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Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës
është
institucion profesional i cili merret me
grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të
dhënave zyrtare të statistikave.
Më 2 Gusht 1999, Agjencioni ka rifilluar punën e
vet profesionale (pas 9 viteve të ndërprerjes të
të gjitha serive statistikore në dëm të interesit të
Kosovës), si institucion i pavarur në kuadër të
Ministrisë së Administratës Publike. Që nga data
12.12.2011 ky Agjencion vepron në kuadër të
Kryeministrisë së Kosovës. Agjencioni financohet
nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës por edhe
nga donatorët për projekte të veçanta dhe për
ndihmë teknike profesionale.
Agjencia e
statistikave të Kosovës vepron sipas Ligjit Nr. 04/
L-036 i cili ka hyrë në fuqi me 12.12.2011.

Misioni i ASK-së - Misioni i sistemit është që
të përmbush kërkesat e përdoruesve me të
dhëna statistikore cilësore, të besueshme dhe
objektive. Të dhënat do të vihen në dispozicion
në kohën e duhur dhe të paraqiten në mënyra që
lehtësojnë
përpjkekjet
planifikuese
dhe
zhvillimore në nivel vendi, komune dhe
vendbanimi.
Sistemi do t’u ofrojë institucioneve qeveritare,
komuniteteve dhe institucioneve kërkimore
akademike,
komunitetit
ndërkombëtar,
komunitetit te biznesit, shoqërisë civile dhe
publikut te gjerë informata cilësore statistikore.
Ky sistem duhet të përmbushë kërkesat e Ligjit
për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës
duke përdor praktikat moderne të menaxhimit .

Vizioni i ASK-së - sistemit statistikor të
Kosovës është që të njihet si ofrues i
besueshëm, i sigurtë i të dhënave statistikore
dhe si institucion udhëheqës i përcaktimit të
standardeve
të
statistikës.
Kjo do të arrihet nëpërmjet një përkushtim të
përhershëm në përmirësimin e metodologjisë,
standardeve dhe paraqitjes statistikore në
përputhje me kërkesat e përdoruesve kryesorë
kombëtar dhe ndërkombëtar të statistikave të
Kosovës.
Fushat e mbështetura nga donatorët Ndihma e donatorëve ka dhënë vazhdimisht
ndikim në ngritjen e kapaciteteve të stafit dhe në
përmirësimin e produkteve statistikore të ofruara
nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, për
institucionet dhe përdoruesit e statistikave në
tërësi. Në kuadër të mbështetjes nga donatorët,
ASK-ja ka bashkëpunim të vazhdueshëm me
EU, SIDA, FMN, UNFPA, UNICEF, UNDP.
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Departamenti i Regjistrimit dhe Anketimit-

Në kuadër të ASK-së veprojnë:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Departamenti
për
Politika,
Planifikim,
Koordinim dhe Komunikim,
Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe
Llogarive Kombëtare,
Departamenti i Statistikave Sociale,
Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe
të
Mjedisit,
Departamenti i Regjistrimit dhe Anketimit,
Departamenti i Metodologjisë dhe Teknologjisë
Informative, si dhe
Departamenti i Administratës dhe zyrës për
buxhet dhe finananca.

Departamenti Politika Planifikim Koordinim
dhe Komunikim — Ky Departament është
përgjegjës për planifikim në ASK, për përmirësimin e
bashkëpunimit
(me
institucionet
vendore
dhe
ndërkombëtare), koordinimin (brenda ASK-së dhe
Sistemit Statistikor të Kosovës), zhvillimin dhe zbatimin e
politikave si dhe monitorimin e prodhimit të statistikave
zyrtare.

Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe
Llogaritë Kombëtare - Në bazë të strukturës
organizative, aktualisht përbëhet nga tri divizione:
Divizioni i Llogarive Kombëtare, Divizioni i Statistikave të
Çmimeve dhe Divizioni i Ndërmarrjeve dhe Statistikave të
Tregtisë së Jashtme. Në kuadër të statistikave ekonomike
publikohen statistika për, BPV me qasjen e prodhimit dhe
shpenzimeve,
Llogartitë
Qeveritare,
Transportin,
Hotelerinë, Tregtin e Jashtme, Çmimet e Konsumit,
Prodhimit, Importit, Indksi i Kosotos së Ndërtimit,
Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë, të tregtisë me
pakicë, Regjistri i Bizneseve, Anketa Strukturore e
Ndërmarrjeve etj.

Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe
Ambientit - Departamenti është përgjegjës për
mbledhjen, analizimin dhe publikimin e statistikave
zyrtare të besueshme dhe me kohë për bujqësi, pylltari,
statistika agro-monetare dhe të mjedisit, si dhe
standardizimi i prodhimit të këtyre statistikave me BE-n.
Bazuar në strukturën e re të organizimit të ASK-së,
Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka
dy divizione, në kuadër të saj: Divizioni i Statistikave të
Bujqësisë dhe Divizioni i Statistikave të Mjedisit.

Departamenti i Statistikave Sociale Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), përbëhet nga
dy divizione: Divizioni i Statistikave Sociale dhe Divizioni i
Statistikave të Popullsisë. Në kuadër të statistikave
sociale publikohen statistika për, Statistikat e Arsimit,
Fuqisë Punëtore, Mirëqenjes Sociale, Buxhetiit
të
Ekonomive Familjare, Kulturën, Sportin, Statistikat gjinore
si dhe Statistikat e Popullsisë, Lindjet, Kurorëzimet,
Shkurorëzimet, Vdekjet etj.

Departamenti është përgjegjës për zbatimin dhe
organizimin e regjistrimeve dhe anketave sociale,
ekonomike, bujqësore, si dhe mbledhjen dhe
grumbullimin e të dhënave të tjera që kërkohen nga
ASK-ja. Ky departament ka divizionin e regjistrimit
dhe divizionin e anketimeve.

Departamenti
i
Metodologjisë
dhe
Teknologjisë Informative - Zbaton standardet
nga fusha e Metodologjisë dhe TI - së, duke bërë
nxjerrjen e mostrave dhe dizajnimin e pytësorëve.
Nga fusha e shpërndarjes përgatit publikime,
broshura, pasqyra të statistikave të përgjithshme, si
dhe zbaton standardet për të gjitha publikimet të
dala nga Departamentet prodhuese. Në kuadër të
Agjencisë funksionon edhe Biblioteka e ASK-ës e
cila është e furnizuar me materiale statistikore të
ndryshme .Sektori i Hartografisë dhe GIS-it në ASKë mbështet sektorin e metodologjisë në dizajnimin e
mostrave, Sektori TI-së mbështetë departamentet e
ASK-së në - Mirëmbajtjen dhe sigurinë e rrjetit
kompjuterik, Zhvillon dhe menaxhon me aplikacionet
dhe bazën e shënimeve të ASK-së, Zhvillon dhe
mirëmban ueb faqen e ASK-së.

Departamenti i Administratës dhe zyrës
për Buxhet dhe Financa - Departamenti i
Administratës është përgjegjës për ofrimin e
shërbimeve administrative ditore në ASK, si:
operacione
financiare,
kontabilitet,
prokurim,
rekrutime, gjegjësisht procedura, administrim i
personelit (vijueshmëria në punë, largime, dosje
personale, etj.), furnizime, logjistikë, etj. Shprehur
me fjalë të tjera, përgatitja e pasqyrave financiare,
raporteve mujore, gjashtëmujore, nëntëmujore dhe
vjetore; shërbime të personelit, duke mbuluar
mirëqenien, rekrutimin dhe menaxhimin e burimeve
njerëzore; prokurimin dhe shërbimet për menaxhimin
e kontratave (menaxhimi i aseteve, pronës dhe

