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Parathënie
Katalogu i publikimeve të ESK-së, ka për qëllim prezantimin e të
gjitha publikimeve të përgatitura dhe edituara nga ESK-ja.
Katalogu në fjalë prezanton publikimet e vitit 2006, dhe publikohet
çdo vit kalendarik duke prezantuar shënimet e vitit paraprak,
publikime këto të cilat prezantojnë politikat përmbajtësore të
gjendjes ekonomike, demografike, sociale dhe bujqësore të
Kosovës.
Ky publikim është punë e vazhdueshme e statistikave të
shpërndarjes , në krye me drejtorin e DTI-së dhe Metodologjisë,
Ramiz Ulaj, Znj. Florie Muharremi, përgjegjëse për mirëmbajtje
dhe
azhurim
të
veb
faqes
së
ESK-së.
Të gjitha komentet tuaja do të jenë të mirëseardhura , në e-mail
adresën tonë
esk@ks-gov.net me qëllim të përmirësimit sa
më cilësor të versioneve tjera në të ardhmen. Të gjitha publikimet
që gjenden në këtë katalog mund t’i gjeni në veb faqen tonë si pdf
- file www.ks-gov.net/esk.
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Avni Kastrati
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KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2006

Përmbajtja
1.Statistikat e Përgjithshme
Kosova në shifra 2006 ……………………..……..…….…………. 5
Katalogu i publikimeve 2004-2005...……..………………………. 5
Buletini mujor, prill 2006 ….……………… ..……….……….…… 6
Buletini mujor, tetor 2006 ….………………………….……….…...6

2.Statistikat e Bujqësisë
Anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore 2005 ...................... 7

3.Statistikat Ekonomike
Llogaritë Qeveritare të Kosovës 2004 ....................................... 8
Llogaritë Qeveritare të Kosovës 2005 ....................................... 8
Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2005 ..................................... 9
Indeksi i Çmimit t ë Konsumit 2002- 2003-2004-2005 .............10

5.Statistikat Sociale
Statistikat e Tregut të Punës 2005 ...........................................11
Treguesit Statistikor të Jurisprudencës 2005 ........................ 11
Statistikat e Arsimit në Kosovë 2003-2004 ..............................12
Statistikat e Kulturës 2005 ........................................................12
Statistikat e Mirëqenies Sociale 2005 ......................................13
Statistikat e Shëndetësisë 2005 ...............................................13

KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2006

STATISTIKAT E PËRGJITSHME
•

Kosova në shifra 2006
(ESK, Dhjetor 2006) shqip, serbisht, anglisht (54 faqe)

Publikimi “Kosova në Shifra 2006” është
publikim statistikor horizontal. Qëllimi i
këtij botimi është që të dhënat
themelore statistikore mbi gjendjen
socio-ekonomike, demografike dhe
bujqësore në Kosovë t’i bëjë publike për
një rreth më të gjerë të lexuesve.

•

Katalogu i publikimeve 2004 - 2005
(ESK, Shkurt 2006) shqip, serbisht, anglisht (18 faqe)

Katalogu i publikimeve të ESK-së, ka
për qëllim prezantimin figurativ dhe
përmbajtësor të të gjitha publikimeve të
përgatitura, të edituara nga ESK-ja,
publikime këto të cilat prezantojnë të
dhënat për çështjen ekonomike,
demografike, sociale dhe bujqësore të
Kosovës. Publikimi në fjalë përmban të
dhënat e publikimeve të botuara gjatë
vitit 2004-2005.
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STATISTIKAT E PËRGJITSHME
•

Buletini Mujor, prill 2006
(ESK, maj 2006) shqip, serbisht, anglisht (34 faqe)

Qëllimi kryesor i këtij publikimi është që
të informoj dhe sensibilizoj opinionin
me treguesit e rëndësishëm mujor mbi
situatën ekonomike, demografike dhe
s o c i a l e n ë K o s o v ë . T ë g j i th a
departamentet në Entin Statistikor kanë
dhënë kontribut në punë, gjithashtu,
administrata, ministritë e ndryshme, etj.

•

Buletini Mujor, tetor 2006

(ESK, nëntor 2006 ) shqip, serbisht, anglisht (38 faqe)

Qëllimi kryesor i këtij publikimi është që
të informoj dhe sensibilizoj opinionin me
treguesit e rëndësishëm mujor mbi
situatën ekonomike, demografike dhe
sociale në Kosovë. Të gjitha
departamentet në Entin Statistikor kanë
dhënë kontribut në punë, gjithashtu,
administrata, ministritë e ndryshme, etj.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore
2005
(ESK, gusht 2006) shqip, serbisht, anglisht (50 faqe)

Rezultatet e Anketës së Ekonomive
Shtëpiake Bujqësore 2005, të
prezantuara në këtë publikim ofrojnë një
burim të rëndësishëm të informatave mbi
gjendjen e tanishme të bujqësisë në
Kosovë.

Publikimi ka të dhëna për popullsinë bujqësore dhe strukturën e saj, sipërfaqet tokësore, shfrytëzimin e tokës,
prodhimtarinë e kulturave bujqësore, blegtorinë dhe prodhimtarinë blegtorale, përdorimin e plehrave minerale dhe organike, makinerinë bujqësore, fuqinë punëtore në bujqësi,
shpenzimet në fermë etj. Publikimi prezenton të dhëna vetëm
për bujqësinë në vendbanimet rurale.
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STATISTIKAT EKONOMIKE
LLOGARITË KOMBËTARE
•

Llogaritë Qeveritare të Kosovës 2004.
(ESK, prill 2006)

shqip, serbisht, anglisht

(14 faqe)

Publikimi “Llogaritë Qeveritare të
Kosovës për vitin 2004” është publikimi i
tretë i publikuar nga Enti i Statistikës së
Kosovës . Ky publikim paraqet pasqyrën
reale të të hyrave dhe shpenzimeve
qeveritare brenda kësaj periudhe.

•

Llogaritë Qeveritare të Kosovës 2005.
(ESK, Dhjetor 2006 ) shqip, serbisht, anglisht (15 faqe)

Publikimi “Llogaritë Qeveritare të
Kosovës për vitin 2005” është publikimi i
katërt me radhë i publikuar nga Enti i
Statistikës së Kosovës. Ky publikim
paraqet pasqyrën reale të të hyrave dhe
shpenzimeve qeveritare brenda kësaj
periudhe.
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STATISTIKAT EKONOMIKE
STATISTIKAT E TREGTISË SË JASHTME
•

Statistikat e Tregtisë së Jashtme për vitin
2005
(ESK , qershor 2006)

shqip, serbisht, anglisht

(23 faqe)

Publikimi për Tregtinë e Jashtme është
vjetor dhe i bazuar në të dhënat e
Shërbimit Doganor të Kosovës dhe
Korporatës Energjetike të Kosovës. Ky
publikim përmbanë 7 tabela për Tregtinë
e Jashtme të Kosovës për vitin 2005 me
disa krahasime me vitin 2004. Këto tabela kanë të bëjnë me importin dhe
eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
seksioneve, vendeve, pikave kufitare, si
dhe sipas artikujve.

Divizioni i Statistikave të tregtisë së jashtme publikon buletin
mujor i cilii publikohet çdo muaj në web faqen tonë
www.ks-gov.net/esk . Këto buletine përmbajnë tabela që
kanë të bëjnë me importin dhe eksportin sipas qarkullimit të
mallrave, seksioneve, vendeve, sipas pikave kufitare.
Importet paraqiten sipas origjinës së vendit.
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STATISTIKAT EKONOMIKE
STATISTIKAT E ÇMIMEVE
•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
2002- 2003-2004-2005
(ESK, shtator 2006) shqip, serbisht, anglisht ( 34 faqe)
Publikimi vjetor, Indeksi i Çmimeve të
Konsumit (IÇK), ofron të dhëna Statistikore
serike të ndryshimeve të çmimeve të
konsumit prej muajit maj 2002 deri dhjetor
2005. IÇK është tregues relativ që paraqet
dinamikën e ndryshimeve të çmimeve me
pakicë për artikujt dhe shërbimet me
reprezentuese të konsumuara nga
ekonomitë familjare. Ky indeks statistikor
përveç tjerash merret si parametër për
matjen e inflacionit.

Divizioni i Statistikave të Çmimeve publikon IÇK-ët mujore në
formë të buletinit mujor të cilat publikohen çdo muaj në web
faqen tonë www.ks-gov.net/esk. Ky parametër Statistikor ka
një rëndësi të veçantë për rrjedhat ekonomike financiare të
vendit, zhvillimin e politikave financiare, matjen e standardit të
jetesës, harmonizimin e të ardhurave personale, qarkullimin
tregtar, e tjerë.
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STATISTIKAT SOCIALE
STATISTIKAT E TREGUT TË PUNËS
•

Statistikat e Tregut të Punës 2005
(ESK, gusht 2006) shqip, serbisht, anglisht

( 38 faqe)

Publikimi “Statistikat e Tregut të Punës
2005” përmban të dhëna për numrin e
të punësuarëve dhe të papunësuarëve
sipas: moshës, gjinisë, statusit të
punësimit, aktiviteteve ekonomike,
profesioneve dhe karakteristika tjera të
ngjashme që kanë të bëjnë me tregun
e punës. Ky publikim përmban të
dhënat për vitin 2005.

STATISTIKAT E JURISPRUDENCËS
•

Treguesit Statistikor të Jurisprudencës 2005
(ESK, qershor 2006) shqip, serbisht, anglisht ( 82 faqe)

Publikimi “Treguesit Statistikor të
Jurisprudencës 2005” i treti me radhë
përmban të dhëna për vitin 2005 për këta
tregues:
lëndët e zgjidhura penale,
personat e akuzuar për vepra penale,
personat e dënuar për vepra
penale,sipas gjykatave komunale dhe të
qarkut,
personat e dënuar për kundërvajtje sipas
gjykatave komunale .
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STATISTIKAT SOCIALE
•

Statistikat e Arsimit në Kosovë 2003 – 2004.
(ESK, maj 2006) shqip, serbisht, anglisht

(49 faqe)

Publikimi ”Statistikat e Arsimit 20032004” përmban të dhëna lidhur me
institucionet parashkollore, fillore, te
mesme dhe universitare në Kosovë. Ky
publikim përmban të dhëna për vitin
shkollor 2003-2004.

•

Statistikat e Kulturës 2005.
(ESK, qershor 2006) shqip, serbisht, anglisht (27 faqe)

Publikimi “ Statistikat e Kulturës 2005”
përmban të dhëna lidhur me aktivitetet
kulturore të kinemave, teatrove, galerive,
muzeve, bibliotekave, ansambleve, numrin e të punësuarve dhe mediat.
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STATISTIKAT SOCIALE

STATISTIKAT SOCIALE

STATISTIKAT E MIRËQENIES DHE
SHËNDETËSISË

STATISTIKAT E ARSIMIT, KULTURËS DHE
SPORTIT

•

Statistikat e Mirëqenies Sociale 2005
(ESK, prill 2006) shqip, serbisht, anglisht

•

(ESK, maj 2006) shqip, serbisht, anglisht

(27 faqe)

•

Statistikat e Shëndetësisë 2005
(ESK, qershor 2006) shqip, serbisht, anglisht

(87 faqe)

Publikimi “Statistikat e Shëndetësisë në
Kosovë 2005”, përmban të dhënat e
sektorit publik të shëndetësisë së
Kosovës. Publikimi përmban të dhëna
për numrin e të punësuarëve në
institucionet shëndetësore të Kosovës
për vitin 2005.
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(49 faqe)

Publikimi ”Statistikat e Arsimit 20032004” përmban të dhëna lidhur me
institucionet parashkollore, fillore, te
mesme dhe universitare në Kosovë. Ky
publikim përmban të dhëna për vitin
shkollor 2003-2004.

Publikimi “Statistikat e Mirëqenies
Sociale 2005” përmban të dhëna
statistikore nga aspekti i mirëqenies
sociale. Në këtë publikim janë
përmbledhur të dhënat të cilat kanë të
bëjnë me vitin 2005.

•

Statistikat e Arsimit në Kosovë 2003 – 2004.

Statistikat e Kulturës 2005.
(ESK, qershor 2006) shqip, serbisht, anglisht (27 faqe)

Publikimi “ Statistikat e Kulturës 2005”
përmban të dhëna lidhur me aktivitetet
kulturore të kinemave, teatrove, galerive,
muzeve, bibliotekave, ansambleve, numrin e të punësuarve dhe mediat.
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Enti i Statistikës së Kosovës (ESK)
Adresa: Rr. Zenel Salihu nr:4, Prishtinë, Kosovë
Tel.

038 235 111

Fax:

038 235 033

E-mail:

esk@ks-gov.net
agriculture@ks-gov.net
economic@ks-gov.net
population@ks-gov.net
social@ks-gov.net

Web-faqe:www.ks-gov.net/esk

