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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME
•

Katalogu i publikimeve 2010
(ASK, Dhjetor 2010) shqip, serbisht, anglisht, ( 28 faqe)
"Katalogu i Publikimeve" të ASK-së ka për
qëllim
prezantimin
figurativ
dhe
përmbajtjesor të të gjitha publikimeve të
përgatitura dhe edituara nga ASK-ja.
Publikime këto të cilat prezantojnë. politikat
përmbajtjesore të gjendjes ekonomike ,
demografike, vitale,sociale, edukative dhe
bujqësore të Kosovës.
Katalogu në fjalë përmban të dhëna për
publikimet e edituara gjatë vitin 2012.

•

Kosova në Shifra 2011
(ASK, Prill 2012)
Publikimi ”Kosova në shifra 2011” është
publikim statistikor horizontal. Publikim
përmban statistika administrative dhe
hulumtuese të përfituara nga anketat e
fushave më me rëndësi statistikore.
Publikimi në fjalë prezanton të dhënat
themelore statistikore mbi gjendjen socioekonomike, demografike dhe bujqësore të
Kosovës.
Të dhënat e publikuara janë të vlefshme për
vitin 2011.
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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME

•

Buletini tremujor, janar 2012
(ASK, Janar 2012)

Publikimi ”Buletini Tremujor janar 2011”
është publikim statistikor horizontal me
statistika të shumë fushave. Publikimi në
fjalë prezanton të
dhënat themelore
statistikore mbi gjendjen ekonomike, sociale,
demografike dhe bujqësore të Kosovës. Të
dhënat e publikuara janë të vlefshme për
vitin 2011 .

•

Buletini tremujor, prill 2012
(ASK, Prill 2012)

Publikimi ”Buletini Tremujor Prill 2011” është
publikim statistikor horizontal me statistika të
shumë fushave. Publikimi në fjalë prezanton
të
dhënat themelore statistikore mbi
gjendjen ekonomike, sociale, demografike
dhe bujqësore të Kosovës. Të dhënat e
publikuara janë të vlefshme për vitiet 2009,
2010, 2011 dhe për tremujorin e parë të
vitit 2012.
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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME
•

Buletini tremujor, korrik 2012
(ASK, Korrik 2012)
Publikimi ”Buletini Tremujor, korrik 2012”
është publikim statistikor horizontal me
statistika të shumë fushave. Publikimi në
fjalë prezanton të
dhënat themelore
statistikore mbi gjendjen ekonomike,
sociale, demografike dhe bujqësore të
Kosovës. Të dhënat e publikuara janë të
vlefshme për vitiet 2009, 2010, 2011 dhe
për tremujorin e dyte të vitit 2012.

•

Buletini tremujor, tetor 2012
(ASK, Tetor 2012)
Publikimi ”Buletini tremujor, tetor 2012”,
është publikim statistikor horizontal me
statistika të shumë fushave. Publikimi në
fjalë prezanton të
dhënat themelore
statistikore mbi gjendjen ekonomike,
sociale, demografike dhe bujqësore të
Kosovës. Të dhënat e publikuara janë të
vlefshme për vitet 2009, 2010, 2011 dhe
tremujorin e tretë të vitit 2012.
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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME

•

Kalendari i botimeve 2011
(ASK, 2011)
Kohë pas kohe ASK shpërndanë
informacione dhe deklarata për shtyp. Këto
forma sjellin për përdoruesit informacion
shumë të rëndësishëm të tipit strukturor ose
konjuktural mbi të dhënat ekonomike,
demografike, sociale dhe bujqësore në nivel
vendi. Ky kalendarë në vete përmban datat e
publikimeve të parapara paraprakisht për
publikime që pritet të publikohen gjatë vitit
vijues.

•

Fletëpalosja e ESK-së
(ASK, dhjetor 2012)
ASK - është Agjencion i pavarur në kuadër
të Zyrës së Kryeministrit. ASK vepron sipas
Ligjit Nr. 04/L-036 i cili ka hyrë në fuqi me
12.12.2011.
Misioni i Agjencionit është përmbushja e
kërkesave të shfrytëzuesve për statistika
objektive dhe analiza, ti përkrahë ministritë e
qeverisë dhe të sigurojë informata të
caktuara për vendim-marrësit dhe
shfrytëzuesit e tjerë në Kosovë.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i çmimeve të inputeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM4-2011 )
( ASK, shkurt 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit
ka filluar
grumbullimin e te dhënave për çmimet e
inputeve bujqësore ne nëntor te vitit 2003.
Ne fillim çmimet grumbulloheshin ne numër
te kufizuar te artikujve (rreth 15 inpute).
Aktualisht grumbullohen çmimet për 68
inpute te ndryshme bujqësore. Për te
ardhmen planifikohet rritja e numrit te
inputeve bujqësore.Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM42011.

•

Indeksi i çmimeve të inputeve dhe
çmimeve në bujqësi TM1-2012
(ASK, Shkurt 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit
ka filluar
grumbullimin e te dhënave për çmimet e
inputeve bujqësore ne nëntor te vitit 2003.
Ne fillim çmimet grumbulloheshin ne
numër te kufizuar te artikujve (rreth 15
inpute). Aktualisht grumbullohen çmimet
për 68 inpute te ndryshme bujqësore. Për
te ardhmen planifikohet rritja e numrit te
inputeve bujqësore.Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM12012.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i çmimeve të inputeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM2-2012 )
( ASK, Gusht 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës
(ASK), përkatësisht Departamenti i
Statistikës së Bujqësisë dhe Mjedisit ka
filluar grumbullimin e te dhënave për
çmimet e prodhimeve te bujqësore ne
nëntor te vitit 2003. Ne fillim çmimet
grumbulloheshin ne numër te kufizuar te
artikujve. Aktualisht grumbullohen çmimet
për 68 prodhime te ndryshme
bujqësore.Të dhënat e fundit të përfshira
në këtë publikim janë për TM2-2012.

•

Indeksi i çmimeve të inputeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM3-2012 )
( ASK, Nëntor 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit
ka filluar
grumbullimin e te dhënave për çmimet e
inputeve bujqësore ne nëntor te vitit 2003.
Ne fillim çmimet grumbulloheshin ne
numër te kufizuar te artikujve (rreth 15
inpute). Aktualisht grumbullohen çmimet
për 68 inpute te ndryshme bujqësore. Për
te ardhmen planifikohet rritja e numrit te
inputeve bujqësore.Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM32012.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i çmimeve të inputeve dhe
çmimeve në Bujqësi 2005-2011 (2005=100)
( ASK, shkurt 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit në këtë publikim ka
paraqitur Indeksin e Çmimeve të Inputeve
dhe çmimet për disa inpute bujqësore. Ne
fillim çmimet grumbulloheshin ne numër te
kufizuar te artikujve (rreth 15 inpute).
Aktualisht grumbullohen çmimet për 68
inpute te ndryshme bujqësore. Për të
ardhmen planifikohet rritja e numrit të
inputeve bujqësore.Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për vitet
2005-2011

•
•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimeve në bujqësi 2005-2011
( ASK, shkurt 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit, kanë filluar të
grumbulloj të dhëna për çmimet e
prodhimeve bujqësore në nëntor të vitit
2003. Aktualisht çmimet grumbullohen për
64 prodhime të ndryshme bujqësore. Në
këtë publikim indeksi i çmimeve të
prodhimeve bujqësore është paraqitur për
disa
prodhime kryesore bujqësore, Të
dhënat e fundit të përfshira në këtë publikim
janë për vitet 2005-2011
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM4-2011)
(ASK, shkurt 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit
ka filluar
grumbullimin e te dhënave për çmimet e
prodhimeve te bujqësore ne nëntor te vitit
2003. Ne fillim numri i artikujve ishte i
kufizuar. Aktualisht grumbullohen çmimet
për 64 prodhime te ndryshme bujqësore.
Në të ardhmen eshte planifikuar te rritet
numri i prodhimeve ♀mimet e te cilave do
te monitorohen. Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM42011.

•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM1-2012)
(ASK, shkurt 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës
(ASK), përkatësisht Departamenti i
Statistikës së Bujqësisë dhe Mjedisit ka
filluar grumbullimin e te dhënave për
çmimet e prodhimeve te bujqësore ne
nëntor te vitit 2003. Ne fillim numri i
artikujve ishte i kufizuar. Aktualisht
grumbullohen çmimet për 64 prodhime te
ndryshme bujqësore. Në të ardhmen
eshte planifikuar te rritet numri i
prodhimeve ♀mimet e te cilave do te
monitorohen. Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM12012.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM2-2012)
(ASK, gusht 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit
ka filluar
grumbullimin e te dhënave për çmimet e
prodhimeve te bujqësore ne nëntor te vitit
2003. Ne fillim numri i artikujve ishte i
kufizuar. Aktualisht grumbullohen çmimet
për 64 prodhime te ndryshme bujqësore.
Në të ardhmen është planifikuar te rritet
numri i prodhimeve ♀mimet e te cilave do
te monitorohen. Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM22012.

•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve dhe
çmimeve në bujqësi (TM3-2012)
(ASK, nëntor 2012)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikës së
Bujqësisë dhe Mjedisit
ka filluar
grumbullimin e te dhënave për çmimet e
prodhimeve te bujqësore ne nëntor te vitit
2003. Ne fillim numri i artikujve ishte i
kufizuar. Aktualisht grumbullohen çmimet
për 64 prodhime te ndryshme bujqësore.
Në të ardhmen është planifikuar te rritet
numri i prodhimeve ♀mimet e te cilave do
te monitorohen. Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM32012.
13
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STATISTIKAT E BUJQËSISË
•

Anketa e Mbeturinave Komunale 2011
(ASK, Dhjetor 2012)

Agjensioni i Statistikave të Kosovës ,
konkretisht Departamenti i Statistikave te
Bujqësisë dhe Mjedisit, për herë të pestë
me radhë ka realizuar Anketën
e
Mbeturinave Komunale. Qëllimi i kësaj
ankete është qe te siguroj te dhëna
statistikore të qëndrueshme për sektorin e
mbeturinave
Komunale në Kosovë.
Rezultatet e prezantuara në këtë publikim
ofrojnë një burim te rëndësishëm statistikor
për gjendjen e tanishme të këtij sektori.

•

Anketa e Mbeturinave Industriale 2011
(ASK, Dhjetor 2012)

Agjensioni i Statistikave të Kosovës ka
organizuar dhe realizuar anketën e
statistikave te mbeturinave nga industria
sipas NACE Rev.1.1. Objektivi kryesor i
këtij studimi është që të ofroj të dhëna për
mbeturinat nga sektori industrial në
Kosove . Rezultatet e paraqitura në ketë
botim janë burim i rëndësishëm statistikor
për mbeturinat e gjeneruar nga sektori
industrial në Kosovë.
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STATISTIKAT EKONOMIKE
•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Janar 2012
(ASK, Shkurt 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-janar 2012.

•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK shkurt 2012
(ASK, Mars 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-shkurt 2012.
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Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Mars 2012
(ASK, Prill 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-mars 2012.

•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Prill 2012
(ASK, Maj 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-prill 2012.
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Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Maj 2012
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të
Konsumit ka filluar të publikoj në shtator
të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë
filluar te mblidhen në muajin maj te vitit
2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të
muajit në 10 qendra të Kosovës. Ky
publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-maj 2012.

•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Qershor 2012
(ASK, Korrik 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të
Konsumit ka filluar të publikoj në shtator
të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë
filluar te mblidhen në muajin maj te vitit
2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të
muajit në 10 qendra të Kosovës. Ky
publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-qershor 2012.
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Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Korrik 2012
(ASK, Gusht 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-korrik 2012.

•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Gusht 2012
(ASK, Shtator 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-gusht 2012.
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Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Shtator 2012
(ASK, Tetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-shtator 2012.

•

Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Tetor 2012
(ASK, Nëntor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-tetor 2012.
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Indeksi i Çmimit të Konsumit
IÇK Nëntor 2012
(ASK, Dhjetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit
ka filluar të publikoj në shtator të vitit 2002.
Çmimet e konsumit kanë filluar te mblidhen
në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet
muaji bazë. Çmimet mblidhen prej datës 10
deri 20 të muajit në 10 qendra të Kosovës.
Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e
Çmimeve të Konsumit në Kosovë në baza
mujore maj 2002-nëntor 2012.

Llogaritë Qeveritare 2011
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka pergatitur publikimin e
Llogarive Qeveritare të Kosovës 20042011. Ky botim paraqet pasqyren e te
hyrave dhe shpenzimeve qeveritare
brenda kësaj perudhe. ASK-ja i është
mirenjohes Ministris se Financave, Trustit
te Kursimeve Pensionale te Kosoves si
dhe Bankes Qendrore te Republikës se
Kosovës për ofrimin e të dhenave në lidhje
me këtë publikim..
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Indeksi
i Çmimeve
të Prodhimeve
Bruto produkti
vendor
( BPV) 2004-2009
(ESK
2010) shqip, serbisht, anglisht, (6 faqe)
(IÇP), nëntor
TM4-2011
(ASK, Mars 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve te prodhimeve nga muaji Maj
2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve
industriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet
prodhuese me ndikim në Kosovë. Vlera e
prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i
referohen vitit 2007. Ndërsa nga tremujori i
parë i vitit 2008, është duke u bërë
monitorimi dhe llogaritja e Indeksit në
vazhdimësi për periudha tremujore dhe
vjetore.Të dhënat e fundit të përfshira në
këtë publikim janë për TM4-2011.

•

Indeksi i çmimeve të prodhimeve
(IÇP) TM1-2012
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve te prodhimeve nga muaji Maj
2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve
industriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet
prodhuese me ndikim në Kosovë. Vlera e
prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i
referohen vitit 2007. Të dhënat e fundit të
përfshira në këtë publikim janë për TM12012.
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Indeksi i çmimeve te prodhimeve (IÇP)
(IÇP) TM2-2012
(ASK, Shtator 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve te prodhimeve nga muaji Maj
2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve
industriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet
prodhuese me ndikim në Kosovë. Vlera e
prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i
referohen vitit 2007. Ndërsa nga tremujori i
parë i vitit 2008, është duke u bërë
monitorimi dhe llogaritja e Indeksit në
vazhdimësi për periudha tremujore dhe
vjetore.Të dhënat e fundit të përfshira në
këtë publikim janë për TM2-2011.

•

Indeksi i çmimeve te prodhimeve
(IÇP) TM3-2012
(ASK, Dhjetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve te prodhimeve nga muaji Maj 2009.
Çmimet dhe vlera e prodhimeve industriale
janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese
me ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe
çmimi mesatar vjetor i referohen vitit 2007. Të
dhënat e fundit të përfshira në këtë publikim
janë për TM3-2012.
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Indeksi i Çmimeve të Importit
(IÇIMP) TM4-2011
(ASK, Mars, 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar te publikoj Indeksin e
çmimeve te Importit (IÇIMP) në qershor
2009. Çmimet e importit filluan te mblidhen
në fillim të vitit 2006. Çmimet mblidhen ne
bazë tremujore dhe mbulojnë kompanitë me
reprezentative të importit të cilat ishin aktive
në shumicën e komunave për periudhen
tremujori i parë 2006– TM4-2011.

•

Indeksi i Çmimeve të Importit
(IÇIMP)TM1-2012
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar te publikoj Indeksin e
çmimeve te Importit (IÇIMP) në qershor
2009. Çmimet e importit filluan te mblidhen
në fillim të vitit 2006. Çmimet mblidhen ne
bazë tremujore dhe mbulojnë kompanitë me
reprezentative të importit të cilat ishin aktive
në shumicën e komunave për periudhen
tremujori i parë 2006– TM1-2012.
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Indeksi i Çmimeve të Importit
(IÇIMP)TM2-2012,
(ASK, Shtator2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar te publikoj Indeksin e
çmimeve te Importit (IÇIMP) në qershor
2009. Çmimet e importit filluan te mblidhen
në fillim të vitit 2006. Çmimet mblidhen ne
bazë tremujore dhe mbulojnë kompanitë me
reprezentative të importit të cilat ishin aktive
në shumicën e komunave për periudhen
tremujori i parë 2006– TM2-2012.

•

Indeksi i Çmimeve të Importit
(IÇIMP)TM3-2012
(ASK, Dhjetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka filluar te publikoj Indeksin e
çmimeve te Importit (IÇIMP) në qershor
2009. Çmimet e importit filluan te mblidhen
në fillim të vitit 2006. Çmimet mblidhen ne
bazë tremujore dhe mbulojnë kompanitë me
reprezentative të importit të cilat ishin aktive
në shumicën e komunave për periudhen
tremujori i parë 2006– TM3-2012.
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Bruto Produkti vendor sipas aktiviteteve
ekonomike
(ASK, Korrik 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomike dhe Llogarive
Kombëtare publikon te dhënat e Bruto
Produktit Vendor (BPV),sipas aktiviteteve
ekonomike me çmime aktuale dhe
konstante (me çmime të vitit paraprak) për
vitet 2006-2010. Metodologjija për
kalkulimin e BPV është sipas koncepteve
dhe përkufizimeve të Sistemit Evropian të
Llogarive (ESA 95)

•

Bruto Produkti vendor në qasjen e
shpenzimeve (2004-2011)
(ASK, shtator 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave ekonomike dhe Llogarive
Kombëtare ka përpiluar te dhënat e Bruto
Produktit Vendor (BPV) për vitet 2004-2011,
me qasjen e shpenzimeve me çmime
aktuale dhe konstante. BPV është llogaritur
në bazë
të parimeve metodologjike te
sistemit Evropian te llogarive (“European
System pf Accounts”- ESA 95 dhe SNA
2008).
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Bruto Produkti vendor sipas aktiviteteve
ekonomike (2006-2011)
(ASK, Dhjetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive
Kombëtare publikon të dhënat e Bruto
Produktit Vendor (BPV) për vitet 2006-2011,
sipas aktiviteteve ekonomike me çmime
aktuale dhe konstante (me çmime të vitit
paraprak) për vitet 2006-2011. Metodologjija
për kalkulimin e BPV është sipas
koncepteve dhe përkufizimeve të Sistemit
Evropian të Llogarive (ESA 95)

•

Statistikat e tregtisë së jashtme
(Janar 2012)

•

(ASK, Mars 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të
Kosovës dhe Korporatës Energjetike të
Kosovës për energji elektrike. Ky publikim
përmban 6 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin Janar të vitit 2012 me
disa krahasime ndaj muajit Janarit të vitit
2011. Këto tabela kanë të bejnë me importin
dhe eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.
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Statistikat e tregtisë së jashtme
(Shkurt 2012)
(ASK, Prill 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të
Kosovës dhe Korporatës Energjetike të
Kosovës për energji elektrike. Ky publikim
përmban 5 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin shkurt të vitit 2012 me
disa krahasime ndaj muajit shkurt të vitit
2011. Këto tabela kanë të bejnë me importin
dhe eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.

•

Statistikat e tregtisë së jashtme
(Mars 2012)
(ASK, Maj 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të
Kosovës dhe Korporatës Energjetike të
Kosovës për energji elektrike. Ky publikim
përmban 5 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin mars të vitit 2012 me
disa krahasime ndaj muajit mars të vitit
2011. Këto tabela kanë të bejnë me importin
dhe eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.
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Statistikat
Statistikat e
e tregtisë
tregtisë së
së jashtme
jashtme
(ASK,
Qershor
2012)
(Prill
2012)
(Prill 2012)

•

(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të
Kosovës dhe Korporatës Energjetike të
Kosovës për energji elektrike. Ky publikim
përmban 5 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin prill të vitit 2012 me disa
krahasime ndaj muajit prill të vitit 2011. Këto
tabela kanë të bejnë me importin dhe
eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.

•

Statistikat e tregtisë së jashtme
(Maj 2012)
(ASK, Korrik 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të
Kosovës dhe Korporatës Energjetike të
Kosovës për energji elektrike. Ky publikim
përmban 5 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin maj të vitit 2012 me disa
krahasime ndaj muajit maj të vitit 2011. Këto
tabela kanë të bejnë me importin dhe
eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.
28

KATALOGU I PUBLIKIMEVE 2012

STATISTIKAT EKONOMIKE
•

Statistikat e tregtisë së jashtme
(Qershor 2012)
(ASK, Gusht 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i bazuar
në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës
dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për
energji elektrike. Ky publikim përmban 5
tabela për Tregtin e Jashtme të Kosovës për
muajin qershor të vitit 2012 me disa
krahasime ndaj muajit qershor të vitit 2011.
Këto tabela kanë të bejnë me importin dhe
eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.

•

Statistikat e tregtisë së jashtme
(Korrik 2012)
(ASK, Shtator 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i
bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor
të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të
Kosovës për energji elektrike. Ky publikim
përmban 5 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin korrik të vitit 2012 me
disa krahasime ndaj muajit korrik të vitit
2011. Këto tabela kanë të bejnë me
importin dhe eksportin sipas qarkullimit të
mallrave, procedurave statestikore,
seksioneve, vendeve si dhe sipas pikave
kufitare.
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Statistikat e tregtisë së jashtme
(Gusht 2012)
(ASK, Tetor 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i bazuar
në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës
dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për
energji elektrike. Ky publikim përmban 5
tabela për Tregtin e Jashtme të Kosovës për
muajin korrik të vitit 2012 me disa krahasime
ndaj muajit korrik të vitit 2011. Këto tabela
kanë të bejnë me importin dhe eksportin
sipas qarkullimit të mallrave, procedurave
statestikore, seksioneve, vendeve si dhe
sipas pikave kufitare.

•

Statistikat e tregtisë së jashtme
(Shtator 2012)
(ASK, Nëntor 2012)
ASK-ja, filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001.
Publikimi për tregtin e Jashtme është i bazuar
në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës
dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për
energji elektrike.Në të dhënat e muajit shtator
të vitit 2012 nuk është përfshirë Eksporti dhe
Importi i Energjisë Elektrike. Ky publikim
përmban 5 tabela për Tregtin e Jashtme të
Kosovës për muajin shtator të vitit 2012 me
disa krahasime ndaj muajit shtator të vitit
2011. Këto tabela kanë të bejnë me importin
dhe eksportin sipas qarkullimit të mallrave,
procedurave statestikore, seksioneve,
vendeve si dhe sipas pikave kufitare.
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Bilanci i energjisë në Kosovë
TM4/2011
(ASK, Mars 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka pergaditur publikimin me të
dhena për prodhimin dhe konsumin e
thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e
energjisë, importin dhe eksportin e
energjisë si dhe importin dhe eksportin e
energjëtve tjerë. Burimet e te dhenave te
shfrytezuara jan: Korporata energjetike e
Kosoves dhe shënime nga statistikate e
tregtise së jashtme. Ky publikim paraqet të
dhëna statistikore për TM4 të vitit 2011.

•

Bilanci i energjisë në Kosovë
TM1/2012
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka pergaditur publikimin me të
dhena për prodhimin dhe konsumin e
thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e
energjisë, importin dhe eksportin e energjisë
si dhe importin dhe eksportin e energjëtve
tjerë. Burimet e te dhenave te shfrytezuara
jan: Korporata energjetike e Kosoves dhe
shënime nga statistikate e tregtise së
jashtme. Ky publikim paraqet të dhëna
statistikore për TM1 të vitit 2012.
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Bilanci i energjisë në Kosovë
TM2/2012
(ASK, Shtator 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka pergaditur publikimin me të
dhena për prodhimin dhe konsumin e
thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e
energjisë, importin dhe eksportin e
energjisë si dhe importin dhe eksportin e
energjëtve tjerë. Burimet e te dhenave te
shfrytezuara jan: Korporata energjetike e
Kosoves dhe shënime nga statistikate e
tregtise së jashtme. Ky publikim paraqet të
dhëna statistikore për TM2 të vitit 2012.

•

Bilanci i energjisë në Kosovë
TM3/2012
(ASK, Dhjetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare ka pergaditur publikimin me të
dhena për prodhimin dhe konsumin e
thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e
energjisë, importin dhe eksportin e energjisë
si dhe importin dhe eksportin e energjëtve
tjerë. Burimet e te dhenave te shfrytezuara
jan: Korporata energjetike e Kosoves dhe
shënime nga statistikate e tregtise së
jashtme. Ky publikim paraqet të dhëna
statistikore për TM3 të vitit 2012.
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Statistikat e hotelerisë
TM4/2011
(ASK, Mars 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare në vitin 2008 ka filluar me
hulumtimin për veprimtarin hoteliere në
Kosovë. Gjatë vitit 2009 ASK-ja ka filluar
me publikimet e hotelerisë në baza tre
mujore. Ky publikim statistikor paraqet një
përmbledhje të të dhënave statistikore nga
aktiviteti i hotelerisë në Kosovë. Burim
tjetër i të dhënave është Ministria për
Tregti dhe Industri (MTI). Departamenti i
Hotelerisë dhe Turizmit.Ky publikim
paraqet të dhëna statistikore për TM4 të
vitit 2011.

•

Statistikat e hotelerisë ]
TM1/2012
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare në vitin 2008 ka filluar me
hulumtimin për veprimtarin hoteliere në
Kosovë. Gjatë vitit 2009 ASK-ja ka filluar me
publikimet e hotelerisë në baza tre mujore. Ky
publikim statistikor paraqet një përmbledhje
të të dhënave statistikore nga aktiviteti i
hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër i të
dhënave është Ministria për Tregti dhe
Industri (MTI). Departamenti i Hotelerisë dhe
Turizmit.Ky publikim paraqet të dhëna
statistikore për TM1 të vitit 2012.
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Statistikat e hotelerisë
TM2/2012
(ASK, Shtator 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare në vitin 2008 ka filluar me
hulumtimin për veprimtarin hoteliere në
Kosovë. Gjatë vitit 2009 ASK-ja ka filluar me
publikimet e hotelerisë në baza tre mujore. Ky
publikim statistikor paraqet një përmbledhje
të të dhënave statistikore nga aktiviteti i
hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër i të
dhënave është Ministria për Tregti dhe
Industri (MTI). Departamenti i Hotelerisë dhe
Turizmit.Ky publikim paraqet të dhëna
statistikore për TM2 të vitit 2012.

•

Statistikat e hotelerisë
TM3/2012
(ASK, Dhjetor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombetare në vitin 2008 ka filluar me
hulumtimin për veprimtarin hoteliere në
Kosovë. Gjatë vitit 2009 ASK-ja ka filluar me
publikimet e hotelerisë në baza tre mujore.
Ky publikim statistikor paraqet një
përmbledhje të të dhënave statistikore nga
aktiviteti i hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër
i të dhënave është Ministria për Tregti dhe
Industri (MTI). Departamenti i Hotelerisë dhe
Turizmit.Ky publikim paraqet të dhëna
statistikore për TM3 të vitit 2012.
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Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë TM4/2011
(ASK, Shkurt 2012)
ASK-ja, ka përgatit publikimin “Repertorin
statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë TM4/2011”, mbi bizneset e
regjistruara dhe te riregjistruara në Ministrin
e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht
Agjecionin e Regjistrimit te Bizneseve në
Kosovë, me gjendjen deri me 31.12.2011
(Tremujori i katërt). Ne kuadër te punëve te
rregullta te sektorit bëjnë pjesë azhurnimi i
shifrës se veprimtarisë kryesore të biznesit
si dhe freskimi dhe rifreskimi me të dhëna të
reja adresore dhe identifikuese te biznesit, të
cilat i marrim nga burime të ndryshme qoftë
administrative apo hulumtimeve statistikore.

Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë TM1/2012
(ASK, Maj 2012)
ASK-ja, ka përgatit publikimin “Repertorin
statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë TM1/2012”, mbi bizneset e
regjistruara dhe te riregjistruara në Ministrin e
Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht
Agjecionin e Regjistrimit te Bizneseve në
Kosovë, me gjendjen deri me 31.03.2012
(Tremujori i parë). Ne kuadër te punëve te
rregullta te sektorit bëjnë pjesë azhurnimi i
shifrës se veprimtarisë kryesore të biznesit si
dhe freskimi dhe rifreskimi me të dhëna të
reja adresore dhe identifikuese te biznesit, të
cilat i marrim nga burime të ndryshme qoftë
administrative apo hulumtimeve statistikore.
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Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë TM2/2012
(ASK, Gusht 2012 )
ASK-ja, ka përgatit publikimin “Repertorin
statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë TM2/2012”, mbi bizneset e
regjistruara dhe te riregjistruara në Ministrin
e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht
Agjecionin e Regjistrimit te Bizneseve në
Kosovë, me gjendjen deri me 30.06.2012
(Tremujori i dytë). Ne kuadër te punëve te
rregullta te sektorit bëjnë pjesë azhurnimi i
shifrës se veprimtarisë kryesore të biznesit
si dhe freskimi dhe rifreskimi me të dhëna të
reja adresore dhe identifikuese te biznesit, të
cilat i marrim nga burime të ndryshme qoftë
administrative apo hulumtimeve statistikore.

Repertori statistikor mbi ndërmarrjet
ekonomike në Kosovë TM3/2012
(ASK, Nëntor 2012)
ASK-ja, ka përgatit publikimin “Repertorin
statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në
Kosovë TM3/2012”, mbi bizneset e
regjistruara dhe te riregjistruara në Ministrin
e Tregtisë dhe Industrisë, përkatësisht
Agjecionin e Regjistrimit te Bizneseve në
Kosovë, me gjendjen deri me 30.09.2012
(Tremujori i tertë). Ne kuadër te punëve te
rregullta te sektorit bëjnë pjesë azhurnimi i
shifrës se veprimtarisë kryesore të biznesit
si dhe freskimi dhe rifreskimi me të dhëna të
reja adresore dhe identifikuese te biznesit, të
cilat i marrim nga burime të ndryshme qoftë
administrative apo hulumtimeve statistikore.
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Përmbledhje e të dhënave te transportit
dhe telekomunikacionit te Kosovës
(ASK, Shkurt 2012)
ASK-ja, Departamenti i Statistikave
Ekonomoike dhe Llogarive Kombëtare ka
përgatit publikimin me te dhëna për
Transportin Rrugor, Hekurudhor dhe Ajror si
dhe PTK-en. Ky publikim statistikor paraqet
te dhënat statistikore për periudhën 20052011. Duke
u nisur nga kërkesat e
vazhdueshme te shfrytëzuesve te ndryshëm
te brendshëm dhe te jashtëm për te dhëna
she informacione statistikore, dhe duke u
bazuar nr manualet dhe rekomandimet e
EUROSTAT-it, përmes disa indikatorëve
themelor kemi përgatitur këtë publikim për
statistika te Transport

•

Statistikat e transportit dhe
telekomunikacionit (TM1-2012)
(ASK, Maj 2012)
ASK-ja, Departamenti i Statistikave
Ekonomoike dhe Llogarive Kombëtare ka
përgatit publikimin
me te dhëna për
Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe
Postë telekomunikimit. Ky publikim
statistikor paraqet te dhëna statistikore për
periudhën TM1 2012. Qëllimi i publikimit
është te vërë
në dukje tendencën e
zhvillimit te këtij sektori për ekonomin e
vendit. Ky publikim do te shërbej si bazë e
dobishme referuese për te gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore te
ASK-së.
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Statistikat e transportit dhe
telekomunikacionit (TM2-2012)
(ASK, Gusht 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare ka përgatit publikimin me te
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor,
Ajror dhe Postë telekomunikimit. Ky publikim
statistikor paraqet te dhëna statistikore për
periudhën TM2 2012. Qëllimi i publikimit
është te vërë
në dukje tendencën e
zhvillimit te këtij sektori për ekonomin e
vendit. Ky publikim do të shërbej si bazë e
dobishme referuese për të gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore te
ASK-së.

•

Statistikat e transportit dhe
telekomunikacionit (TM3 2012)
(ASK, Nëntorë 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare ka përgatit publikimin me te
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor,
Ajror dhe Postë telekomunikimit. Ky publikim
statistikor paraqet te dhëna statistikore për
periudhën TM3 2012. Qëllimi i publikimit
është te vërë
në dukje tendencën e
zhvillimit te këtij sektori për ekonomin e
vendit. Ky publikim do te shërbej si bazë e
dobishme referuese për te gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore te
ASK-së.. Telekomunikacionit.
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Rezultatet e anketës strukturore të
ndërmarrjeve (2008-2010)
(ASK, Qershor 2012)
ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i
Statistikave Ekonomoike dhe Llogarive
Kombëtare ka përgatit publikimin e
rezultateve te Anketës Strukturore të
Ndërmarrjeve për periudhën 2008-2010.
Hulumtimi i ASN-së për herë të parë ka
filluar në vitin referues 2005. Kjo anketë me
te dhënat që ofron, synon të paraqes disa
nga treguesit ekonomik sipas strukture së
veprimtarive ekonomike. Rezultatet e këtij
hulumtimi në te njëjtën kohë përdoren për
nevoja të Llogarive Kombëtare dhe janë
burim i rëndësishme në përpilimin e BPV.
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Statistikat e lindjeve në Kosovë 2011
(ASK, qershor 2012)
Agjensioni i Statistikës së Kosovës ( ASK)
në këtë publikim, publikon te dhënat bazë
dhe disa indikator për Lindjet në Kosovë për
vitin 2011. Të dhënat ne ketë publikim janë
përfundimtare dhe janë rezultat i
hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa
përpunimi dhe publikimi i të dhënave janë
vjetore. Burimi i të dhënave për statistikat e
lindjeve është Ligji mbi Librat Amzë
Nr.2004/46, dhe Ligji për statistikat zyrtare
Nr.04/L-036. Njësi raportuese janë, Zyret e
gjendjes Civile (Ofiqarit) te Kosovës.

•

Statistikat e vdekjeve në Kosovë 2011
(ASK, korrik 2012)
Agjensioni i Statistikës së Kosovës ( ASK)
në këtë publikim publikon të dhëna lidhur
me vdekjet në Kosovë. Të dhënat në këtë
publikim janë
përfundimtare dhe janë
rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore.
Përpunimi dhe publikimi i të dhënave është
vjetore. Grumbullimi i të dhënave është bëre
përmes
instrumenteve të veçanta
statistikore: Pyetësorit statistikor për vdekjet
DEM-2. Të dhënat e statistikave për vdekjet,
përpunohen dhe publikohen sipas parimit të
vendbanimit te përhershëm/zakonshëm të
personit
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Statistikat e kurorëzimeve në Kosovë
2011
(ASK, korrik ( 2011)
Agjensioni i Statistikës së Kosovës ( ASK)
në këtë publikim publikon të dhëna lidhur
me kurorëzimet në Kosovë, në këtë publikim
të dhënat janë përfundimtare dhe janë
rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore,
ndërsa përpunimi dhe publikimi i të dhënave
janë vjetore. Grumbullimi i të dhënave është
bëre përmes
instrumenteve të veçanta
statistikore: Pyetësori statistikor, për
kurorëzime DEM-3. Të dhënat e statistikave
për kurorëzime, përpunohen dhe publikohen
sipas parimit të vendbanimit të përhershëm/
zakonshëm tëe të martuarve, gjegjësisht
vendbanimit te fundit te përbashkët.

•

Statistikat e shkurorëzimeve në Kosovë
2011 (ASK, Korrik 2011)
Agjensioni i Statistikës së Kosovës ( ASK)
në këtë publikim publikon të dhëna lidhur
me shkurorëzimet në Kosovë Të dhënat në
këtë Buletin janë përfundimtare dhe janë
rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore,
ndërsa përpunimi dhe publikimi i të
dhënave janë vjetore. Grumbullimi i të
dhënave është bëre përmes instrumenteve
te veçanta statistikore: Pyetësori statistikor,
për shkurorëzime SHK-1. Të dhënat e
statistikave për shkurorëzimet, përpunohen
dhe publikohen sipas parimit te
vendbanimit te përhershëm/zakonshëm të
personit.
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Shkaqet e vdekjeve në Kosovë 2010-2011
(ASK, korrik 2012)
Agjencioni i Statistikave të Kosovës
(ASK), Departamenti i Statistikave të
Popullsisë për here të tretë përpunoi dhe
publikoi rezultet e shkaqeve të vdekjeve
në Kosovë në mënyrë analitike dhe në
tabela standard sipas klasifikimeve të
rekomanduara nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë OBSH dhe Eurostat-i. Ky
publikim është punuar në bazë të përpunimit të pjesës Certifikata mjeksore për
vdekje, DEM2.
Ky publikim është punuar me punën e
përtbashkët të Departamentit të Statistikave Vitale dhe institutit Kombëtarë të
shëndetit publik.
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Statistikat e mirëqenies sociale 2011
(ASK, Prill 2012)
Në këtë publikim janë përmbledhur të gjitha
të dhënat lidhur me statistikat e mirqenjes
sociale në Kosovë këto të dhëna i referohen
vitit 2011. Burimi i këtyre të dhënave është
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
(MPMS). Ky është publikimi i dhjetë me
radhë i ASK-së, përkatësisht i Departamentit
të Statistikave Sociale për Statistikat e
Mirëqenies Sociale dhe do të shërbej si
bazë e dobishme referuese për të gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të
mirëqenies sociale.

•

Statistikat e mirëqenies sociale (TM1-2012)
(ASK, Korrik 2012)
Agjensioni i Statistikave te Kosovës (ASK)
që nga viti 2002 ka filluar ti publikoj të
dhënat për mirëqenien sociale ne Kosove.
Ne ketë publikim janë mbledhur te dhëna
për TM1 te vitit 2012. Burim i këtyre të
dhënave është Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale (MPMS) gjegjësisht
departamentet e tyre. Ky është publikimi i
njëmbëdhjeti me radhë i ASK-së,
përkatësisht i Departamentit të Statistikave
Sociale
për Statistikat e Mirëqenies
Sociale dhe do të shërbej si bazë e
dobishme referuese për të gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave.
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Statistikat e mirëqenies sociale (TM2-2012)
(ASK, Shtator 2012)
Agjensioni i Statistikave të Kosovës
(ASK) që nga viti 2002 ka filluar ti
publikoj të dhënat për mirëqenien
sociale në Kosove. Ne ketë publikim
janë mbledhur të dhëna për TM2 të vitit
2012. Burim i këtyre të dhënave është
Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale
(MPMS)
gjegjësisht
departamentet e tyre. Ky është publikimi
i dymbëdhjeti me radhë i ASK-së,
përkatësisht
i
Departamentit
të
Statistikave Sociale për Statistikat e
Mirëqenies Sociale dhe do të shërbej si
bazë e dobishme referuese për te gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave.

•

Varfëria në Konsum në Republikën e
Kosovës në vitin 2010
(ASK, Dhjetor, 2012)
Ky raport fokusohet në varfërinë absolute,
që krahason standardet jetësore kundrejt
një pragu të varfrës, që mbahet i pa
ndryshueshëm në kushtet reale në kohë
dhe hapsirë. Kufiri i varfërisë azhurnohet
me kalimin e kohës për të llogaritur
ndryshimet në çmime. Dy kufij të varfërisë
përdoren në ketë analizë, kufiri i varfërisë
që konsiderohet i mjaftueshëm për
përmbushjen e nevojave themelore dhe
kufiri i varfërisë së skajshme. Te dy kufjet e
varfërisë janë të bazuar në kufijtë e
varfërisë që janë llogaritur me herët në
vlerësimin e varfërisë (Banka Botërore
2005).
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Statistikat e Sportit 2011
(ASK Maj 2012)
Agjencia e Statistikave të Kosovës
përkatësisht Departamenti i Statistikave
Sociale që nga fillimi i vitit 2007 ka filluar të
publikoj të dhëna për Statistikat e Sportit në
Kosovë. Ky publikim përmban të dhënat
statistikore për vitin 2010 lidhur me aktivitete
sportive, numrin e sportistëve si dhe numrin
e të punësuarve ne Aeronautikë, Atletik,
Automobilizëm, Basketboll, Bjeshkatari, Bodi
-Bilding, Boks, Çiklizëm, Futboll, Hendboll,
Karate, Kick-Boks si dhe të dhëna tjera
Statistikore të sportit në nivel të vendit.

•

Statistikat e Kulturës 2011
(ASK, Tetor 2012)
Botimi i publikimit të statistikave të Kulturës
për vitin 2011 është botimi i shtatë me radhë
i publikuar nga Agjencioni i Statistikave të
Kosovës, përkatësisht nga Departamenti i
Statistikave Sociale. Burim i të dhënave të
statistikave te kulturës janë Drejtoratet e
Kulturës Rinis dhe Sportit
në nivele
komunale. Ky publikim përmban te dhëna
për vitin 2011, lidhur me aktivitetet kulturore
kinemave, Teatrove, Galerive, Muzeve,
Bibliotekave, Ansambleve si dhe përmban të
dhëna për numrin e të punësuarve nëpër
këto institucione.
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Statistikat e Arsimit 2011- 2012
(ASK, Tetor 2012)
Publikimi vjetor statistikor i Statistikave të
Arsimit për vitin 2011/2012, botuar nga
Agjencioni i Statistikave të Kosovës,
përkatësisht Departamenti i Statistikave
Sociale përmbant të dhëna statistikore për
Institucionet
parashkollor,
parafillor,
statistikat e arsimit fillor dhe arsimin e
mesëm te ulet në shkolla speciale, statistikat
e arsimit te mesëm te lartë në shkolla
speciale, statistikat e arsimit të mesëm të
lartë si dhe statistika për arsimin universitar.
Njësi raportuese për grumbullimin e të
dhënave janë çerdhet, parashkollorët, Shk.
Fill. dhe të mes. të ulta, Shk. Fill. dhe të
mes. të lartë, Universiteti i Prishtinës etj.

•

Statistikat e Arsimit për Çerdhe dhe
Parashkollor 2011-2012
(ASK, Qershor 2012)
Publikimi i te dhënave statistikore për
Statistikat e Arsimit për çerdhe dhe
parashkollor për vitin shkollor 2011/2012,
botuar nga Agjencioni i Statistikës se
Kosovës, përkatësisht Departamenti i
Statistikave Sociale si qellim kryesor ka të
ju ofroj institucioneve vendimmarrëse dhe
publikun e gjerë të dhëna statistikore te
arsimit për çerdhe dhe parashkollor, 3-6
vjeç. Ky publikim përmban te dhëna
statistikore për Institucionet parashkollore,
kopshte dhe çerdhe, si numrin e fëmijëve
të regjistruar sipas grupeve, moshës,
gjinisë, nacionalitetit.
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Statistikat e Arsimit të mesëm te lartë
2011-2012

(ASK, Gusht 2012)
Publikimi i të dhënave statistikore për
statistikat e Arsimit të Mesëm të Lartë për
vitin shkollor 2011/2012, botuar nga
Agjecioni i Statistikave të Kosovës,
përkatësisht Departamenti i Statistikave
Sociale si qëllim kryesor ka të ju ofroj
institucionet vendimmarrëse dhe publikut të
gjerë të dhëna
statistikore lidhur me
treguesit statistikor për arsimin për nivelin e
tretë të arsimit. Ky publikim përmban të
dhëna statistikore për arsimin e mesëm të
lartë në Republikën e Kosovës.

•

Statistikat për arsimin fillor dhe te mesëm
të ulët 2011-2012
(ASK, Shtator, 2012)
Publikimi i të dhënave statistikore për
Statistikat e Arsimit Fillor dhe të Mesem të
Ulëte për vitin shkollor 2011/2012, botuar
nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës,
përkatësisht Departamenti i statistikave
sociale, si qëllim kryesor ka t”iu ofroj
Institucioneve vendimmarrëse dhe publikut
të gjerë të dhëna statistikore gjithë
përfshirëse lidhur me treguesit statistikor të
arsimit për nivelin e dyte të arsimit fillor nga
klasa e parë (1) deri ne klasën e pestë (5) si
dhe të dhëna për arsimin fillor të mesëm të
ulëte nga klasa e gjashte (6) deri ne klasën
e nënte (9).
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Statistikat e jurisprudencës për personat
madhor 2011
(ASK, Qershor, 2012)
Agjensia e Statistikave te Kosovës (ASK),
Departamenti
i
Statistikave
Sociale,
Statistikat e krimeve ka filluar ti publikoj nga
viti 2003. Ky publikim përmban te dhëna për
vitin
2011
për
këta
tregues;
Personat madhor te akuzuar për vepër
penale sipas Gjykatave Komunale dhe të
Qarkut.
Personat madhor te dënuar për vepër
penalesipas Gjykatave Komunale dhe të
Qarkut si dhe
,
Personat e dënuar për kundërvajtje (sipas
Gjykatave komunale). Të dhënat janë të
publikuara në nivel të vendit.

•

Statistikat e jurisprudencës për persona të
mitur 2011
(ASK, korrik, 2012)
Agjensia e Statistikave te Kosovës (ASK),
përkatësisht Statistikat e Jurisprudencës,
publikon të dhëna të Jurisprudencës, me
synim që shfrytëzuesve të të dhënave t’iu
ofroj të dhëna statistikore gjithë përfshirëse.
Ky publikim përmban te dhëna për vitin 2011
për persona të mitur për këta tregues.
Personat e Mitur të akuzuar për vepra
penale sipas (Gjykatave Komunale dhe të
Qarkut).
Personat e Mitur te dënuar për vepër penale
sipas (Gjykatave Komunale dhe të Qarkut).
Të dhënat janë të publikuara në nivel të
vendit.
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Statistikat e Shëndetësisë 2011
(ASK, dhjetor, 2012)
Publikimi Statistikat e
Shëndetësisë në
Kosove për vitin 2011 përfshinë të dhënat
statistikore të shëndetësisë në sektorin
publik të Kosovës për vitin 2011. Burimi i të
dhënave është Instituti Kombëtar I
shëndetësisë si dhe Ministria e
Shëndetësisë. Ky publikim përmban këto të
dhëna:
Numrin
e
institucioneve
Shëndetësore, numrin e përgjithshëm të
punësuarve në shëndetësi, kualifikimet
shkollore, kualifikimet sipas gjinisë dhe sipas
përbërjes etnike. Numrin e të punësuarve në
QMF etj.

•

Rezultatet e Anketës së Buxhetit të
Ekonomive Familjare 2011
(ASK, Qershor, 2012)
Agjencioni Statistikor i Kosovës (ASK),
përkatësisht Departamenti i Statistikave
Sociale ka filluar të zhvilloj Anketën mbi
buxhetin e ekonomive familjare (ABEF),
nga viti 2002. Qëllimi i publikimit të
rezultateve të Anketës së buxhetit të
ekonomive familjare 2011, është që të
ofrojë të dhëna statistikore lidhur me te
ardhurat, konsumin si dhe të dhënat
statistikore për çështjet tjera te ngjashme
që kanë të bëjnë me standardin jetësor të
ekonomive familjare në Kosovë. Në këtë
publikim janë paraqitur rezultatet në formë
përmbledhëse për konsumin, shpenzimet
dhe të ardhurat e ekonomive familjare për
periudhat 2009-2011.
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