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HYRJE
Raporti Vjetor 2012, nga ana e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) bëhet për herë të
parë në një format dhe përmbajtje të tillë, si obligim ligjor nga Neni 7, Pika 2.8 e Ligjit për
Statistika Zyrtare, Nr. 04/L-036. Ky raport ndryshon nga Raporti i Rregullt Vjetor, i dërguar nga
ASK-ja, sipas procedurave të tjera administrative në ZKM.
Institucionet e Republikës së Kosovës, në fund të vitit 2011, kanë aprovuar Ligjin për Statistikat
Zyrtare në Republikën e Kosovës. Ky ligj ka hyrë në fuqi në dhjetor të vitit 2011. Zbatimi i plotë i
këtij ligji, vendos, konsolidon dhe zhvillon Sistemin e Përgjithshëm Statistikor në vend. Në
kuptimin e vazhdimësisë institucionale dhe historike, përmes Ligjit për Statistikat Zyrtare
shfuqizohet Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2001/14, dhe ish-Enti i Statistikave të Kosovës
shndërrohet në Agjenci të Statistikave të Kosovës (ASK). Gjithashtu, përmes Vendimit, të
nënshkruar nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, është aprovuar edhe Logoja e re e ASKsë.
Zbatimi i Ligjit për Statistikat Zyrtare është bërë përgjatë gjithë vitit 2012. Fillimisht, janë
identifikuar nevojat për vendosjen e legjislacionit sekondar, ku përmes ndihmës së ekspertëve
vendorë dhe ndërkombëtarë janë draftuar udhëzime administrative dhe rregullore të
rëndësishme për zbatimin e Ligjit, si dhe është krijuar Sistemi Statistikor i Kosovës. Të gjitha
këto akte nënligjore, tashmë janë aprovuar nga Kryeministri dhe Qeveria e Republikës së
Kosovës. Dhe sigurisht, ASK-ja është duke i zbatuar ato me përpikëri.
Po ashtu, konform Ligjit për Statistikat Zyrtare dhe standardet ndërkombëtare, duke u bazuar në
kërkesat e shfrytëzuesve, si dhe duke shfrytëzuar rekomandimet e institucioneve
ndërkombëtare dhe të Këshillit Statistikor, ASK-ja ka hartuar dokumente me rëndësi strategjike
dhe plane vjetore, përfshirë edhe hartat rrugore afatshkurtra.
Një rëndësi jashtëzakonisht e madhe, gjatë vitit 2012, i është kushtuar fuqizimit të
bashkëpunimit me organizata vendore dhe ndërkombëtare, me qëllim të ngritjes së një sistemi
statistikor bashkëkohor në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe, i është kushtuar rëndësi edhe
vendosjes së një bashkëpunimi dhe komunikimi, sa më të mirë, me shfrytëzuesit e statistikave
zyrtare.
Për herë të parë, ASK-ja ka vendosur bashkëpunim dhe komunikim, në nivel të takimeve të
rregullta, me gjithë donatorët e statistikave zyrtare në vend. Kjo, me qëllim të një planifikimi të
mirëfilltë dhe jo kaotik, për realizimin e projekteve statistikore.
Në vitin 2012 janë publikuar të dhëna të rëndësishme për vendin, që nga rezultatet e
Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave, e deri te publikimet e shumta të
statistikave prodhuese, mbështetur nga njësitë mbështetëse të ASK-së.
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Bazuar në Nenin 33, të Ligjit për Statistikat Zyrtare, ASK-ja për herë të parë, ka zhvilluar
aktivitete të prodhimit të statistikave zyrtare, sipas përpunimit të veçantë të tyre. Në këtë drejtim,
janë aplikuar standardet ndërkombëtare, duke krijuar përvojë të re dhe duke rritur gamën e
prodhimeve statistikore. Po ashtu, duke vendosur një bashkëpunim të veçantë me organizatat
ndërkombëtare.
Përkushtimi i ngritjes së kapaciteteve në ASK ishte, po ashtu, prioritet gjatë kësaj periudhe
raportimi. Me mbështetjen e institucioneve është rritur numri i pozitave në ASK. Kurse, me
ndihmën e donatorëve, stafi i ASK-së është trajnuar në fusha të rëndësishme statistikore.
Gjithashtu, edhe buxheti i ASK-së është shfrytëzuar maksimalisht, sipas planifikimeve.
ASK-ja, gjatë vitit 2012, ka pasur shumë sfida në shumë fusha, që nga mungesa e
kapaciteteve, e deri te jokënaqshmëria e cilësisë dhe sasisë së prodhimeve të statistikave
zyrtare.
Ky raport, përveç plotësimit të obligimit ligjor, ka për qëllim, ta vë në dijeni shfrytëzuesin,
publikun e gjerë dhe institucionet e vendit, për të arriturat dhe sfidat e Sistemit Statistikor të
Kosovës, gjatë vitit 2012.
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1. LEGJISLACIONI DHE DOKUMENTET E TJERA ME
RËNDËSI
ASK-ja, gjatë vitit 2012, ka marrë pjesë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, në hartimin
e disa ligjeve me rëndësi për Republikën e Kosovës. Vlen të theksohet pjesëmarrja dhe
kontributi i drejtpërdrejtë i stafit të ASK-së, në tërë procesin e hartimit dhe aprovimit të Ligjit për
Regjistrimin e Bujqësisë. Ky ligj ka hyrë në fuqi dhe ASK-ja ka përgjegjësinë më të madhe për
zbatimin e tij.
Gjatë vitit 2012, Agjencia e Statistikave të Kosovës, përmes ndihmës së donatorëve dhe duke u
bazuar në Ligjin për Statistika Zyrtare, ka përgatitur dhe ka dërguar për aprovim në Qeverinë e
Kosovës, këto akte nënligjore:










Propozim-Vendimin për themelimin e Këshillit Statistikor;
Propozim-Vendimin për aprovimin e Logos së ASK-së;
Propozim-Vendimin për aprovimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2013-2017;
Propozim-Vendimin për aprovimin e Planit Vjetor 2013;
Rregulloren për Riorganizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në
ASK;
Rregulloren për zbatimin e Standardit për Klasifikimin e Veprimtarive Ekonomike në
versionin NACE Rev. 21;
Rregulloren për Funksionimin e Këshillit Statistikor, të aprovuar nga Këshilli Statistikor;
Udhëzimin Administrativ për kushtet dhe mënyrën e ofrimit të të dhënave statistikore, të
fituara me përpunime të veçanta të statistikave zyrtare;
Udhëzimin Administrativ për ruajtjen dhe shfrytëzimin e lëndës statistikore.

ASK-ja, së bashku me ndihmën e donatorëve dhe rekomandimeve të Këshillit Statistikor, ka
përgatitur edhe këto dokumente me rëndësi:







1

Programin e Statistikave Zyrtare 2013-2017;
Planin Vjetor 2013;
Hartën Rrugore 2012;
Hartën Rrugore 2013;
Raportin Vjetor 2011, sipas procedurave të zakonshme administrative;
Raportin Vjetor 2011 për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave.

NACE Rev 2 -Statistical classification of economic activities in the European Community
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Është me rëndësi të theksohet se ASK-ja përfaqësohet, në mënyrë të rregullt, në takimet e
rëndësishme ndërkombëtare dhe vendore, varësisht prej nivelit të përfaqësimit, që kërkohet.
Gjithashtu, më 21 shtator 2012, ASK-ja ka organizuar Konferencën Ndërkombëtare, me rastin e
shpalljes së rezultateve përfundimtare nga Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe
Banesave, ku morën pjesë edhe përfaqësuesit më të lartë të institucionit evropian dhe botëror
të statistikave.
Rregullorja për Riorganizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në ASK,
përcakton misionin, qëllimin, përgjegjësinë dhe strukturën organizative të Agjencisë së
Statistikave të Kosovës. Përmes kësaj rregulloreje, ASK-ja do ta kalojë nëpër një proces të
rëndësishëm të reformimit, duke krijuar njësinë e re të politikave, planifikimit, koordinimit dhe
komunikimit, si dhe fuqizimin e njësisë së teknologjisë informative dhe organizimin e punës, në
procese të orientuara.
Rregullorja për zbatimin e Standardit për Klasifikimin e Veprimtarive Ekonomike në versionin
NACE Rev. 2, përcakton Nomenklaturën e veprimtarive ekonomike, si standard unik, sipas të
cilit bëhet klasifikimi, gjegjësisht radhitja e bizneseve dhe organizatave të tjera, në një regjistër
unik, si evidencë e automatizuar për klasifikim, në tërë territorin e vendit. Nomenklatura e
veprimtarive ekonomike zbatohet në mbledhjen, klasifikimin dhe publikimin e të dhënave
zyrtare. Kjo nomenklaturë është një element themelor i Sistemit të Integruar Ndërkombëtar të
Klasifikimeve Ekonomike, i cili është i bazuar në Klasifikimet e Komisionit Statistikor të
Kombeve të Bashkuara, Eurostat-it, si dhe klasifikimeve kombëtare. Të gjitha këto sisteme, të
lidhur fuqishëm me njëra-tjetrën, lejojnë krahasueshmërinë e statistikave ekonomike, të
prodhuara nëpër gjithë botën nga institucione të ndryshme.
Rregullorja për Funksionimin e Këshillit Statistikor vendos rregullat mbi të cilat funksionon
Këshilli Statistikor, i cili në bazë të Ligjit përbëhet prej 13 anëtarëve. Ky Këshill, sipas kësaj
Rregulloreje, ka rol konsultativ dhe ndihmon në koordinimin e aktiviteteve për realizimin e
projekteve të rëndësishme, që kanë të bëjnë me statistikat zyrtare.
Me Udhëzimin Administrativ për kushtet dhe mënyrën e ofrimit të të dhënave statistikore, të
fituara me përpunimet e veçanta të statistikave zyrtare, përcaktohet mënyra e përpunimit të
veçantë të tyre, kryerja e shërbimeve të veçanta për shfrytëzues të ndryshëm, llogaritja e
shpenzimeve për kryerjen e tyre, si dhe mënyra e grumbullimit dhe e përdorimit të të hyrave
vetanake, nga bartësit e statistikave zyrtare. Ky Udhëzim Administrativ vlen për të gjithë bartësit
e statistikave zyrtare, të cilët japin të dhëna me përpunime të veçanta.
Udhëzimi Administrativ për ruajtjen dhe shfrytëzimin e lëndës statistikore rregullon mënyrën e
ruajtjes, kohën, teknikën, organizimin e ruajtjes dhe rregullat e shfrytëzimit të lëndës statistikore
të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe bartësve të tjerë, të statistikave zyrtare. Ky
Udhëzim Administrativ zbatohet nga të gjithë bartësit e statistikave zyrtare të Republikës së
Kosovës.
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2. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I KËSHILLIT
STATISTIKOR
Këshilli Statistikor (KS) është themeluar me Vendim të Kryeministrit të Republikës së Kosovës,
Nr. 097/2012, të datës 05.03.2012, në bazë të Ligjit për Statistikat Zyrtare, Nr. 04/L-036. Pas
themelimit të tij, në përbërje të të cilit janë 13 anëtarë, nga institucionet e ndryshme qeveritare
dhe joqeveritare, Këshilli Statistikor ka mbajtur disa takime të rregullta. Në bazë të Ligjit për
Statistikat Zyrtare, në mbledhjen e parë, Këshilli ka zgjedhur edhe 2 anëtarë të tjerë,
përfaqësues nga komuniteti i biznesit dhe organizatat kërkimore.
Anëtarët e KS janë përfaqësues të institucioneve: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural; Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale; Ministria e Shëndetësisë; Ministria e Arsimit, e
Shkencës dhe e Teknologjisë; Ministria e Tregtisë dhe Industrisë; Ministria e Financave; Banka
Qendrore e Kosovës; Zyra për Planifikim Strategjik; Universiteti i Prishtinës; Administrata
Tatimore e Kosovës; Aleanca Kosovare e Bizneseve, si dhe përfaqësuesi i shoqërisë civile, i cili
përfaqëson organizatat e qendrave kërkimore.
KS ka zgjedhur kryesuesin dhe zv/kryesuesin e Këshillit. Takimet e rregullta KS i mban çdo tre
muaj, por sipas kërkesës së kryesuesit, Kryeshefit Ekzekutiv të ASK-së dhe shumicës së
anëtarëve, edhe më shpesh.
Pra, Këshilli Statistikor kryen detyra sipas Ligjit për Statistikat Zyrtare, përmes këshillimeve dhe
sugjerimeve të ndryshme, në identifikimin e nevojave të shfrytëzuesve për të dhëna statistikore,
si dhe për hartimin dhe freskimin e Programit të Statistikave Zyrtare.
Këshilli Statistikor ka marrë pjesë aktive në gjithë procesin e hartimit të Programit të Statistikave
Zyrtare, 2013-2017, dhe ka ofruar rekomandime të rëndësishme, të cilat janë përfshirë në këtë
dokument strategjik.
Gjatë vitit 2012, KS ka kontribuar edhe në arritjen e një bashkëpunimi, më të mirë, ndërmjet
bartësve të statistikave zyrtare dhe shfrytëzuesve të këtyre statistikave.

3. BASHKËPUNIMI I ASK-së
3.1. Bashkëpunimi ndërinstitucional
Qëllimi i ASK-së, si bartëse e statistikave zyrtare, ishte zhvillimi i bashkëpunimit ndërmjet
institucioneve të ndryshme, vendore dhe ndërkombëtare. ASK-ja ka bashkëpunuar me
universitete dhe organizata vendore e ndërkombëtare, për promovimin dhe avancimin e
njohurive për statistikat. Bashkëpunimi me institucionet relevante ndërkombëtare statistikore ka
mundësuar prodhimin e statistikave të krahasueshme me statistikat e prodhuara në sisteme të

Faqe |7

Agjencia e Statistikave të Kosovës

tjera statistikore. Partneriteti ndërmjet bartësve të statistikave zyrtare është i një rëndësie të
veçantë.
Gjatë vitit 2012, ka pasur një bashkëpunim të nivelit të kënaqshëm, me këto institucione
qeveritare: Zyrën për Planifikim Strategjik, në kuadër të ZKM-së; Ministrinë e Financave(MF);
BQK; Ministrinë e Administratës Publike (MAP); Ministrinë e Punëve të Jashtme (MPJ);
Ministrinë e Diasporës; Ministrinë e Drejtësisë; Ministrinë e Integrimeve Evropiane; Ministrinë e
Tregtisë dhe Industrisë (MTI); Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB); Ministrinë e Zhvillimit
Ekonomik (MZhE); Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT); Ministrinë e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR); Ministrinë e Shëndetësisë (MSh);
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS); Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor (MMPH); Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovë (AMMK); Administrata
Tatimore e Kosovës (ATK); Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP); Instituti Kombëtar i
Shëndetësisë Publike të Kosovë (IKShPK); Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK); Dogana e
Kosovës; të gjitha komunat e Kosovës, Oda Ekonomike e Kosovës etj.
Një bashkëpunim, deri diku i kënaqshëm, ka qenë edhe me institucionet joqeveritare.
Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare është fuqizuar dukshëm, gjatë vitit 2012. Gjatë
kësaj periudhe, ASK-ja ka bashkëpunuar me këto institucione: Eurostat-in, Zyrën e BE-së në
Kosovë, Bankën Botërore, IMF-n, DFID-n, SIDA-n, UNODC-n, UNICEF-in, UNDP-in, FAO-n,
UNFPA-n, OBSH-n, etj.
Bashkëpunimi me institucionet e lartpërmendura ka mundësuar rritjen e sasisë, cilësisë dhe
frekuencës së statistikave zyrtare, sipas standardeve ndërkombëtare. Po ashtu, ky
bashkëpunim ka ndihmuar në mënyrë thelbësore në hartimin e Programit të Statistikave Zyrtare
2013-2017 (Programi 5-vjeçar).

3.2. Komunikimi me shfrytëzuesit e të dhënave
Qëllimi i Komunikimit dhe i Informimit është që ta zhvillojë, ta menaxhojë dhe ta koordinojë
zbatimin e Strategjisë së Agjencisë së Statistikave të Kosovës për t’i çuar proceset përpara.
Respektivisht, për t'i identifikuar dhe plotësuar nevojat e shfrytëzuesve me të dhëna statistikore.
Ndër proceset kyçe, gjatë vitit 2012, ka qenë përgatitja dhe shpallja e rezultateve përfundimtare
nga Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011.
Për t’u arritur një sukses i mirëfilltë në komunikim me publikun, si dhe në komunikim të
brendshëm institucional u hartuan edhe:






Mesazhet kyçe;
Linjat për t’u ndjekur;
Pyetjet më të shpeshta;
Faktet nga Regjistrimi i Popullsisë dhe
Informata të tjera lidhur me Regjistrimin, si dhe është hartuar
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Plani i menaxhimit të sfidave me media.

Një çështje tjetër shumë e rëndësishme në këtë fushë është edhe arritja e përfshirjes së palëve
të interesuara dhe ndërtimi i suksesshëm i marrëdhënieve me media, si dhe forcimi i imazhit të
ASK-së, në raport me publikimet e rregullta statistikore.
Ndër aktivitetet e kryera, gjatë vitit 2012, në fushën e Komunikimit dhe Informimit ishin:













Takimi Informativ për Sensibilizimin e Mediave;
Seminari mbi Lëvizshmërinë;
Trajnimi me Gazetarë;
Konferenca Ndërkombëtare – Rezultatet Përfundimtare të Regjistrimit të Popullsisë
2011;
Ligjërata me Studentë të UP-së;
Seminari mbi Kushtet dhe Organizimin e Jetesës;
Publikimi i komunikatave për media;
Plotësimi i kërkesave të shfrytëzuesve, në bazë të së drejtës për Qasje në Dokumentet
Publike;
Organizimi i konferencave për media, për shpalljen e publikimeve të ndryshme;
Përgatitja e lajmeve me rëndësi statistikore;
Përfaqësimi i ASK-së në debate/tema me karakter statistikor në media;
Konferenca përmbyllëse e Projektit EUCEP.

Me qëllim që transparenca të jetë në nivelin e duhur, për gjithë procesin e Regjistrimit të
Popullsisë, përveç takimeve të rregullta me gazetarë, ASK-ja ka praktikuar herë pas here edhe
vizita nëpër mediat lokale. Kështu, përmes këtyre vizitave janë zhvilluar takime dhe është
biseduar nga afër për proceset në vazhdim, në mënyrë që të arrihet mbulueshmëria e
kënaqshme mediale. Gjatë kësaj periudhe, janë realizuar vizita dhe prononcime në: Gazetën
“Epoka e Re”; Gazetën “Koha Ditore”; Gazetën “Zëri”; Gazetën “Lajm”; Gazetën "Express";
RTK; TV21; KTV; TV Klan Kosova; Radio Kosova & Blue Sky; Radio "Dukagjini"; Radio "Kosova
e lirë"; Radio “Omega”; Radio “Theranda”; Radio “Prizreni”; Radio "KIM"; Radio DË; TV Prizreni;
TV Ballkan; TV Besa, etj.
Duke pasur parasysh se gazetaria në Kosovë zhvillohet në kushte jo shumë të favorshme, dhe
se asnjë medium nuk i ka të caktuar gazetarët për fusha të veçanta, është përgatitur një “Dosje
për Gazetarë”, e cila do t’u ofronte atyre informacion të bollshëm lidhur me të gjitha proceset që
po zhvilloheshin në kuadër të ASK-së. Kështu, “Dosja për Gazetarë” përmbante fakte dhe
pyetjet më të shpeshta, që i adresohen ASK-së.
Në kuadër të Komunikimit dhe Informimit është bërë edhe monitorimi i mediave, me qëllim të
identifikimit të ndonjë mundësie a rreziku potencial për ASK/ZRP-n. Përmes monitorimit është
zhvilluar plani për t’u përgjigjur në mënyrë adekuate te rreziqet apo mundësitë.
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Monitorimi i mediave është bërë çdo ditë, si në mediat e shkruara, ashtu edhe në ato
elektronike. Materialet e gjetura, lidhur me ASK-n ose ZRP-n janë skanuar dhe janë arkivuar.
Raportimi nga monitorimi i mediave ka përfshirë:







Emrin e mediumit;
Datën e publikimit;
Faqen;
Titullin e artikullit;
Emrin e gazetarit; dhe
URL/URI (nëse ka qenë medium elektronik).

Ueb faqja e ASK-së azhurnohet vazhdimisht. Kështu, përveç se është e zhvilluar në tri gjuhë,
shqip, anglisht dhe serbisht, gjatë vitit 2012, ASK-ja ka zgjedhur edhe një sistem tjetër shfletimi,
të quajtur DaWinçi, për të mundësuar qasje në të dhënat e agreguara të rezultateve të
Regjistrimit të Popullsisë përmes Internetit. Përmes këtij sistemi u mundësohet përdoruesve të
shfletojnë tabela, duke zgjedhur lirshëm llojin e të dhënave dhe nivelin e detajeve. Pra, prej
nivelit qendror dhe komunal deri në nivel vendbanimi. Po ashtu, për t’i promovuar dhe për t’i
bërë edhe më atraktive rezultatet e dala nga Regjistrimi i Popullsisë, në ueb faqen e ASK/ZRPsë është integruar STATPLANET-i, një softuer për vizualizimin dhe krijimin e hartave dhe
grafikeve interaktive.

3.3 Bashkëpunimi me donatorë
ASK-ja, gjatë vitit 2012, ka pasur bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me institucionet
përkatëse të statistikave, e sidomos me Komisionin Evropian. ASK-ja ka një mbështetje të lartë
nga donatorë të ndryshëm në përmirësimin e proceseve të produkteve statistikore.
Gjatë vitit 2012, ASK-ja ka organizuar dy takime me donatorë në funksion të koordinimit,
raportimit dhe paraqitjes së projekteve të reja. Donatorët që kanë përkrahur ASK-në gjatë viteve
të mëhershme, por edhe gjatë vitit 2012, janë: BE me fondet e saj IPA, si instrument i BE –së
për para-anëtarësim; SIDA, Agjencioni Ndërkombëtar Suedez për Zhvillim; DFID, FMN, Banka
Botërore, SDC (Ambasada e Zvicrës), Qeveria Daneze, Qeveria e Luksemburgut, e donatorë të
tjerë.
Pa ndihmën e donatorëve, ASK-ja nuk do të ishte aty ku është sot. Prandaj, kontributi dhe
përkrahja e donatorëve, qoftë me asistencë teknike, qoftë përmes formave të tjera, ka qenë një
kontribut mjaft i çmueshëm për shoqërinë kosovare në përgjithësi dhe për ASK-në në veçanti.
Donatorët, po ashtu kanë ndihmuar edhe në realizimin e dy projekteve të mëdha për vendin, siç
janë: Projekti i Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011-2013; dhe,
Projekti i Regjistrimit të Bujqësisë, që pritet të finalizohet deri në vitin 2014.
ASK-ja, gjithashtu ka krijuar relacione të mira me organizata ndërkombëtare, të cilat po e
mbështesin ASK-në, si: UNFPA, UNICEF, UNDP, UNODC, Qeveria Japoneze dhe institucione
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të tjera ndërkombëtare, të cilat kanë dhënë një kontribut të çmuar, për një periudhë të gjatë, e të
cilat janë zotuar për një bashkëpunim edhe në vitet në vijim.
Gjatë vitit 2012, ASK-ja ka realizuar takime, trajnime, vizita dhe punëtori të ndryshme, në vende
të ndryshme të Evropës. ASK-ja ka bashkëpunuar, shumë afër, me Institutin e Statistikave të
Shqipërisë, të Zvicrës, të Italisë, të Kroacisë, të Maqedonisë, të Suedisë, të Bullgarisë, të Malit
të Zi, të Turqisë, të Islandës, të Rumanisë, etj.
Bashkëpunimi i ASK-së me donatorë është rritur në vazhdimësi, sidomos është fuqizuar
dukshëm në periudhën e fundit.

4. STATISTIKAT EKONOMIKE DHE LLOGARITË KOMBËTARE
Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare (DSELLK) sipas përgjegjësisë
që ka, gjatë vitit 2012, ka realizuar të gjitha aktivitetet, sipas planit dhe dinamikës së paraparë.
Publikimet dhe aktivitetet statistikore janë kryer sipas sektorëve përkatës.
Llogaritë Kombëtare janë publikuar në baza vjetore. Gjatë kësaj periudhe janë publikuar:
Llogaritë Qeveritare për vitin referues 2011; Bruto Produkti Vendor (BPV) me qasjen e prodhimit
sipas aktiviteteve ekonomike 2006-2010, me çmime aktuale dhe konstante; BPV me qasjen e
shpenzimeve 2011, me çmime aktuale dhe konstante; dhe BPV me qasjen prodhimit sipas
aktiviteteve ekonomike për vitin 2011, me çmime aktuale dhe konstante. Për përpilimin e BPVsë në qasjen e prodhimit me çmime konstante është përdorur metodologjia e deflacionit të
dyfishtë (në bazë të projektit të IPA MB 2009).
Llogaritë kombëtare janë përpiluar në bazë të Metodologjisë së Sistemit Evropian të Llogarive
Kombëtare “ESA 95” dhe Sistemit të Llogarive Kombëtare 1993 të Kombeve të Bashkuara
(SNA 1993). Ndërsa, Llogaritë Qeveritare janë përpiluar në pajtueshmëri me standardet e “ESA
95” dhe Manualit të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) për statistikat e financave qeveritare.
Në kuadër të Projektit IPA MB 2011 janë përgatitur planet e aktiviteteve për metodologjinë e re
“SNA 2008” dhe “ESA 2010”, si dhe Përpilimi i BPV-së në baza tremujore.
Në Sektorin e Çmimeve është publikuar “Indeksi i Çmimeve të Konsumit” (IÇK) në baza mujore.
Ndërkaq, janë përgatitur 12 publikime (dhjetor 2011 - nëntor 2012) sipas afatit të paraparë (deri
në 15 ditë nga periudha referuese). “Indeksi i Çmimeve të Konsumit” (IÇK), është publikuar
edhe në baza vjetore, për vitin referues 2011 (t+6 muaj). Në baza tremujore janë publikuar edhe
“Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (TM4 2011-TM3 2012) dhe “Indeksi i Çmimeve të Importit”
(TM4 2011-TM3 2012) sipas afatit (deri në 85 ditë nga periudha referuese).
Gjatë vitit 2012, ASK-ja ka vazhduar punën me projekte te reja, si: “Indeksi i Kostos së
Ndërtimit” (IKN), për të cilin janë krijuar peshat, kurse në fund të vitit kanë filluar aktivitet për
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mbledhjen e të dhënave në baza tremujore. Gjithashtu, është punuar në përgatitjet në
kalkulimin e “Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit” (HICP-ang). Në aspektin
metodologjik, ky indeks konsiderohet më i avancuar dhe më gjithëpërfshirës.
Ndërkohë, për kalkulimin e IÇK-së, gjatë vitit 2012, fillimisht është instaluar një aplikacion
softuerik, që do të ketë një fazë testuese njëvjeçare. Ky aplikacion, më vonë do të zbatohet
edhe në indekset e tjera të çmimeve.
Në kuadër të Programit të Krahasueshmërisë Evropiane (ECP), i cili mbështetet nga IPA MB
2011, është vazhduar me Projektin e Paritetit të Fuqisë Blerëse (PPP-eng), ku është përmbyllur
rrethi i tretë. Ndërkohë, është përgatitur edhe plani i aktiviteteve për vazhdimin e këtij projekti.
Klasifikimet e përdorura sipas produkteve përkatëse janë: Klasifikimi i Konsumit Individual sipas
Qëllimit (COICOP-eng) për Indeksin e Çmimeve të Konsumit; PRODCOM për Indeksin e
Çmimeve të Prodhimit; sistemi i harmonizuar dhe nomenklatura e kombinuar (HS dhe CN)2 për
IÇIMP.
Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ), gjatë vitit 2012, kanë publikuar 12 publikime në baza
mujore (nëntor 2011-tetor 2012), sipas afatit të paraparë (deri në 45 ditë nga periudha
referuese). Sipas programit, STJ janë publikuar edhe në baza vjetore për vitin referues 2011
(t+6 muaj). Po ashtu, janë dhënë një numër i madh informatash, sipas kërkesave të Qeverisë
(MTI, MPJ, MeD dhe të tjera), agjencive të ndryshme, ambasadave dhe shfrytëzuesve të tjerë.
Klasifikimet e përdorura për STJ janë në përputhje me klasifikimet ndërkombëtare, me sistemin
e harmonizuar dhe nomenklaturën e kombinuar (HS dhe CN).
Një projekt i Statistikave të Tregtisë së Jashtme për Mallra3 është kryer me sukses për
metodologjinë e punës , burimet dhe harmonizimin me standardet e ETS4 dhe rekomandimet e
Kombeve të Bashkuara (UN) mbështetur nga IPA MB 2009.
Statistikat e Biznesit dhe Regjistri Statistikor i Bizneseve, gjatë vitit 2012, ka publikuar në baza
tremujore: Repertorin Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë (TM4 2011 - TM3
2012), sipas afatit të paraparë (deri në 40 ditë nga periudha referuese); Statistikat e Transportit
(TM4 2011-TM3 2012), sipas afatit (deri në 50 ditë nga periudha referuese); Statistikat e
Hotelerisë (TM4 2011-TM3 2012), sipas afatit (deri në 80 ditë nga periudha referuese); Bilanci i
Energjisë në Kosovë (TM4 2011-TM2 2012), sipas afatit (deri në 90 ditë nga periudha
referuese). Ndërkaq, në baza vjetore, janë publikuar rezultatet e Anketës Strukturore të
Ndërmarrjeve për vitet 2008 -2010.
Ndërkohë, që është realizuar Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve për vitin referues 2011.

2

HS – Harmonized System dhe CN – Combination Nomenclature
ITGS - International Trade in Goods Statistics
4
Europian Trade Statistics - ETS Acquis
3
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Aktivitet e tjera, si Projekti i Kalimit të Klasifikimit të Aktiviteteve Ekonomike nga NACE Rev. 1
në NACE Rev. 2, janë kryer sipas dinamikës së paraparë.

5. STATISTIKAT SOCIALE
Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), gjatë vitit 2012, ka realizuar aktivitetet sipas
dinamikës së planit operativ të punës, duke ofruar statistika sociale, në cilësi dhe në kohë.
Në kuadër të DSS janë përdorur këto nomenklatura dhe klasifikime: në Anketën e Fuqisë
Punëtore (AFP) është përdorur NACE rev. 2, ISCED 97 për klasifikimin e profesioneve; në
Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) 2012 është përdorur CIOCOP; kurse në
statistikat e vdekjeve përdoret KNS 10.
Publikimet dhe aktivitetet e realizuara në fushën e Statistikave Sociale janë dhënë poshtë.
Në Statistikat e Tregut, zhvillimi i AFP-së, 2012, është bërë përmes metodës CAPI (Laptop-it),
ku janë grumbulluar të dhënat për vitin 2012. Për herë të parë në Kosovë është përdorur
mënyra e re e mbledhjes së të dhënave përmes laptopit. Publikimi është në proces dhe këto të
dhëna për Anketën e Fuqisë Punëtore do të publikohen më 20 maj të vitit 2013.
Në Statistikat e Jurisprudencës janë përgatitur publikimi i të dhënave të Statistikave të
Jurisprudencës për personat madhor për vitin 2011, si dhe publikimi i të dhënave të Statistikave
të Jurisprudencës për persona të mitur për vitin 2011.
Në Statistikat e Standardit Jetësor është zhvilluar Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare
(ABEF), 2012, duke futur edhe një variabël shtesë “SILC” (Anketa mbi të Hyrat dhe Kushtet e
Jetesës), e cila do të ndihmojë mjaft në plotësimin dhe krahasimin e të dhënave me vendet e
tjera. Po ashtu, është bërë publikimi i rezultateve të ABEF-it për vitin 2011.
Në Statistikat e Popullsisë është përgatitur drafti paraprak i publikimit “Gratë dhe Burrat” për
vitin 2010 dhe 2011, si dhe është punuar në të dhënat për shkaqet e vdekjeve.
Në Statistikat e Lindjeve është bërë publikimi i të dhënave për Statistikat e Lindjeve për vitin
2011, Statistikat e Vdekjeve 2011, si dhe Statistikat për Kurorëzime dhe Shkurorëzime për vitin
2011.
Në Statistikat e tjera sociale është bërë publikimi i të dhënave për Statistikat e Arsimit për vitin
2011/2012, sipas niveleve të arsimit (ISDCED –it); si dhe është bërë publikimi vjetor për vitin
arsimor 2011/2012. Në Statistikat e Kulturës dhe Sportit është bërë publikimi i të dhënave të
Statistikave të Kulturës për vitin 2011. Në Statistikat e Mirëqenies Sociale është bërë publikimi i
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rezultateve në baza tremujore për TM1, TM2 dhe TM3/2012, si dhe është bërë publikimi për
Statistikat e Shëndetësisë për vitin 2011.
Sa u përket aktiviteteve të tjera, DSS ka realizuar edhe produkte të tjera statistikore, me
kërkesë dhe në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Ku, së bashku me Bankën
Botërore është bërë publikimi i të dhënave për varfërinë për vitin 2010.

5.1. Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave
Gjate vitit 2012, Zyra e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave ka
vazhduar me ritmin e punës sipas planit të paraparë. Të gjitha aktivitetet kanë qenë të ndara në
tri faza të punës. Kështu, në fazën e parë (janar-prill 2012) janë realizuar: përfshirja, kodifikimi
final i të dhënave, përgatitja e planit të tabelimit, pastrimi/korrigjimi i të dhënave në bazën e
shënimeve, editimi, inputimi dhe analizimi.
Ndërkaq, gjatë fazës së dytë (maj-gusht 2012) është përgatitur kalendari i publikimeve,
përmbajtja e publikimeve, tabelimi, verifikimi i të dhënave/kontrolla logjike,dizajnimi i
publikimeve, përkthimi i materialeve dhe printimi/forma elektronike.
Në fazën e tretë (shtator-dhjetor 2012) janë kryer: Publikimi i të dhënave përfundimtare të
Regjistrimit të Popullsisë, organizimi i takimeve dhe punëtorive me shfrytëzues, dhe shpërndarja
e të dhënave (të printuara dhe elektronike).
Shërndarja e të dhënave të dala nga Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe
Banesave është bërë përmes një Konference Ndërkombëtare të organizuar në shtator të vitit
2012. Me këtë rast janë publikuar disa raporte dhe broshura me rëndësi, si:







Rezultatet përfundimtare të Regjistrimit të Popullsisë – Të dhënat kryesore;
Raporti i cilësisë;
Raporti i metadatave;
Raporti i PES-it;
Kushtet dhe organizimi i jetesës; dhe
Njerëzit në lëvizje

Agjencia e Statistikave të Kosovës, po ashtu ka bërë prezantimin e të dhënave të Regjistrimit të
Popullsisë në disa takime ndërkombëtare, si: Itali, Luxemburg dhe Shqipëri.
Po ashtu, është finalizuar puna me programin elektronik DaWinc-i, i cili është në kuadër të ueb
faqes së Regjistrimit të Popullsisë http://esk.rks- gov.net/rekos2011 dhe që nga muaji dhjetor
2012 është funksional për shfrytëzuesit.
Ndërkohë, është përgatitur edhe plani i aktiviteteve për vitin 2013, që përfshin:
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Publikimin e trembëdhjetë (13) raporteve;
Lidhja e bazës se shënimeve me GIS dhe ndarja e sipas NUTS- kritereve; dhe
Plani i rifreskimit të bazës së shënimeve – regjistri i popullsisë (vazhdim).

6. STATISTIKAT E BUJQËSISË
Në Departamentin e Statistikave të Bujqësisë dhe të Mjedisit (DSB&M) të gjitha aktivitetet
statistikore, të planifikuara në planin vjetor të punës së vitit 2012, janë realizuar sipas planit dhe
dinamikës së paraparë.
Në DSBM të gjitha aktivitetet statistikore gjatë kësaj periudhe raportuese kanë qenë të
përqendruara në tri fusha kryesore:




Statistikat e Bujqësisë – Anketa e Bujqësisë dhe Regjistrimi i Bujqësisë;
Statistikat Agro-monetare – çmimet dhe indeksi i çmimeve në bujqësi dhe llogaritjet
ekonomike në bujqësi; dhe
Statistikat e Mjedisit.

Aktivitetet në fushën e Statistikave të Bujqësisë janë zhvilluar dhe realizuar sipas metodologjisë
dhe klasifikimeve të Eurostat-it. Në vijim po i paraqesim metodologjitë e aplikuara:
 Regjistrimi Testues i Bujqësisë (Pilot Projekti) është kryer sipas Udhëzimit mbi zbatimin
e përkufizimeve te Anketa Strukturore e Fermave (ASF) dhe Anketa e Bujqësisë me
Metodën e Prodhimit (ABMP), Rishikimi IX, si dhe sipas Rregullores Nr. 1166/2008 të
Parlamentit dhe Këshillit Evropian (EC);


Statistikat Agro-monetare – Llogaritë Ekonomike për Bujqësi (LlEB), janë kryer sipas
Udhëzimit mbi Llogaritë Ekonomike për Bujqësi dhe Pylltari, si dhe Rregullores Nr.
306/2005, të Komisionit. Të dhënat e Llogarive Ekonomike për Bujqësi bazohen në
Rregulloren Nr. 138/2004 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian, të datës 5 dhjetor 2003;



Çmimet dhe Indeksi i Çmimeve në Bujqësi janë kryer sipas Udhëzimit të BE-së për
Indeksin e Çmimeve për Bujqësi, 2008;



Statistikat e Mjedisit (Anketa e Mbeturinave Komunale) është bërë sipas Katalogut
Evropian të Mbeturinave 2000/532, si dhe sipas Listës së mbeturinave, të përcaktuar
me Ligjin e Mbeturinave në Kosovë, Nr. 02/L-30.
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Anketa e Mbeturinave Industriale është bërë sipas klasifikimit të aktiviteteve ekonomike NACE
Rev. 1. 1, Rregullorja (EC) Nr. 2150/2002. Publikimi “Disa Fakte mbi Mjedisin” është bërë sipas
modelit të DPSIR5-Eurostat, EEA dhe shtetet e OCDE-së.
Në vijim janë paraqitur publikimet e realizuara: Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet
në Bujqësi, TM4 2011; Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi, TM4 2011; Indeksi i Çmimeve
të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi, TM1 2012; Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi,
TM1 2012; Indeksi Vjetor i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi, 2005- 2011;
Indeksi Vjetor i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi, 2005 – 2011; Indeksi i Çmimeve të
Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi, TM2 2012; Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi, TM2
2012; Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimet në Bujqësi, TM3 2012; Indeksi i Çmimeve
të Inputeve në Bujqësi, TM3 2012.
Po ashtu, janë përgatitur të dhënat për Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi për periudhën 2005 –
2009, si dhe të dhënat paraprake të periudhës 2010 – 2011. Janë publikuar: Anketa e
Mbeturinave Industriale, 2011; dhe Anketa e Mbeturinave Komunale. Është realizuar Anketa e
Ekonomive Shtëpiake Bujqësore, 2012 (faza e grumbullimit, e përfshirjes, e përpunimit dhe e
analizimit).
Në kuadër të programit IPA 2011 (multi beneficiary) është startuar me projektet testuese (pilot
projektet) e këtij programi .

6.1. Regjistrimi i Bujqësisë
Qëllimi kryesor i Regjistrimit të Bujqësisë (RB) është përmirësimi dhe forcimi i sistemit statistikor
të Kosovës, në aspektin e disponueshmërisë dhe krahasueshmërisë së të dhënave statistikore
për sektorin e bujqësisë, si në nivel komune, ashtu edhe në nivel vendi. Po ashtu, përmirësimi i
cilësisë së të dhënave statistikore dhe harmonizimi i tyre me normat dhe standardet
ndërkombëtare.
Projekti i Regjistrimit të Bujqësisë financohet nga dy burime: nga donatorët dhe me participim të
buxhetit të Republikës së Kosovës. Ky fond menaxhohet nga Komiteti Drejtues i Fondit të
Mirëbesimit.
Gjatë periudhës referuese, projekt dokumenti i Regjistrimit të Bujqësisë ishte zgjeruar, duke
përfshirë përshkrimin kryesor të projektit dhe planin e detajuar të aktiviteteve, i cili ishte
kompletuar së bashku me analizën e rrezikut dhe kornizën logjike. Projekt dokumenti në fjalë,
ASK-ja e konsideron përfundimtar dhe si projekt bazë, në realizimin e Regjistrimit të Bujqësisë.
Aktivitetet kryesore lidhur me Regjistrimin e Bujqësisë, gjatë vitit 2012, kanë qenë të fokusuara
në përgatitjet dhe zbatimin e projektit testues (pilot) të Regjistrimit të Bujqësisë. Qëllimi i
Regjistrimit Testues të Bujqësisë ishte përgatitja dhe testimi i metodologjisë, përmbajtja e
5
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pyetësorit, udhëzuesit, identifikimi i problemeve në terren, logjistika e regjistrimit, kostoja,
softuer-i për futjen dhe përpunimin e të dhënave, si dhe tabelimi.
Regjistrimi Testues i Bujqësisë është kryer në harmoni me standardet ndërkombëtare.
Në vazhdim, do t’i paraqesim instrumentet e përgatitura dhe të testuara gjatë Regjistrimit
Testues të Bujqësisë:
 Pyetësorët e RB-së në tri gjuhë: shqipe, serbe dhe turke;
 Udhëzime për zbatimin e Regjistrimit Testues në gjuhën shqipe dhe serbe;
 Materiali i trajnimit në gjuhën shqipe dhe serbe;
 Listat e ekonomive shtëpiake dhe etiketat e para-shtypura në pyetësorë;
 Hartat e qarqeve regjistruese me ndërtesat (nga RPEFB 2011).
Regjistrimi Testues i Bujqësisë është zhvilluar në të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.
Mbledhja e të dhënave nga terreni ka filluar më 1-15 nëntor 2012. Kurse, për operacionet në
terren kanë qenë të angazhuar 127 persona.

7. PËRPUNIMET E VEÇANTA TË STATISTIKAVE ZYRTARE
Sistemi Statistikor i Republikës së Kosovës para vitit 2012 nuk kishte bazë ligjore për zhvillimin
e statistikave zyrtare përmes marrëveshjeve ndërmjet kërkuesit, respektivisht donatorit dhe
bartësit të statistikave zyrtare. Bazuar në modelet evropiane të kësaj natyre, në Ligjit për
Statistikat Zyrtare, në Nenin 33, është futur kjo dispozitë ligjore për t’i mundësuar bartësve të
statistikave zyrtare prodhimin e statistikave të tilla, për herë të parë në vendin tonë.
Gjatë vitit 2012, janë arritur marrëveshje të rëndësishme ndërmjet ASK-së dhe institucioneve
kërkuese ndërkombëtare siç janë: UNODC, UNDP dhe UNICEF, për zhvillimin e hulumtimeve
të rëndësishme për shfrytëzuesit.
Këto aktivitete të zhvilluara kanë krijuar përvojë të re, duke rritur sasinë dhe cilësinë e
prodhimeve statistikore, gjë që kanë mundësuar motivim të stafit të bartësve të statistikave
zyrtare, duke ngritur njëkohësisht nivelin profesional të tyre.
Marrëveshja e arritur ndërmjet ASK-së dhe UNODC-së për zhvillimin e “Anketës mbi
Korrupsionin dhe Krimin ndaj Bizneseve” është në proces të finalizimit. Me këtë rast, është
përgatitur drafti paraprak analitik i këtij hulumtimi dhe është dërguar për aprovim në UNODC.
Marrëveshja e arritur ndërmjet ASK-së dhe UNDP-së lidhur me realizimin e “Anketës mbi
Reminitancat në Kosovë” (të hyrat nga jashtë) është duke u zhvilluar sipas dinamikës së
paraparë të marrëveshjes. ASK-ja për herë të parë zhvillon në detaje “Anketën mbi
Reminitancat në Kosovë”.
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Së bashku me ekspertë të angazhuar nga UNICEF-i, ASK-ja ka përgatitur mostrën për
zhvillimin e “Anketës mbi Grupin e Treguesve të Shumëfishtë” (AGTSh).

8. MBLEDHJA E TË DHËNAVE
Mbledhja e të dhënave në procesin finalizimit të një produkti statistikor është hallkë shumë e
rëndësishme dhe e domosdoshme. Përmes reformës që përfshin Rregullorja për Riorganizimin
dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në ASK, do të funksionalizohet dhe modernizohet i tërë
procesi i mbledhjes së të dhënave, qofshin ato të dhëna administrative a të dhëna të marra nga
anketimet e ndryshme. Për këtë arsye, brenda ASK-së është krijuar Departamenti i Anketimeve
dhe Regjistrimeve, i cili do të mbledhë të dhëna sipas kërkesave nga fushat e statistikave
ekonomike, sociale, të popullsisë dhe të bujqësisë.
Në anën tjetër, për racionalizim të stafit në zyrat rajonale dhe me qëllim të ngritjes së cilësisë,
gjatë mbledhjes dhe grumbullimit të të dhënave, është vendosur fokusimi në përgjegjësinë e
mbikëqyrjes dhe kontrollit në terren. Kjo është planifikuar të arrihet përmes angazhimit të stafit
të ASK-së, ose përmes operatorëve të ndryshëm.

9. METODOLOGJIA, SHPËRNDARJA DHE TEKNOLOGJIA
INFORMATIVE
Proceset me rëndësi gjatë prodhimeve statistikore janë Metodologjia, Shpërndarja e të dhënave
dhe Teknologjia Informative.

9.1 Metodologjia
Gjatë vitit 2012 është bërë nxjerrja e mostrave për gjitha anketat e statistikave prodhuese.
Njësia e Metodologjisë, gjatë vitit 2012, në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtarë ka bërë
mostrën: e Anketës e Fuqisë Punëtore, në baza tremujore dhe vjetore; e Anketës së Buxhetit të
Ekonomive Familjare; e Anketës mbi Korrupsionin dhe Krimin ndaj Bizneseve; si dhe mostrën e
Anketës mbi Reminitancat. Po ashtu, kjo njësi ka qenë e angazhuar në kalkulimin e peshave
dhe në dizajnimin e mostrës për Projektin Testues të Regjistrimit të Bujqësisë.
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9.2. Shpërndarja
ASK-ja ka bërë përpjekje të vazhdueshme në ofrimin e të dhënave zyrtare statistikore për
shfrytëzuesit, në mënyrën sa më të lehtë, duke respektuar parimin e cost/benefitit. Në këtë
drejtim, ASK-ja ka avancuar, duke kaluar nga forma klasike e shpërndarjes së të dhënave në
formën elektronike, përmes ueb faqes zyrtare të saj.
Po ashtu, përmes formës elektronike ASK-ja ka vënë në dispozicion edhe shumë tabela të
statistikave prodhuese me tema të popullsisë, ekonomisë, sociale, të bujqësisë etj., në formatin
Excel.
Gjithashtu, janë përgatitur dhe janë nxjerrë publikimet nga statistikat horizontale, si: Buletini
Tremujor, Kosova në Shifra, Fletëpalosja, Kalendari i Botimeve, Katalogu i Publikimeve dhe
Kalendari i ASK-së. Kurse, Vjetari Statistikor është në proces e sipër.
Ndërkaq, të gjitha publikimeve të ASK-së u janë bërë dizajni dhe standardizimi.
Për shpërndarjen e rezultateve të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave
2011, në ueb faqen e ASK-së është zhvilluar faqe e veçantë, duke integruar dy sisteme te
avancuara për qasje në bazën e të dhënave të agreguara: DaËinçi dhe STATPLANET.
Të gjitha të dhënat e statistikave zyrtare të publikuara postohen në ueb faqen zyrtare
http://esk.rks-gov.net. Ndërkaq, të gjitha publikimet janë në dispozicion në formatin PDF në tri
gjuhë: shqip serbisht dhe anglisht. Po ashtu, shpërndarja e publikimeve bëhet edhe me postë
elektronike në rreth 380 adresa të institucioneve, agjencive, ambasadave, televizioneve etj.

9.3. Teknologjija Informative
Gjatë vitit 2012, njësia e TI-së ishte i fokusuar në: zhvillimin e softuerëve për nevojat e
departamenteve prodhuese të ASK-së; në zhvillimin dhe mirëmbajtjen e ueb faqes; në
mbështetjen teknike, etj.
ASK-ja, në bashkëpunim me ekspertin e TI-së së SIDA-s, ka zhvilluar aplikacionin për futjen
dhe kalkulimin e Indeksit të Çmimeve të Konsumit, aplikacionin për Anketën e Fuqisë Punëtore,
si dhe është drejt finalizimit të Programit të Sistemit të Kohës së harxhuar në prodhimin e
produkteve statistikore (SIPK). Gjithashtu, gjatë vitit 2012 është bërë riorganizimi i ueb faqes së
ASK, duke e pasuruar me informacione dhe të dhëna të tjera statistikore. Riorganizimi është
bërë sipas rekomandimeve të Eurostat-it, duke e rritur disponueshmërinë e të dhënave tabelore,
për përdorim të mëtejmë. Po ashtu, është bërë edhe riorganizimi i temave statistikore,
vizualizimi i të dhënave, si dhe postimi i metadatave sipas formatit ESMS.
Në bashkëpunim me UNICEF-in, ASK-ja është drejt finalizimit të sistemit të bazave të të
dhënave, CensusInfo, e cila është një ndër teknologjitë më të avancuara për shpërndarjen dhe
shkëmbimin e të dhënave statistikore.
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Njësia e TI-së, gjithashtu ka mirëmbajtur portalin dhe serverin për transmetimin e të dhënave në
Eurostat, përmes programit eDAMIS. Në ueb faqen e Eurostat-it, tashmë është integruar një
faqe e veçantë, e cila menaxhohet nga ASK-ja. Përmes kësaj faqeje u ofrohet mbështetje
përdoruesve, në gjuhën shqipe, për të dhënat kombëtare dhe të Eurostat-it http://esk.rksgov.net/bashkpunimi-i-esk-se/eurostat.

9.4 Hartografia dhe GIS
Hartografia dhe GIS-i ka rëndësi të madhe në mbështetjen e projekteve të ndryshme të
statistikave prodhues. Ndër projektet e mëdha, ku Hartografia ka dhënë një kontribut të
jashtëzakonshëm është Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011, si
dhe Projeti i radhës i Regjistrimit të Bujqësisë, ku Hartografia është duke dhënë mbështetje të
vazhdueshme.
Gjatë vitit 2012 kjo njësi ka kryer këto aktivitete:
 Azhurnimin e kornizës së mostrës, me të dhënat e Regjistrimit të Popullsisë (numri i
ekonomive familjare, banesave, banorëve, të dhënat sipas etnicitetit, në nivel të QR);
 Krijimin e bazës së të dhënave për vendbanime sipas regjistrimeve nga viti 1948 -2011;
 Krijimin e hartave tematike për publikimet e rregullta nga ZRP-ja;
 Krijimin e hartave tematike për të gjitha publikimet e ASK-së: Statistikat Vitale, të
Bujqësisë dhe të Ambientit, të Arsimit, të Kulturës etj.;
 Azhurnimin dhe printimin e hartave për Anketën e Fuqisë Punëtore;
 Azhurnimin dhe printimin e hartave për Anketën e Buxhetit Familjar;
 Azhurnimin e regjistrave për komuna, vendbanime dhe QR;
 Azhurnimin e bazës vektoriale në GIS me të dhënat nga Regjistrimi të Popullsisë (vizatimi
i objekteve të reja të marra gjatë punës në terren nga Regjistrimi i Popullsisë);
 Lidhjen e të dhënave të BL6 në GIS në nivel të ndërtesës, QR, vendbanimeve, komunave
dhe GRID-it;
 Lidhjen e të dhënave të R1,R2,R3 në GIS në nivel të ndërtesës, QR, vendbanimeve,
komunave dhe GRID-it;
 Krijimin e draft temave për llojet e hartave për atlasin gjeografik me të dhëna nga
Regjistrimi i Popullsisë;
 Përgatitjen e të dhënave statistikore në formatin GIS për Eurostat;
 Furnizimin me të dhëna “shape file”për institucionet vendore, në nivel të komunave me të
dhënat nga Regjistrimi i Popullsisë;
 Krijimin e të dhënave në GIS për ueb aplikacionin CensusInfo.

6
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10. RIORGANIZIMI I ASK-së
Në bazë të Ligjit për Statistikat Zyrtare, ASK-ja, e ndihmuar nga ekspertët e DFID-it, gjatë vitit
2012 ka punuar në draftimin e Rregullores për Riorganizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të
Punës në ASK. Gjatë këtij procesi janë shfrytëzuar përvoja dhe modele nga institucione
statistikore te vendeve të ndryshme të BE-së. Gjithashtu, janë marrë për bazë edhe
rekomandimet e dala nga Raporti Vlerësues i Eurostat-it, i realizuar gjatë vitit 2011, për sistemet
statistikore të Republikës së Kosovës.
Përmes këtij riorganizimi do të realizohet një reformë e thellë në ASK, me qëllim të realizimit të
misionit, qëllimit dhe objektivave që ka ky institucion, si bartës kryesor e prodhimit të statistikave
zyrtare.
Në bazë të kërkesave që kanë dalë nga nevoja e këtij riorganizimi, Kuvendi i Kosovës ka
aprovuar 5 pozita të reja për ASK-n. Nga gjithsej 134 pozitave, sa ka pasur ASK-ja gjatë vitit
2012, me vendimin e Kuvendit të Kosovës totali i pozitave ka arritur në 139 për vitin 2013.
ASK-ja, gjatë vitit 2012, ka zbatuar përgjegjësi, që dalin nga Ligji i Shërbimit Civil dhe kontratat
e mëpashme të marrëdhënies së punës për stafin civil të ASK-së janë zëvendësuar me AktEmërime.

11. TRAJNIMET E STAFIT TË ASK-së
Gjatë vitit 2012, janë mbajtur trajnimet të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit, me qëllim të
ngritjes së kapaciteteve profesionale në ASK. Stafi i ASK-së ka pasur trajnime afatshkurtra dhe
afatgjata në fusha të caktuara statistikore. Kështu, janë mbajtur trajnime profesionale me fokus
të veçantë në menaxhimin e bazës së të dhënave; trajnime afatgjata në aspektin e SILK-ut;
trajnim në aspektin e kalkulimit të peshave; trajnim në përgatitjen dhe dizajnimin e mostrave;
trajnim në shpërndarjen dhe ndihmën ndaj përdoruesve; trajnim në analizimin e të dhënave;
trajnim të stafit të zyrave rajonale në grumbullim të të dhënave; si dhe trajnim në sferën e
hartografisë dhe GIS-it.
Po ashtu, ka pasur trajnime për çështjet e përgjithshme administrative, të cilat janë siguruar nga
Instituti Kombëtar për Administratë Publike për fushën e Personelit, prokurimit, buxhetit etj.
Përveç këtyre trajnimeve, stafi i ASK-së ka marrë pjesë edhe në shumë takime të tjera, në
seminare, konferenca dhe vizita studimore.
Të gjitha këto aktivitete, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale dhe efikasitetit në
punë janë financuar kryesisht nga organizatat ndërkombëtare.
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12. SISTEMATIZIMI DHE KLASIFIKIMI I VENDEVE TË PUNËS
Agjencia e Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2012, nuk ka pasur mundësi ta zbatojë
Rregulloren Nr. 09/2012 për Standardet e Riorganizimit të Brendshëm dhe Sistematizimit të
Vendeve të Punës në Administratën Shtetërore dhe Rregulloren Nr. 05/2012 për Klasifikimin e
Vendeve të Punës në Shërbimin Civil. Kjo, për shkak se është dashur së pari të zbatohet Ligji i
Statistikave Zyrtare, i cili obligon fillimisht riorganizimin e brendshëm të ASK-së dhe pas zbatimit
të këtij riorganizimi, vazhdohet me zbatimin e këtyre rregulloreve.
Procesi i zbatimit të Riorganizimit të Brendshëm dhe zbatimi i rregulloreve Nr. 09/2012 dhe Nr.
05/2012 janë planifikuar të realizohen gjatë vitit 2013.

13. BUXHETI
Në fushën e resurseve financiare, ASK-ja ka realizuar buxhetin e vitit 2012 sipas planifikimit.
Në përgjithësi, ASK-ja ka realizuar rreth 97% të planit të saj buxhetor. Administrata e ASK-së,
është në funksion të mbështetjes së të gjitha njësive të saj, me qëllim të avancimit të sistemit të
statistikave të Kosovës dhe përafrimin e tyre me sistemin e statistikave të vendeve të BE-së.
Në kuptimin e realizimit të kërkesave të shfrytëzuesve, buxheti i vitit 2012 nuk e ka përmbushur
realizimin e këtyre kërkesave. Zbrazëtinë e krijuar nga mungesat buxhetore, në një masë të
madhe, e ka plotësuar ndihma e donatorëve, për projektet e caktuara të statistikave zyrtare.
Nga të gjitha fondet në dispozicion për ASK-n, për vitin 2012, shpërndarja dhe realizimi është si
në vijim:
Kategoritë ekonomike
Buxheti i ndarë Buxheti i ndarë
Buxheti i
% e realizuar
në fillim (euro)
(euro)
realizuar
(euro)
I
Paga dhe
Mëditje

582,798

582,798

567,608

97.4

II
Mallra &
Shërbime

302,000

290,572

281,111.7

96.7

III

Komunali

37,500

37,500

27,272

72.7

IV

Kapitale

0

0

0

0

922,298

910,870

875,991.7

96.16

Totali
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Shuma në kategorinë e pagave dhe mëditjeve, për vitin 2012, nuk i ka plotësuar kërkesat
buxhetore, sipas pozitave dhe koeficientëve të stafit të ASK-së. Pjesa e parealizuar e buxhetit,
në këtë kategori, është si rezultat i pozitave të lira, që kanë mbetur të paplotësuara për shkak të
procesit të domosdoshëm të riorganizimit të ASK-së. Në të vërtetë, pas zbatimit të Riorganizimit,
ASK-ja në këtë kategori buxhetore do të ketë nevojë për shtim të buxhetit.
Gjatë periudhës raportuese, sipas përllogaritjeve të përafërta, 15 % e buxhetit total në ASK ishte
nga buxheti i Kosovës dhe 85% e këtij buxheti ishte nga donatorët.
Në buxhetin total të vitit 2012 të Kosovës, përqindja e buxhetit e ndarë për ASK-në, nga buxheti i
përgjithshëm i Kosovës, ishte 0.06%.

16. SFIDAT
Gjatë vitit 2012, ASK-ja ka pasur sfida të shumta, ku sfida kryesore e këtij viti ishte zbatimi i
Ligjit për Statistikat Zyrtare.
Ndër sfidat e tjera, që janë paraqitur gjatë kësaj periudhe në ASK janë:










Mungesa e buxhetit dhe stafit;
Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme profesionale;
Vonesa në ofrimin e të dhënave administrative nga institucionet relevante;
Mosrespektimi i Ligjit për Statistikat Zyrtare nga institucione të ndryshme;
Burimi jo i mjaftueshëm i të dhënave;
Mungesa e sistemit unik statistikor të TI-së;
Harmonizimi i prodhimit të statistikave sipas Metodologjisë së Eurostat-it;
Ngritja e cilësisë dhe sasisë së të dhënave statistikore;
Mungesa e hapësirës fizike.

Në bazë të këtyre sfidave të lartcekura janë paraqitur vështirësi në realizimin e planit vjetor
sipas dinamikës së paraparë.
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17. LISTA E SHKURTESAVE NË SHQIP
ABEF – Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare
AFP- Anketa e Fuqisë Punëtore
BPV – Bruto Produkti Vendor
DMTI – Departamenti i Metodologjisë dhe i Teknologjisë Informative
DSELLK - Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare
DSS – Departamenti i Statistikave Sociale
FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar
IÇIMP – Indeksi i Çmimeve të Importit
IÇK – Indeksi i Çmimeve të Konsumit
IÇP – Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IKN – Indeksi i Kostos së Ndërtimit
KB – Kombet e Bashkuara
KKIQ - Klasifikimi i Konsumit Individual sipas Qëllimit
KNS – Klasifikimi Ndërkombetar i Smundjeve
MeD – Ministria e Diasporës
MPJ – Ministria e Punëve të Jashtme
MTI – Ministria për Tregti dhe Industri
NK - Nomenklatura e Kombinuar
NKAE – Nomenklatura për Klasifikimin e Aktiviteteve Ekonomike
PFB – Pariteti i Fuqisë Blerëse
QR – Qarku Regjistrues
R1, R2, R3, – Formularët Individual nga Regjistrimi i Popullsisë
STJ- Statistikat e Tregtisë së Jashtme
SH -Sistemi i Harmonizuar
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ANEKS 1

Formular
Të dhënat për të punësuarit që paguhen nga Buxheti i Kosovës
Niveli qendror, 2012
Institucioni:Agjencia e Statistikave të Kosovës

Totali
fakulteti

125

69

Struktura kualifikuese
shk. e
shk. e
lartë
mesme shk.fillore

19

37

sh.

120

Legjenda:
Shkurtesat për strukturë etnike:
sh=shqiptarë;
s=serbë;
b=boshnjakë;
t=turq;
g=goranë;
a=ashkalinj;
e=egjiptianë;
r=romë;
tj=tjerë.

Vërejtje:

Struktura
gjinore

Struktura etnike

Në këto të dhëna nuk përfshihen postet politike.

s.

b.

t.

g. a. e. r.

2

2

1

të
tj.

m

f

62

63

ANEKS 2: Kalendari i Publikimeve
JANAR

Data

Dita

Titulli i publikimit

6

e premte

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (nëntor-2011)

13

e premte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(dhjetor-2011)

31

e martë

Buletini Tremujor ( tetor-dhjetor 2011)

Data

Dita

Titulli i publikimit

8

e mërkurë

Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM4/2011

10

e premte

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (dhjetor-2011)

13

e hënë

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi TM4/2011

14

e martë

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(janar-2012)

15

e mërkurë

Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM4/2011

16

e enjte

Statistikat e Transportit TM4/2011

20

e hënë

Publikimi vjetor: Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në
Bujqësi (2005-2011)

23

e enjte

Publikimi vjetor: Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në
Bujqësi (2005-2011)

Data

Dita

Titulli i publikimit

14

e mërkurë

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (janar-2011)

15

e enjte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(shkurt-2012)

16

e premte

Statistikat e Hotelerisë TM4/2011

23

e premte

Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM4/2011

29

e enjte

Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4/2011

30

e premte

Indeksi i Çmimeve të Prodhimt (IÇP) TM4/2011

SHKURT

MARS

PRILL

Data

Dita

Titulli i publikimit

12

e enjte

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (shkurt-2012)

13

e premte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(mars-2012)

27

e premte

Kosova në shifra 2011

30

e hënë

Buletini Tremujor (janar-mars 2012)

Data

Dita

Titulli i publikimit

8

e martë

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(prill-2012)

10

e enjte

Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM1/2012

11

e premte

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (mars-2012)

15

e martë

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi TM1/2012

16

e mërkurë

Statistikat e Transportit TM1/2012

17

e enjte

Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM1/2012

Data

Dita

Titulli i publikimit

5

e martë

Statistikat e tregtisë së Jashtme (prill-2011)

12

e martë

Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 2011

13

e mërkurë

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(maj-2012)

14

e enjte

Statistikat e Hotelerisë TM1/2012

15

e premte

Lindjet në Kosovë 2011

20

e mërkurë

Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1/2012

21

e enjte

Llogaritë Qeveritare 2011

22

e premte

Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM1/2012

MAJ

QERSHOR

26

e martë

Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2011

27

e mërkurë

Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Rritur 2011

28

e enjte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK) 2011

29

e premte

Indeksi i Çmimeve të Prodhimt (IÇP) TM1/2012

Data

Dita

Titulli i publikimit

5

e enjte

Statistikat e Tregtisë së Jashtme ( maj-2012)

12

e enjte

Vdekjet në Kosovë 2011

13

e premte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(qershor-2012)

18

e mërkurë

Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet në Kosovë 2011

31

e martë

Buletini Tremujor (prill-qershor 2012)

Data

Dita

Titulli i publikimit

4

e shtunë

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (qershor-2012)

10

e premte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK) (korrik 2012)

11

e shtunë

Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM2/2012

15

e mërkurë

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi TM2/2012

16

e enjte

Statistikat e Transportit TM2/2012

17

e premte

Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM2/2012

Dita

Titulli i publikimit

5

e mërkurë

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (korrik-2012)

12

e mërkurë

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(gusht-2012)

13

e enjte

Statistikat e Hotelerisë TM2/2012

14

e premte

Bruto Produkti Vendor (BPV) - Qasja e shpenzimeve 2011

KORRIK

GUSHT

SHTATOR

Data

20

e enjte

Statistikat e Arsimit 2011/2012

21

e premte

Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM2/2012

26

e mërkurë

Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2011

27

e enjte

Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2/2012

28

e premte

Indeksi i Çmimeve të Prodhimt (IÇP) TM2/2012

Dita

Titulli i publikimit

5

e premte

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (gusht-2012)

12

e premte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(shtator-2012)

17

e mërkurë

Statistikat e Kulturës 2011

31

e mërkurë

Buletini Tremujor (korrik-shtator 2012)

Dita

Titulli i publikimit

1

e enjte

Atlasi Statistikor me të dhëna nga Regjistrimi i Popullsisë

2

e premte

Statistikat e Mirëqenies Sociale 2011

5

e hënë

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (shtator-2012)

6

e martë

Statistikat e Shëndetësisë 2011

e enjte

Rep.ertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në Kosovë
TM3/2012

9

e premte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(tetor-2012)

14

e mërkurë

Statistikat e Sportit 2011

15

e enjte

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi TM3/2012

16

e premte

Statistikat e Transportit TM3/2012

20

e martë

Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimet në Bujqësi TM3/2012

Dita

Titulli i publikimit

TETOR

Data

NËNTOR

Data

8

DHJETOR

Data

5

e mërkurë

Statistikat e Tregtisë së Jashtme (tetor-2012)

6

e enjte

Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK)-(nëntor-2012)

7

e premte

Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3/2012

11

e martë

Fletëpalosja e ASK-së

12

e mërkurë

Statistikat e Hotelerisë TM3/2012

13

e enjte

Anketa e Mbeturinave Industriale 2011

14

e premte

Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2010/2011

18

e martë

Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve 2011

19

e mërkurë

Indeksi i Çmimeve të Prodhimt (IÇP) TM3/2012

20

e enjte

Indeksi i Çmimeve të Importit (IÇIMP) TM3/2012

21

e premte

Kalendari i Botimeve të ASK-së

24

e hënë

Kalendari i ASK-së

26

e mërkurë

Katalogu i Publikimeve të ASK-së 2011

27

e enjte

Bruto Produkti Vendor (BPV) - Qasja e Prodhimit 2011

28

e premte

Anketa e Mbeturinave Komunale 2011

