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 Katalogu i Publikimeve 2015 

    (ASK, Mars,  2016)    
 

"Katalogu i Publikimeve 2015" që publikon ASK ka për qëllim 
prezantimin figurativ dhe përmbajtjesor të të gjitha publikimeve të 
përgatitura dhe edituara nga ASK-ja. Këto publikime pasqyrojnë një 
realitet të qartë të zhvillimit nga fushat relevante,prezantojnë politikat 
përmbajtësore të gjendjes ekonomike,demografike,vitale,sociale,eduk-
ative dhe bujqësore të Kosovës. Katalogu në fjalë përmban të dhëna 
për publikimet e edituara gjatë vitin 2016.  

 

 

 Kosova në Shifra 2015 
      (ASK, Shator, 2016) 

 

Publikimi ”Kosova në shifra 2015” është publikim statistikor horizontal. 

Publikimi përmban statistika administrative dhe hulumtuese të përfituara nga 

anketat e fushave më më rëndësi statistikore. Publikimi në  fjalë  prezanton të  
dhënat themelore statistikore mbi gjendjen socio-ekonomike, demografike dhe 
bujqësore të  Kosovës. Të  dhënat e publikuara janë të vlefshme për vitin 2015. 
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 Fletëpalosja e ASK-së 

(ASK, Dhjetor, 2016)                            
 

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. 

S T A T I S T I K A T  E  P Ë R G J I T H S H M E  

 

  Buletini Tremujor, TM4-2016 

(ASK, Janar, 2017)  

                    
 

Publikimi ”Buletini Tremujor janar 2016” është publikim statistikor 
horizontal me statistika  të shumë fushave. Të dhënat të prezantuara në 
këtë publikim , vijnë nga anketat e hulumtimeve të Agjencionit të 
Statistikes se Kosoves (Ask-së), nga Ministirit e Kosovës, KEK-u, si dhe 
na burime të jera. Të dhënat e publikuara janë për tremujorin e katërt të 
vitit 2015.     
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  Buletini Tremujor, TM1 - 2016 

   (ASK, Prill, 2016) 

      
 

Publikimi ”Buletini Tremujor, TM1-2016”, 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  dhëna prej viti 2012, deri në tremujorin e parë  të vitit 2016.     

 

 

 Buletini Tremujor, TM2 -  2016 

      (ASK, Korrik, 2016)  

                
Publikimi ”Buletini Tremujor, TM2 - 2016” 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 
prej vitit  2012, deri në tremujorin e dyte të vitit 2016.     
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   Buletini Tremujor, TM3 - 2016 

       (ASK, Tetor,2016)                           
 

Publikimi ”Buletini tremujor, TM3-2016”, 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 
prej vitit  2012, deri në tremujorin e tretë të vitit 2016.     

 

 Vjetari Statestikor i Republikës së 

       Kosovës, 2016     (ASK, Qershor, 2016) 

 
Vjetari Statistikor i Republikes se Kosoves 2016, eshte nje nga botimet 
me te vecanta dhe me te rendesishme per Agjencine e Statistikave të 
Kosovës. Në këtë vjetar janë përmbledhur shumë të dhëna të 
rëndësishme statistikore në seri të ndryshme kohore, që kanë të bëjnë 
me Kosovën. Informacionet statistikore, të cilat janë të paraqitura në 
Vjetarin Statistikor, janë produkt I përgatitur në bazë të eksperiencës, 
bashkepunimit me shfrytezuesit dhe gatishmërisë së ASK-se, për t’iu 
pergjigjur në kohe dhe me cilësi kërkesave të përdoruesve. 



 

 9 

 

 Indeksi i çmimeve të inputeve dhe çmimeve në bujqësi 
(TM4-2015 )   ( ASK, Shkurt, 2016)   

 

Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të 
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në 
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të artikujve 
(rreth 15 inpute). Aktualisht grumbullohen çmimet për 68 inpute të 
ndryshme bujqësore. Për të ardhmen planifikohet rritja e numrit të in-
puteve bujqësore. Ky është publikimi i njëzetë e pestë mbi Indeksin e 
çmimeve të inputeve bujqësore përgatitur nga Agjencioni i Statistikës 
së Kosovës.  

 

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimeve në  

     Bujqësi TM1 - 2016    (ASK, Maj, 2016)    

 

Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të 
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në 
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të artikujve, me 
ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është rrit edhe numri 
i inputeve. Aktualisht grumbullohen çmimet për 77 inpute të ndryshme 
bujqësore . 

S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  
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 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  

  

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimeve 
në Bujqësi TM2 - 2016  ( ASK, Gusht, 2016)   

 
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të 
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në 
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të 
artikujve ,me ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është 
rrit edhe numri i inputeve. Aktualisht grumbullohen çmimet për 77 in-
pute të ndryshme bujqësore . 

 

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimeve në  
Bujqësi TM3 - 2016     ( ASK, Nëntor, 2016)   

 
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të 
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në 
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të 
artikujve ,me ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është 
rrit edhe numri i inputeve. Aktualisht grumbullohen çmimet për 77 in-
pute të ndryshme bujqësore.  Ky është publikimi i njëzet e katërt mbi 
Indeksin e çmimeve të inputeve dhe Çmimet mesatare absolute të in-
puteve bujqësore përgatitur nga Agjencioni i Statistikës së Kosovës . 



 

 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  
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 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimeve në 
Bujqësi 2010 - 2015 (2010=100)    ( ASK, Shkurt, 2016)                            

           
Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statisti-
kave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për 
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim 
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndërrimin e vitit bazik nga viti 2003 
=100 në vitin bazik 2005=100 çmimet janë grumbulluar për 64 pro-
dhime të ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndërrimin e vitit bazik nga 
2005=100 ne vitin bazik 2010=100 çmimet grumbullohen për 67 pro-
dhime te ndryshme bujqësore Qëllimi i Indeksit të prodhimeve të çmi-
meve është për të matur lëvizjet e çmimeve për prodhimet e shitura 
nga fermeri.   

 

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimeve në Bujqësi 
2010 - 2015   (2010=100)       (ASK, Shkurt, 2016)   

     

 

Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të 
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në 
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të 
artikujve ,me ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është 
rrit edhe numri i inputeve (nga 15 në 23 inpute). Aktualisht grumbull-
ohen çmimet për 77 inpute të ndryshme bujqësore. Në këtë publikim, 
janë paraqitur Indeksi i çmimeve të inputeve dhe çmimet për disa in-
pute kryesore bujqësore.  



 

 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  
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 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimeve në 
Bujqësi TM4 - 2015   (ASK, Shkurt, 2016)    

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës ka filluar të grumbulloj të dhëna për 
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim 
numri i artikujve ishte i kufizuar. Aktualisht çmimet grumbullohen për 64 
prodhime të ndryshme bujqësore. Në të ardhmen është planifikuar të 
rritet numri i prodhimeve çmimet e të cilave do të monitorohen dhe do 
të plotësohen me indeksin e çmimeve të inputeve. Ky është publikimi i 
tridhjetë e tretë mbi indeksin e çmimeve të prodhimeve bujqësore dhe 
çmimet mesatare absolute të prodhimeve bujqësore përgatitur nga 
Agjencia e Statistikave të Kosovës.  

 

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimeve në 
Bujqësi TM1 - 2016     (ASK, Prill, 2016)    

 
 Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statisti-
kave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për 
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim 
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndrrrimin e vitit bazik nga viti 2003 
në vitin bazik 2005 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime të 
ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndrrimmin e vitit bazik nga 2005 ne 
vitin bazik 2010 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme 
bujqësore Qëllimi i Indeksit të prodhimeve është për të matur lëvizjet e 
çmimeve për prodhimet e shitura nga fermeri.Plani për të ardhmen 
është që të rritet numri i produkteve. 



 

 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  
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 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimeve në 
Bujqësi TM2 - 2016 (ASK, Gusht, 2016)    

  

Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statisti-
kave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për 
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim 
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndrrrimin e vitit bazik nga viti 2003 
në vitin bazik 2005 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime të 
ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndrrimmin e vitit bazik nga 2005 ne 
vitin bazik 2010 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme 
bujqësore. Plani për të ardhmen është që të rritet numri i produkteve.  

  

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Çmimeve në 
Bujqësi TM3 - 2016   (ASK, Nëntor, 2016)    

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statisti-
kave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për 
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim 
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndrrrimin e vitit bazik nga viti 2003 
në vitin bazik 2005 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime të 
ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndrrimmin e vitit bazik nga 2005 ne 
vitin bazik 2010 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme 
bujqësore. Plani për të ardhmen është që të rritet numri i produkteve.  



 

 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  

  

 Anketa e Mbeturinave Industriale 2015 
            (ASK, Dhjetor, 2016)    

Ky është publikimi i katër me radhë që Agjencia e Statistikave të Koso-
vës ka organizuar dhe realizuar për statistikat e mbeturinave nga indus-
tria sipas NACE Rev.2. Objektivi kryesor i këtij studimi është që të 
ofrojë të dhëna për mbeturinat nga sektor të ndryshëm të industrisë në 
Kosovë. Rezultatet e paraqitura në këtë botim janë burim i rëndësishëm 
statistikorë për mbeturinat e gjeneruara dhe përpunuara nga sektorët e 
industrisë siç janë: B, C, D, E, F, G-U.  

 

 Anketa e Mbeturinave Komunale 2015 
            (ASK, Nëntor, 2016)    

Agjencia e Statistikave të Kosovës, konkretisht Departamenti i Statisti-
kave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka organizuar dhe realizuar Anketën e 
mbeturinave komunale për vitin 2014, si anketë e rregullt vjetore. Qëlli-
mi i kësaj ankete është që të siguroj të dhëna statistikore të qëndruesh-
me për sektorin e mbeturinave komunale në Kosovë. Rezultatet e pre-
zantuara në këtë publikim ofrojnë një burim të rëndësishëm statistikor 
për gjendjen e tanishme të këtij sektori.  
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 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  

  

 Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 2015 
            (ASK, Tetor, 2016)    

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës, përkatësisht Departamenti i Statisti-
kave të Bujqësisë dhe Mjedisit, për herë të parë ka realizuar Anketën e 
Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2015. Qëllimi i këtij hulumtimi është që 
të sigurohen të dhëna të qëndrueshme statistikore për sektorin e 
mbeturinave në Kosovë. Rezultatet e paraqitura në këtë publikim 
ofrojnë burim të rëndësishëm statistikor të gjendjes aktuale të këtij 
sektori. Të gjitha instrumentet statistikore që janë përdorur për realiz-
imin e anketës janë në përputhje me rregulloret dhe rekomandimet e BE
-së, duke përfshirë Ligjin për Mbeturinat në Kosovë (Nr. 02/L-30).  
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 Gazrat serrë 2015        

        (ASK, Shkurt, 2016)    

Agjencia e Statistikave të Kosovës, gjegjësisht Departamenti i 
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, realizoi publikimin e Emetimit të 
Gazrave Serrë në Kosovë 2016. Qëllimi i këtij raporti është që të 
sigurojë të dhëna të qëndrueshme statistikore për emetimin e gazrave 
serrë (GS) nga sektorët e ndryshëm në Kosovë. 

Rezultatet e paraqitura në këtë publikim ofrojnë burim të rëndësishëm 
statistikor të gjendjes aktuale të emetimeve të GS-ve nga sektorë të tillë 
si; energjisë, bujqësisë dhe mbeturinave. 



 

 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  
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 Statistikat e Ujrave  në Kosovë, 2015 

      (ASK, Mars, 2016)    

 
Ky është publikimi i parë i Statistikave të Ujërave, i publikuar nga 
Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky publikim ka për qëllim informimin 
statistikor gjithëpërfshirës të burimeve ujore në Kosovë. Në mënyrë 
modeste, publikimi synon të kontribuojë në krijimin e një informacioni të 
qëndrueshëm mbi gjendjen  e Ujërave në Kosovë. Publikimi është 
bazuar në Ligjin e Statistikave Zyrtare Nr 04/L-036, Ligjin e Ujërave të 
Kosovës Nr.04/L-143, 2013  dhe Pyetësorin e Eurostatit (Pyetësori i 
përbashkët/Ujërat e Brendshem /JQIW 2014). 
ASK falënderon për bashkepunim institucionet të cilat merren me 
monitorimin dhe menaxhimin  e ujërave në Kosove.  

 

 Kulturat e Arave në Republikën e Kosovës, 2014  

       (ASK, Nëntor 2016) 

Publikimi “Kulturat e arave në Kosovë 2014” është publikimi i dytë me 
radhë, që përfshin kryesisht të dhënat nga Regjistrimi i Bujqësisë 2014. 
Por, në këtë publikim janë prezantuar edhe të dhënat për subvencionet 
dhe grantet investive në bujqësi, të dhënat nga anketat e ekonomive 
shtëpiake bujqësore, si dhe disa të dhëna nga Organizata për Bujqësi 
dhe Ushqim e Kombeve të Bashkuara (FAO). Qëllimi i këtij publikimi 
është që: t’u prezantohet të gjithë përdoruesve gjendja reale e prodhi-
mit të kulturave të arave në Kosovë; ta identifikojë ndonjë problem, që 
ndikon në luhatjet në prodhim; dhe, të ofrojë zgjidhje e masa konkrete 
për kapërcimin e tyre në të ardhmen.  



 

 S T A T I S T I K A T  E  B U J Q Ë S I S Ë  

 

 Anketa e Ekonomive Bujqësore, 2015   

    (ASK, Shtator, 2016)    

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) realizon Anketën e 
Ekonomive Bujqësore (AEB) në baza vjetore, që nga vitit 2004. Ky 
është publikimi i parë i realizimit të AEB-së sipas metodologjisë së har-
monizuar me metodologjinë e Eurostatit (pyetësori, udhëzuesi, defini-
cionet), e cila mundëson krahasueshmërinë ndërkombëtare të të 
dhënave. Qëllimi i kësaj ankete është që të sigurohen të dhëna statis-
tikore për sektorin e bujqësisë në Kosovë. Rezultatet e Anketës së 
Ekonomive Bujqësore 2015, të prezantuara në këtë publikim, ofrojnë 
një burim të rëndësishëm të informatave mbi gjendjen e tanishme të 
bujqësisë në Kosovë (për periudhën referuese të anketës).  
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 Llogaritë Ekonomike për Bujqësi  2015 

     (ASK, Nëntor, 2016)     
 

Ky është publikimi i shtatë i Llogarive Ekonomike për Bujqësi (LLEB), 
përgatitur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht 
nga Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit. Publikimi 
përfshin të dhëna për vitin 2015. Burimet kryesore të të dhënave për 
përpilimin e Llogarive Ekonomike për Bujqësi janë dy anketat e kryera 
në Agjencinë e Statistikave të Kosovës: Anketa e Ekonomive 
Shtëpiake Bujqësore (AESHB) dhe Statistikat e Çmimeve në Bujqësi 
(SÇB). Burime të tjera të të dhënave janë: Regjistrimi i Bujqësisë, 
Shërbimet Veterinare dhe të dhënat administrative nga Ministria e Bu-
jqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.  



 

 

 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit  IÇK  

  Dhjetor 2015    (ASK, Janar, 2016) 

 
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 të 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-dhjetor 2015. 

  

 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit IHÇK  

  Janar 2016     (ASK, Shkurt, 2016) 

 
           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 të 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 2016. 
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S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  



 

   S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit  IÇK  

  Mars 2016       (ASK, Prill, 2016) 
 

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 2015. 

 

 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit  IÇK 

  Shkurt 2016  (ASK, Mars, 2016) 

 
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 2016. 
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 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit IHÇK 

      Maj 2016   (ASK, Qershor, 2016) 

 
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 2016. 

   S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

  Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit HÇK  

       Prill 2016    (ASK,  Maj,  2016) 

 
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-Prill2016. 
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   S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

  Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit  IÇK  

       Qershor 2016  (ASK, Korrik, 2016) 

 
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 2016. 

 

  Indeksi i Çmimit të Konsumit  IÇK  

       Korrik  2016     (ASK, Gusht, 2016) 

 
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 2016. 
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit IÇK 

     Gusht  2016  (ASK, Shtator, 2016) 

 
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 2016. 

  Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit IÇK  

      Shtator 2016     (ASK, Tetor, 2016) 

       
           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 2016. 



 

 

  Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit IHÇK  

       Tetor 2016   (ASK, Nëntor, 2016) 

 
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 2016. 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  
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  Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit IHÇK  

       Nëntor 2016   (ASK, Dhjetor, 2016) 

 
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 2016. 



 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit 2015 

           (ASK, Qershor, 2016) 
 

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe 
Llogarive Kombetare ka pergatitur publikimin e rregullt vjetor të Indeksit 
të Çmimeve të Konsumit(IÇK)që të ofroj të dhëna serike statistikore të 
ndryshme të çmimeve të konsumit prej muajit maj 2002 - dhjetor 
2014.Ky publikim është edhe si rezultat i krijimit të serive kohore mbi 
dinamikën dhe krahasushmërin e çmimeve. Ky parametër statestikor 
ka një rëndësi te veqantë për rrjedhat ekonomike financiare të vendit, 
zhvillimin e politikave financiare, matjen e standardit jetesës, 
harmonizimin e të ardhurave personale, arkullimin tregtar e tjerë. 
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  Indeksi i Çmimeve të Importit TM4 – 2015  

       (ASK, Mars, 2016) 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statis-

tikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin 

e Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan 

të mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe 

mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në 

shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i 

katërt 2015. Publikimi përmban tabelën e Indeksit të Çmimeve të Importit 

në Kosovë në bazë tremujore. 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

  Indeksi i Çmimeve të Importit TM1 – 2016  

       (ASK, Qershor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statisti-

kave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin e 

Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan të 

mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe 

mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në 

shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i 

katërt 2015. Publikimi përmban tabelën e Indeksit të Çmimeve të Importit 

në Kosovë në bazë tremujore.  
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  Indeksi i Çmimeve të Importit TM2 – 2016 

       (ASK, Shtator, 2016) 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statisti-

kave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin e 

Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan të 

mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe 

mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në 

shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i 

katërt 2015. Publikimi përmban tabelën e Indeksit të Çmimeve të Importit 

në Kosovë në bazë tremujore.  

 

  Indeksi i Çmimeve të Importit TM3 – 2016  

       (ASK, Dhjetor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statisti-

kave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin e 

Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan të 

mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe 

mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në 

shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i 

katërt 2015. Publikimi përmban tabelën e Indeksit të Çmimeve të Importit 

në Kosovë në bazë tremujore.  

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

26 



 

 

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve  (IÇP) TM4 - 2015    

      (ASK, Mars  2016) 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e 

çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e pro-

dhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më 

ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen 

vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë moni-

torimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe 

vjetore. IÇP - Indeksi i çmimeve të prodhimit është në përputhshmëri me 

Klasifikimin Standard të Veprimtarive sipas NACE rev.2, bazuar në 

“Reregulloren Nr.11/2013 neni 7 për implementimin e standartit për klas-

ifikimin e veprimtarive” .  

 

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve  (IÇP)  

     TM1 - 2016     (ASK, Qershor 2015) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e 

çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e pro-

dhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më 

ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen 

vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë moni-

torimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe 

vjetore. IÇP - Indeksi i çmimeve të prodhimit është në përputhshmëri me 

Klasifikimin Standard të Veprimtarive sipas NACE rev.2, bazuar në 

“Reregulloren Nr.11/2013 neni 7 për implementimin e standartit për klas-

ifikimin e veprimtarive” . 
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   S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  



 

   S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve (IÇP) 

      TM2 - 2016   (ASK, Shtator, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e 

çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e pro-

dhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më 

ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen 

vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë moni-

torimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe 

vjetore. IÇP - Indeksi i çmimeve të prodhimit është në përputhshmëri me 

Klasifikimin Standard të Veprimtarive sipas NACE rev.2, bazuar në 

“Reregulloren Nr.11/2013 neni 7 për implementimin e standartit për klas-

ifikimin e veprimtarive” . 

 

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve  (IÇP)  

      TM3 - 2016    (ASK, Dhjetor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e 

çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e pro-

dhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më 

ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen 

vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë moni-

torimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe 

vjetore. IÇP - Indeksi i çmimeve të prodhimit është në përputhshmëri me 

Klasifikimin Standard të Veprimtarive sipas NACE rev.2, bazuar në 

“Reregulloren Nr.11/2013 neni 7 për implementimin e standartit për klas-

ifikimin e veprimtarive” . 
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   S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM4 - 2015   

      (ASK, Mars, 2016) 

 

Indeksi i tërësishëm i kostos të ndërtimit (IKN) në Kosovë po ashtu ka 
një rënie prej -1.4% në tremujorin e katër të vitit 2015 krahasuar me 
tremujorin e tretë të vitit 2015 Rënia e indeksit të çmimeve të kostos të 
ndërtimit është vërejtur te disa kategori si: rënia e çmimeve për -1.1% të 
materialet ndërtimore që ndikuan me -0.7%. Rënie e theksuar e çmi-
meve vërehet të transporti me -20% me nje ndikim prej -0.8% në in-
deksin e tërsishem .  

 

 Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM1 - 2016  

     (ASK, Qershor, 2016) 

 
Indeksi i tërësishëm i kostos së ndërtimit (IKN) në Kosovë është rritë 
për 0.5 për qind në tremujorin e dytë të vitit 2015 krahasuar me tremu-
jorin e parë të vitit 2015. Krahasuar me periudhën e njëjte të vitit para-
prak (tm 2 2014), IKN-it po ashtu është rritë për 0.4 për qind. Indeksi i 
tërësishëm i kostos së ndërtimit (IKN) në Kosovë është rritë për 0.5 për 
qind në tremujorin e dytë të vitit 2015 krahasuar me tremujorin e parë të 
vitit 2015. Ngritje e Indeksit të çmimeve të kostos të ndërtimit është 
vërejtur te disa kategori si: Ngritje e çmimeve për 4.2% ishte te pagat 
me një ndikim prej 0.7 për qind, te energjia çmimet u ngritën për 0.6 % 
pa ndonjë ndikim të theksuar në IKN-it.  

29 



 

 

 Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM2 - 2016  

      (ASK, Shtator, 2016) 

 
Indeksi i tërësishëm i kostos së ndërtimit (IKN) në Kosovë është rritë 
për 0.5 për qind në tremujorin e dytë të vitit 2015 krahasuar me tremu-
jorin e parë të vitit 2015. Krahasuar me periudhën e njëjte të vitit para-
prak (tm 2 2014), IKN-it po ashtu është rritë për 0.4 për qind. Indeksi i 
tërësishëm i kostos së ndërtimit (IKN) në Kosovë është rritë për 0.5 për 
qind në tremujorin e dytë të vitit 2015 krahasuar me tremujorin e parë të 
vitit 2015. Ngritje e Indeksit të çmimeve të kostos të ndërtimit është 
vërejtur te disa kategori si: Ngritje e çmimeve për 4.2% ishte te pagat 
me një ndikim prej 0.7 për qind, te energjia çmimet u ngritën për 0.6 % 
pa ndonjë ndikim të theksuar në IKN-it.  

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM3 - 2016  

     (ASK, Dhjetor, 2016) 

 
Indeksi i tërësishëm i kostos të ndërtimit në Kosovë (IKN) u ngrit për 
0.2% në tremujorin e tretë TM3 2016 krahasuar me TM2 
2016 .Krahasura me TM3 2015 indeksi i kostos së ndërtimit pësoi rënie 
me nje mesatare pre -1.9% . Tremujori i dytë 2016- Tremujori i tretë 
2016 0.2 % Indeksi i tërësishëm i kostos të ndërtimit në Kosovë (IKN) u 
ngrit për 0.2% në tremujorin e tretë TM3 2016 krahasuar me TM2 
2016 . Rritiet më të madhe ishin të kategoria e energjisë prej (0.7%), 
materialet hidrosanitare (0.7%) , makineritë (0.5%), materialet elektrike 
(0.3%) , materialet ndertimore (0.2%) dhe kostot e tjera ( 0.1%).  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit  

      TM3 - 2015  (ASK, Maj, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Bruto Produktin 
Vendor (BPV) për TM3 2015 sipas qasjes së prodhimit dhe shpenzi-
meve me çmime aktuale dhe me çmime të periudhës përkatëse të vitit 
paraprak, bazuar në metodologjinë ESA 2010. BPV në TM3 të vitit 
2015 shënon rritje reale për 4.0%,në krahasim me TM3 të vitit para-
prak. Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: 
Ndërtimtaria 25.8, Industria nxjerrëse, 20.5%, Hotelet dhe restorantet 
17.1%, ndërsa rënie kishte në Administratën publike (7.3%). BPV sipas 
qasjes së shpenzimeve ka pasur rritje veçanërisht në Formimi i bruto 
kapitalit me 23.4 %, ndërsa rënie shënuan Shpenzimet e konsumit final 
të Qeverisë (6.3 %).  

  

 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit  

      TM4 - 2015   (ASK, Maj, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Bruto Produktin 
Vendor (BPV) për TM4 2015 sipas qasjes së prodhimit dhe shpenzi-
meve me çmime aktuale dhe me BPV në TM4 të vitit 2015 shënon rritje 
reale për 5.0%. në krahasim me TM4 të vitit paraprak. Rritja reale e 
BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është si vijon: Bujqësia, Gjuetia, 
Pylltaria dhe Peshkimi me 2.8%, Industria nxjerrëse 2.3% Ndërtimtaria 
me 25.6%, Industria përpunuese me 0.6%, Tregtia me shumicë dhe 
pakicë riparimi i automjeteve dhe motoçikletave me 6.0%, Hotelet dhe 
restorantet me 10.3%, Afarizmi me pasuri të patundshme me 
0.2%,Transporti dhe magazinimi 8.6%, Furnizimi me energji elektrike, 
gaz, ujë 7.6%. Rënie shënuan: Administrimi publik1 (7.3%)  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit  

      TM1 - 2016  (ASK, Korrik, 2016) 

 
Agjencia e Statistikave te Kosovë (ASK) ka publikuar “Bruto Produktin 
Vendor” (BPV) për tremujorin e parë 2016 sipas aktiviteteve ekonomike 
dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. BPV 
në TM1 të vitit 2016 shënon rritje reale për 3.8% në krahasim me TM1 
të vitit 2015. Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është 
si vijon: Hotelet dhe restorantet me 14.0%, ndërtimtaria 8.2%, shërbi-
met tjera 3.5%, transporti dhe magazinimi me 3.3%, tregtia me shu-
micë dhe pakicë 3.1%, Furnizimi me energji elektrikë, ujë dhe trajtimi i 
mbeturinave 2.4%, aktivitetet financiare dhe te sigurimit 2.2%, dhe te 
tjerat me një rritje me te vogël. 

 

 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit  

      TM2 - 2016  (ASK, Tetor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave te Kosovës (ASK) ka publikuar “Bruto Produktin 
Vendor” (BPV) për tremujorin e dytë 2016 sipas aktiviteteve ekonomike 
dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. BPV 
në TM2 të vitit 2016 shënon rritje reale për 3.3% në krahasim me TM2 
të vitit 2015. Rritja reale e BPV-së sipas aktiviteteve ekonomike është 
si vijon: Transporti dhe magazinimi me 10.9%, hotelet dhe restorantet 
me 7.8%, aktivitetet financiare dhe te sigurimit 5.1%, furnizimi me ener-
gji elektrikë, ujë dhe trajtimi i mbeturinave 4.8%, tregtia me shumicë 
dhe pakicë 4.6%, ndërtimtaria 4.0%, bujqesia, gjuetia, pylltaria 2.0%; 
ndërsa rënie reale kishte në të dhënat e afarizmit me pasuri të 
patundshme (4.9%), Industrisë nxjerrëse (2.1 %), administrimi publik 

(1.1%), industria përpunuese (1.0 %).  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit  

       TM3 - 2016  (ASK, Dhjetor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave te Kosovës (ASK) ka publikuar “Bruto Produktin 
Vendor” (BPV) për tremujorin e tretë 2016 sipas aktiviteteve ekonomike 
dhe me qasjen e shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. 
Agjencia e Statistikave te Kosovës konsideron si një arritje e madhe, 
pasi qe për here te pare publikohet BPV-ja tremujore në afatin kohor 
prej T+90 ditë. BPV në TM3 të vitit 2016 shënon rritje reale për 3.8% 
në krahasim me TM3 të vitit 2015. Rritja reale e BPV-së sipas aktivite-
teve ekonomike është si vijon: Industria nxjerrëse me 9.6%, aktivitetet 
financiare dhe te sigurimit 9.3%, hotelet dhe restorantet me 7.5%, 
tregtia me shumicë dhe pakicë 4.9%, bujqesia, gjuetia, pylltaria 0.7%, 
shërbime te tjera me 0.5% dhe afarizmit me pasuri të patundshme me 
0.1%; ndërsa rënie reale kishte në të dhënat e ndërtimtaria (4.0%), fur-
nizimi me energji elektrikë, ujë dhe trajtimi i mbeturinave (3.3%), indus-
tria përpunuese (2.2 %), administrimi publik (0.9%) dhe Transporti dhe 
magazinimi me (0.5%).  

  BPV me Qasjen e Shpenzimeve 2015  

      (ASK, Nëntor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave te Kosovë (ASK) publikon te dhënat e Bruto 
Produktit Vendor (BPV) për vitin 2015 sipas aktiviteteve ekonomike dhe 
me qasjen e shpenzimeve bazuar në ESA2010. BPV me çmime aktuale 
në vitin 2015 ishte 5,807.0 milion euro. Rritja reale në vitin 2015 ne kra-
hasim me vitin 2014, ishte 4.1% BPV për kokë banori për vitin 2015 
ishte 3277 euro . 
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

  BPV me Qasjen e Prodhimit dhe shpenzimeve 2015   
(ASK, Nëntor, 2016) 

 
 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i 
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka përgatitur pub-
likimin e Llogarive Qeveritare të Kosovës 2008 – 2014. Ky botim para-
qet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj 
periudhe. ASK-ja i është mirënjohës Ministrisë së Financave – Departa-
menti i Thesarit, Trustit të Kursimeve Pensionale të Kosovës (TKPK) për 
ofrimin e të dhënave në lidhje me këtë publikim.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e tregtisë së jashtme           

      Janar, 2016    (ASK, Shkurt, 2016) 
 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Kor-
poratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para 
paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto 
publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të 
përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim 
ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më parë.  

  

 Statistikat e tregtisë së jashtme Dhjetor 2015    

      (ASK, Janar, 2015) 

 

     Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat 
për Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e 
Jashtme është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës. 
Të dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 
2001. Të gjitha këto publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake 
dhe për arsye të përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat 
në këtë publikim ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më 
parë.  Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të 
dhënat për Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë 
e Jashtme është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Koso-
vës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të 
dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e tregtisë së jashtme   

      Shkurt 2016  (ASK, Mars, 2016) 

 
Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime 

kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të va-

zhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  

  Statistikat e tregtisë së jashtme          

      Mars 2016     (ASK, Prill, 2016) 
 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime 

kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të va-

zhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Statistikat e Tregtisë së Jashtme            

       Prill 2016   (ASK, Maj,  2016) 
 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Kor-
poratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para 
paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto 
publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të 
përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim 
ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më parë.  

  

 Statistikat e tregtisë së jashtme     

      Maj 2015    (ASK, Qershor,  2016) 

      
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime 

kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të va-

zhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Statistikat e tregtisë së jashtme Qershor 2016   

      (ASK, Korrik, 2016) 

 

 Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publiki-

me kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të 

vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  

 

 Statistikat e tregtisë së jashtme    

       Korrik 2016   (ASK, Gusht, 2016) 

 
Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publiki-

me kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të 

vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  
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    S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e tregtisë së jashtme Gusht 2016 

      (ASK, Shtator, 2016) 
 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Kor-
poratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para 
paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto 
publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të 
përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim 
ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më parë.  

   

 Statistikat e tregtisë së jashtme        

       Shtator 2016   (ASK, Tetor,  2016) 

 
Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime 

kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të 

vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e tregtisë së jashtme Tetor 2016  

       (ASK, Nëntor, 2016) 
 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Kor-
poratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para 
paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto 
publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të 
përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim 
ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më parë.  
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 Statistikat e tregtisë së jashtme    

   Nëntor 2016  (ASK, Dhjetor, 2016) 
 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për 

Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme 

është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korpo-

ratës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para para-

prake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime 

kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të va-

zhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të 

dhënat paraprake të publikuara më parë.  



 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Statistikat e Tregtisë së Jashtme  2015  

        (Ask Qershor 2015) 

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat 
për Importin e Kosovës që nga viti 2002. Publikimi për tregtinë e 
jashtme është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës 
dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat 
në këtë publikim ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara për 
vitin 2015. Ky publikim vjetor përmban 23 tabela për Tregtinë e 
Jashtme të Kosovës, me disa krahasime për vitet 2014- 2015. Këto 
tabela kanë të bëjnë me importin dhe eksportin sipas qarkullimit të 
mallrave, seksioneve, vendeve, pikave kufitare, artikujve. Importet janë 
paraqitur sipas vendit të origjinës së mallit.  

 

 Bilanci i energjisë në Kosovë           

    TM4 - 2015       (ASK, Shkurt, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 

dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e 

energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin dhe eksportin 

e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore 

për tremujorin e katërt të vitit 2015. Burimet e të dhënave të shfrytëzuara 

janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Kompania Kosovare për Dis-

tribuim dhe Furnizim me Energji elektrike KEDS dhe Statistikat e Tregtisë 

së Jashtme. Duke u bazuar në kërkesa të vazhdueshme nga shfrytëzues të 

ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm dhe në bazë të indikatorëve që 

publikon EUROSTAT-i për statistika energjetike, kemi prezantuar të dhëna 

me interes.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Bilanci i energjisë në Kosovë TM1 - 2016    

      (ASK, Maj, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe kon-
sumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin 
dhe eksportin e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të 
dhëna statistikore për tremujorin e parë të vitit 2016. Burimet e të 
dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), 
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike 
KEDS dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme.  

 

 Bilanci i energjisë në Kosovë TM2 - 2016    

      (ASK, Gusht, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe kon-
sumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin 
dhe eksportin e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të 
dhëna statistikore për tremujorin e dytë të vitit 2016. Burimet e të 
dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), 
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike 
KESCO dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

 Bilanci i energjisë në Kosovë TM3 - 2016   

      (ASK, Nëntor, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe kon-
sumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin 
dhe eksportin e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të 
dhëna statistikore për tremujorin e tretë të vitit 2016. Burimet e të 
dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), 
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike 
KESCO dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme. Duke u bazuar në kërke-
sa të vazhdueshme nga shfrytëzues të ndryshëm të brendshëm dhe të 
jashtëm dhe në bazë të indikatorëve që publikon EUROSTAT-i për 
statistika energjetike, kemi prezantuar të dhëna me interes.  
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 Bilanci i Energjisë në Kosovë  2015  
             (ASK, Gusht, 2016) 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur Balancën 
Vjetore të Energjisë në Republikën e Kosovës për vitin 2015. Duke u 
bazuar në kërkesa të vazhdueshme nga shfrytëzues të ndryshëm të 
brendshëm dhe të jashtëm dhe në bazë të indikatorëve që publikon EU-
ROSTAT-i për statistika energjetike, kemi prezantuar të dhëna me inter-
es. Publikimi do të shërbejë si bazë e dobishme referuese për të gjithë 
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të ASK-së dhe do të shërbejë si 
informacion i dobishëm dhe relevant ekonomik për Kosovën. Të gjitha 
komentet dhe propozimet nga ana e shfrytëzuesve të këtyre të dhënave 

do të pranohen me kënaqësi dhe janë të mirëseardhura.  



 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e hotelerisë TM4 - 2015     

      (ASK, Mars, 2016) 
 

  Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i 
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare në vitin 2008 ka 
filluar me hulumtimin për veprimtarinë 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 statis-
tikore nga aktiviteti i hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër i të dhënave 
është Ministria për Tregti dhe Industri (MTI), Departamenti i Hotelerisë 
dhe Turizmit. ASK-ja, gjegjësisht DSE 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 paraqet të dhëna statistikore për TM4 të vitit 2015. 

  

 Statistikat e hotelerisë  

     TM1 - 2016    (ASK, Qershor, 2016) 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i 
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare në vitin 2008 ka 
filluar me hulumtimin për veprimtarinë 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 statis-
tikore nga aktiviteti i hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër i të dhënave 
është Ministria për Tregti dhe Industri (MTI), Departamenti i Hotelerisë 
dhe Turizmit.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e hotelerisë 

     TM2 - 2016      (ASK, Shtator, 2016) 
         

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i 
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare në vitin 2008 ka filluar 
me hulumtimin për veprimtarinë hoteliere në Kosovë. Gjatë vitit 2009 
ASK-ja ka filluar me publikimet e hotelerisë në baza tre mujore. Ky pub-
likim statistikor paraqet një përmbledhje të të dhënave statistikore nga 
aktiviteti i hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër i të dhënave është Minis-
tria për Tregti dhe Industri (MTI), Departamenti i Hotelerisë dhe Turiz-

mit.  

 

 Statistikat e hotelerisë M3 - 2016 

       (ASK, Dhjetor, 2016) 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i 
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare në vitin 2008 ka 
filluar me hulumtimin për veprimtarinë 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 statis-
tikore nga aktiviteti i hotelerisë në Kosovë. Burim tjetër i të dhënave 
është Ministria për Tregti dhe Industri (MTI), Departamenti i Hotelerisë 
dhe Turizmit.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike në 
Kosovë TM4 - 2015 (ASK, Shkurt, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin 
“Repertori Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM4 2016”, i cili përm-
ban të dhëna statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e 
Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.10.2016 deri 
me 31.12.2016 (tremujori i katërt 2016). Regjistri Statistikor i Bizneseve 
(RSB) është pjesë e ASK-së i cili përmban informacionet themelore për 
të gjitha bizneset që ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Re-
publikës së Kosovës dhe si i tillë shërben për statistika dhe analiza të 
demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e re-
zultateve në nivel vendi për të gjitha anketat që realizohen me bizneset.  

 

  Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike  në 
Kosovë TM1 - 2016    (ASK, Maj, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin 
“Repertori Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM1 2016”, mbi bizne-
set e reja të regjistruara në Agjencionin për Regjistrim të Bizneseve në 
Kosovë (ARBK), nga data 01.01.2016 deri me 31.03.2016 (tremujori i 
parë i vitit 2016). Regjistri Statistikor i Bizneseve (RSB) është pjesë e 
ASK-së i cili përmban të gjitha bizneset që ushtrojnë aktivitetin 
ekonomik në territorin e Republikës së Kosovës dhe si i tillë shërben 
për statistika dhe analiza të demografisë së bizneseve, përgatitjen e 
mostrave dhe ngritjen e rezultateve në nivel vendi për të gjitha anketat 
që realizohen me bizneset.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në 
Kosovë TM2 - 2016  (ASK, Gusht, 2016) 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin 
“Repertori Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM2 2016”, i cili përm-
ban të dhëna statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e 
Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.04.2016 deri 
me 30.06.2016 (tremujori i dytë 2016). Regjistri Statistikor i Bizneseve 
(RSB) është pjesë e ASK-së i cili përmban informacionet themelore për 
të gjitha bizneset që ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Re-
publikës së Kosovës dhe si i tillë shërben për statistika dhe analiza të 
demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e re-
zultateve në nivel vendi për të gjitha anketat që realizohen me bizneset.  
 

  

 Repertori statistikor mbi ndërmarrjet ekonomike në 
Kosovë TM3 - 2016      (ASK, Nëntor, 2016) 

       
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin 
“Repertori Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM3 2016”, i cili përm-
ban të dhëna statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e 
Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.07.2016 deri 
me 30.09.2016 (tremujori i tretë 2016) . Regjistri Statistikor i Bizneseve 
(RSB) është pjesë e ASK-së i cili përmban informacionet themelore për 
të gjitha bizneset që ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Re-
publikës së Kosovës dhe si i tillë shërben për statistika dhe analiza të 
demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e re-
zultateve në nivel vendi për të gjitha anketat që realizohen me bizneset.  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

 

  Rezultatet e Anketës Strukturore të  

       Ndërmarrjeve 2015  (ASK, Dhjetor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e 
rezultateve të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve për vitin referues 
2015. Hulumtimi i ASN-së për herë të parë ka filluar në vitin 2006 për 
vitin referues 2005. Nga viti 2006 e këndej ky hulumtim është pjesë 
përbërëse e Programit Statistikor të ASK-së dhe bazohet në deklarimet 
e ndërmarrjeve që bëjnë pjesë në këtë anketë. Kjo anketë me të 
dhënat që ofron, synon të paraqet disa nga treguesit ekonomik sipas 
strukturës së veprimtarive ekonomike  
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  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

  

 Statistikat e transportit dhe telekomunikacionit  

      TM4 - 2015      (ASK, Shkurt, 2016) 

      

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë telekomu-
nikimit. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për 
periudhën TM 4 2016. Duke u nisur nga kërkesa të vazhdueshme të 
shfrytëzuesve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna 
dhe informacione statistikore, dhe duke u bazuar në manualet dhe 
rekomandimet e EUROSTAT-it jemi munduar që përmes disa indikato-
rëve themelor të përgatisim një publikim për Statistika të Transportit dhe 
Telekomunikacion.  
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 Statistikat e transportit dhe telekomunikacionit  

      TM1 - 2016  (ASK, Maj, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë telekomu-
nikimit. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për 
periudhën TM1 2016. Duke u nisur nga kërkesa të vazhdueshme të 
shfrytëzuesve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna 
dhe informacione statistikore, dhe duke u bazuar në manualet dhe 
rekomandimet e EUROSTAT-it jemi munduar që përmes disa indikato-
rëve themelor të përgatisim një publikim për Statistika të Transportit dhe 
Telekomunikacion.  



 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  

50 

 

 Statistikat e Transportit dhe Telekomunikacionit  

      TM3 - 2016 (ASK, Nëntor, 015) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të 
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë telekomu-
nikimit. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për 
periudhën TM3 2015 Duke u nisur nga kërkesa të vazhdueshme të 
shfrytëzuesve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna 
dhe informacione statistikore, dhe duke u bazuar në manualet dhe 
rekomandimet e EUROSTAT-it jemi munduar që përmes disa indikato-
rëve themelor të përgatisim një publikim për Statistika të Transportit 
dhe Telekomunikacion.  

 

 Statistikat e Transportit dhe Telekomunikacionit  

      TM2 - 2016  (ASK, Gusht, 2016) 
 

 Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me 
të dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë tele-
komunikimit. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për 
periudhën TM2 2016 Duke u nisur nga kërkesa të vazhdueshme të 
shfrytëzuesve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna 
dhe informacione statistikore, dhe duke u bazuar në manualet dhe 
rekomandimet e EUROSTAT-it jemi munduar që përmes disa indikato-
rëve themelor të përgatisim një publikim për Statistika të Transportit 
dhe Telekomunikacion.  



 

  S T A T I S T I K A T  E K O N O M I K E  
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 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM1 - 2016     
(ASK, Qershor, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultat-

eve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për periudhën 

TM1 - 2016 (2012=100). Nga tremujori i parë i 2012, e këndej ky hu-

lumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe ba-

zohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që ofron, 

synon të paraqet ecurinë në industri (B -nxjerrëse, C- përpunuese, D-

Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar dhe E – Furnizimi 

me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave) në 

periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në indus-

tri.  

 

 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë  

      TM4 - 2015    (ASK, Mars, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e re-
zultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për 
periudhën TM4 - 2015 (2012=100). Nga tremujori i parë i 2012, e 
këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të 
ASK–së dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të 
dhënat që ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B -nxjerrëse, C- 
përpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 
dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të 
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet te cilave kuptohet zhvil-
limi i ciklit në industri.  
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 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM3 - 2016   

       (ASK, Dhjetor, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e re-
zultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për 
periudhën TM3 - 2016 (2012=100). Nga tremujori i parë i 2012, e 
këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të 
ASK–së dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të 
dhënat që ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B - nxjerrëse, C - 
përpunuese, D - Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 
dhe E - Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të 
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvil-
limi i ciklit në industri.  

 

 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë 

      TM2 - 2016    (ASK, Shtator, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e 
rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për 
periudhën TM2 - 2016 (2012=100). Nga tremujori i parë i 2012, e 
këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të 
ASK–së dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të 
dhënat që ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B -nxjerrëse, C- 
përpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 
dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të 
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvil-
limi i ciklit në industri.  
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 Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë  

       TM1 - 2016   (ASK, Qershor, 2016) 

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e 
rezultateve të Statistikave tremujore të tregtisë me pakicë për 
periudhën TM1 2016 (2013=100). Nga tremujori i parë i 2013, e këndej 
ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK - së 
dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Ky hulumtim do të pub-
likohet në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi para-
qesin ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha tremujore . 

  

 Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë  

        TM4 - 2015    (ASK, Mars, 2016) 

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e 
rezultateve të Statistikave tremujore të tregtisë me pakicë për 
periudhën TM4 2015 (2013=100). Nga tremujori i parë i 2013, e këndej 
ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK - së 
dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Ky hulumtim do te pub-
likohet ne baza te rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi para-
qesin ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha tremujore.  
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 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM2 - 2016  

        (ASK, Shtator, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e re-
zultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për 
periudhën TM2 - 2016 (2012=100). Nga tremujori i parë i 2012, e këndej 
ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së 
dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që 
ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B - nxjerrëse, C - 
përpunuese, D - Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 
dhe E - Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të 
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvil-
limi i ciklit në industri.  

  

 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM3 - 2016  

        (ASK, Shtator, 2016) 
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultat-

eve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për periudhën 

TM3 - 2016 (2012=100). Nga tremujori i parë i 2012, e këndej ky hu-

lumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe ba-

zohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që ofron, 

synon të paraqet ecurinë në industri (B - nxjerrëse, C - përpunuese, D - Fur-

nizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar dhe E - Furnizimi me 

ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave) në periudha 

tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.  
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 Rezultatet e Anketës së PRODKOMIT 2014 

          (Shkurt, 2016) 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e re-
zultateve të Statistikave të prodhimit industrial apo PRODCOM - it për 
vitin 2014. Duke filluar nga viti 2014, e këndej ky hulumtim është pjesë 
përbërëse e Programit statistikor të ASK - së dhe bazohet në deklarimet 
e ndërmarrjeve. Ky hulumtim do të publikohet në baza të rregullta 
vjetore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë e prodhimit indus-
trial në ekonominë e Kosovës. Gjithashtu këto rezultate përdoren për 
nevoja të përpilimit të llogarive kombëtare dhe janë burim i rëndësishëm 
në përpilimin e Bruto Produktit Vendor me qasjen e prodhimit dhe 
shpenzimeve në baza tremujore. .  

  

 Rezultatet e Anketës së PRODKOMIT 2015 

          (Dhjetor, 2016) 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e re-
zultateve të Statistikave të prodhimit industrial apo PRODCOM - it për 
vitin 2015. Duke filluar nga viti 2015, e këndej ky hulumtim është pjesë 
përbërëse e Programit statistikor të ASK - së dhe bazohet në deklarimet 
e ndërmarrjeve. Ky hulumtim do të publikohet në baza të rregullta 
vjetore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë e prodhimit indus-
trial në ekonominë e Kosovës. Gjithashtu këto rezultate përdoren për 
nevoja të përpilimit të llogarive kombëtare dhe janë burim i rëndësishëm 
në përpilimin e Bruto Produktit Vendor me qasjen e prodhimit dhe 
shpenzimeve në baza tremujore.  
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   Statistikat e lindjeve në Kosovë 2015 
     (ASK, Qershor, 2016)   

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave Sociale (DSS), publikon të dhënat bazë dhe disa indikator 
për Lindjet, në Kosovë dhe jashtë Kosovës për vitin 2015. Të dhënat në 
këtë 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 janë Librat Amzë 
me nr. 2004/46 për lindje. Njësi raportuese janë, Zyrat e Gjendjes Civile 
(Ofiqaritë) të Kosovës. Grumbullimi i të dhënave është bërë përmes in-
strumenteve të veçanta statistikore: Pyetësori statistikor për lindje (DEM
-1).  

 

 Statistikat e vdekjeve në Kosovë 2015 
     (ASK, Qershor, 2016)   

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave Sociale (DSS), përmes këtij publikimi, publikon të dhënat 
bazë dhe disa indikator statistikorë për Vdekjet në Kosovë dhe jashtë 
Kosovës për vitin 2015. Të dhënat në këtë publikim janë përfundimtare 
dhe janë rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa përpunimi 
dhe publikimi i të dhënave janë me karakter vjetore. Burimi i të dhënave 
për statistikat e vdekjeve, janë Regjistrat Themeltar të vdekjeve bazuar 
në ligjin për gjendjen civile nr. 04/L-003. Njësi raportuese janë, Zyrat e 
Gjendjes Civile (Ofiqaritë) e Kosovës.  

56 

S T A T I S T I K A T  S O C I A L E   



 

S T A T I S T I K A T  S O C I A L E   

57 

 

  Statistikat e kurorëzimeve në Kosovë 2015   

      (ASK, Korrik, 2016)   

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave Sociale (DSS) në këtë publikim, publikon të dhënat bazë 
dhe disa indikator për Kurorëzimet në Kosovë për vitin 2015 Të dhënat 
në këtë 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 kurorëzimeve janë 
Regjistrat Themeltar të kurorëzimeve sipas Ligjit Nr. 04/L-003 për Kuro-
rëzime dhe Ligji për Statistikat zyrtare Nr. 04/L-036, njësi raportuese 
janë zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqaritë) të Kosovës.  

 

 Statistikat e shkurorëzimeve në Kosovë 2015  

    (ASK, Dhjetor, 2016)   
 

Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i 
Statistikave Sociale (DSS) në këtë publikim publikon të dhënat bazë, 
dhe disa indikator për Shkurorëzimet në Kosovë për vitin 2015. Të 
dhënat në këtë publikim janë përfundimtare dhe janë rezultat i hulumti-
meve të rregullta mujore, ndërsa përpunimi dhe publikimi i të dhënave 
janë me karakter vjetore. Burimi i të dhënave për statistikat e shkuro-
rëzimeve janë Gjykatat Themelore të Kosovës. Grumbullimi i të 
dhënave është bërë përmes instrumenteve të veçanta statistikore: Py-
etësori statistikor për shkurorëzime (SHK-1).  
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  Statistikat e Shëndetësisë 2015 

      (ASK, Nëntor, 2016) 

   
Publikimi Statistikat e  Shëndetësisë në Kosove ofron të dhënat për 
shëndetësisë në sektorin publik. 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 2014       (ASK, Qershor, 2016)   

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i 
Statistikave Sociale (DSS) është duke zhvilluar Anketën mbi Buxhetin 
e Ekonomive Familjare (ABEF), prej vitit 2002. Qëllimi i publikimit të 
rezultateve të ABEF 2015, është që të ofrojmë të dhëna statistikore 
lidhur me konsumin, të ardhurat, si dhe të dhëna statistikore për 
çështjet tjera të ngjashme që kanë të bëjnë me standardin jetësor të 
ekonomive familjare në Kosovë. Në këtë publikim janë paraqitur re-
zultatet në formë përmbledhëse për konsumin, shpenzimet dhe të 
ardhurat e ekonomive familjare për periudhat 2013-2015 dhe kushtet e 
jetesës për periudhat 2014-2015.  
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 Statistikat e Mirëqenies Sociale 2015   
  (ASK, Qershor,  2016)   

 
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin 
“Statistikat e Mirëqenies Sociale në Kosovë 2015”. Qëllimi i këtij pub-
likimi është që të ofrojmë të dhëna statistikore për tu njohur me mjedisin 
social në Kosovë. Ky publikim përmban të dhëna për: skemën e 
ndihmës sociale, pensionet bazë, pensionet kontributpaguese, pen-
sionet e personave me aftësi të kufizuara, skemën për mbështetje ma-
teriale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, ske-
mën për familjet e dëshmorëve,invalidëve të luftës dhe veteranët e 
luftës, skemën e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës (TMK).  

  

 Anketa e Fuqisë Punëtore 2015   (ASK, Qershor, 2016)  

 
Ky raport është produkt i punës së përbashkët të stafit të Agjencisësë 
Statistikave të Kosovës (ASK) dhe Bankës Botërore. Stafi i ASK-së ka 
bërë përpunimin dhe analizimin e të dhënave, mbështetje teknike është 
ofruar edhe nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara 
(UNDP), financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Finlandës dhe 
Banka Botërore në përgatitjen e raportit dhe sigurimin e saktësisë së 
vlerësimeve të raportuara. Anketimi dhe rianketimi i ekonomive familjare 
është realizuar përmes operatorit ekonomik DataGISconsulting. .  



 

 

 Statistikat e Kulturës 2015    (ASK, Tetor, 2016)  
 

Botimi i publikimit të statistikave të kulturës për vitin 2015 është botimi i 
njëmbëdhjetë me radhë i publikuar nga Agjencia e Statistikave të Koso-
vës (ASK), përkatësisht Departamenti i Statistikave Sociale (DSS). Buri-
mi i të dhënave për statistikat e kulturës janë Drejtoratet e Kulturës Rin-
isë dhe Sportit në nivele komunale. Ky publikim përmban të dhëna 
statistikore për vitin 2015, lidhur me aktivitetet kulturore të teatrove, 
shtëpive të kulturës, galerive, kinemave, muzeve, bibliotekave, baletit, 
filharmonisopera, ansamblit , qendrës kulturore të fëmijëve si dhe përm-
ban të dhëna për numrin e të punësuarve nëpër këto institucione.  
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 Statistikat e Arsimit  2015 - 2016 

     (ASK, Qershor, 2016)   
 

Publikimi i statistikave të arsimit 2015/2016 është publikim i përbashkët 
i bashkëpunimit në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë (MASHT) dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës 
(ASK).Burim i të dhënave për arsimin parauniversitar është Sistemi i 
Menaxhimit të Informatave në Arsim (SMIA). Të dhënat për statistikat e 
arsimit te komuniteti serb ku nuk ka pasur shtrirje SMIA, me përjashtim 
të komunës së Kamenicës janë të grumbulluara përmes pyetësorëve të 
statistikave të arsimit sipas niveleve. Pjesa veriore nuk ka raportuar të 
dhëna për statistikat e arsimit edhe pse ka pasur një përpjekje të va-
zhdueshme nga ASK –ë, për me i grumbulluar edhe këto të dhëna.  
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 Anketa e Fuqisë Puntore TM1 - 2016 

      (Ask Nëntor 2016)    

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë 
të dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të 
mundësojë krahasimin e tyre me vitet paraprake. Anketa e Fuqisë 
Punëtore përfshin 600 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë territorin e Ko-
sovës. Raporti mbi AFP-në, në tremujorin e parë të vitit 2016 përmban 
të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, 
gjendjen e punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave 
të tjera të tregut të punës. Në tremujorin e parë të 2016, shkalla e 
punësimit është 25.5 %, shkalla e papunësisë është 27.7 % ndërsa 
shkalla e joaktivitetit është 64.8%.  



 

 

 Anketa e Fuqisë Puntore TM2 - 2016 

     (Nëntor 2016) 

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë 
të dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe 
të mundësojë krahasimin e tyre me vitet paraprake. Anketa e Fuqisë 
Punëtore përfshin 600 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë terriorin e Ko-
sovës. Raporti mbi AFP-në, në tremujorin e dytë të vitit 2016 përmban 
të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, 
gjendjen e punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fu-
shave të tjera të tregut të punës. Në tremujorin e dytë të 2016, shkalla 
e punësimit është 27.9 %, shkalla e papunësisë është 26.2 % ndërsa 
shkalla e joaktivitetit është 62.2%.  

 

 Statistikat e Jurisprudencës për Persona  

        të Mitur 2015   (Qershor 2016) 

 Departamenti i statistikave sociale përkatësisht Sektori i Statistikave të 
Jurisprudencës bënë publikimin e të dhënave të Jurisprudencës, me 
synim që shfrytëzuesve të të dhënave t`iu ofrojë të dhëna statistikore 
gjithëpërfshirëse. Publikimi i Statistikave të Jurisprudencës për persona 
të Mitur për vitin 2015 përmban të dhëna për këta tregues : Personat e 
Mitur të akuzuar për vepra penale sipas Gjykatave Themelore Personat 
e Mitur të dënuar për vepra penale sipas Gjykatave Themelore.   
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 Statistikat e Jurisprudencës për Persona  

      Madhor 2015     (ASK, Shtator, 2016)   
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës - Departamenti i Statistikave So-
ciale, ka filluar t’i publikoj statistikat e krimeve nga viti 2003. Ky publikim 
statistikor i Statistikave të Jurisprudencës përmban të dhëna për vitin 
2015 për këta tregues : a Personat Madhor të akuzuar për vepra penale 
sipas (Gjykatave themelore dhe degët e tyre) b Personat Madhor të 
dënuar për vepra penale sipas (Gjykatave themelore dhe degët e tyre) 
c Personat e dënuar për kundërvajtje sipas (Gjykatave themelore dhe 
degët e tyre)  

 

 Gratë dhe Burrat në Kosovë  2014/2015  

        (ASK, Dhjetor, 2016)   

Publikimi “Gratë dhe Burrat në Kosovë”, u vjen përdoruesve si një bo-
tim me të dhënat statistikore më afatgjata dhe me analiza te shkurtra, 
për të ndihmuar në perceptimin e situatës gjinore në vend. Agjencia e 
Statistikave të Kosovës, përdori të gjitha burimet e të dhënave të dis-
ponueshme, të cilat ofrojnë një informacion statistikor të plotë për të 
dhënë situatën gjinore sipas sektorëve të jetës sociale dhe ekonomike 
në vend. Ky publikim ka marrë një formë të re, propozuar nga UN 
WOMEN.  
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 Vlerësim, Popullsia e Kosovës 2015 

       (ASK, Qershor, 2016)   

 

Vlerësimi i popullsisë së Kosovës ka për qëllim që ta sigurojë një 
vlerësim të saktë statistikor mbi popullsinë, i cili është i nevojshëm, 
praktik dhe standard që kërkohet të bëhet çdo vit nga institucionet zyr-
tare të statistikave të një vendi. Kjo për faktin se në periudhën ndërmjet 
dy regjistrimeve (dhjetëvjeçare) ndodhin ndryshime të theksuara në 
popullsinë e një vendi, komune a vendbanimi dhe vlerësimi i popullsisë 
është me se i nevojshëm për nxjerrjen e indikatorëve të rëndësishëm 
socio-ekonomik. Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) do të va-
zhdojë të bëjë vlerësimin, çdo vit, të numrit të popullsisë në nivel vendi 
dhe komune.  
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