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HYRJE 

 

 
Raporti Vjetor i  punës për vitin 2016, i  përgatitur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) 
përfshin të gjitha zhvillimet dhe të arriturat për periudhën përkatëse gjegjësisht vitin 2016. Përgatitja e tij 
është në përputhje të plotë me përgjegjësitë ligjore respektivisht, sipas obligimit ligjor nga Neni 7, Pika 2.8 
e Ligjit për Statistika Zyrtare, Nr. 04/L-036. Përveq këtij Raporti, ASK-ja në kuadër të ZKM-së dërgon edhe 
një format tjeter të Raportit Vjetor sipas përgjegjësive tjera administrative.  

Raporti është përgatitur  konform Ligjit për Statistikat Zyrtare dhe standardeve ndërkombëtare, duke u 
bazuar në kërkesat e shfrytëzuesve, si dhe duke shfrytëzuar rekomandimet e institucioneve 
ndërkombëtare dhe të Këshillit Statistikor, përfshirë të gjitha aktivitetet e zhvilluara, të realizuara si dhe 
matjen e performancës gjatë periudhës në fjalë. 

Qasja në përgatitjen e raportit është mbështëtur në tri veprime: matja e performancës në të kaluarën, 
analizimi i gjendjes aktuale dhe plani i veprimit në të ardhmen. Në këtë kontekst raporti është i ndarë në 
disa kapituj sipas fushave të caktuara. 

Në kapitullin e parë, në kuadër të performancës së ASK-së, janë të përshkruara në detaje të gjitha 
zhvillimet/aktivitetet që kanë të bëjnë me kornizën ligjore dhe obligimet e dala nga kjo kornizë, puna dhe të 
arriturat e Këshillit Statistikor të Kosovës, bashkëpunimi i ASK-së me institucione vendore dhe 
ndërkombëtare, analiza e shfrytëzimit të të dhënve statistikore sipas fushave përkatëse, komunikimit me 
përdorues duke i kushtuar  rëndësi fuqizimit të bashkëpunimit  me qëllim të konsolidimit të sistemit 
statistikor bashkëkohor në Kosovë. Po ashtu në kuadër të këtij kapitulli janë trajtuar të gjitha qështjet që 
kanë të bëjne me matjen e performancës në nivel të ASK-së dhe nivel të secilit depertament lidhur me 
indikatorët sipas KVP përmes sistemit të SIPK-ut. Gjithashtu në kaudër të kapitullit 1, janë trajtuar 
statistikat e veqanta zyrtare, bazuar në Nenin 33, të Ligjit për Statistikat Zyrtare. Në këtë drejtim, janë 
aplikuar standardet ndërkombëtare, janë rritur kapacitetet e ASK-së dhe është rritur gama e prodhimeve 
statistikore. 

Në kapitullin e dytë, është bërë analiza e prioriteteve të realizuara gjatë vitit 2016, në kontekst të prodhimit, 
fuqizimit të kornizës planifikuese, dialogut me shfytëzues e të tjera. Në kapitulin e tretë raporti përfshin 
pjesën e resurseve finaciare dhe njerëzore duke përfshirë ngritjen e kapaciteteve  në ASK, si dhe sfidat me 
të cilat është ballafaur ASK-ja gjatë vitit 2016. 

Pas finalizimit të projektit të Regjistrimit të Bujqësisë, duke shfytëzuar të dhënat nga regjistrimi, janë 
publikuar të dhënat tematike në bujqësi.  

Ky dokument, paraqet Raportin Vjetor 2016, i cili ka për qëllim parësor  ta mbajë të informuar përdoruesin, 
institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare, për të arriturat dhe sfidat e Sistemit Statistikor të 
Kosovës. si dhe përmbushjen e obligimeve ligjore. 

Ky raport përveq informatave mbi zhvillimet dhe të arriturat e përgjithshme, matjes dhe fuqizimit të  
kornizës vlerësuese dhe monitoruese, gjithashtu ofron informata për numrin e publikimeve, titujt e 
publikimeve dhe frekuencat e publikimeve në nivel të ASK–së dhe fushave sektoriale që janë realizuar 
gjatë vitit 2016. Ndërsa publikimet dhe të gjitha raportet tjera janë të postuara në web faqen zyrtare të saj: 
http://ask.rks-gov.net/ 
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1. PERFORMANCA E ASK-së  
 

1.1.  Korniza Ligjore dhe instrumentet tjera operacionale 

 
Dinamika e zhvillimeve të përgjithshme qoftë brenda ASK-së, qoftë jashtë saj, ka shfaqur nevojën për 
zhvillimin e aktiviteteve edhe në kaudër të kornizës ligjore ekzistuese të ASK-së. Në këtë drejtim ASK-ja, ja 
është në ndërveprim të vazhdueshëm me Institucionet e sajë simotra në vende të ndryshme në regjion e 
më gjërë, duke përfshirë edhe organizata ndërkombëtare siq është Eurostati. Pa dyshim që ASK-ja, në 
planet strategjike ka në fokus zhvillimin  e statistikave zyrtare  sipas rregullores së BE 229/2012. Në rrugën 
e përafrimit të Sistemit Statistikor të Kosovës me atë Evropian, përveq adoptimit dhe aplikimit të 
metodologjisë dhe infrastrukturës tjetër statistikore, është i nevojshëm edhe përafrimi i kornizës ligjore për 
statistika zyrtare me Acquis.  
 
Bazuar në atë që është theksuar më lartë dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm në mes të ASK-së dhe 
Eurostatit, në kuadër të iniciativave të Eurostatit, për të identifikuar respektivisht vlerësuar sistemet 
statistikore përkatëse në vendet e zgjerimit, përfshirë edhe Kosovën, janë realizuar misione vjetore në ASK 
nga përfaqësues të Eurostatit. Si rrjedhojë nga misionet e realizuara, respektivisht nga të gjeturat e 
misionit janë dhënë rekomandime me qëllim të përafrimit të sistemit statistikor të Kosovës me atë të BE-së. 
Disa nga më kryesoret janë, fuqizimi i ASK-së me resurse të nevojshme financiare dhe njerëzore si një 
nga parimet e Kodit të Praktivave të Statistikave Evropiane, harmonizimi i legjislacionit sekondar në 
aspektin e përfshierjes sa më të madhe të ASK-së në burimet administrative të të dhënave si dhe fuqizimi  
ASK-së, në aspektin e qëndrueshmërisë institcionale dhe profesionale të saj.  
 
Nga ajo që u theksua më lartë, rekomandimet dhe të gjeturat e misionit të eksperteve të Eurostatit, po 
ashtu janë pjesë e Raportit të Progresit për Kosovën. Në këtë drejtim përveq qasjes në kuptimin e 
realizimit të këtyre të gjeturave si domosdoshmëri i ngritjes dhe përfafrimit të Sistemit Statistikor të 
Kosovës me atë të BE-së, përveç iniciativave dhe sygjerimeve ndërkombëtare siç është Eurostati, për 
ndryshime dhe plotësime ligjore, në kuptimin e ndryshimeve të legjislacionit sekondar, ASKja, ka marrë në 
konsideratë edhe rekomandimet e Auditorit të Përgjitshëm lidhur me plotësim ndryshimin e UA ekzistues 
sipas nenit 33 të Ligjit mbi Statistikat Zyrtare.  
Në të dy drejtimet (në prizmin ndërkombëtar dhe të brendshëm) në kuadër të kornizës ligjore ASK- ja ka 
ndërmarrë dhe realizuar veprimet e nevosjhme në kuadër të mundësive dhe kompetencave të saja ligjore. 
 
Në aspektin ndërkombëtar ASK-ja ka përgatitur draft Ligjin për Statistika Zyrtare sipa rekomandimeve të 
Eurosatit i cili në përmbatjen e saj ka përfshirë dispozitat më të rëndësishme të kornizës ligjore të vendeve 
të BE-së, respektivisht, Draft ligjit : Generic Law on Offcial Statistics” të hartuar nga Eurostati, EFTA dhe 
organizata tjera të shquara në fushën e statistikave zyrtare. Gjatë periudhës të cilës i referohet raporti, ky 
draft Ligj është dërguar në qeveri dhe është aprovuar me ndryshime dhe plotësime të ndryshme nga 
versioni i ASK-së.  

Sipas Ligjit aktual mbi Statistikat Zyrtare, (Ligji nr. 04/L-036), neni 33, ASK-ja, ka të drejtën e prodhimit të  
statistikave të veqanta zyrtare sipas kërkesave të shfytëzuesve. Për realizimin e këtyre Statistikave, ASK-
ja ka zbatuar UA nr. 08/2012. Në ndërkohë Zyra e Auditorit të Përgjithsëm (ZAP-i) ka rekomanduar 
ndryshimin e disa pikave të UA aktual. Duke respektuar rekomandimet e Zyrës së Auditorit të 
Përgjithshëm, ASK-ja ka ndërmarrë të gjtha veprimet e nevojshme për të ndryshuar dhe plotësuar UA  nr. 
08/2012 sipas kërkesave të ZAP-it dhe të njëjtin e ka dërguar në Qeveri për aprovim, në fund të vitit 2015. 
ASK-ja është në pritje të aprovimit të këtij UA. 

Përveç kornizës ligjore, ASK, ka hartuar edhe dokumente dhe plane tjera me qëllim të adresimit dhe 
trasimit të rrugës së saj për të menaxhuar, gjegjësisht kontrolluar aspektet e proceseve statistikore në 
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ASK. Në këtë drejtim gjatë periudhës raportuese janë hartuar këto dokumente: Planin Vjetor 2017, 
freskimin e Planit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (pjesa e ASK-së), Draft 
pyëtësorit për Vetë-vlerësim ( Peer Review), Hartën Rrugore 2017, Raportin Vjetor 2015, Raportin Vjetor të 
Punës së Qeverisë (pjesa e ASK-së), si dhe raporte tjera (qoftë të dhëna statistikore apo të tjera) të 
dërguara në Eurostat dhe organizata tjera, me të cilat ASK-ja ka bashkëpunim në fushën e statistikave 
zyrtare.  

Veprimet gjegjësisht aktivitetet e realizuara në kudër të kornizës ligjore, kanë për qëllim harmonizimin e 
legjislacionit të Kosovës me atë të BE-së (AQUIS) dhe dokumentet e tjera përcjellëse, bazuar në 
rekomandimet e Eurostat-it, Këshillit Statistikor, etj., me qëllim të ngritjes  së performancës dhe 
fuqizimit të pavarësisë institucionale dhe profesionale të saj. 

 
 

1.2.  Aktivitetet e Këshillit Statistikor 

 
Këshilli Statistikor, është organ  këshillëdhënës për Sistemin Statistikor të Kosovës. Këshilli Statistikor (KS) 
funksionon sipas Ligjit mbi Statistikat Zyrtare Nr. 04/L-036, vendimit të Kryeministrit të Republikës së 
Kosovës, Nr. 097/2012 dhe Rregullorës së KS . 

Këshilli Statistikor, në të shumtën e rasteve, ka marrë pjesë në procesin e hartimit të dokumenteve me 
rëndësi, siç është Plani Vjetor dhe ka ofruar rekomandime të rëndësishme në fusha të caktuara 
statistikore. Edhe gjatë gjatë vitit 2016, pengesat lidhur me funksionimin e KS-së kanë vazhduar, për 
shkak të mos pjesëmarrjes së rregulltë të disa prej anëtarëve të këtij Këshilli.  

Gjatë vitit 2016, KS ka mbajtur 3 takime, në të cilat janë diskutuar qështje të rëndësishme lidhur me 
prodhimin e statistikave zyrtare . 

 

1.3. Bashkëpunimi i ASK-së 

 
Në vazhdimësi ASK-ja, është duke u bërë partner i rëndësishem dhe i besueshëm, si brenda vendit ashtu 
edhe në arenën ndërkombëtare, përmes ofrimit të të dhënave të besueshme, të sakta, në kohë dhe të 
krahasueshme në nivel rajonal dhe më gjerë.  
 

Gjatë periudhës raportuese, ASK-ja ka pasur bashkëpunim ndërinstitucional me shumë ministri të linjës 
dhe institucione të tjera në fushën e statistikave. Përmes Marrëveshjeve të Mirëkuptimit me instutcionet e 
tjera, ASK-ja, ka siguruar qasje dhe lehtësim në burimet administrative të të dhënave. Gjithashtu, ka 
vazhduar fuqizimi i bashkëpunimit me institucionet ndërkombëtare statistikore. Gjë, që ka mundësuar 
ngritjen e kualitetit në prodhimin e statistikave zyrtare për të qenë të krahasueshme me statistikat e 
prodhuara në sisteme të tjera statistikore. Bashkëpunimi ka vazhduar edhe me palë të tjera të interesit, si: 
me institucionet joqeveritare dhe donatorë të ndryshëm, me të cilët për një kohë të gjatë kanë ndihmuar 
ASK-në në aspektin e ngritjes së kapaciteve prodhuese dhe profesionale. Prandaj, ky fuqizim i 
bashkëpunimit ka mundësuar rritjen e sasisë, të cilësisë dhe të frekuencës së statistikave zyrtare sipas 
standardeve ndërkombëtare. 

ASK-ja ka pasur komunikim dhe informim të vazhdueshëm dhe efikas me përdoruesit e të dhënave 
statistikore. Komunikimi me media përmes debateve radio-televizive, kontakteve me përdorues, qofshin 
institucione publike, organizata a individë, është zhvilluar me metoda të ndryshme, qoftë përmes adresës 
zyrtare me shkrim, intervistave përmes telefonit, xhirimeve me kamerë, apo edhe përmes mediave 
sociale.  
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Monitorimit të mediave, gjatë vitit 2016 është bërë në baza ditore, ku janë evidentuar: 269 shkrime, prej 
tyre 49 shkrime në gazeta dhe 220 në media online, që kishin të bënin me ASK-në. Ndërkaq, nga 
kërkesat e regjistruara nga përdoruesit e statistikave zyrtare, gjatë vitit 2016, ASK-ja ka pranuar 354 
pyetje, për të cilat janë dhënë 132 përgjigje. Kurse, prej 71 kërkesave për prononcime në media 
(paraqitje në TV) janë realizuar 39 prej tyre. 

 

Figura: 1.1.  Prania e ASK-së në media dhe përgjigjet ndaj përdoruesve të statistikave 

 
 

Ndërkaq, për sa i përket numrit të vizitorëve në ueb faqen e ASK-së, vërehet një ulje gjatë vitit 2016. Kjo 
si rrjedhojë e punës së ASK-së në ndërtimin e ueb-faqes së re, e cila është lëshur për përdorues në 
shtator të vitit 2016.  
 

Gjatë vitit 2016, përmes Projektit katërvjeçar të bashkëpunimit ndërmjet SIDA-s dhe ASK-së, është 
vazhduar mbështetja në Komponentën e Menaxhmentit; të Statistikave Ekonomike, Statistikat 
Agromonetare; të Statistikave të Mjedisit; të Statistikave Sociale; dhe zhvillimit të TI-së dhe Desiminimit. 
Projekti i Binjakëzimit, ka përfunduar në tremujorin e parë të vitit 2016, ku në kuadër të këtij projekti janë 
arritur rezultate të konsiderueshme në Komponentët si: Menaxhimi i Cilësisë, Llogaritë Kombëtare, 
Statistikat e Biznesit dhe TI-së. Gjithashtu ka vazhduar mbështetja nga fondet e MB IPA-s 2014 përmes 
pilot-projekteve. Përmes ekspertëve të Bankës Botërore ka vazhduar mbështetja për AFP 2015, etj. Në 
saje të bashkëpunimit me SIDA/SCB, ASK-ja është përkrahur me 2 praktikantë, si pozita të përkohshme, 
në kuadër të TI-së. 

 
Bazuar në aktivitetet e mësipërme lidhur me bashkëpunimin ndërinstitucional, rritjes së komunikimit dhe 
informimit me përdoruesit e të dhënave, si dhe bashkëpunimit me donatorë, ASK-ja ka vazhduar të fuqizoj 
kapacitetet profesionale, cilësinë dhe sasinë e statistikave zyrtare, duke i përafruar ato me nivelet  e 
statistikave ndërkombëtare. 
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1.4. Statistikat Ekonomike dhe Llogaritë Kombëtare 
 

Në Departamentin e Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare (DSELLK) të gjitha aktivitetet e 
planifikuara për vitin 2016 janë kryer sipas planit dhe dinamikes së paraparë. Progresi gjatë vitit 2016 
është evidentuar në shkurtimin e afateve kohore të publikimeve dhe në rritjen e numrit të produkteve. Duke 
shkurtuar afatin e publkimit për çdo tremujor të Bruto Produktit Vendor, në baza tremujore është arritur që 
Tremujori i tretë 2016 të publikohet sipas standardeve të parapara të Eurostatit (t+90 ditë). Gjatë vitit 2016  
janë publikuar, gjithsej 3 tremujorë 2016 dhe 2 tremujorë të vitit paraprak (2015) të Bruto Produktit Vendor 
me të dy çasjet (shpenzimeve dhe prodhimit) me çmime aktuale dhe konstante (TM3 2015 deri te TM3 
2016). Janë publikuar rezultatet e Anketës për Statistikat e PRODCOM-it për 2015 (për produkte 
industriale dhe të minierave).  
 

Sipas sektorëve përkatës janë kryer këto publikime dhe aktivitete statistikore: 
 
Në sektorin e Llogarive Kombëtare janë publikuar: Bruto Produkti Vendor (BPV)  me qasjen e 
shpenzimeve dhe të prodhimit për vitin 2015; BPV në baza tremujore, për tremujorët (TM3 2015 –TM3 
2016). Llogaritë Qeveritare për vitin referues 2015. Ka vazhduar zbatimi i metodologjisë së re - Sistemi 
Evropian i Llogarive –ESA 2010. 

Në Sektorin e Çmimeve janë publikuar Indeksat e çmimeve në baza mujore (Konsumit), në baza 
tremujore (Importit, Prodhimit dhe Kostos së Ndërtimit) dhe në baza vjetore (Konsumit).  

Të gjithë indeksat sipas standardeve janë në seri kohore të vazhdueshme dhe gjatë vitit 2016, sipas 
periodicitetit që kanë, janë publikuar për periudhat dhjetor 2015 - nëntor 2016, në baza mujore, është 
publikuar “Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit” (IHÇK); Tremujori 4  2015 – Tremujori 3 2016) 
në baza tremujore janë publikuar Indeksi i Çmimeve të Prodhimit” (IÇP); “Indeksi i Çmimeve të Importit” 
(IÇIMP) dhe “Indeksi i Kostos së Ndërtimit” (IKN). Për vitin 2015 në baza vjetore është publikuar  “Indeksi i 
Çmimeve të Konsumit” (IÇK).  

Mbështetur nga SIDA, është përgatitur aplikacioni i ri softuerik për Indeksin e Kostos së Ndërtimit (IKN) 
dhe mbëshetur nga IPA 2014 është vazhduar me Projektin e Paritetit të Fuqisë Blerëse (PFB), që është në 
kuadër të Programit të Krahasueshmërisë Evropiane (ang. ECP).  

 

Në sektorin e statistikave të bizneseve dhe të Tregtisë së Jashtme, janë kryer publikimet sipas titujve 
të ndryshëm në baza mujore, tremujore dhe vjetore.  

Në baza mujore janë publikuar Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) për periudhën dhjetor 2015 - nëntor 
2016;  

Në baza tremujore janë publikuar: “Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike”, “Statistikat e 
Transportit”, “Statistikat e Hotelerisë”, “Bilanci i Energjisë”, “Statistikat e Industrisë” dhe “Statistikat e 
Tregtisë me Pakicë”, për periudhën (Tremujori i 4/ 2015 – Tremujori i 3/ 2016). 

Në baza vjetore  janë publikuar: Rezultatet e  Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, Rezultatet e  Anketës 
së PRODCOM-it dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) për vitin 2015. 

Me qëllim të ngritjes së cilësisë së statistikave ekonomike në përgjithësi dhe në veçanti të atyre të 
eneregjisë dhe hotelerisë janë kryer “Anketa për Përditësimin e Regjistrit Statistikor të Bizneseve”,  ”Anketa 
e Efiçiencës së Konsumit të Energjisë në ekonomi shtëpiake” dhe “Hulumtimi mbi Kapacitet Hoteliere në 
Kosovë”. 

Mbështetur nga MB program IPA 2014, janë kryer aktivitetet për 11 pilot projekte të ndryshme që kanë të 
bëjnë me statistika ekonomike dhe llogari kombëtare. Të gjitha aktivitetet janë kryer sipas planit dhe 
dinamikës së paraparë në marrëveshje dhe në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit të Statistikave 
Zyrtare. 
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1.5. Statistikat Sociale  

 
Departamenti i Statistikave Sociale gjatë vitit 2016 ka realizuar aktivitetet e parapara sipas Planit Vjetor 2016, si dhe 
Programit  të Statistikave  Zyrtare 2013-2017.  
 
Gjatë vitit 2016 janë realizuar 21 publikime duke përfshirë publikimet vjetore dhe ato tremujore. Nga këto, 15 
publikime në fushën e Statistikave Sociale ndërsa 6 publikime në fushën e Statistikave të Popullsisë.  
 
Nga Statistikat e Tregut të punës gjatë vitit 2016 për herë të parë është arritur të realizohen 5 raporte, 
që është në harmoni me vendet e BE –së në aspektin e frekuencave (shpeshtesisë), të cilat po ashtu 
publikojnë pesë (5) raporte mbi tregun e punës brenda një viti kalendarik. Katër raporte në baza tremujore 
janë publikuar për vitin 2016 si dhe raportin vjetor mbi Tregun e Punës në Kosovë, për vitin 2015.   
 
Raporti, për kushtet e jetesës është publikuarr në bazë të Anketës së Buxhetit të Ekonomive Familjare 
(ABEF 2015). Nga të dhënat e ABEF-it, ASK në bashkëpunim me Bankën Botërore, ka publikuar raportin 
‘’Varfëria në konsum në Republikën e Kosovës, për periudhën 2012-2015’’. 
 
Nga Statistikat e Mirëqenies Sociale për vitin 2016  janë publikuar  5 raporte. Nga këto, katër raporte 
janë publikuar në baza tremujore si dhe raporti vjetor, referencë viti 2015.   
Po ashtu, janë publikuar edhe raportet tjera si: Statistikat e Kulturës, për vitin 2015; Statistikat e 
Shëndetësisë, për vitin 2015; Statistikat e Jurisprudencës (për Personat e Mitur dhe Madhor) për vitin 
2015.  
 
Nga Statistikat e Arsimit është publikuar raporti vjetor për të gjitha nivelet e arsimit, duke i ndarë në 
statistika, për çerdhe dhe parashkollor 2015/2016, Statistikat për Arsimin Fillor dhe të Mesëm të Ulët 
2015/2016, Statistikat për Arsimin e Mesëm të Lartë 2015/2016; 
 
Në kuadër të Statistikave të Popullsisë janë realizuar këto publikime, “Gratë dhe Burrat në Kosovë 
2014/2015”, “Statistikat e Lindjeve 2015”, “Statistikat e Vdekjeve 2015”, “Statistikat e Kurorëzimeve 
2015”, “Statistikat e Shkurorëzimeve 2015” dhe “Vlerësimi i Popullsisë në Kosovë 2015”.  
 

Gjate vitit 2016 Departamenti i Statistikave Sociale ka zbatuar disa rekomandime dhe standarde 
ndërkombetare, sidomos nga tregu i punës duke implementuar edhe nomenklaturat ndërkombëtare në 
raportet përkatëse të publikuara.  
 
Mbështetur nga MB program IPA 2014, janë kryer aktivitete për 3 pilot projekte të ndryshme që kanë të 
bëjnë me statistika sociale dhe të popullsisë. Të gjitha aktivitetet janë kryer sipas planit dhe dinamikës së 
paraparë në marrëveshje dhe në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit të statistikave zyrtare. 

 
1.6. Statistikat e Bujqësisë dhe të Mjedisit 

 
Në kuadër të statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, në vitin 2016 janë realizuar dhe publikuar, gjithsej 18 
publikime, përfshirë publikimet vjetore dhe ato tremujore. Në formë drafti janë përgatitur dy publikime nga 
të dhënat e Regjistrimit të Bujqësisë 2014. 
 
Në fushën e statistikave të bujqësisë, janë publikuar rezultatet e anketës së ekonomive bujqësore 2015. 
Sa i përket Regjistrimit të bujqësisë 2014 gjatë vitit 2016 janë publikuar të dhënat për raportin tematik-
special “Kulturat e Arave në Republikën e Kosovës 2014” si dhe janë përgatitur në formë drafti dy 
publikime tjera tematike-speciale “Pemtaria në Republiken e Kosovës 2014” dhe “Vreshtaria në 
Republikën e Kosovës 2014”. 
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Në Statistikat Agromonetare, që janë në kuadër të Statistikave të Bujqësisë janë publikuar: 
 
Në baza tremujore,“Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi” (TM4 2015 dhe TM1-TM3 
2016) si dhe “Indeksi i Çmimeve të Inputeve Bujqësore” (TM4 2015 dhe TM1 - TM3 2016) me vitin bazë 
2010 = 100. 
 
Në baza vjetore janë publikuar “Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, Çmimet në Bujqësi 2010–2015”, “Indeksi i 
Çmimeve të Inputeve Bujqësore 2010–2015”, Llogaritjet Ekonomike në bujqësi 2015. 
 
Në fushën e Statistikave të Mjedisit janë publikuar, “Anketa e Mbeturinave Komunale 2015”, “Anketa e 
Mbeturinave Industriale 2015”, “Statistikat e ujrave 2015”,  si dhe janë publikuar për herë të parë në 
përputhje me metodologjinë e Eurostatit të dhënat për Emitimin e gazrave serë 2015. 

Në Statistikat e Bujqësisë, agromonetare, të mjedisit dhe gjatë përgatitjes së RB-së janë zbatuar 
rregulloret, metodat dhe udhëzimet sipas standardeve të organizatave ndërkombëtare, në veçanti ato të 
Eurostatit. 
 
Mbështetur nga MB program IPA 2014, janë kryer aktivitetet për 2 pilot projekte të ndryshme që kanë të 
bëjnë me statistikat e bujqësisë dhe të mjedisit. Të gjitha aktivitetet janë kryer sipas planit dhe dinamikës 
së paraparë në marrëveshje dhe në përputhje të plotë me nenin 33 të Ligjit të statistikave zyrtare. 
 

 

1.7. Përpunimet e Veçanta të Statistikave Zyrtare 
 

Sipas Nenin 33 të Ligjit për Statistika Zyrtare Udhëzimitë n Administrativ për perpunimin e statistikave 
zyrtare, Nr.08/12, si dhe udhëzimit administrativ për udhëtime zyrtare, numër 2004/07 gjatë vitit 2016 ka 
vazhduar realizimi i projekteve, sipas marrëveshjeve për përpunim të veçantë të statistikave zyrtare. 
 
Duke zbatuar procedurat e mësipërme ligjore, ASK-ja ka realizuar aktivitete për pilot-projektet nga fondi 
i IPA-së 2014 , në statistikat ekonomike, sociale, statistikat e bujqësisë dhe në fushën e Metodologjisë dhe 
teknologjisë informative. Gjithashtu është realizuar hulumtimi për matjen e kapaciteteve të turizimit në 
Kosovë i mbështetur nga “Swise Agency for Development and Cooperation in Kosovo” (SADC).   
 
Këto aktivitete të zhvilluara kanë ndihmuar në ngritjen e kapaciteteve profesionale, duke rritur sasinë dhe 
cilësinë e prodhimeve statistikore, gjë që kanë mundësuar motivim të të githë stafit që kanë marr pjesë në 
realizimin e këtyre pilot-projekteve. 
 
Bazuar në eksperiencat dhe praktikat evropiane lidhur me prodhimin e statistikave të veçanta zyrtare, 
neni 33 i Ligjit të statistikave zyrtare, përmban në mënyre shumë të qartë të drejten dhe përgjegjësinë e 
ASK-së për prodhime të tilla statistikore. Në të ardhmen, ASK-ja do të ushtroj këtë përgjegjësi në bazë të 
plotësim ndryshimit të Udhëzimit Administrativ numër 08/2012 i cili është dërguar në Qeverinë e 
Republikes së Kosovës për aprovim në nëntor të vitit 2015.  
 

1.8. Metodologjia, Shpërndarja dhe Teknologjia Informative 

 
Sipas kërkesave në aspektin e metodologjisë, gjatë vitit 2016 është bërë nxjerrja e mostrave për të gjitha 
anketat e parashtruara nga statistikat prodhuese, si dhe të hulumtimeve të tjera statistikore.  
ASK-ja, ka nxjerrë mostrat për: Anketën e Fuqisë Punëtore, Anketën e Buxhetit të Ekonomive Familjare, 
Anketen e Ekonomive Bujqësore, ka bërë llogaritjen e peshave për Anketën e Mbeturinave dhe Pilot-
Anketën SILC-un. Ndersa në bashkëpunim me Statistikat e Suedisë, ka filluar Projektin për 
Dokumentimin e Produkteve Statistikore në sistemin e Metadatave ESMS. Me këtë sistem është punuar 
në 11 produkte statistikore, nga Statistikat Ekonomike dhe të Llogarve Kombëtare, ndërsa në të ardhmen 
planifikohet të punohet edhe në produkte tjera. 
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Vazhdimi i përshkrimit të metadatave për produkte tjera statistikore është bërë dhe do të bëhet në 
koordinim dhe bashkëpunim të plotë me ekspertët Suedez. 
Kemi marrë përvoja jashtëzakonisht të mira edhe nga pjesëmarrja në trajnim me ekspertet Suedez për 
Softuerin e ashtuquajtur “R” softueri i cili do të shërbej për nxjerrjen e mostrave për anketa të ndryshme si 
dhe llogaritjen e gabimeve në mostër. 

Në sektorin e disiminimt, janë kryer publikimet sipas titujve të ndryshëm në bazë tremujore dhe vjetore.  
Në baza tremujore publikohet Buletini Tremujor. 
Në baza vjetore është bërë publikimi i Vjetarit Statistikor 2016, Kosova në shifra 2015, Katalogu i 
publikimeve 2015, Fletëpalosja e ASK-së, Kalendari i publikimeve për vitin 2017. 
 
Në ASK kemi një zhvillim të teknologjisë informative, veçanërisht zhvillimi i ueb aplikacioneve për qasje 
më të lehtë dhe më të avansuar në të dhëna statistikore.  
Është zhvilluar dhe lansuar ueb faqja e re e ASK-së e zhvilluar në platformën .NET. Ueb faqja e re ofron 
një qasje moderne në të dhëna statistikore dhe në nën tema të ndryshme statistikore, pasi që ueb faqja e 
Regjistrimit të Popullsisë dhe Bujqësisë, janë integruar në një faqe të vetme. Kujdes i veçante i është 
kushtuar sigurisë ndaj sulmeve eventuale kibernetike.  
 
Është bërë zhvillimi i mëtejmë i platformës online ASKDATA duke integruar të gjitha të dhënat e tregtisë 
së jashtme, eksportet dhe importet e disagreguara në nivel dyshifror, treshifror dhe katërshifror si dhe , 
seritë kohore në baza mujore dhe vjetore.  
Janë dixhitalizuar dhe integruar të dhënat për numrin e popullsisë dhe ekonomive familjare për vitet 1948, 
1953, 1961, 1971, 1981, 1991 dhe 2011 për 1469 vendbanime të Kosovës, si dhe të dhëna për tema tjera 
statistikore. Të dhënat janë në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. 
Qasja në të dhënat e integruara në platformën ASKDATA, ka një rëndësi të veçantë për shfrytëzuesit e të 
dhënave, pasi kjo platformë është sipas rekomandimeve të Eurostat, UNECE dhe OECD.  
 
Dërgimi i të dhënave në Eurostat sipas standardeve të përcaktuara në platformën e tyre eDAMIS 
(platformë e dërgimit të të dhënave statistikore në Eurostat) është rritur dukshëm. Përderisa në vitin 2015 
janë dërguar 106 dataseta (bashkësi e të dhënave), në vitin 2016 janë dërguar, gjithsej 283 dataseta. 
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Është bërë zhvillimi i aplikacionit të Anketës së Ekonomive Bujqësore AEB 2015 në teknologjinë .NET.  
Është ofruar mbështetje stafit të ASK-së lidhur me zhvillimin dhe raportimin në SIPK, mirëmbajtja e uebit, 
rrjetit, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve tjera të ndryshme; 
Në qendrën për procesimin e të dhënave është bërë përfshirja e statistikave vitale, AEB 2015 si dhe disa 
anketa nga statistikat ekonomike  2016. 
Sistemi i Informatave Gjeografike (GIS) ka azhurnuar qarqet regjistruese për komunat veriore të vendit, si 
dhe në vazhdimësi ka krijuar harta tematike për tema të ndryshme statistikore. 
Është bërë unifikimi i sistemeve të TI-së sipas rekomandimeve të ASHI-së, ku në mbeshteje të 
vazhdueshme kemi ndihmën e ekspertëve nga SIDA Suedeze.  
 
Është bërë azhurnimi i bazës së të dhënave në GIS për 1300 Qarqe regjistruese nga Ortofotot e vitit 
2012-2013. 
Krijimi i hartave tematike për vjetarin statistikor 2016, për statistikat e Lindjëve, kurorëzimeve, 
shkurorëzimeve dhe vdekjeve për vitin 2015, për statistikat e arsimit sipas të gjitha niveleve për vitin 
2015, për statistikat e mjedisit, të bujqësisë  dhe ato të tregtisë së jashtme.  
 
Ështe ofruar mbeshtjetje me harta në nivel të qyteteve me Qarqe Regjistruese (QR) në anketën STEP për 
Bankën Botërore, të QR për Anketen e Fuqisë Punëtore për të gjithë tremujoret e vitit 2016, të QR për 
Anketën e Buxhetit Familjar, të QR për anketën e Statistikave të Bujqësisë, të QR për Anketën e 
organizuar nga UNCHR-ja për Personat e Zhvendosur në Kosovë si dhe mbështetja me harta për 
projektin e MCC ( Millenium Challenge Corporation) në Kosovë rreth 1000 QR (për zonat urbane, ku janë 
krijuar hartat e reja).  

 

1.9. Racionalizimi dhe Ngritja e Kapaciteteve në ASK 

 
Në funsksion të racionalizimit të vendeve të punes janë krijuar dy pozita të reja në fushën e statistikave të   
llogarive kombëtare. Këto pozita u krijuan pas racionalizimit të dy pozitave tjera në departamentet tjera të 
ASK-së. 
Këto veprime janë realizuar në përputhje, sipas Ligjit për Statistikat Zyrtare, Rregullores për Riorganizimin 
dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në ASK, dhe sugjerimeve të dala nga Raporti i Progresit të 
Komisionit Evropian për Kosovën.  

 
 

Në bazë të reformës së administratës publike dhe vendimeve të Qeverisë, lidhur me klasifikimin e 
vendeve të punës së nëpunësve civil, ASK-ja, ka finalizuar këtë proces dhe e ka dërguar të gjithë 
dokumentacionin përkatës në MAP për procedim të mëtejshëm. 
Përmes instrumentit të përafrimit të programit shumë përfitues IPA 2014 ashtu sikurse edhe instutucionet 
tjera statistikore të vendeve të rajonit edhe Kosova, respektivisht ASK-ja ka përfituar për ngritjen e 
kapaciteteve përmes trajnimeve afatshkurtëra dhe afatgjata në fusha të caktuara statistikore. 
 
Gjatë vitit 2016, Stafi i ASK-së ka pasur trajnime në fusha të caktuara statistikore. Në termat afatgjatë të 
trajnimit kanë përfituar pesë  zyrtarë të ASK-së, dy në fushën e statistikave ekonomike dhe llogarive 
kombëtare, një në fushën e TI, një në fushën e statistikave sociale si dhe një në fushën e marrëdhënieve 
ndërkombëtare, që janë financuar nga Programi shumë përfitues IPA-2014. Kurse në trajnimet 
afatshkurtra, stafi i ASK-së dhe institucionet e tjera kanë marrë pjesë në aktivitete të shumta  statistikore 
si, seminare, konferenca , vizita studimore dhe të tjera.  
 
Numri i aktiviteteve (numri i trajnimeve, seminareve, grupeve punuese, vizitave studimore, konferencave, 
etj.) me qëllim të ngritjës së kapaciteteve ishte rreth 150. Ndërsa, numri i zyrtarëve (pjesëmarrësve) në 
këto aktivitete ishte gjithsej 189, përfshirë zyrtarët e BQK-së, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së 
Punëve të Brendshme. Nga SIDA janë zhvilluar, gjithsej 20 aktivitete, (vizita studimore, kurse verore 
regjionale, trajnime, takime përfaqësuese, punëtori, etj) në të cilat janë përfshirë rreth 70 zyrtarë të ASK-
së, si dhe janë zhvilluar  misione në ASK, me qëllim të ngritjes së kapaciteve të ASK-së. E gjithë kjo 
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mbështetje është financuar kryesisht nga organizatat ndërkombëtare si, Eurostati, SIDA ( SCB), Banka 
Botërore, FMN, etj. 
 
Pozitat e lira, që janë krijuar me rastin e daljes në pension, ASKja i ka proceduar për rekrutim sipas 
procedurave në fuqi. 
 
Sipas planeve strategjike të ASK-së, konkretisht PSZ-së 2013-2017 dhe planit vjetor për vitin 2018 ASK-
ja, ka përsëritur kërkesat të institucionet vendimmarrëse për 48 pozita të reja. Përkundër kërkesave për 
këto pozita të reja, Institucionet gjegjëse nuk kanë aprovuar kërkesat e ASK-së për ngritje resurseve 
njerzore.  
 
Numri i pamjaftueshëm i stafit ka ndikuar dhe do të ndikojë në prodhimin e statistikave, sipas standardeve 
dhe metodologjisë ndërkombëtare. 
 
 

1.10. Pasqyrat e Performancës së ASK-së 

 
Produktet/Raportet statistikore - Gjatë vitit 2016, numri i produkteve, respektivisht publikimeve statistikore, 
ka shënuar rritje të  konsiderueshme, krahasuar me një vit më parë. Objektivi i caktuar në Programin e 
Statistikave Zyrtare 2013-2017, lidhur me numrin e produkteve statistikore, tanimë është arritur. Në fund të 
vitit 2016, ASK-ja kishte arritur t’i prodhojë 57 produkte statistikore dhe 113 publikime (raporte statistikore), 
krahasuar me  vitin 2015, numri i produkteve statistikore të publikuara ishte 51, respektivisht 114 raporte 
statistikore. Shprehur në tregues strukturorë, performanca nga pikëpamja e prodhimit statistikor, gjatë vitit 
2016, në raport me vitin 2015, ka shënuar rritje në shkallën prej 11.76% në produkte statistikore, ndërsa 
numri i raporteve statistikore në vitin 2016 ka rezultuar të jetë për një raport statistikor më pak krahasuar me 
vitin 2015, për shkak të qasjes ndryshe në disa raporte statistikore. Si.psh tek statistikat sociale gjegjësisht 
të dhënat e statistikave të arsimit përderisa në vitin 2015, janë publikuar raporte statistikore të disagreguara 
sipas niveleve të arsimit, në vitin 2016 janë publikuar vetëm në një raport statistikor, ku janë përfshirë të 
dhënat për të gjitha nivelet arsimore. Po ashtu ka ndodhur edhe me statistikat e mirëqenies sociale, ku gjatë 
vitit 2016 janë publikuar të dhënat vetëm në një raport vjetor, përkundër vitit 2015, ku të dhënat janë 
publikuar në kuartale. Kurse, në raport me vitin 2012, shkalla e rritjes së produkteve statistikore është mbi 
46.1%.  
 
Koha Prodhuese – njëri ndër qëllimet e ASK-së është shkurtimi i kohës prodhuese1  në publikimin e 
raporteve statistikore me qëllim të vënies në dispozicion sa më shpejtë që është e mundur për shfytëzuesit. 
Të dhënat nga SIPK-u, shfaqin performancë variuese (sipas departamenteve) në vitin 2016 në krahasim me 
vitin 2015. Në nivel të ASK-së, të dhënat nga SIPK-u, tregojnë se koha prodhuese e prodhimeve statistikore 
për vitin 2016 ka regjistruar rënie në raport me vitin 2015 për (-782)  ditë apo shprehur në strukturë rreth -
7.5%. Kjo si rezultat i shkurtmit të kohës prodhuese gjegjësisht afateve kohore në ofrimin e publikimeve 
statistikore për shfrytëzuesit e statistikave zyrtare. Shkurtimi i afateve kohore është shtrirë në tri 
depertamentet e statistikave prodhuese, në statistikat ekonomike me (-537) ditë, në statistikat sociale me (-
163) ditë si dhe në statistikat e bujqësise dhe të ambientit me (-82) ditë, krahasuar me vitin 2015, për 
produktet e krahasueshme. Në fushën e statistikave të bujqësisë, tek disa produkte (Statistikat 
Agromonetare/Indekset Çmimeve të Outputeve Bujqesore dhe Statistikat Agromonetare/Indekset Çmimeve 
të Inputeve Bujqësore) ka shkurtim të kohës prodhuese për (-22) respektivisht (-43) ditë në raport me vitin 
2015. Tek Statistikat sociale të dhënat e SIPK-ut rezulltojnë me shkurtime në afatet kohore, “Statistikat e 
Mirëqenies Sociale” me (-100) ditë, Anketa e Fuqise Punëtore me (-34) ditë si dhe raporti statistikor Burrat 
dhe Gratë në Kosovë me (-165) ditë krahasuar me vitin 2015. Ndërsa në anën tjetër raporti statistikor 
“Statistikat e Shkurorëzimeve” rezulton me zgjatje të afatit kohor për (+140) ditë krahasuar me vitin 2015. 

                                                           
1Koha prodhuese- koha kalendarike nga fundi iperiudhes referuese deri te publikimi i produktit  
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Shkurtimi i afateve kohore te statistikat ekonomike dhe llogaritë kombëtre sipas të dhënave të SIPK-ut 
rezulton të jetë tek Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se shpenzimeve dhe prdhimit (Kuartale) me (-304) 
ditë, Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakice dhe Indeksi i Çcmimeve të Importit IMPI me nga (-24) 
ditë, Bilanci i Energjisë me (-60) ditë si dhe produkte tjera me strukturë të ndryshme kohore. Në anën tjetër 
gjendje konstatne ( të pandryshuar) të afateve kohore sipas të dhënave të SIPK-ut kanë rezultuar në DMTI 
lidhur me pubklimet e përgjitshme, ku koha prodhuese gjate vitit 2016 ishte 637 dite e cila është e njëtë me 
kohën prodhuese të vitit 2015. Ky progres ndihmon prioritetet në përgjithësi që ka ASK-ja, sidomos te 
Llogaritë Kombëtare, të dhënat e tregut të punës dhe në zhvillimin e kapaciteteve menaxheriale dhe 
organizative të ASK-së. 
 
Norma e publikimeve në kohë- njëri ndër Parimet e Kodit të praktikave evropiane është edhe publikimi i 
raporteve statistikore në kohë. Në këtë drejtim të dhënat nga SIPK-u shfaqin një normë të lartë të 
publikimeve në kohë. Nga gjithsej 113 publikimet/raportet statistikore 109 gjegjësisht 96% e tyre janë 
publikuar në kohë sipas kalendarit të publikimeve.  
 
Korniza e Vlerësimit të Performancës (KVP) është duke u plotësuar dhe fuqizuar nga viti në vit, për të 
dhënë raporte sistematike për zhvillimin e kualitetit të statistikave. Pasqyrë më të qartë, lidhur me zhvillimin 
e kualitetit, pritet të ketë në periudhën e ardhshme. 

 
Në tabelat e mëposhtme janë dhënë pasqyrat e performancës, në nivel të ASK-së dhe në nivel të 
departamenteve, sipas treguesve të nxjerrë nga Sistemi i Përdorimit të Kohës (SIPK). 
 

Tabela: 1. Pasqyra e Performancës në nivel të ASK-së (SIPK) 
 

Treguesi 1. Numri i produkteve 
Departamneti Produktet 2015 Produktet 2016 Publikimet 2015 Publikimet 

2016 
DSELLK 21 23 71 74 
DSB 9 11 13 17 
DSS 16 17 20 14 
DMTI 5 6 10 8 
Gjithsej 51 57 114 113 

 

  
  Treguesi 4. Ditë pune - për të gjitha produktet 

Departamneti Dite pune ( plan) Dite pune ( real) Ndryshimi 
DSELLK 3,590 2,712 -24% 
DSB 2,004 1,579 -21% 
DSS 3,013 2,779 -8% 
DMTI 213 208 -2% 
Gjithsej 8,820 7,278 -17% 

 
 

Departamneti Total dite pune 
Ne procesin 

prodhues 
Jashtë procesit 

prodhues  
Proporcioni i 
jashtëm (%) 

DSELLK 3,251 2,712 258 7.9 
DSB 1,732 1,579 109 6.3 
DSS 3,272 2,779 465 14.2 
DMTI 479 208 260 54.2 
Gjithsej 8,733 7,278 1,092 12.5 
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   Treguesi 5. Koha prodhuese2  
 

Departamneti 
 

Koha prodhuese 
2015 

Koha prodhuese 
2016 

Ndryshimi  Ndryshimi (%) 

DSELLK 5,257 4,720 -537 -10 
DSB 1,071 ,989 -82 -7.6 
DSS 3,432 3,269 -163 -4.7 
DMTI 637 637 0 0.0 
Gjithsej 10,397 9,615 -782 -7.5 

 

 

 
 
   Treguesi 5a. Koha prodhuese3  

 
Departamneti 

 

Koha 
prodhuese 

2012 

Koha 
prodhuese 

2013 

Koha 
prodhuese 

2014 

Koha 
prodhuese 

2015 

Koha 
prodhuese 

2016 

Ndryshimi 
me bazën 

(%) 
DSELLK 3553 3346 

 
2934 

 
3153 

 
2985 

 
-16 

DSB 
 

1082 1102 1089 1071 989 -8.5 

DSS 1450 1483 
 

2476 
 

1988 
 

2012 
 

39 

DMTI 193 280 
 

273 
 

393 
 

392 
 

103 

Gjithsej 6278 6211 6772 6605 6378 2 

 

 

 

 
  Treguesi 6. Shkalla e publikimeve në kohë 

Departamneti Produktet Publikimet Në kohë  Proporcioni 
në 2015 (%) 

Proporcioni 
në 2016 (%) 

DSELLK 23 74 74 100 100 
DSB 11 17 16 100 94 
DSS 17 14 11 70 80 
DMTI 6 8 8 100 100 
Gjithsej 57 113 109 95 96 

 
 
 
 
   Perfomanca përmbledhëse në nivel të ASK-së 

Performanca Viti 2015 Viti 2016 
Ndryshimi ne 
vlera absolute 

Ndryshimi në 
strukturë (%) 

Indikatori 1. nr. i produkteve 51 57 6 11.76 
Indikatori 1a. nr. i publikimeve 114 114 0 0.0 
Indikatori. 4. dite pune/produkt4 153 127.7 -25 -16.5 
Indikatori 4a. dite pune/produkt5 153 137 -16 -10.4 
Indikatori 5. Koha prodhuese6 10397 9615 -782 -7.50 
Indikatori 6. Norma ne kohë 95 96 1 1.0 

                                                           
2 Koha prodhuese 2016 krahasuar me vitin 2015, viti 2015= 51 produkte 
3 Koha prodhuese,  krahasuar me bazën (viti 2012=39 produkte) 
4 Indikatori 4, shpreh performancë për vitin 2016 për të gjitha produktet pa u “krahasuar” me vitin 2015 
5 Indikatori 4a, shprehë performance për vitin 2016 vetëm për produktet që krahasohen me 2015 ( matja është për 51   produkte) 
6 Indikatori 5, shprehë performance/kohën prodhuese për vitin 2016 vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2015 ( matja është për 
51 produkte) 
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Tabela: 1.2. Pasqyra e performancës sipas departamenteve të ASK-së (SIPK) 
 

  Treguesi 4. Ditë pune/produkt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ndryshimi

%

-46%

-29%

-34%

-100%

81%

-29%

31%

-67%

-17%

-62%

-21%

-13%

-45%

-19%

-94%

9%

-99%

-51%

-10%

37%

16%

26%

-24.5

Prodhimi Statistikor (DSE) Ditë pune Ditë pune

Anketa Strukturore e Ndermarrjeve ASN 251 178

Bilanci i energjise 53 35

Permbledhje ne nivel te depertamentit. Indikatori 4 Planifikuara Realizuara

Anketa per  konsumin dhe efiqiencen e energjisë 2

Anketa per PRODCOM 149 80

Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se shpenzimeve dhe prdhimit (Kuartale) 979 691

Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se shpenzimeve GDP 97 127

Bilanci Vjetor I Energjise 39 0

Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se prodhimit GDP 56 102

Indeksi I cmimeve te konsumit CPI (Vjetor) 80 30

Indeksi I cmimeve te konsumit CPI-HICP (Mujore) 253 199

Freskimi i Regjistrit Statistikor te Bizneseve 129 42

Indeksi I cmimeve te importit IMPI 197 164

Llogarite qeveritare 52 42

Repertori Statistikor i Ndermarrjeve ne Kosove 26 2

Indeksi I cmimeve te prodhimit PPI 211 184

Indeksi I kostos ne ndertim IKN 211 116

Statistikat Afatshkurtra te Tregtise me Pakice 119 58

Te dhenat e tregtise se jashtme (Mujore) 175 158

Statistikat Afatshkurta te  Industrise 133 145

Statistikat Afatshkurtra te Ndertimtarise 83 1

Te dhenat mbi transportin 99 125

Te dhenat e tregtise se jashtme (Vjetor) 17 23

Te dhenat mbi hotelierine 181 210

Dite pune ne total sipas produktit ne nivel te DSE 3590 2712

96.1

3.9

100.0Gjithsej Dite Pune te regjistruara 2821

Dite Pune (Jasht Procesit Prodhues) 109

Dite Pune (Brenda Procesit Prodhues) 2712
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Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
 

 
 
 
 
 
Performanca në nivel departamenti  

 
 

 

 

 

 

 
 

Produkte Publikime Ne Kohe

Koha 
Prodhuese 

Viti 2015

Koha 
Prodhuese 

Viti 2016
5707

1 1 1 343 342

1 4 4 307 283

1 4 4 315 296

1 4 4 356 343

1 4 4 144 129

1 12 12 161 147

1 12 12 359 344

1 1 1 314 308

1 1 1 314 308

1 1 1 168 162

1 4 4 318 298

1 4 4 283 223

1 4 4 143 141

1 4 4 302 302

1 0

1 4 4 382 358

1 0

1 1 1

1 1 1 170 162

1 5 5 878 574

1 2 2 769

1 0

1 1 1 218

0

0

23 74 74 5257 4720

100% -1

Indeksi I cmimeve te importit IMPI 100% -24

Indeksi I cmimeve te prodhimit PPI 100% -19

Prodhimi Statistikor  (%) Ndryshimi

Anketa Strukturore e Ndermarrjeve ASN

Indeksi I cmimeve te konsumit CPI-HICP (Mujore) 100% -14

Te dhenat e tregtise se jashtme (Mujore) 100% -15

Statistikat Afatshkurta te  Industrise 100% -13

Repertori Statistikor i Ndermarrjeve ne Kosove 100% -15

Llogarite qeveritare 100% -6

Indeksi I kostos ne ndertim IKN 100% -20

Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se shpenzimeve GDP 100% -6

Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se prodhimit GDP 100% -6

Bilanci i energjise 100% -60

Te dhenat mbi transportin 100% -2

Te dhenat mbi hotelierine 100% 0

Freskimi i Regjistrit Statistikor te Bizneseve 0

Indeksi I cmimeve te konsumit CPI (Vjetor) 100% 0

Statistikat Afatshkurtra te Ndertimtarise 0

Statistikat Afatshkurtra te Tregtise me Pakice 100% -24

Anketa per PRODCOM 100% 769

Anketa per  konsumin dhe efiqiencen e energjisë 0

Te dhenat e tregtise se jashtme (Vjetor) 100% -8

Bruto Produkti Vendor sipas qasjes se shpenzimeve dhe 
prdhimit (Kuartale)

100% -304

Anketa mbi ekonomine  informale 0

Permbledhje në nivel të Departamentit/ref. 2016 -537

Bilanci Vjetor I Energjise 100% 218

Llogaritë Qeveritare  tremujore 0

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatoret 1, 5 dhe 6) ref 2015

viti 2015 viti 2016

21 23

71 74

143 118

143 129

5257 4720

5707

71 74Indikatori 6. Shkalla e publikimeve ne kohë (71/71 dhe 74/74)

Indikatori 4a. dite pune/produkt per vitet qe krahasohen me vitin 2015 (viti 2015= 21 produkte)

Indikatori 5. Koha prodhuese ( vetem per produktet qe krahasohen me vitin 2015. viti 2015= 21 produkte)

Indikatori 5a. Koha prodhuese vetem per vitin 2016. (viti 2016= 23 produkte)

-9.8

-10.2

Indikatori 1a. Nr, i raporteve statistikore 4.2

Indikatori 4. dite pune/produkt -17.5

Permbledhledhje janar dhjetor 2016 ndryshimi%

Indikatori 1. Nr, i produkteve 9.5
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Fusha e Statistikave Sociale 
 

Treguesi 4. Ditë pune/produkt 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndryshimi

%

-58%

-6%

-17%

-25%

5%

-7%

10%

-77%

-9%

43%

4%

-1%

-93%

-7.8

Permbledhje ne nivel te depertamentit. Indikatori 4 Planifikuara Realizuara

Prodhimi Statistikor (DSS) Ditë pune Ditë pune

 Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 225 96

Analiza mbi fertilitetin 9

Analiza tjera mbi popullsinë 28

Anketa e buxhetit te ekonomive familjare 670 630

Anketa e fuqise punetore 514 427

Burrat dhe grate ne Kosove 92 69

Statistikat e arsimit 255 267

Statistikat e lindjeve 142 132

Statistikat e martesave 100 110

Statistikat e mirëqenies sociale 208 48

Statistikat e shkurorezimeve 80 73

Statistikat e vdekjeve 118 169

Statistikat ligjore 350 366

Statistikat mbi Kulturen dhe Sportin 170 168

Statistikat mbi shkaqet e vdekjeve 89 7

Statistikat Shendetesore 160

Dite pune në total sipas produktit në nivel të DSS 3013 2779

Vlerësimi i Popullsisë 22

85.7

14.3

100.0

Dite Pune (Brenda Procesit Prodhues) 2779

Dite Pune (Jasht Procesit Prodhues) 465

Gjithsej Dite Pune te regjistruara 3244
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Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
 

 
 

 

Performanca në nivel departamenti  
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Fusha e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit 
 

Treguesi 4. Ditë pune/produkt 

 
 

 
 
 
Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
 

 
 

Performanca në nivel departamenti  

 

Ndryshimi

%

-11%

-48%

-60%

-78%

50%

-65%

-37%

-18%

-25%

29%

-21.2Dite pune ne total sipas produktit ne nivel te DSB 2004 1579

Statistikat e ujit 128 165

Regjistrimi i bujqesise 72 25

Statistikat agromonetare/indekset cmimeve te inputeve bujqesore 178 112

Statistikat agromonetare/indekset cmimeve te outputeve bujqesore 205 167

Statistikat agromonetare/te dhenat ekonomike per bujqesine EAA 210 157

Gazrat Serë 134 201

Anketa e mbeturinave komunale 135 54

Anketa e mbeturinave te trajtuara 27

Permbledhje ne nivel te depertamentit. Indikatori 4 Planifikuara Realizuara

Burimet administrative ( Disa fakte mbi mjedisin ) 152 33

Prodhimi Statistikor (DSB) Ditë pune Ditë pune

Anketa e ekonomive bujqsore 619 549

Anketa e mbeturinave industriale 171 90

93.5

6.5

100.0Gjithsej Dite Pune te regjistruara 1688

Dite Pune (Jasht Procesit Prodhues) 109

Dite Pune (Brenda Procesit Prodhues) 1579
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Fusha e Statistikave të Metodologjisë dhe TI-së 
 

Treguesi 4. Ditë pune/produkt 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
 

 
 
 
 
 
 
Performanca në nivel të departamenti  

 
 

Ndryshimi

%

-1%

-10%

-13%

-7%

4%

-2.2

Permbledhje ne nivel te depertamentit. Indikatori 4 Planifikuara Realizuara

Prodhimi Statistikor (DMTI) Ditë pune Ditë pune

Atllasi Gjeografik

Buletini tremujor 36 36

Kalendari/fletushkat/posteret 21 19

Katalogu i publikimve 28 24

Dite pune ne total sipas produktit ne nivel te DMTI 213 208

Kosova ne shifra 28 26

Vjetari statistikor 100 104

44.4

55.6

100.0

Dite Pune (Brenda Procesit Prodhues) 208

Dite Pune (Jasht Procesit Prodhues) 260

Gjithsej Dite Pune te regjistruara 468

Produkte Publikime Ne Kohe

Koha 
Prodhuese 

Viti 2015

Koha 
Prodhuese 

Viti 2016

637

1 4 4 121 118

1 1 1 272 274

1 1 1 78 78

1 1 1 0 0

1 0

1 1 1 166 167

0

0

6 8 8 637 637 0Permbledhje në nivel të Departamentit/krahasuar me 2015

Prodhimi Statistikor  (%) Ndryshimi

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatoret 1, 5 dhe 6) ref 2016
Buletini tremujor 100% -3

Kosova ne shifra 100% 2

Katalogu i publikimve 100% 0

Kalendari/fletushkat/posteret 100% 0

Atllasi Gjeografik 0

Vjetari statistikor 100% 1

Krijimi i Sistemit te metadatave (PP18) 0

Komponenta e cilesise (PP5) 0

viti 2015 viti 2016

5 6

10 8

46 35

46 42

637 637

637

10 8

Permbledhledhje janar - dhjetor 2016 ndryshimi%

Indikatori 1. Nr, i produkteve 20.0

Indikatori 1a. Nr, i raporteve statistikore -20.0

Indikatori 4. dite pune/produkt -24.6

Indikatori 4a. dite pune/produkt per vitet qe krahasohen me vitin 2015 (viti 2015= 5 produkte) -8.7

Indikatori 5. Koha prodhuese ( vetem per produktet qe krahasohen me vitin 2015. viti 2015= 6 produkte) 0.0

Indikatori 5a. Koha prodhuese vetem per vitin 2016. (viti 2016= 6 produkte)

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve ne kohë (10/10 dhe 8/8) -2
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 Figura: 1.2. Numri i produkteve 

 

 
 

Grafiku paraqet rritjen e numrit të produkteve/prodhimeve në nivel të ASK-së, nga 51 në vitin 2015 në 
57 në vitin 2016, dhe synimin deri në vitin 2017. Nga grafiku shihet qartë se objektivi i caktuar në fund të 
Programit të Statistikave Zyrtare 2013-2017 është arritur në fund të vitit 2014. 

 
Figura: 1.3. Koha e prodhimit, 2016 ne krahasim me bazën   
 

 
 
Grafiku, i mësipërm paraqet kohën prodhuese ( koha kalendarike nga fundi i periudhës referuese deri te 
publikimi) për produktet e krasueshme në vtin 2016, krahasuar me vitin 2012 ( baza = viti 2012) 
gjegjësisht 2012-2016, në nivel të ASK-së. Në vitin 2012, janë numëruar 39 produkte me kohë 
prodhuese rreth 6278 ditë. Nëpër vite të dhënat e SIPK-ut kanë regjistruar oscilime të ndryshme me 
tendencë rritje të kohës prodhuese siç shihet edhe në grafikon. Në vitin 2016 koha prodhuese është 
më e ulët krahasuar me vitet 2015 dhe 2014 siç edhe shihet në grafikun e lartëcekur. Megjithatë, në 
këtë drejtim, ASK-ja është duke u përpjekur, nga viti në vit, që ta shkurtojë kohën prodhuese të 
produkteve statistikore, në mënyrë që t’u ofrohen përdoruesve të dhënat statistikore në kohë optimale. 
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Figura: 1.4. Koha e prodhimit, 2016 ne krahasim me 2015  
 

 
 

 
Ndërsa në këtë grafik, është paraqitur koha prodhuese ( koha kalendarike nga fundi i periudhës referuese 
deri te publikimi) vetëm për produktet e krasueshme me vitin 2015. Pra koha prodhuese për prodhimin 
e 51 produkteve në vitin 2015 ishte 10397 ditë, ndërsa për të njëjtat produkte në vitin 2016, koha 
prodhuese e regjistruar nga të dhënat e SIPK-ut rezulton të jetë 9615 ditë gjegjësisht për (-872) ditë 
apo -7.5% më pakë, që do të thotë shkurtim i afateve kohore apo kohë më e shkurtër e prodhimit të 
statistikave zyrtare. 
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2. ANALIZA E PRIORITETEVE 
 
Prodhimi statistikor 
 

- Kemi arritur që të realizojmë prioritetet strategjike duke e publikuar BPV-së në baza të rregullta 
tremujore sipas standardit (T+90 ditë), kjo është arritur në publkimin e tremujorit të 3 për vitin 2016. 
Gjithashtu, është realizuar edhe  shkurtimi i afateve të publikimeve tjera sipas planifikimit.  

 
- Ka vazhduar përmirësimi i cilësisë së statistikave të biznesit përmes realizimit të Anketës për 

Freskimin e Regjistrit Statistikor të Biznesit dhe hulumtimit mbi mbatjen e kapaciteteve hoteliere në 
Kosovë. Është shkurtuar afati i publikimit të të gjitha statistikave të biznesit.  

 
- Tek të gjithë Indekset e Çmimeve, është shkurtuar koha e publikimit të tyre. Është arritur të zbatohet 

aplikacioni softuerik për kalkulimin e Indeksit të Kostos së Ndërtimit. 
 

- Për plotësimin e kërkesave të ndryshme të shfrytëzuesve, të dhënat e tregtisë së jashtme janë 
vendosur në platformën e re Px-Ueb në ASKDATA. Në krahasim me 2015 është shkurtuar koha e 
prodhimit të STJ në baza mujore në t+27 ditë.  

 
- Gjatë kësaj periudhe për herë të parë Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) është publikuar në baza 

tremujore. Synimi është shkurtimi i afateve kohore. Për vitin 2016 është shkurtuar për 34 ditë 
gjegjësisht publikuar më herët në krahasim me vitin 2015 

 
- Mostra e Anketës së Ekonomive Bujqësore është dizajnuar, duke shfrytëzuar të dhënat e 

Regjistrimit të Bujqësisë 2014. Kjo është e harmoinizuar me metodologjinë dhe definicionet e 
Eurostatit dhe është realizuar në dhjetor të vitit 2015, ndërsa rezultatet e kësaj ankete janë publikuar 
në vitin 2016. 

 
- Sa i përket Regjistrimit të Bujqësisë 2014, gjatë vitit 2016 janë publikuar të dhënat për publikimin 

tematik-special   “Kulturat e Arave në Republikën e Kosovës 2014” si dhe janë përgatitur në formë 
drafti dy publikime tjera tematike-speciale “Pemtaria në Republiken e Kosovës 2014” dhe 
“Vreshtaria në Republikën Kosovës 2014”. 

 
- Regjistrimi i Popullsisë në katër komunat veriore, nuk është realizuar, pasiqë Kuvendi i Republikës 

së Kosovës nuk ka miratuar Ligjin përkatës. Këtij mos miratimi i kanë paraprirë prononcimet e disa 
përfaqësuesve të komunitetit serb në Institucionet e Kosovës, për mundësinë e mos pjesëmarrjes 
në Regjistrim dhe rekomandimet e Eurostatit të bazuara në këto prononcime. 

 
- Sipas planit të ASK-së është bërë Vlerësimi i numrit të popullsisë së përgjithshme për vitin 2015. 

Vlerësimi është bërë në nivel të komunave dhe është publikuar në qershor të vitit 2016.  

 
- Gjatë vitit 2016, ka vazhduar tradita bashkëpunimit me institucione tjera duke arritjur marrëveshje 

mirëkuptimi me Policinë e Kosovës, në fushën e statistikave të turizmit. 
 

- Sa i përket TI-së, është bërë avancim duke lansuar ueb faqen e re të ASK-së, në platformën .NET. 
Është rritur siguria ndaj sulmeve eventuale kibernitike si dhe është bërë zhvillimi i mëtejmë i 
platformës online ASKDATA . 

 
Fuqizimi i Planifikimit dhe Korniza vleresuese e performancës 
 

- Ka vazhduar fuqizimi i mëtejmë i kornizës planifikuese duke i përfshirë Planet Vjetore të Punës, 
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Hartën Rrugore, Raportet Vjetore, Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA në fushën e statistikave, 
si dhe përgatitjet e nevojshme për Vlerësimin e Sistemit Statistikor të Kosovës (Peer Review). 
Është plotësuar pyetësori i vetëvlerësimit sipas formës standarde të kërkuar nga Ministria e 
Financave. Ka vazhduar procesi i avancimit dhe zbatimit të KVP-së, përmes avancimit dhe 
monitorimit të SIPK-ut është bërë progres për Vlerësimin e Performancës në ASK. Në këtë drejtim 
është punuar në hartimin e aplikacionit për vlerësimin e kostos së produkteve statistikore si pjesë e 
procesit të avancimit të SIPK-ut. Prioriteti i vlerësimit të përformancës do të vazhdon edhe gjatë 
viteve 2017 dhe 2018.  

  
- Forcimi i planifikimit të ASK-së dhe përcaktimi i Kornizës për Vlerësimin e Performancës (KVP) - 

Gjatë vitit 2016 është bërë raporti analitik për pjesën e parë të vitit 2016 në përputhje të plotë me 
qëllimet e caktuara në programin strategjik dhe synimet e ASK në aspektin e menagjimit të 
proceseve statistikore të bazuara në të dhena apo fakte. Raportet e nxjerura kanë shërbyer dhe janë 
zbatuar në fuqizimin e procesit planifikues në ASK për vitin vijues. Rezultatet e dala nga sistemi i 
SIPK-ut, gjatë viteve 2013-2016, përveç ndihmës në monitorimin e proceseve, menaxhimin, 
planifikimin dhe rishikimin e tyre, do të jenë shumë të rendësishme  edhe për avancimin e sistemit të 
SIPK-ut në Sistem të Menaxhimit të Përformancës të ASK-së.   
 

 
Dialogu me përdoruesit  
 

- Si objektiv strategjik ka përcaktimin e dialogut sistematik me përdoruesit. Në këtë drejtim janë 
mbajtur takime me Ministrinë e Financave, Bankën Qendrore, Ministrinë e Bujqësisë, Agjencinë e 
Veterinës dhe Ushqimit, Agjencinë e Vreshtarisë së Kosovës, MASHT-in, Ministrinë e Shëndetësisë, 
dhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, rreth shkëmbimit të të dhënave, metodologjisë dhe 
qëndrueshmërisë së të dhënave statistikore dhe me institucione tjera të Republikës së Kosovës.  
Kjo formë e bashkëpunimit është shumë e rëndësishme dhe do të institucionalizohet edhe më tej. 
Po ashtu, ASK-ja ka realizuar edhe konferenca me institucione vendore dhe ndërkombëtare, si dhe 
ligjërata me studentë për mënyrën e qasjes në të dhënat e statistikave zyrtare. 
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3. BUXHETI 
 

ASK-ja, gjatë vitit 2016, sikurse në vitet paraprake ka pasur buxhet të vogël dhe jo sipas nevojave dhe 
kërkesave që ka bërë ASK tek institucionet vendimmarrëse të Republikës së Kosovës. Gjatë kësaj 
periudhe Institucionet ndërkombëtare kanë ndihmuar ASK-në duke financuar shumë projekte dhe pilot-
projekte. Në totalin e buxhetit të ASK-së për vitin 2016 (Buxheti i Kosovës dhe Donatorët), ASK, ja ka 
arritur të realizoje rreth 97.85% të planit të saj buxhetor. Dihet se komponenta buxhetore është 
përcaktuese për avancimin e statistikave zyrtare të Kosovës dhe përafrimin e tyre me statistikat e vendeve 
të BE-së. 
 

   Nga të gjitha fondet në dispozicion për ASK-në, për vitin 2016, shpërndarja dhe realizimi është si në vijim: 
 
Tabela: 1 Shpërndarja dhe realizimi i fondeve 
 

Kategorit 
ekonomike   

 Buxheti me 
fillestar 2016  

 Buxheti me 
rishikim 2016  

 Buxheti final 
2016  

 BK-Buxheti I 
realizuar 2016  

 Shprehur %  

Paga e mëditje  
      
864,199.00  

       
859,946.00  

       
879,613.00           872,774.60  99.22 

Mallra e 
shërbime 

      
307,960.00  

       
285,030.00  

       
285.030,00           266,573.22  93.52 

Shpenz. 
komunale 

        
21,875.00  

         
21,875.00  

         
16,126.00             16,003.12  99.23 

Gjithsej 
   
1,194,034.00  

     
1.166.851,00  

    
1,180,769.00        1,155,350.94  97.84 

 
Siç shihet në tabelën e mësipërme, buxheti i realizuar është në shkallën rreth 98%. Janë përgatitur  dhe 
dërguar kërkesa shtesë buxhetore me qëllim të zgjerimit të aktiviteteve hulumtuese, edhe kërkesat shtesë të 
buxhetit për vitin 2017. Për vitin 2016 ka pasur një rritje të buxhetit në kategorinë ekonomike paga dhe 
mëditje. 

 
Në kategorinë e Mallrave dhe Shërbimeve sipas Buxhetit të Kosovës, shpërndarja e mjeteve buxhetore për 
mbështetjen e prodhimeve statistikore është paraqitur në Tabelën 2, si me poshtë: 
 
Tabela: 2. Shpenzimet (Kategoria Mallra dhe Shërbime) sipas departamenteve për vitin 2016      

Departamentet   DSLLK DSS DSBM  DMTI DRA DA DPPKK Gjithsej 

Shuma e 
shpenzuar  

 
62,431.96  

  
70,133.85  

  
53,757.70  

  
7,331.53  

 
16,450.20  

  
54,870.42  

 
1,597.56  

  
266,573.22  

  %        23.42           26.30           20.16           2.75             6.17           20.6           0.60           100  

 

Në kategorinë Mallra dhe shërbime, buxheti kryesisht është shpenzuar për realizimin e anketave të 
ndryshme statistikore: 
 
Shpenzime për aktivitetet të cilat zhvillohen në baza vjetore: 
Hulumtimet/Anketat Shuma në EUR 
Anketa e Fuqisë Punëtore (APF) janë shpenzuar  60,252.22  
Anketa e ekonomive bujqësore, janë shpenzuar 36.447.36 
Anketa për azhurnim të regjistrimit të statistikave të bizneseve 23.937.63 
Anketa për eficiencën e energjisë 17,672.60 
Anketa strukturore mbi ndermarrjet (ASN) 11.348.64 
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Anketa tjera 10.339.83 
  
Shtypjen e formularëve të anketave që janë zhvilluar 26,906.88 
Udhëtime zyrtare në vitin 2016 janë shpenzuar 2.936.16 

 
Siç shihet rreth 70 % e buxhetit të ASK-së është realizimi i anketave për hulumtime statistikore. 

 
Për vitin 2016 ASK-ja ka pasur pesë rekomandime nga të gjeturat e Auditorit të Përgjithshëm. Përveç 
rekomandimit lidhur me definimin e pronës në ASK-së (objekti i ASK-së) për të cilin ASK është në prces të 
realizmit, ka plotësuar të gjitha (4 sosh) rekomandimet e tjera të ZAP-it. Pra nga 5 rekomandime katër 
rekomandime janë plotësuar plotësisht nga ana e ASK-së. Në kuadrin e katër rekmandimeve të realizuara 
ishin, vendosja e procedurave për pyetësorin vetëvlerësimit, rasti i marrveshjeve për shërbime të veçanta 
(kontratë në vepër), rekomandimi lidhur me rastin e kompenzimit shtesë të stafit nga pilot-projektet nga 
donatorët, rasti i procesit prokurues për çmim shumë të ulët apo jonormalisht të ulët. 
 
Gjatë vitit 2016 ASK ka pasur mbështetje financiare nga donatorët e ndryshëm si IPA, SWIS CONTACT, 
Banka Botërore. 
 
Vlera e mjeteve nga donacionet në vitin 2016 ishte 60,890.55 €, ku prej tyre janë realizuar 28,145.08 €. 
 
Për Paga dhe meditje 2.756.58 EUR 
Për Mallra dhe shërbime 25.388.5 EUR 

 

Projekti katërvjeçar nga Sida/SCB, Pilot-projektet nga IPA dhe disa projekte të tjera, janë financuar tërësisht 
nga donatorët. 
 
Pjesëmarrja e buxhetit të ASK-së, në buxhetin e tërësishëm të Kosovës për vitin 2016 ishte 0.07%.  
 
Gjatë procesit të prokurimit, duke zbatuar Ligjin e Prokurimit Publik të Kosovës dhe Planin e Prokurimit 
Publik të ASK-së janë kryer në tërësi të gjitha kërkesat nga departamentet përkatëse në ASK. Gjithashtu, 
janë proceduar edhe disa lëndë me specifika të tjera, si: furnizime, shërbime dhe aktivitete të tjera sipas 
përgjegjësisë së prokurimit. 
Sipas Ligjit për Shërbimin Civil, rregulloreve për zbatimin e këtij Ligji dhe Udhëzimeve Administrative janë 
bërë: rekrutimi dhe përzgjedhja e kandidatëve konkurrues; futja e të dhënave nga dosja personale në 
Sistemin SIMBNj; dorëzimi i Planit individual të nëpunësve civil në ASK, zbatuar sipas KASH-it 2016; 
vlerësimi i rezultateve në punë të nëpunësve civil të ASK-së; monitorimi i vijueshmërisë në punë, etj.  
 
Sipas procedurave ligjore në fuqi, është bërë menaxhimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, i pasurisë së ASK-
së, i arkivës, tjetërsimit të pasurisë sipas afateve të përdorimit. 
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4. SFIDAT 
 

Edhe gjatë 2016, ASK, ja është ballafaquar me vështirësi të ndryshme, si në aspektin e infrastrukturës së 
nevojshme fizike, mungesës së buxhetit për realizimin dhe zgjerimin e hulumtmeve të reja.  

Disa nga sfidat më të mëdha gjatë përiudhës referuese ishin:: 

• Mungesa e resurseve financiare dhe njerëzore; 

• Avancimi i mëtejmë i  kapaciteteve  profesionale; 

• Barrierat në qasje tek burimet administrative;  

• Të dhëna të pakompletuara administrative në disa institucione psh, baza të shënimeve, regjistra 
administrativ e të tjera.); 

• Mungesa e hapësirës fizike dhe kushteve normale për punë. 
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SHTOJCA 1. Të dhënat për të punësuarit në Shërbimin Civil të Kosovës 
në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, dhjetor  2016. 
 

Tab. Numri i të punësuarve në ASK në fund të vitit 2016  
 
 

Struktura gjinore

Fakulteti Shk.e 

lartë

Shk. 

mesme

Shk. 

fillore

sh s b t g a e r te tjerë M F

143 97 23 23 128 10 2 2 1 71 72

Struktura kualifikuese Struktura etnike

Total

 
 
 
 

 

Legjenda: 

Struktura etnike, shkurtesat: sh - shqiptarë; s - serbë; b - boshnjakë; t - turq; g - goranë; a - ashkalinjë; 
e - egjiptianë; r - romë; tj – të tjerë; m - meshkuj; f - femra. 
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SHTOJCA 2. Kalendari i publikimeve  
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