohin institucionet e Kosovës -  rasti i disa serbëve të 

Kosovës - do të tentojnë ta deklarojnë veten me nënshtetësi të Serbisë. 
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tema: Vendi i mëparshëm i banimit të zakonshëm dhe data e mbërritjes në vendin aktual 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori individual  
R3; P16-”A keni jetuar ndonjëherë 
në një vend tjetër të banimit të 
zakonshëm nga ai aktual;? P17-” 
Ku ishte vendi juaj i mëparshëm i 
banimit të zakonshëm “dhe P18-” 
Kur keni lëvizur më së fundi në 
vendi tuaj aktual të  banimit të 
zakonshëm? “(mm-vvvv) 

Të kombinuar me vendin aktual të 
banimit të zakonshëm, këto variabla 
janë përdorur për të përcaktuar 
vendin e banimit të zakonshëm një 
vit para regjistrimit. 

Raportimi i gabuar: janë gjetur 
disa raste ku data e raportuar në 
P18 i referohej  tërë ekonomisë 
familjare dhe jo individit. 
Për rrjedhojë, disa njerëz  janë 
hasur të kenë lëvizur në datën 
e mëparshme te lindjes se tyre. 
Janë gjetur disa raste ku  njerëzit 
kanë raportuar se kanë lëvizur, 
por vendi i mëparshëm i banimit 
ishte komuna dhe vendbanimi i  
njëjtë me vendin aktual të banimit 
të zakonshëm. Këto raste janë 
redaktuar si jo-lëvizës sipas  
imputimit përcaktues ( P16 e 
vendosur te 2). 

Raporti për çështje specifike    
nëse ka: Është marrë vetëm migrimi i fundit.
tema:  temat e ekonomisë familjare dhe familjes
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori për banesa 
R1; P2 “statusi i  shfrytëzimit  të 
banesës” dhe pyetësori për EF 
R2, Lista 1 “Anëtarët e EF-së 
(personat me banim të zakonshëm 
në banesë)”. 

Vetëm një banesë është  shfrytëzuar  
nga një ose më shumë banues  të 
zakonshëm, një ekonomi familjare 
është krijuar. Çdo EF kishte një 
kryefamiljar  të veçantë të EF-së. 
Për çdo anëtar të EF-së, është 
shënuar si në vijim: Emri, mbiemri, 
atësia (për gratë e martuara apo ve: 
emri i burrit); gjinia, data e lindjes; 
lidhja që ka me kryefamiljarin e EF-
së, numri rendor i familjes, statusi 
familjar.

Të dhënat iu janë  nënshtruar 
redaktimit intensiv të të dhënave 
dhe imputimeve bazuar në 
metodologjinë e donatorëve. 
Gabimet e raportuara kishin të 
bënin kryesisht me identifikimin e 
një familje brenda një EF-je; 

Statuset e  gabuara të familjes 
(për shembull jo të pajtueshme 
me gjininë, moshën apo 
statusin martesor nga R3), dhe 
mospërputhjet në marrëdhëniet 
me kryefamiljarin e ekonomisë 
familjare.

Raporti për çështje specifike     
Koncepti për identifikimin e  
ekonomisë familjare private:

Një EF përfshinë të gjithë personat që jetojnë në të njëjtën banesë 
konvencionale që ndajnë mjetet e tyre kryesore të jetës. Këtu EF-ja  i 
referohet konceptit të EF-së private, në kundërshtim me EF-të  kolektive 
siç janë bashkësitë fetare, qendrat shëndetësore, jetimoret, etj.

metoda e përdorur për të 
gjeneruar ekonomitë familjare:

Identifikimi i numrit të EF-ve në banesë konvencionale (R1; P16) dhe i  
numrit të personave që banojnë zakonisht në njësi banimi  (R1; P17). 
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metoda e përdorur për të 
gjeneruar familje:

Regjistrimi i statusit të familjes për çdo familje në EF, përshkrimi dhe 
kodi që vjen nga një listë e para-përcaktuar.

Mënyra për të identifikuar 
marrëdhëniet ndërmjet 
anëtarëve të eF-së� 

Raporti i secilit anëtar të EF-së me personin referues të EF-së (i quajtur 
kryefamiljari i EF-së  , përshkrimi dhe kodi që vjen nga lista e para-
përcaktuar.  

metoda e përdorur për të 
raportuar për persona e 
pastrehë primar: 

 j.z.

tema: Statusi i shfrytëzimit të banesës nga ekonomia familjare 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori për EF 
R2: P1- statusi i shfrytëzimit të 
banesës 

Mbledhja e  drejtpërdrejtë  e të 
dhënave të marrëveshjeve sipas  të 
cilave çdo EF private e zë të gjithë 
ose një pjesë të njësisë së banimit: 
të paktën një anëtar i EF-së është 
pronar; qiramarrës; zë banesën 
sipas ndonjë lloj tjetër të zotërimit, 
ose EF-ja private është pjesë e një 
banesës kolektive. 

j.z.

tema: statusi i aktivitetit aktual 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R3; P24-P27 
e kombinuar me P35 dhe P36.

Ekonomikisht aktiv të definuar si 
persona të  moshës së paku 15 vjet 
që janë: të punësuar: përgjigjur 
me Po në një nga P24 - P26 (punë 
për të paktën 1 orë para javës së 
regjistrimit ose përkohësisht  nuk 
ishin në punë); 
Ose të papunë: modalitetet 1 dhe 2 
në P27 (të papunë, më parë në punë 
ose nuk kanë punuar kurrë më parë). 
Kategoritë e tjera janë konsideruar 
si aktualisht ekonomikisht jo aktive, 
dhe janë klasifikuar në: 
-Nën moshën minimale nacionale 
për aktivitet ekonomik (15 vjeç e më 
tepër); 
- Pension ose marrës i të ardhurave 
kapitale; 
- Nxënës ( ekonomikisht jo aktiv); 
- Amvise dhe të tjerët

j.z. 
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Raporti për çështje specifike     
mosha minimale në nivel nacionale 
për veprimtari ekonomike dhe baza 
ligjore për të: 

Ligji i Punës i Kosovës nr 03/l212 

tema: profesioni  
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R3: P31 “Cili 
është profesioni juaj në punën tuaj 
kryesor?” 

Teksti i  raportuar nga regjistruesit. 
Kodimi (ISCO klasifikimi) është bërë 
pas faktit. 2-shifra të përdorura.

Ngatërrimi i të anketuarve 
ndërmjet  punës që bëjnë dhe 
profesionit. Kodimi i  bërë në 
mënyrë manuale, me disa gabime 
gjatë shtypjes. Redaktimi dhe 
imputimet e bëra për të siguruar 
përputhjen e të dhënave. 

Raporti për çështje specifike      
të dhënat e mbledhura:: Vetëm të dhëna për punën kryesore janë regjistruar. Të dhënat nuk janë 

mbledhur për personat që kanë qenë ndonjëherë  në punë.
tema: industria (dega e aktivitetit ekonomik) 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R3; P34 
“Çfarë është malli apo shërbimi 
kryesor i prodhuar në vendin ku ju 
punoni në punën tuaj kryesore.

Tekst i raportuar nga regjistruesit. 
Kodimi (NACE Rev1.1 klasifikimi) 
është bërë pas faktit. 2-shifra të 
përdorura.

Kodim i bërë në mënyrë manuale, 
me disa gabime gjatë shtypjes. 
Redaktimi  dhe imputimet e  bëra 
për të siguruar përputhje e të 
dhënave.

Raporti për çështje specifike       
të dhënat e mbledhura: Vetëm të dhëna për punën kryesore janë regjistruar. Të dhënat nuk janë  

mbledhur për personat që kanë qenë ndonjëherë  në punë. 
tema:Statusi në punësim 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R3; P30 
“Në punën tuaj kryesore a jeni ju: 
1/i punësuar; 2/punëdhënës  me 
të punësuar me pagesë, duke 
përfshirë punën në tokën tuaj; 3 / 
i/e vetëpunësuar pa të punësuar 
me pagesë përfshirë punën në 
tokën tuaj; 4 / ndihmoni të afërmit  
në biznesin familjar, pa një pagë 
fikse apo rrogë (duke përfshirë 
punën në tokën e familjes)  “.

Për personat që janë  punëdhënës 
dhe punëtor, grupi është i ndarë në 
bazë të kohës së kaluar në punë. 

j.z.

Raporti për çështje specifike        
Statusi në punësim (rregullat e 
përdorura) :

Nuk janë llogaritur kooperativat e 
prodhuesve. 
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tema: niveli i shkollimit   
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R3; P21 
“Çfarë është niveli më i lartë i  juaj 
i shkollimit të përfunduar ?”

Sistemet e reja dhe të vjetra në 
Kosovë dallohen për shkollën 
fillore; notat për nivelet e shkollës 
së mesme të ulët dhe të mesme të 
lartë, meqë ato iu referohen numrit 
të ndryshëm të viteve shkollore. 
Pyetja iu është bërë popullsisë së 
moshës 10 ose mbi  këtë moshë.

Shkollimi i  përfunduar 
ngatërrohet me nivelin e ndjekur 
aktualisht nga  një grup i të 
anketuarve. Metodat e redaktimit 
dhe imputimit janë përdorur për të 
eliminuar mospërputhjet. 

Raporti për çështje specifike         
Jo i  kompletuar/jo formal: Personave që nuk kanë përfunduar ndonjë nivel arsimor dhe personave 

të cilët nuk kanë ndjekur asnjë shkollim iu është bërë pyetja për 
analfabetizmin. 

1�2  temat e derivuara 
tema: popullsia e përgjithshme 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi: pyetësori individual 
R3 dhe pyetësorit për banesat 
kolektive C2, lista 1 “Anëtarët e 
EF-së institucionale”.

Numërimi i shënimeve të R3 
dhe i shënimeve të C2-lista 
1. Pa përfshirjen e personave  
përkohësisht të pranishëm; të 
personave që jetojnë jashtë vendit 
apo të personave që nuk i përkasin 
përkufizimit ndërkombëtar  për 
regjistrim. 

Popullsia e përgjithshme  
përjashton komunat që gjenden 
në veri të Kosovës që nuk janë 
regjistruar  për arsye politike. 
Ato janë tri (të tipologjisë rurale) 
nga 37: Leposaviqi, Zveçani dhe 
Zubin Potoku. Përveç kësaj, një 
pjesë e vogël urbane/rurale në 
pjesën e veriut të Mitrovicës ka 
qenë e përjashtuar. Popullsia e 
përgjithshme përjashton një pjese 
të disa minoriteteve, kryesisht 
serbët e Kosovës, të cilët banojnë 
në qarkun e regjistrimit, por 
refuzuan  të marrin pjesë në 
regjistrim.

Raporti për çështje specifike         
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar:

Popullsia korrespondon me të gjithë personat që kanë banuar zakonisht 
në Kosovë për të paktën 12 muaj në datën e regjistrimit, ose kishin 
ndërmend të qëndrojnë në Kosovë për të paktën 12 muaj në atë datë, 
pavarësisht nga nënshtetësia e tyre, ose karakteristikat kombëtare; 
personat me status diplomatik, personeli i huaj ushtarak dhe personat 
të cilët kanë vendbanimin e tyre të zakonshme jashtë Kosovës 
përjashtohen nga regjistrimi.
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tema: lokaliteti 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Baza e të dhënave të SIGJ-së dhe 
përcaktimi i kufijve administrativ 
komunal dhe i vendbanimeve. 

Përkufizimet e qarqeve të  
regjistrimit (QR-ve) bazuar në 
imazhet satelitore të plotësuara  
nga anketimi në terren para 
regjistrimit dhe të azhurnuara  afër  
datës së regjistrimit. Kosova është 
e ndarë në 1467 vendbanime dhe 37 
komuna. Nuk ka përkime ndërmjet 
kufijve. Vendbanimet janë të 
definuara si rurale apo urbane. 

j.z.

Raporti për çështje specifike         
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar:  

Definicioni ligjor (vendbanime dhe komuna) dhe përkufizimi i  SIGJ-së për 
qëllime të mbledhjes së të dhënave statistikore (QR-ve). 

tema: a keni jetuar ndonjëherë jashtë vendit dhe viti i mbërritjes në vend  
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Të dhëna jo të  mbledhura, që 
rrjedhin nga migrimi i fundit.

Në dispozicion vetëm për personat 
ndryshimi i fundit i vendbanimit i të 
cilëve është jashtë vendit. 

Të dhënat për personat që kanë 
jetuar ndonjëherë jashtë vendit 
nuk janë mbledhur si të tilla; 
variablat e nxjerra nën- vlerësojnë 
temën.

Raporti për çështje specifike          
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar:

Të dhënat për personat “ende jashtë vendit” janë mbledhur në vend të 
tyre (formulari S1) me vitin e largimit. Megjithatë, ekziston një nën-
vlerësim për personat që nuk kanë lënë asnjë anëtar të ekonomisë 
familjare për t’u deklaruar për ta. Gjithashtu rrezikun e mbinumërimit 
(për personat e lindur jashtë vendit dhe disa anëtarë të familjes i 
deklarojnë  të njëjtit si emigrantë të jashtëm).

tema: Statusi i ekonomisë familjare
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; Pyetësori R2; Lista 1 
dhe Pyetësori C2, Lista 1.

Personat e kategorizuar sipas llojit 
të EF-ve (private apo kolektive; 
familjare apo jo-familjare). 

Shih popullsinë e përgjithshme. 

Raporti për çështje specifike          
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar:

Koncepti i mbajtjes së shtëpisë i  miratuar për të evidentuar EF-të në 
banesa private. 

tema: Statusi familjar 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; Pyetësori R3; Lista 1 
(statusi familjar), e kontrolluar me 
marrëdhënien me kryefamiljarin 
e EF-së dhe me R3 P5 “statusi 
martesor”. 

Të gjitha kategoritë e bërthamave 
të familjeve ekzistues në Kosovë; 
kategori e veçantë për t’i dalluar 
familjet “e vërteta” një-prindërore 
nga ato të cilat prindi i vetëm e ka 
partnerin që jeton jashtë Kosovës.

j.z.
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Raporti për çështje specifike          
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar:

Dy ose më shumë persona që jetojnë së bashku të lidhur me lidhje 
familjare të shkallës së parë, të tilla si një çift me ose pa fëmijë, ose një 
prind i vetëm me të paktën një fëmijë; në përkufizimin e regjistrimit, një 
gjyshe me një nip/mbesë, ose dy vëllezër pa prindër nuk konsiderohen si 
një familje. 

tema: lloji i bërthamës familjare 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Të nxjerra prej regjistrimit R2, lista 
1, e statusit familjar. 

Asnjë kategori për marrëdhënie 
të gjinisë së  njëjtë. Në Kosovë, 
partneriteti dallon ndërmjet të 
martuarve me ose pa certifikatën e 
martesës; kjo e  fundit ka një vlerë 
të fuqishme sociale dhe fetare, 
konsiderohet më shumë si  martesë 
e jo si një bashkim konsensual.  
Në rast se është e  pranishme 
“gruaja e dytë”, gruaja e parë është 
menduar të jetë pjesë e bërthamës 
me burrin; për rrjedhojë, gratë e 
dyta me fëmijë  janë të kualifikuara 
si një-prindëror, dhe gratë e dyta 
pa fëmijë nuk janë pjesë e një 
bërthame.

Përdoruesit duhet të jenë të matur 
në interpretimin e të dhënave 
një-prindërore  për shkak se ato 
mund t’iu referohen koncepteve 
të ndryshme sipas asaj nëse ka 
një partner në EF (rasti i grave të 
dyta) ose jashtë vendit, apo nëse 
nuk ka partner. 

tema: madhësia e bërthamës familjare
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Shih familja. Ndarja e familjeve sipas numrit të 

anëtarëve, të jetë minimum 2 sipas 
përkufizimit.

j.n.d

tema: lloji i ekonomisë familjare private 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Shih  statusi i ekonomisë 
familjare. 

Ndarja e EF-së sipas tipit: EF jo-
familjare, e ndarë në EF me një 
person dhe EF me shumë persona; 
EF me një familje, sipas tipologjisë 
së familjes; 
EF me dy ose më shumë familje. 

j.z

Raporti për çështje specifike          
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar :
tema: madhësia e ekonomisë familjare private
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Shih ekonomia familjare Ndarja e EF-ve në bazë të numrit të 

anëtarëve, duke qenë minimalja 1. 
j.z
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Raporti për çështje specifike           
Përkufizimi i konceptit të 
miratuar:

Vini re se në Kosovë ka shumë EF me shumë  familje, dhe rrjedhimisht 
madhësia e ekonomive familjare mund të jetë e lartë (deri në 50 njerëz 
në një EF) 

2� temat e banesave
2�1� temat jo të derivuara 

tema: lloji i kuarteve  të banimit 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; për banesa privat: 
pyetësori R1; P1 “llojin e 
banesës”; për banesat kolektive:  
pyetësori C1 për të gjitha kuartet 
e banimit kolektiv. 

Siç definohet  në marrëveshjet e 
banesave; kategoritë janë: 
1/ Banesa të banuara  
konvencionale; 
2 / Njësi të tjera banimi; 
3/ Kuarte të banimit kolektiv

tema: lokaliteti i kuarteve të banimit 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; gjeo-kodi i vendit të 
regjistruar, të gjithë formularët  e 
regjistrimit.

Gjeo-kodi i ndërtuar prej  serive të  
kodeve unike të para-definuara ose 
kodet e  regjistruara me referencë 
hapësinore, si vijon: Kodi i komunës: 
2 shifrat, të para-definuara; 
Kodi i vendbanimit: 4 shifra, tëi 
para-definuara; Qarku i regjistrimit: 
3 shifra, të para-definuar;   
Qarku i regjistrimit: 3 shifra, të para-
definuara; Kodi i ndërtesës: 3 shifra, 
të para-definuara për ndërtesat e 
përfshira në hartë, i shtuar gjatë 
operacionit në terren për ndërtesat 
e reja që nuk janë në hartë; 
Hyrja nr. (2 shifra) dhe banesa nr. (3 
shifra) i dhënë nga regjistruesi.

j.z. 

Raporti për çështje specifike            
azhurnimin  i hartave/ SiGJ-së Pas regjistrimit, ndërtesat e reja dhe ndërtesat jo ekzistuese janë 

azhurnuar në bazë të dhënave të SIGJ-së. 
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tema: Statusi i shfrytëzimit të banesave konvencionale
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori për banesa 
R1: P1 - Lloji i banesës dhe P2 - 
statusi i shfrytëzimit të banesës

Statusi i shfrytëzimit të banesës 
i mbledhur  vetëm për banesa 
konvencionale.

Mundësia e banesave të 
identifikuara si “e zbrazët” 
për shkak se regjistruesi  nuk 
ka arritur t’i takoj banorët 
e mundshëm. Potencialisht, 
disa banesa të identifikuara si 
“të zbrazëta” janë në fakt të 
rezervuar për përdorim dytësorë 
(raste të shumta të banesave 
të kosovarëve që jetojnë jashtë 
vendit).

Raporti për çështje specifike            
metoda për  regjistrimin e 
banesave e rezervuara për 
përdorim sezonal apo dytësor:

“Kategori e  veçantë në statusin e shfrytëzimit: “E rezervuar për qëndrim 
sezonal/të rastit ose përdorim dytësor (pushime, punë sezonale, etj)”.

metoda për t’i regjistruar 
banesat e zbrazëta:

Banesat të zbrazëta konvencionale (në dispozicion për shitje, për t’u 
lëshuar me qira, shembje), të identifikuara nga vëzhgimi i regjistruesve. 

tema: numri i banuesve 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori për banesa 
R1: P7 “Numri i personave me 
banim të zakonshëm në njësi 
banimi”. 

Numri i personave për të cilët 
njësia e  banimit është banimi i  
zakonshëm

 j.z.

tema: hapësira e shfrytëzuar e katit dhe/ose numri i dhomave të njësisë së banimit, standardi i 
dendësisë�
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R1, P3 
“Dhomat në njësinë e banimit 
(përfshirë dhoma për biznesin dhe 
për qëllime profesionale)”; P4 
“Dhoma e përdorur kryesisht për 
biznes ose qëllime  profesionale”.

Për çdo kategori të dhomave është 
mbledhur  numrin i dhomave dhe 
sipërfaqja. 

Sipërfaqet dhe dhomat të 
llogaritura të  cilësisë  së ulët të 
raportimit. 

Raporti për çështje specifike             
Koncepti i përdorur: 
Përkufizimi i miratuar për të 
matur standardin përkatës të 
dendësisë� 

 Aneks kuzhinat, verandat, banjot, tualetet, korridoret dhe çdo dhomë 
më e  vogël se 4m2 nuk janë llogaritur.
Dendësia standarde matet nëpërmjet konceptit të hapësirës së 
shfrytëzuar të katit.



KAPITULLI 4 Metadatat për temat e regjistrimit

RAPORTI PËR METADATATFAQE 46

tema: Banesat sipas llojit të ndërtesës
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R1 P12 
“Lloji i ndërtesës: 1/e banuar 2/
jo e banuar” dhe llojin e shtëpisë 
së banuar  “1/e veçuar; 2/gjysmë 
e veçuar; 3/shtëpi në rresht apo 
në varg shtëpish;  4/ndërtesë 
apartamentesh ose bllok i 
banesave ; 5/ tjetër “.

Klasifikimi i banesave sipas 
tipologjisë së ndërtimit të cilës i 
përkasin.

j.z.

tema: Banesat sipas periudhës së ndërtimit
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; Pyetësori R1 P13  “Viti 
i ndërtimit të ndërtesës”.

Klasifikimi i banesave sipas 
periudhës së ndërtimit të ndërtesës 
së cilës i takojnë. 

Në rast të mos-raportimit, 
redaktimit dhe imputimit 
të rregullave të bazuara në 
metodologjinë e donatorëve.

tema: Sistem i furnizimit me ujë

Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓

Regjistrimit; pyetësori R1 P5 
“ujësjellësi në njësinë e banimit”. 

Tipologjia e detajuar e sistemit 
të ujit  të pijshëm sipas burimit 
(publike/tjetër) dhe vendi i 
disponueshmërisë (në ndërtesë 
por jo në njësinë e banimit/jashtë 
ndërtesës).

 j.z. 

tema: Sistemi i  kanalizimit
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R1 P6 
“lloji i sistemit të kanalizimit në 
dispozicion”. 

Tipologjia e detajuar e sistemit të 
kanalizimit në  bazë të destinacionit 
(kanalizim publik, kanalizim privat; 
marrëveshje të tjera të tilla si gropë 
e hapur, gropë, lum ...);. Nuk ka 
kanalizim fare.

 j.z.

tema: hapësirat e tualetit 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R1 P7 
“Tualetet me shpëlarje brenda 
njësisë së banimit”. 

Tipologjia e detajuar e 
hapësirave të tualetit  sipas 
disponueshmërisë  (po / jo) dhe 
vendi i disponueshmërisë (në njësinë 
e  banimit, në ndërtesë por jo në 
njësinë e banimit).

j.z.
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tema: Objektet  e banjës 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësorit R1 P8 
“objekte banje në njësinë e 
banimit”. 

Dy modalitetet me: vaskë fikse / 
dush ose vaskë jo fikse/dush.

 j.z 

tema: pajisjet  e gatimit
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësorit R1 P9 
“Kuzhina /kthina e gatimit në 
njësinë e banimit”.

 Tipologjia e  hollësishme e pajisjeve 
të gatimit sipas llojit (kuzhinë /
aneks kuzhinë/pajisje gatimi në lloj 
tjetër të dhomës) ose nuk ka fare 
pajisje gatimi. 

 j.z. 

tema: lloji i ngrohjes
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R1 P10 “Lloji 
kryesor i ngrohjes”. 

Tipologjia e detajuar e llojit të 
ngrohjes  qendrore dhe jo qendrore. 
Njësitë e banimit pa  sistem të 
ngrohjes në dispozicion gjithashtu të 
raportuara.

j.z.

Raporti për çështje specifike             
lloji i ngrohjes qendrore: Në Kosovë, sistemi i ngrohjes qendrore ekziston në zonat urbane të 2 

komunave: Prishtinë dhe Gjakovë. 
lloj tjetër i ngrohjes: Në shumë raste, lloji i ngrohjes, nëse jo qendrore, është përcaktuar: 

stufë, vatër zjarri, ngrohës elektrik portative; të tjera  
2�2� temat e derivuara 

tema: Standardi i dendësisë 
Burimi i përdorur i të dhënave ↓ Metodologjia e përdorur ↓ Arsyeja për mosbesueshmëri ↓
Regjistrimi; pyetësori R1, P3 
“Dhomat në njësinë e banimit 
(përfshirë dhomën për biznes dhe 
për qëllime profesionale)”; P4 
“Dhoma e përdorur kryesisht për 
biznes ose qëllime  profesionale “.   

Për çdo kategori të dhomave, është 
mbledhur numri i dhomave dhe i 
sipërfaqes. Dendësia standarde 
përjashton dhomat e përdorura 
ekskluzivisht për biznes. 

Sipërfaqet dhe dhomat e  
llogaritura të raportimit të  
cilësisë së ulët. 

Raporti për çështje specifike              
Koncepti  i përdorur:
Përkufizimi i miratuar për të 
matur standardin përkatës të 
dendësisë: 

Aneks kuzhinat, verandat, banjot, tualetet, korridoret dhe çdo dhomë më 
e vogël se 4m2 nuk janë llogaritur.
Dendësia standarde matet nëpërmjet konceptit të hapësirës së 
shfrytëzueshme të katit.








