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LISTA E SHKURTESAVE 

 
 

ASK   - Agjencia e Statistikave të Kosovës 
ARC   - Agjencia për Regjistrimin Civil  
AEB   - Anketa e Ekonomive Bujqësore  
ABEF   - Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 
AFP   - Anketa e Fuqisë Punëtore 
APR   - Anketan Post Regjistruese 
ASK-data  - Platformë e bazuar në PX-Web 
BQK    - Banka Qendrore e Kosovës 
BE   - Bashkimi Evropian 
BB   - Bankën Botërore  
BPV   - Bruto Produkti Vendor 
DLLK   - Departamenti Llogarive Kombëtare 
DSE    - Departamenti Statistikave Ekonomike 
DSS   - Departamenti i Statistikave Sociale 
DSB    - Departamenti i Statistikave të Bujqësisë 
DA   - Departamenti i Administratës 
DMTI   - Departamenti i Metodologjisë dhe i Teknologjisë  
DPPKK   -  Departamenti për Planifikim Kordinim dhe Komunikim 
FMN   - Fondi Monetar Ndërkombëtar 
IKShPK  - Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës   
IÇIMP   - Indeksi i Çmimeve të Importit 
IHÇK   - Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit 
IÇP   - Indeksi i Çmimeve të Prodhimit 
IKN   - Indeksi i Kostos së Ndërtimit 
KVP   - Korniza e Vlerësimit të Përformancës 
LLKV   - Llogaritë Kombëtare Vjetore  
LLKT   - Llogaritë Kombëtare Tremujore  
MeM   - Marrëveshje e Mirëkuptimit 
MF   - Ministria e Financave 
MSH   - Ministria e Shëndetësisë 
MPB   - Ministria e Punëve të Brendshme  
MPMS   - Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale 
MASHT   - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 
PSZ   - Programi i Statistikave Zyrtare 
PVSZ   - Plani  Vjetor i Statistikave Zyrtare 
P5VSZ   - Plani 5 Vjeçari Statistikave Zyrtare 
PKZMSA  - Programi Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së StabilizimAsociimit 
PP    - Pilot Projekt 
STJ   - Statistikat e Tregtisë së Jashtme 
SIPK   - Sistemi i Përdorimit te Kohës 
TM   - Tremujore 
TI   - Teknologj Informative 
TIK   - Teknologjia Informative dhe Komunikimi  
ZKM   - Zyra e Kryeministrit 
ACS (ang.)  - Statistikat Vjetore të Kulturave Bujqësore  



RAPORTI   VJETOR  2019 

7 

 

 

 
BoP (ang)   - Bilanci i Pagesave 
CoP (ang.)  - Kodi i Praktikave të Statistikave Evropiane  
CAPI (ang.)   - Intervistimi Personal i Asistuar nga Pajisjet e dorës Celularë apo Tabletë.  
CATI (ang.)  - Intervistimi me telefon i asistuar nga kompjuteri 
CAWI (ang.)  - Mbledhja e të dhënave përmes një shfletuesi (browser) online.  
EUROSTAT(ang.) - Zyra Statistikore e Bashkimit Evropian 
ESA 2010(ang)  - Sistemi Evropian i Llogarive Kombëtare 
ECP(ang.)  - Programi i Krahasueshmerisë Evropiane  
EU (ang.)  - Bashkimi Evropian 
ESMS (ang)  - Struktura e metadatave Euro-SDMX 
ESQRS (ang)   - Standardi ESS për Strukturën e Raporteve të Cilësisë 
ESS (ang)   - Sistemi Evropian Statistikor 
ESDS (ang.)  - Promovon dhe ofron  mbështetje për të gjithë përdoruesit që janë të interesuar 
                                                    për të dhënat e ASK-së 
e-GDDS(ang.)  - Shpërndarja e të Dhënave 
eDAMIS (ang.)  - Raportimi i të dhënave përms Platformës së krijuar nga Eurostati  
GIS (ang.)  - Sistemi Informativ Gjeografik 
GSPBM (ang.)  - Modeli  i Përgjitshëm për Përpunim të Fazave Statistikore 
IPA (ang.)   - Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit 
ICT (ang)   - Teknologjia për Informim dhe Komunikim 
ISBN (ang.)  - Numri Standard Ndërkombëtar i Librit 
ISCED 2011(ang.) - Nomenklaturës për Klasifikim të Nivelit të Arsimit 
IOM (ang.)  - Organizata Ndërkombëtare për Migracionin 
ISS (ang.)  - Statistikat e Shoqërisë së Informacionit  
MICS (ang.)  - Anketa e Grupimit të Treguesve të Shumëfishtë 
NSDP (ang.)  - Faqe e Përmbledhjes Kombëtare  
NACE (ang.)  - Nomenklatura për Klasifikimin e Aktiviteteve Ekonomike 
OECD (ang.)  - Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 
PRODCOM (ang)  - Klasifikimi i Produkteve  
PAPI (ang.)  - Përdorimi i pyetësorëve në letër  
Px-Axis  - Platformë për Shpërndarjen e të Dhënave 
SIDA (ang.)  - Agjensia Suedeze e Zhvillimit Ndërkombëtar 
SDMX (ang)  - Shkëmbimi i të Dhënave Statistikore dhe Metadatat 
SDG (ang.)  - Treguesit e Qëllimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm  
SEE2020 (ang)  - Strategjia e Vendeve të Evropës Juglindore 2020 
SILC (ang.)  - Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës  

SMIS+(ang.)   - Sistemi i Inteligjencës së Menaxhimit të Sigurisë 
TAIEX   - Zyra e Shkëmbimit të Informacionit të Asistencës Teknike (e BE-së, për vendet  
    e ardhshme anëtare) 
UNHCR (ang.)  - Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut 
UN (ang.)  - Kombet e Bashkuara 
UNICEF(ang.)  - Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për Urgjencën e Fëmijëve 
UNDP (ang.)  - Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim 
UNFPA (ang.)  - Fondi i Kombeve të Bashkuara për Aktivitetet e Popullsisë 
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HYRJE 

Raporti Vjetor i Punës për vitin 2019 përgatitet në përputhje me Ligjin për Statistikat Zyrtare, përmes të cilit 
prezantohen të gjitha aktivitetet kryesore të realizuara sipas planit të punës të vitit përkatës. Informatat e 
prezantuara në këtë Raport, kanë për qëllim ta mbajnë të informuar përdoruesin, institucionet e vendit dhe 
ato ndërkombëtare, për të arriturat dhe sfidat e Sistemit Statistikor të Kosovës, gjatë vitit 2019. 

 
Një nga instrumentet për matjen e performancës dhe adresimin e sfidave të Sistemit Statistikor të Kosovës, 
sidomos për ASK-në, vazhdon të mbetet Raporti vjetor i Punës. ASK-ja, duke qenë e vetëdijshme për 
nevojat dhe kërkesat gjithnjë në rritje të shfrytëzuesve për të dhëna statistikore cilësore, listën e prioriteteve 
të aktiviteteve hulumtuese e ka përfshirë në Planin Vjetor të punës 2019. 

 
Viti 2019, ishte viti i dytë në kuadër të zbatimit të Programit Pesëvjeçar të Statistikave Zyrtare 2018- 2022. 
Gjatë periudhës raportuese, përveç hulumtimeve të rregullta, gjithashtu janë zhvilluar edhe një numër i 
caktuar i anketave për herë të parë, siç është Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës ( SILC), Anketa 
për Teknologji Informative dhe Komunikim (ICT), Anketa për Përdorimin e Teknologjisë Informative dhe 
Komunikim në Ndërmarrje (ICT), Anketa e Investimeve në Ndërmarrje,  Indekset e Vëllimit Fizik, raporti 
apo publikimi i Pagave Mesatare në Kosovë në të gjithë sektorët (viti i dytë), Statistikat mbi Efiçiencën, 
Anketa mbi Indikatorët e Shumëfishtë (MICS6), etj. 

 
Lidhur me proceset statistikore, Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka vazhduar me hulumtimin dhe 
aplikimin e mënyrave dhe metodave për rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit në procesin e mbledhjes së të 
dhënave për statistikat zyrtare. Janë përdorur metodat CAPI dhe CATI për anketa të veçanta, të cilat në 
mënyrë graduale po vazhdojnë të zgjerohen edhe në anketat tjera nga viti në vit, me qëllim të rritjes së 
sigurisë dhe shpejtësisë së mbledhjes së të dhënave, si dhe avancimit të proceseve statistikore në Sistemin 
Statistikor të Kosovës. 

 
Në anën tjetër, matja e përformancës përmes Sistemit Informativ për matjen e kohës (SIPK) për gjithë 
strukturën operative të ASK-së, duke filluar me përformancën në nivel të zyrtarit, njësisë, departamentit e 
deri në nivel të ASK-së, është bërë një nga proceset e zakonshme në kuadër të procesit menaxhues të 
ASK-së. Përveç aplikimit të metodave të matjes së përformancës, modernizimi ka vazhduar edhe në 
segmentet tjera, si modernizimi dhe afirmimi i faqes zyrtare të ASK-së, duke e bërë sa më të qasshme, të 
dobishme e më praktike për përdoruesit e statistikave zyrtare. 

 
Në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar, ASK-ja duke u bazuar në vlerësimin e Sistemit Statistikor të 
Kosovës "Peer Review 2017", ka vazhduar me zbatimin e Planit të veprimit, i cili është, duke u monitoruar 
në vazhdimësi nga ana e Eurostatit. Si rrjedhojë, gjatë vitit 2019 është dërguar në Eurostat Raporti i dytë 
monitorues-zbatues për vitin e kaluar (Tn-1). 

 
Bazuar në Kalendarin vjetor të publikimeve për vitin 2019, publikimet janë realizuar në masën 97.6% 
gjegjësisht nga 127 të planifikuara,124 raporte statistikore janë realizuar. Publikimet e realizuara, 
gjegjësisht rezultatet e publikimeve janë shpërndarë në formën online në faqen zyrtare të ASK-së, duke 
respektuar Kodin e Praktikave të Statistikave Evropiane (CoP) për paanshmëri dhe objektivitet në qasjen e 
të dhënave për të gjithë shfrytëzuesit. 

Ky raport përveç informatave mbi zhvillimet dhe të arriturat e përgjithshme, matjes dhe fuqizimit të kornizës 
vlerësuese dhe monitoruese të performancës, gjithashtu ofron informata për numrin e publikimeve, titujt e 
publikimeve dhe frekuencat e publikimeve në nivel të ASK–së, si dhe fushave sektoriale që janë realizuar 
gjatë vitit 2019, krahasuar me vitin paraprak. Publikimet dhe të gjitha raportet tjera janë të postuara në web 
faqen zyrtare të ASK-së: http://ask.rks-gov.net/ 
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1. PËRFORMANCA E ASK-së 
 

Disa nga zhvillimet më të rëndësishme në kuptimin e përformancës gjatë vitit 2019, janë listuar si më 
poshtë: 

 
- Rritja e nivelit të përputhshmërisë me EU Acquis, në fusha të caktuara statistikore (CoP); 
- Shkurtimi i afateve kohore në publikimin e BPV në baza vjetore dhe  tremujore; 
- Fillimi i hulumtimeve të reja statistikore, si SILC, MICS, ICT, investimet, etj.; 
- Rritja e vëllimit dhe cilësisë së të dhënave statistikore; 
- Rritja e vëllimit të përshkrimit të produkteve statistikore - meta data për statistika zyrtare;  
- Rritja e numrit apo vëllimit të të dhënave dërguar në Eurostat: 
- Rritja e nivelit të përputhmërisë në fusha me prioritet të të dhënave statistikore përmes sistemit SMIS+ 
- Rritja e numrit të raporteve të kualitetit (5 sosh) ;  

- Rritja e kapaciteteve njerëzore, administrative dhe profesionale të ASK-së; 
- Rritja dhe forcimi i rolit të ASK-së në kuadër të Sistemit Statistikor të Kosovës; 
- Zbatimi dhe monitorimi i proceseve në kuadër të strategjive në nivel vendi, si PKZMSA, ERA, PVPQ, 

etj.; 
- Zbatimi i rekomandimeve nga raporti “Peer Review”; 
- Roli dhe kontributi i ASK-së në procesin SDG-së në Kosovë; 
- Përgatitjet për Regjistrimin e Popullsisë ( freskimi i Qarqeve Regjistruese, Projekt Propozimi i Përgatitur, 

Plani Financiar, etj.); 
- Modernizimi i web faqes së ASK-së, me qasje të lehtë dhe shumë funksionale. 

 

1.1. Korniza Ligjore dhe dokumentet bazë 
 

Të drejtat, detyrimet si dhe fushat e përgjegjësisë në prodhimin e statistikave zyrtare për ASK-në, dhe për 
anëtarët e tjerë të Sistemit Statistikor të Republikës së Kosovës, janë të rregulluara me Ligjin mbi Statistikat 
Zyrtare Nr. 04/L-036 dhe Ligjin Nr. 06/l-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/l-036 për Statistikat 
Zyrtare të Republikës së Kosovës, si dhe aktet tjera përkatëse nënligjore. Dinamika e zhvillimeve 
statistikore në botë është mjaft e shpejtë. Këtë dinamikë, patjetër që është dashur ta përcjellë edhe Sistemi 
Statistikor i Kosovës. Prandaj, është paraqitur nevoja e ndryshimit dhe plotësimit të Ligjit mbi Statistikat 
Zyrtare më qëllim të përafrimit me Acquis, gjegjësisht, përafrimit të Sistemit Statistikor të Kosovës, me atë të 
BE-së dhe fuqizimit të rolit koordinues të ASK-së brenda Sistemit Statistikor të Kosovës. 

Si rrjedhojë, ASK ka bërë ndryshimet e nevojshme në Ligjin bazë të Statistikave Zyrtare në përputhje me 
rekomandimet e Eurostat-it, të cilat janë të bazuara në frymën e Kodit të Praktikës së Statistikave Evropiane 
(CoP) dhe Rregullores (KE) nr. 223/2009 mbi Statistikat Evropiane. Qëllimi i ndryshimeve dhe plotësimeve 
ligjore ishte përafrimi me këtë Rregullore dhe funksionalizimi i Sistemit Statistikor të Kosovës, si dhe 
qëndrueshmëria institucionale dhe profesionale e ASK-së. Gjithashtu, rritja e përformancës dhe e kontrollit 
të proceseve të ndryshme llogaridhënëse, krijimi i mekanizmave konsultativ e profesional, po ashtu ishin 
disa nga qëllimet e ndryshim-plotësimeve të bëra.  

Me rastin e ndryshim plotësim Ligjit mbi Statistikat Zyrtare, rrjedhin obligime tjera për nxjerrjen e akteve 
nënligjore më qëllim të rritjes së funksionalitetit, efektivitetit, produktivitetit dhe mirëqeverisjes së proceseve 
të ndryshme në ASK. Si rrjedhojë e Ligjit të ndryshuar, gjatë vitit 2019, ASK ja ka iniciuar hartimin e dy 
udhëzimeve administrative; a) Udhëzimin Administrativ për Konfidencialitetin e Statistikave dhe b) Udhëzimi 
Aministrativ për Shitjen e të Dhënave Statistikore. 
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Gjatë vitit 2019, bazuar në përgjegjësitë ligjore dhe Programin e Punës, Agjendën Evropiane si dhe në 
Programin Vjetor të punës së qeverisë, janë hartuar dhe realizuar dokumente mjaft të rëndësishme për ASK- 
në, si në vijim; Plani Vjetor i Punës për vitin 2020, si instrument për zbatimin e Programit Pesëvjeçar të 
Statistikave Zyrtare 2018-2022; është bërë freskimi i Planit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim Asocimit (pjesa e statistikave) 2019-2023; Plani i Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve nga 
procesi “Peer Review 2017”, Harta Rrugore 2020 në nivel të ASK-së, Harta Rrugore për aktivitetet e 
Regjistrimit të Popullsisë dhe draft bugjeti i saj, Raporti Vjetor 2018, Raporti Vjetor i Punës së Qeverisë 
(pjesa e ASK-së), Raportet e Monitorimit të PKZMSA-së në fushën e statistikave si dhe raporte  të tjera të 
dërguara në Eurostat dhe Organizata tjera (SMIS+), pyetësorë me të dhëna, gjegjësisht vala e parë dhe 
vala e dytë, etj.) 

Për nevoja të saj ASK, ka filluar hartimin/zbatimin e Nomenklaturës për klasifikim të nivelit të arsimit (ISCED 
2011). Megjithatë, kjo është fushë e përgjegjësisë së MASHT-it, prandaj në këtë proces është angazhuar 
edhe MASHT-i, dhe kjo nomenklaturë në nivel vendi duhet të finalizohet dhe publikohet nën siglën e saj. 
Realizimi i kësaj nomenklature ka një ndikim jashtëzakonisht të madh në përafrimin statistikave zyrtare me 
ACQUIS.  

 
 

1.2. Këshilli Statistikor 
 

Këshilli përbëhet nga dymbëdhjetë (12) anëtarë dhe Kryeshefi Ekzekutiv i ASK-së, që përfaqësojnë 
Institucionet kyçe qeveritare, universitetet, komunitetin e biznesit dhe shoqërinë civile. Këshilli i Ri Statistikor 
që është formuar me Vendim të Qeverisë së Kosovës gjatë vitit 2019 me mandat 5 vjeçar, sipas Rregullores 
për funksionimin e tij, do të jep rekomandime lidhur me proceset e zhvillimit të statistikave zyrtare. 
Përfaqësuesja e Universitetit Publik të Prishtinës është zgjedhur Kryetare e Këshillit Statistikor me mandat 
5 vjeçar. Takimet e rregullta mbahen në çdo tre muaj. 

 
1.3. Bashkëpunimi dhe Komunikimi 

 

Tema e statistikave është çështje mjaft komplekse aq edhe interesante sa që prodhimi i statistikave zyrtare 
cilësore është i pamundur të imagjinohet pa ndërveprimin qoftë me Institucionet vendore, qoftë me ato 
ndërkombëtare. Në qendër të statistikave zyrtare është shfrytëzuesi i të dhënave zyrtare për nevojat e të 
cilëve, ASK-ja ofron të dhëna të besueshme, të sakta, në kohë dhe të krahasueshme në nivel ndërkombëtar. 

Gjatë vitit 2019, bashkëpunimi ishte shumëdimensional, me theks të veçantë, bashkëpunimi me Eurostatin, 
si organizata kryesore e Sistemit Statistikor Evropian. Përveç me Eurostatin, në rrafshin ndërkombëtar, 
ASK-ja ka bashkëpunuar edhe me organizatat tjera si Bankën Botërore (BB), Fondin Monetar 
Ndërkombëtar (FMN), UNICEF, UNDP, UNFPA, SIDA, etj. Me Eurostatin bashkëpunimi ka qenë i 
gjithëanshëm, duke mbuluar pothuajse të gjitha fushat e statistikave sektoriale dhe më gjerë. Rritja e 
prodhimit dhe përmirësimi i cilësisë së statistikave zyrtare është një ndër objektivat kryesore të ASK-së, të 
cilat përkojnë edhe me Strategjinë e Programit shumë përfitues të Komisionit Evropian, gjegjësisht 
Eurostatit për rritjen e përputhshmërisë së statistikave zyrtare me ACQUIS. Në bazë të këtij bashkëpunimi 
si dhe nga Programi shumë përfitues IPA 2015-2017, ASK-ja ka ngritur kapacitetet profesionale edhe gjatë 
vitit 2019. Format e përfitimit kanë qenë të ndryshme si seminare, takime në grup, shkëmbim apo konsultim 
përmes vizitave studimore, trajnime, kurse, etj. 

Në nivel operativ zbatimi dhe përafrimi i metodologjive dhe standardeve ndërkombëtare në publikimin e 
statistikave zyrtare në kuadër të Sistemit Statistikor të Kosovës paraqet boshtin e bashkëpunimit në mes të 
ASK së dhe Institucioneve Ndërkombëtare me theks të veçantë Eurostat-tin. 

Fushat për të cilat më tepër i është kushtuar vëmendje bashkëpunimit kanë të bëjnë me rritjen e nivelit të  
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përputhshmërisë me ACQUIS nga: statistikat Makro-ekonomike, siç janë Llogaritë Kombëtare, përfshirë 
BPV, Statistikat e Çmimeve, Statistikat e Financave Qeveritare, Paritetit të Fuqisë Blerëse, Ekonomisë së 
Pa Vrojtuar, etj. Ndërsa në fushën e Statistikave Sociale, Statistikat e Tregut të Punës, Statistikat në të 
Ardhurat dhe Kushtet e Jetës (SILC), Statistikat e Srsimit, Statistikat e Popullsisë, Anketa për Teknologjinë 
Informative (ICT) etj. Në fushën e Statistikave të Biznesit i është kushtuar vëmendje Anketës Strukturore të 
Bizneseve, Statistikave Afatshkurtra, Statistikave të Energjisë, Transportit, etj. Në fushën e Statistikave të 
Bujqësisë, në fokus të bashkëpunimit kanë qenë Llogaritë Ekonomike për Bujqësi dhe Produktet Bujqësore. 
Jo më pak rëndësi i është kushtuar edhe Statistikave të Tregtisë Ndërkombëtare, Statistikat e ICT në nivel 
të Bizneseve, pasuar me Regjistrat Statistikor, si Regjistri i Bizneseve, Regjistri i Bujqësisë, etj. 

Në rrafshin e brendshëm, nga viti në vit ASK-ja ka rritur bashkëpunimin ndërinstitucional në fushën e 
statistikave, duke fuqizuar bashkëpunimin me Ministritë e linjës dhe Agjencitë e tjera Qeveritare. Përmes 
Marrëveshjeve të Mirëkuptimit me Institucionet e tjera, ASK-ja ka siguruar qasje dhe lehtësim në burimet 
administrative të të dhënave. Kjo ka mundësuar ngritjen e cilësisë në prodhimin e statistikave zyrtare të 
Republikës së Kosovës dhe krahasueshmerinë me statistikat e vendeve tjera të rajonit dhe më gjerë. 
Bashkëpunimi ka vazhduar edhe me palë të tjera të interesit, si me Institucionet Joqeveritare dhe Donatorë 
të ndryshëm, të cilët për një kohë të gjatë kanë ndihmuar ASK-në, në aspektin e ngritjes së kapaciteteve 
prodhuese dhe profesionale. 

Në aspektin hartografik, ASK-ja ka një bashkëpunim të mirë me Agjencinë Kadastrave të Kosovës, Ministrinë 
e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Agjencinë e Emergjencave të Kosovës. 

Bashkëpunimi në përgjithësi ka sjellë rritjen e sasisë, cilësisë dhe të frekuencës së statistikave zyrtare sipas 
standardeve ndërkombëtare. 

Komunikimi - Në fushën e komunikimit me publikun, ASK-ja, po bën përpjekje të vazhdueshme që ta rris 
bashkëpunimin me përdorues të statistikave zyrtare. Me lehtësirat e mëdha që janë bërë viteve të fundit: 
me zhvillimin e vazhdueshëm të ueb-faqes së ASK-së, duke e rritur numrin e vizitorëve; me përdorimin e 
mediave sociale (Facebook), duke i informuar përdoruesit e statistikave zyrtare, në mënyrë të 
vazhdueshme, për të dhënat më të fundit statistikore, si dhe duke rritur numrin e ndjekësve dhe pëlqimeve 
të faqes së saj; me komunikimin me media, duke rritur bashkëpunimin dhe kontaktet me gazetarë, si dhe 
duke rritur numrin e paraqitjeve të stafit të ASK-së në emisione televizive dhe radio; me kontaktet me 
përdorues (qofshin institucione publike, universitete publike a private, organizata vendore ose 
ndërkombëtare, apo individë), duke shfrytëzuar instrumente dhe metoda të ndryshme, qoftë përmes 
adresës zyrtare me shkrim, intervistave përmes telefonit, xhirimeve me kamerë, dhe përmes mediave 
sociale, ASK-ja gjithnjë e më shumë po angazhohet që t’u dalë mbanë kërkesave, sidomos nga studentët 
hulumtues kandidatë të PhD-së, në mënyrë që të bëhen analiza shkencore me të dhëna të besueshme 
statistikore. Të gjitha raportet rreth komunikimit dhe informimit të përdoruesve tregojnë se performanca e 
ASK-së ndaj kësaj pjese të përdoruesve është rritur në raport me pritjet e tyre.   

Sipas Google Analytics,  në vitin 2019, numri i vizitorëve ka kaluar shifrën 98 000, ndërsa 886,911 vizita               
janë regjistruar gjatë kësaj periudhe raportuese. 

Rritja dhe zhvillimi i ueb-it dhe teknologjisë së ndërlidhur ka ndryshuar mënyrën, që përdoruesit presin për 
t’u qasur në të dhëna dhe statistikat zyrtare. Kjo ka krijuar mundësi dhe sfida për ASK-në. Edhe gjatë vitit 
2019, fokusi i ASK-së ka qenë në ngritjen e vetëdijes, duke përmirësuar sistemin e shpërndarjes, për t’i 
bërë statistikat zyrtare më lehtë të qasshme, në formate të përshtatshme për përdoruesit. Kjo ka rezultuar 
me rritje të përdoruesve krahasuar me vitet e kaluara.  

Më poshtë janë paraqitur në mënyrë tabelare dhe grafike nurmi i vizitorëve në ueb faqën e ASK-së. 

 

 

 



RAPORTI   VJETOR  2019 

12 

 

 

Tab 1. Numri i vizitoreve, 2018-2019 

 

Muaji 2018 2019 

Janar 6357 8219 

Shkurt 8472 6285 

Mars 6701 7305 

Prill 7675 9393 

Maj 6790 8886 

Qershor 5973 7357 

Korrik 5195 8593 

Gusht 9268 7203 

Shtator 10837 8445 

Tetor 11603 9375 

Nentor 7842 8175 

Dhjetor 7505 9705 

Gjithsej 94218 98941 

 

Graf.1 Numri i vizitoreve, 2018-2019, paraqitje grafike 

 
 

 
 

Monitorimi i mediave edhe gjatë vitit 2019 është bërë në baza ditore. Janë evidentuar: 479 shkrime që 
kishin të bënin me ASK-në, prej tyre 33 shkrime në gazeta të shkruara dhe 446 në media elektronike. 
Ndërkaq, prej 36 kërkesave për prononcime në media (paraqitje në TV/radio) janë realizuar 31 prej tyre. 
Duke u bazuar në kërkesat e regjistruara nga përdoruesit e statistikave zyrtare, gjatë vitit 2019, ASK-ja ka 
pranuar 780 kërkesa, prej tyre, ka arritur t’u jep përgjigje 590 sosh. Grafikisht janë paraqitur më poshtë.            
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Graf.2 Prania e ASK-së në media dhe përgjigjet ndaj përdoruesve të statistikave zyrtare 

  

 
 
Sa i përket paraqitjes së ASK-së në Media sociale/Facebook, duhet cekur se ka filluar të rritet shikueshmëria 
nga viti në vit. Kështu, brenda vitit 2019 është evidentuar kjo paraqitje: numri i përgjithshëm i ndjekësve në 
vitin 2019 është rritur në 5,602 nga 4,534 krahasuar me një viti më parë.  Ndërsa, numri i përgjithshëm i 
shikimeve (58,332), numri i përgjithshëm i postim-eve për vitin 2019 ishte 35 krahasuar me një vit më 
që ishte 21 postime, numri i pyetjeve në vitin 2019 ishte 51 sosh në krahasim me një vit më parë që ishte 
27 si dhe numri i përgjigjeve të dhëna në vitin 2019 ishte 46 sosh. Të gjitha këto janë paraqitur në grafikonet 
e më poshtme.  
 

 
Graf.3 Monitorimi i ndjekësve, postim-eve, pyetjeve dhe përgjigjeve në Facebook 
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1.4. Llogaritë Kombëtare 

 

Në mënyrë konstante është shënuar progres në zbatimin e metodologjisë së Sistemit Evropian të Llogarive 
ESA 2010, në bazë të së cilës është bërë edhe publikimi i statistikave në fushën e Llogarive Kombëtare. 
Pothuajse të gjitha publikimet janë kryer me kohë sipas planit dhe kalendarit të publikimeve. 

Gjatë kësaj periudhe ka vazhduar progresi në shkurtimin e afateve kohore të publikimeve, ku në baza 
tremujore janë publikuar: Bruto Produkti Vendor (BPV), me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, për 
tremujorët (TM4 2018 -TM3 2019), Llogaritë Qeveritare në baza tremujore (TM4 2018 -TM3 2019). 

Në baza vjetore është publikuar Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit 
për vitin 2018, dhe Llogaritë Qeveritare për vitin referues 2018. 

Është shënuar progres i dukshëm në dërgimin e të dhënave në Eurostat (në krahasim me vitin paraprak, 
numri i tabelave me të dhëna të dërguara është për gjashtë (6) tabela me shumë), përmes platformës 
eDAMIS. Gjithashtu gjatë vitit 2019, është përgatitur edhe Raporti i cilësisë sipas SIMS 2.0 - standard për 
metadata dhe raportim të cilësisë, i realizuar në nivel të vendit sipas ESA2010 

Ka vazhduar bashkëpunimi me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN). Me asistencën teknike të FMN-së tri 
institucionet bartëse të statistikave zyrtare të Kosovës (ASK, BQK dhe MF) janë ndihmuar në zbatimin e 
Sistemit të Përgjithshëm më të avancuar të FMN-së, për Shpërndarjen e të Dhënave (e-GDDS) të 
Republikës së Kosovës. Kontributi i ASK-së, ka qenë shumë i rëndësishëm në këtë proces. Gjithashtu, në 
kuadër të këtij bashkëveprimi është përgatitur dhe publikuar në ueb faqen e FMN-së një Përmbledhje e të 
Dhënave Kombëtare (National Summary Data Page - NSDP). Nga ASK-ja në këtë faqe janë përgatitur të 
dhënat nga Llogaritë Kombëtare (BPV) sipas formatit të FMN-së. 

Gjatë vitit 2019, nga FMN-ja është dhënë asistencë teknike (bashkë me Ministrinë e Financave) për 
Statistikat e Financave Qeveritare. 

Në kuadër të Projektit me Bankën Botërore, tek komponenta e Ekonomisë së Pa Vrojtuar, apo të dhënave 
për Informalitetin, për herë të parë ASK-ja ka mbledhur të dhënat në katër sektorë. Është planifikuar që të 
dhënat finale nga informaliteti të integrohen në BPV, pas publikimit vjetor dhe mbledhjes së të dhënave 
edhe në disa sektorë të tjerë ekonomik. 

Gjatë kësaj periudhe raportuese, ASK-ja ka pasur mbështetje nga SIDA Suedeze dhe TAIEX me misione 
ekspertesh për  të përgatitur bazat e të dhënave të Anketës mbi Ekonominë Informale në katër sektorë si: 
(Hoteleri, Transport, Ndërtimtari dhe Restorante). Mbështetja nga TAIEX, ishte në sektorin e shëndetësisë 
për matjen e ekonomisë joformale në të dhënat që ekzistojnë në ASK. Llogaritë Kombëtare, Llogaritë 
Qeveritare dhe fusha e Statistikave të Informalitetit, janë rritur me kapacitete njerëzore, kështu që në të 
ardhmen priten më shumë suksese dhe të dhëna të reja statistikore. 

Ne vitin 2019 janë përfunduar me sukses të gjitha projektet e IPA 2015 dhe kemi filluar me projekte të  IPA 
2017.  

Projekti EU/SIDA ka filluar në qershor të vitit 2019. Me këtë projekt  do të vazhdojë bashkëpunimi për katër 
vite në përmirësimin e Llogariëve Kombëtare dhe Ekonominë Jo Formale. 

 
 

1.5. Statistikat Ekonomike 
 

Gjatë vitit 2019 në fushën e Statistikave Ekonomike janë realizuar të gjitha aktivitetet e planifikuara, sipas 
planit dhe dinamikës së paraparë. Gjate kësaj periudhe, ka pasur rritje të numrit të produkteve statistikore  
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dhe shkurtim të afateve kohore të publikimeve. Gjatë periudhës raportuese në fushën e statistikave 
ekonomike, ASK-ja ka zhvilluar dy anketa te reja: Anketa për Përdorimin e  Teknologjisë Informative dhe 
Komunikim në Ndërmarrje (ICT) si dhe Anketa e Investimeve në Ndërmarrje. Rezultatet e Anketës për 
Përdorimin e  Teknologjisë Informative dhe Komunikim në Ndërmarrje (ICT)  janë publikuar për herë të parë 
në dhjetor të vitit 2019. Për të gjitha produktet statistikore është arritur shkurtimi i afateve kohore të 
publikimit. Gjithashtu janë publikuar të dhënat mbi qarkullimin turistik (hyrjet dhe daljet) në pikat-kalimet 
kufitare për vitin 2018. 

Në Sektorin e Çmimeve janë publikuar: Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, në baza mujore dhe 
vjetore, Indeksi i Çmimeve të Importit, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Indeksi i Kostos së Ndërtimit, në 
baza tremujore. 

Në baza të rregullta mujore gjatë vitit 2019, është publikuar “Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit” 
(IHÇK) për periudhat dhjetor 2018 - nëntor 2019, ndërsa në baza vjetore IHÇK është publikuar si produkt i 
veçantë për vitin referues 2018. 

Në baza tremujore për periudhën TM4 2018 – TM3 2019, janë publikuar: “Indeksi i Çmimeve të Prodhimit” 
(IÇP), “Indeksi i Çmimeve të Importit” (IÇIMP) dhe “Indeksi i Kostos së Ndërtimit” (IKN). Mbështetur nga 
IPA MB 2015 dhe IPA MB 2017 është vazhduar me Projektin e Paritetit të Fuqisë Blerëse (PFB), që është 
në kuadër të Programit të Krahasueshmerisë Evropiane (ECP). 

Në fushën e Statistikave të Bizneseve dhe të Tregtisë së Jashtme, janë realizuar 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 2018 - nëntor 
2019; 

Në baza tremujore janë publikuar: “Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet Ekonomike”, “Statistikat e 
Transportit”, “Statistikat e Hotelerisë”, “Bilanci i Energjisë”, “Statistikat e Industrisë bashkë me Indeksin e 
Vëllimit Industrial” dhe “Statistikat e Tregtisë me Pakicë”, për periudhën (TM4/2018 - TM3/2019). 

Në baza vjetore janë publikuar: Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve (2018), Rezultatet e 
Anketës së PRODCOM-it (2018), Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) (2018), Bilanci i Energjisë në 
Kosovë (2018) dhe  Rezultatet e Anketës për Përdorimin e  Teknologjisë Informative dhe Komunikim në 
Ndërmarrje (ICT).   

Me qëllim të ngritjes së cilësisë së Statistikave Ekonomike përmbushjes së kërkesave për zbatimin e 
rregulloreve të BE-së per Statistika të Ndërmarrjeve, projekteve tjera si të Llogaritë Kombëtare për 
prodhimin e BPV regjional dhe statistikave tjera që shfrytëzojnë Regjistrin Statistikor të Bizneseve në 
përgjithësi është kryer “Anketa për Përditësimin e Regjistrit Statistikor të Bizneseve” me të dhëna mbi llojin 
e njësisë sipas aktiviteteve ekonomike”. 

Në tërësi, në fushën e Statistikave Ekonomike janë publikuar gjithsej 66 raporte statistikore në përputhje 
me kalendarin e publikimeve. 

Tek fusha e Statistikave Ekonomike ka pasur ngritje të kapaciteteve njerëzore dhe profesionale, ndërsa me 
qëllim të përmirësimit të cilësisë dhe rritjes së indikatorëve, janë kryer edhe aktivitete të tjera. 

 
1.6. Statistikat Sociale 

 

Në fushën e Statistikave Sociale janë realizuar pothuajse të gjitha aktivitetet e planifikuara me planin e 
punës për vitin 2019. Gjatë periudhës raportuese është shënuar progres në rritjen e numrit të publikimeve  
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në fushën e Statistikave Sociale, përmes shkurtimit të afateve kohore të publikimeve si dhe në ngritjen e 
cilësisë së të dhënave. 

Sa i përket  Statistikave të Popullsisë janë publikuar, tituj të ndryshëm statistikor si; Vlerësimi i Popullsisë 
2018; Statistikat e Lindjeve 2018; Statistikat e Vdekjeve 2018; Statistikat e Kurorëzimeve 2018 dhe 
Statistikat e Shkurorëzimeve 2018; 

Në baza dy vjeçare është publikuar raporti:  “Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2016-2017”. Gjithashtu gjatë 
vitit 2019 është bërë grumbullimi i të dhënave për Statistikat e Lindjeve, Statistikat e Vdekjeve, Statistikat e 
Kurorëzimeve dhe Statistikat e Shkurorëzimeve me referencë vitin 2019. 

Në baza tremujore janë publikuar Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) për TM4 2018,TM1,TM2 
dhe TM3 2019; Statistikat e Mirëqenies Sociale për TM1, TM2 dhe TM3 2019. 

Në baza vjetore janë publikuar: Rezultatet e Anketës mbi Përdorimin e Teknologjisë Informative (TIK) 2018, 
Rezultatet e AFP 2018, Statistikat e Mirëqenies Sociale 2018, Statistikat e Arsimit 2018/2019, Statistikat e 
Jurisprudencës për Personat e Mitur 2018, Statistikat e Jurisprudencës për Personat Madhor 2018; Niveli i 
Pagave në Kosovë 2018, Statistikat e Kulturës 2018, Statistikat e Shëndetësisë 2018, Rezultatet e Anketës 
mbi përdorimin e Teknologjisë Informative (TIK) 2019, Publikimi i Rezultateve të Anketës mbi të Ardhurat 
dhe Kushtet e Jetesës (SILC) 2018, nuk është realizuar sipas “Kalendarit të Publikimeve të ASK - së 2019” 
për shkak të vonesave të paraqitura në përgatitjen e të dhënave për transmetim në Eurostat dhe se këto 
rezultate do të mund të përgatiten dhe publikohen vetëm pas aprovimit të tyre nga ana e Eurostat-it. 

Gjatë periudhës raportuese ka vazhduar zhvillimi i anketave të rregullta si: Anketa e Fuqisë Punëtore 2019, 
Anketa mbi Përdorimin e Teknologjisë Informative në Ekonomitë Familjare (TIK) 2019 si dhe  Anketa mbi 
të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC) 2019 e cila pritet të publikohet gjatë TM1/2020.  

Publikimi “Statistikat e Sportit 2018” nuk është realizuar për shkak se Federatat Sportive e Kosovës nuk i 
kanë raportuar të dhënat tek ASK-ja, edhe përkundër përpjekjeve të vazhdueshme të ASK-së për t’i siguruar 
këto të dhëna. 

Në kuadër të parapërgatitjeve për Regjistrimin e Popullsisë 2021, janë realizuar një serë aktivitetesh si, 
është hartuar Koncept Dokumenti për Regjistrimin e Popullsisë 2021, Plani i Aktiviteteve të shoqëruara me 
kostot buxhetore, janë përgatitur Draft Pyetësorët për  Regjistrimin e Popullsisë 2021, është punuar në 
krijimin e aplikacionit përkatës, ka vazhduar azhurnimi i Qarqeve Regjistruese (QR) si dhe përgatitjet tjera 
për realizimin e  Pilot Regjistrimit i cili planifikohej të mbahet ne Prill 2020. Gjithashtu, si përkrahje nga 
Eurostati, janë realizuar aktivitetet lidhur me Pilot Projektin e IPA 2015, në funksion të përgatitjeve të 
përgjithshme për Regjistrimin e Popullsisë dhe Banesave në vitin 2021. 

Në TM4 të vitit 2019, ASK-ja në bashkëpunim me UNICEF-in, ka filluar një projekt të përbashkët, gjegjësisht 
zhvillimin e Anketës  së Treguesve të Shumëfishtë (MICS 2019). Gjatë vitit 2019 ka filluar mbledhja apo 
grumbullimi i të dhënave e cila ka vazhduar edhe në TM1 të vitit 2020. Kjo anketë është një nga anketat 
më të mëdha të zhvilluara në ekonomi familjare, e cila zhvillohet për herë të dytë në Kosovë. Kjo anketë 
është hartuar për të mbledhur të dhëna statistikore me qëllim të vlerësimit  të gjendjes së fëmijëve, të 
rinjëve, grave dhe burrave. Ky është raundi i gjashtë i MICS-it në nivel global, që përdorë metodologjinë 
ndërkombëtare të standardizuar, me qëllim të informimit të Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm 
(SDG). Përmes Anketës MICS6, ASK-ja do të jetë në gjendje të prodhoj të dhënat për më shumë se 30 
tregues në kuadër të Agjendës 2030 (SDG). 

Në kuadër të Statistikave Sociale gjatë vitit 2019 janë realizuar, të gjitha publikimet e parapara me 
përjashtim të raportit “ Statistikat e Sportit 2018”. Më hollësisht shih të dhënat e gjeneruara nga sistemi i 
SIPK-ut. 
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1.7. Statistikat e Bujqësisë dhe të Mjedisit 
 

Në fushën e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit janë realizuar të gjitha aktivitetet e planifikuara për vitin 
2019. Gjatë kësaj periudhe raportuese, është evidentuar progres në shkurtimin e afateve kohore të 
publikimeve, si dhe në përmirësimin e cilësisë dhe në harmonizimin me metodologjitë e Eurostatit, sidomos 
në prodhimin e Indeksit të Çmimeve të Prodhimeve dhe Inputeve në Bujqësi, me vitin bazë 2015 = 100. 

Nga kuadër të Statistikave të Bujqësisë janë publikuar rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB) 
2018. 

Gjatë kësaj periudhe është bërë grumbullimi i të dhënave në terren dhe monitorimi i zhvillimit të Anketës së 
Ekonomive Bujqësore (AEB), si dhe është bërë kontrollimi i cilësisë së plotësimit të pyetësorëve të kësaj 
ankete. AEB 2019 është kryer me anketues të angazhuar nga ASK-ja, që ka rezultuar në rritjen e cilësisë 
së anketës. 

Tek Statistikat Agromonetare, në baza tremujore janë publikuar: “Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe 
Çmimet në Bujqësi” (TM4 2018 dhe TM1-TM3 2019) si dhe “Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi” 
(TM4 2018 dhe TM1-TM3 2019) me vitin bazë 2015 = 100. 

Në baza vjetore janë publikuar “Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi 2015 - 2018”, 
“Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi 2015 - 2018” dhe Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2018. 

Të gjitha publikimet mbi Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Inputeve në Bujqësi gjatë vitit 2019, janë 
publikuar me vitin bazë 2015=100 dhe është bërë monitorimi mujor i çmimeve të prodhimeve bujqësore 
dhe përpunimi i tyre. 

Në Statistikat e Mjedisit janë publikuar: “Anketa e Mbeturinave Komunale 2018”, “Anketa e Mbeturinave 
Industriale 2018”, “Fakte mbi Mjedisin  2017 dhe 2018” dhe “Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 2018”. 

Janë grumbulluar të dhëna nga burimet administrative për Statistikat e Ujërave, Statistikat e Ajrit, Fakte mbi 
Mjedisin dhe për statistikat tjera të bujqësisë dhe mjedisit. 

Janë kryer të gjitha aktivitetet lidhur me pilot me 5 pilot projektet e IPA 2015, siç janë: Statistikat Vjetore të 
Kulturave Bujqësore dhe Kulturat e Përhershme Bimore (Pemët dhe Vreshtat); Statistikat e Prodhimtarisë 
Blegtorale (Statistikat mujore dhe vjetore mbi Therjet e Kafshëve, Statistikat mujore dhe vjetore mbi 
Prodhimin e Qumështit); Statistikat Agromonetare (Llogaritë Ekonomike për Bujqësi, Çmimet dhe Indeksi i 
Çmimeve në Bujqësi dhe pilot anketa mbi Çmimet dhe Qiranë e Tokës Bujqësore), Anketa mbi Strukturën 
e Fermave dhe Statistikat e Mbeturinave. 

Me theks të veçantë në kuadër të ndihmës nga Eurostat-ti, përmes Pilot Projekteve (MBIPA 2015) ASK, 
nënvizon përkrahjen për “Anketa  Strukturore e Fermave”. Qëllim apo objektiv kryesor kishte përgatitjen e  
të dhënave të Regjistrimit të Bujqësisë 2014 si dhe dërgimin e këtyre në Eurostat përkatësisht në bazën e 
të dhënave të quajtur  Eurofarm. 

Gjatë vitit 2019 janë bërë parapërgatitjet për fillimin e dy Pilot Projekteve të IPA 2017 për Statistika të 
Bujqësisë dhe Mjedisit. Gjithashtu është plotësuar pyetësori (95 pyetje) i vetëvlerësimit (Self-Assessment 
Questionnaire)   për Statistikat e Bujqësisë që është një “Peer Review” sektorial  për Statistika të Bujqësisë 
i cili dokument gjithashtu është dërguar në EUROSTAT.   

ASK, si  në fushat tjera sektoriale edhe në prodhimin e Statistikave të bujqësisë, Agromonetare dhe të Mjedisit janë 
zbatuar rregulloret, metodat dhe udhëzimet sipas standardeve të Organizatave Ndërkombëtare, në veçanti ato të 
Eurostatit. 

Në fushën e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, gjatë vitit 2019 janë publikuar gjithsej 16 publikime 
(raporte statistikore) tremujore dhe vjetore. 
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1.8. Përpunimet e Veçanta të Statistikave Zyrtare 
 
 

Sipas Nenit 33 të Ligjit për Statistika Zyrtare, Udhëzimit Administrativ për Përpunimin e Veçantë të Statistikave 
Zyrtare, Nr.08/12, si dhe Udhëzimit Administrativ numër 2004/07- MSHP, gjatë vitit 2019 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 2015 dhe IPA 2017, në Statistikat Ekonomike, Sociale, Statistikat e Bujqësisë dhe në fushën e 
Metodologjisë dhe Teknologjisë Informative.  

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 stafit që kanë marrë pjesë në realizimin 
e këtyre Pilot Projekteve. 

Siç është cekur më lartë, qëllimi i këtyre Pilot Projekteve është ngritja e kapaciteteve të stafit, me qëllim të 
rritjes së numrit të indikatorëve (të dhënave të reja) dhe përmirësimi i cilësisë së atyre ekzistuese. Prandaj, 
edhe Pilot Projektet kanë qenë të shpërndara sipas fushave të identifikuara për përmirësimet përkatëse. 

Në vijim janë paraqitur titujt e Pilot Projekteve të realizuara gjatë vitit 2019, të mbështetura nga Komisioni 
Evropian, në kuadër të programit IPA MB 2017. 

Titujt e Pilot projekteve në kuadër të IPA MB 2017: 
 

1. PP.1.1 Statistikat e Financave Qeveritare dhe Deficitit të Tepërt; 
2. PP.1.2 Statistikat e Tregtisë Ndërkombëtare dhe Shërbimeve; 
3. PP.1.3 LlogaritëKombëtare – Metodologjia; 
4. PP.1.4 Programi i Transmetimit, Llogaritë Kombëtare vjetore (LLKV), Llogaritë Kombëtare 

tremujore (LLKT) dhe Raportimi i Cilësisë;  
5. PP.1.6 Llogaritë Sektoriale; 
6. PP.1.5 Llogaritë Regjionale IPA 2017; 
7. PP.1.7 Llogaritë Kombëtare SUT/IOT IPA 2017; 
8. PP.2.1 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (HICP); 
9. PP.2.2. Statistikat e Çmimeve – PPPs; 
10. PP.3.1. Regjistrat e Biznesit; 
11. PP.3.2. Statistikat Afatshkurtra të Biznesit: zbatimi i udhëzimeve dhe standardeve ESS; 
12. PP.3.3 Statistikat e Transportit - Statistikat e Pasagjerëve dhe Mallrave; 
13. PP.3.5 Statistikat e Shoqërisë së Informacionit (ISS) – Përdorimi i “ICT” dhe mbledhja e të dhënave 2018; 
14. PP.3.6 Statistikat e Energjisë; 
15. PP.4.1 Anketa e Fuqisë Punëtore (LFS); 
16. PP.4.2. EU-SILC zbatimi; 
17. PP.4.4 Statistikat e Krimit dhe Drejtësisë Penale; 
18. PP.4.5 Përgatitja e Regjistrimit të Popullsisë dhe i Banesave 2021; 
19. PP 4.7 Anketa mbi Dhunën në Baza Gjinore; 
20. PP.5.1. Statistikat e të Korrave: Statistikat vjetore të Kulturave Bujqësore (ACS) dhe Statistikat e 

Përhershme të Bimëve; 
21. PP.5.2. Statistikat e Prodhimit të Kafshëve; 
22. PP.5.3 Statistikat Agro-monetare; 

23. PP.5.4 FSS-Anketa Strukturore e Fermave; 
24. PP.5.6 Statistikat e Mbeturinave; 
25. PP.6.1 Menaxhimi i Kualitetit; 
26. PP.6.2 Standardet për Zbatimin e Metadata dhe Shkëmbimin e të Dhënave; 
27. PP.7.1 Të dhënat burimore (themelore) të nevojshme për llogaritjen e treguesve të MIP; 
28. PP.7.2 Treguesit e Qëllimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG); 
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29. PP.7.3 Treguesit e Evropës Juglindore 2020 (SEE2020); 
30. PP.8.1 Raportimi i Aktiviteteve Horizontale. 

 
1.9. Metodologjia, Shpërndarja dhe Teknologjia Informative 

 
Gjatë periudhës raportuese bazuar në Planin Vjetor të Punës në kuadër të proceseve statistikore, në 
aspektin metodologjik janë përgatitur të gjitha mostrat e nevojshme si dhe llogaritja e peshave për anketat 
e realizuara statistikore. Gjithashtu Stafi i metodologjisë ka realizuar një sërë aktivitetesh lidhur me aspektet 
metodologjike dhe ato të cilësisë në fusha dhe aktivitete të ndryshme statistikore si: Regjistrimi i popullsisë 
(përzgjedhja e Komunave dhe Qarqeve Regjistruese), Anketën Post Regjistruese (APR), Anketën MICS6, etj. 

Në baza tremujore gjatë periudhës raportuese është realizuar dhe publikuar Buletini Tremujor (TM4 2018, 
TM1, TM2 dhe TM3 2019), ndërsa në baza vjetore janë publikuar Vjetari Statistikor 2019, Kosova në Shifra 
2018, Katalogu i Publikimeve 2018, Kalendari i Publikimeve për vitin 2020, Fletëpalosja e ASK-së. 

Gjithashtu në përputhje me legjislacionin në fuqi është bërë përkthimi në gjuhet zyrtare i të gjitha 
publikimeve, standardizimi, pajisja me ISBN numër dhe katalog-imi i publikimeve Vjetore për të gjitha 
publikimet e ASK-së. 

Metadata  

Me mbështetjen e IPA 2015, është zhvilluar aplikacioni i quajtur  SIMS (Single Integrated Metadata 
Structure) Sistem për Ruajtjen, Menaxhimin dhe Integrimin e Meta datave sipas formateve ESQRS dhe 
ESMS. Përmes këtij sistemi meta datat do të janë të standardizuara dhe të qasshme nga përdoruesit. Ky 
aplikacion është zhvilluar sipas standardeve të Eurostat-it, ku përmes këtij sistemi baza e njëjtë përdoret 
për shpërndarjen e metadatave në ueb faqe të ASK dhe të njëjtat mund të gjenerohen në formatin SDMX 
për transmetim në Eurostat përmes platformës së tyre Metadata Handler.  

Është formuar grupi punues mes ASK, Bankën Qendrore (BQ) dhe Ministrinë e Financave (MeF) për 
harmonizimin e Matadatave si dhe implementimin e aplikacionit SIMS. Sistemi i Metadatave është në 
zhvillim e sipër sipas standardeve të Eurostat dhe është duke u mbështetur nga Eurostati përmes Pilot 
Projekteve.  

ASK-ja, gjatë vitit 2019 ka përfunduar 5 raporte të cilësisë sipas ESQRS, si; Anketa Strukturore e 
Ndërmarrjeve (ASN 2017), Statistikat e Hotelerisë, TM3 2018, PRODKOM-it 2017, Statistikat Afatshkurtra 
të Tregtisë me Pakicë TM4 2018, Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM4 2018. 

              Teknologjia Informative dhe GIS 

Krahasuar me një vit më parë, sektori i Teknologjisë Informative në ASK, ka shënuar progres në mënyrë të 
konsiderueshme, duke krijuar infrastrukturë të besueshme dhe pajisje adekuate të TI-së. Statistikat zyrtare 
të ASK-së publikohen në ueb faqen zyrtare të saj, të cilat janë dispozicion në mënyrë të integruar në 
platformën ASKdata . 

Janë bërë përpjekje dhe angazhim maksimal lidhur me avancimin e proceseve statistikore dhe jo 
statistikore nga prizmi i teknologjisë informative në modernizimin dhe avancimin e tyre. procesi i mbledhjes, 
përpunimit dhe arkivimit të të dhënave ka kaluar në një stad tjetër krahasuar me vitet paraprake. 

               Modernizimi i mbledhjes së të dhënave  

Viti 2019 karakterizohet si vit i avancimit të teknologjive dhe metodologjive të reja për grumbullimin e të 
dhënave përmes metodës CAPI dhe CAWI. 

Kalimi nga PAPI në CAPI përfshin përdorimin e pyetësorëve elektronikë të administruara përmes pajisjeve 
të dorës Celularë apo Tabletë. Ndërsa kalimi nga PAPI në CAWI përfshin mbledhjen e të dhënave përmes 
një shfletuesi (browser) online.  
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Graf.3 Metodat e mbledhjes se te dhënave në ASK 
 
 

 
 

Për herë të parë metoda CAPI është përdorur në Anketën mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC) 
2018. Pastaj janë zhvilluar edhe 13 anketa të tjera përmes këtyre teknologjive. Deri në vitin 2018, adoptimi 
i këtyre  metodave CAPI dhe CAWI ka qenë i ngadaltë jo vetëm në ASK por edhe në shtete tjera Evropiane, 
për shkak të shqetësimeve për koston e pajisjeve dhe ekspertizës, riorganizimin e proceseve statistikore 
dhe trajnimin, cilësinë e teknologjisë, mungesën e lidhjes në internet të pajisjeve të dorës, kapacitetet 
njerëzore dhe rezistencën ndaj ndryshimeve.  

Pas anketës së SILC 2018, ASK i dha prioritet këtyre teknologjive duke zgjeruar shtrirjen e këtyre metodave 
edhe në anketat tjera statistikore.  

 
  Tab. 1 Anketat e zhvilluara me metodë CAPI-CAWI 2018-2019  
 

Nr. Emri Anketës Metoda 
CAPI-CAWI 

1 Azhurnimi Qarqeve Regjistruese CAPI 

2 ICT CAPI 

3 SILC CAPI 

4 Standardi Jetësorë (ABEF) CAPI 

5 MICS CAPI 

6 Listimi në MICS CAPI 

8 Anketa e Mbeturinave Komunale CAWI 

9 Anketa për Azhurnimin e RSB CAWI 

10 Anketa për Përdorimin e TIK në Biznese CAPI 

11 Anketa e Fuqisë Punëtore CAPI 

12 Statistikat e Hotelerisë CAWI 

13 Anketa e Pemëtarisë CAPI 
 
 

Zbatimi i këtyre metodave ka rezultuar të jetë i efektshëm dhe i suksesshëm në mbledhjen e të dhënave 
duke shkurtuar kohën  në mbledhjen e të dhënave  dhe me cilësi më të lartë, integrimin e këtyre metodave 
të reja për të forcuar programet statistikore të mbledhjes së të dhënave të ASK-së si dhe duke lehtësuar 
në përpunimin më të shpejtë dhe të automatizuar të të dhënave, eliminimi  i pyetësorëve të letrës si dhe 
eliminimi i nevojës për staf të dedikuar për futjen e të dhënave, kosto më e lirë, etj.   
Pajisja e intervistuesve me internet në Tablet ka mundësuar mbikëqyrësve dhe zyrën qendrore të ASK-së  
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që t'i shohin vizualisht problemet e mbledhjes së të dhënave. Në çdo anketë, intervistuesit kanë qenë të 
pajisur me GPS sistem, për t'u siguruar për pozitën e tyre gjatë mbledhjes së të dhënave në terren.  
Të dhënat përveç raporteve në formatin PDF,  paraqiten  edhe në tabela shumëdimensionale dhe 
përdoruesit mund t’i eksportojnë në formate të ndryshme përmes platformës ASKdata si .xls, csv, Px-Axis 
dhe html file, JSON-stat file etj. 
ASKdata është platformë e bazuar në PX-Web, një zgjidhje për ueb, e cila përdoret për të krijuar tabelat 
dinamike në internet nga baza e të dhënave statistikore. Numri i tabelave të integruara në ASKdata deri më 
tani është mbi 900.  
Gjate vitit 2019 ka filluar lidhja e Sistemit të Metadatave (ESMS) në ASKdata sipas temave statistikore.  
Mbledhja, mbajtja dhe shpërndarja e metadatave është e një rëndësie të veçante për ASK-në, por edhe 
për institucionet tjera të Sistemit Statistikor.  

Infrastruktura e TI-së 

Infrastruktura e TI-së është e qëndrueshme dhe e sigurt, përkundër një rreziku potencial të 
vazhdueshëm nga hapësira dhe vjetërsia e vetë objektit të ASK-së. Shpenzimet për TI janë 
reduktuar me virtualizimin e infrastrukturës së TI-së. Në të njëjtën kohë, kjo ka shtuar efikasitetin, 
përdorimin dhe fleksibilitetin e aseteve ekzistuese.  
Përmes pajisjeve për backup në lokacionin primar (në dhomën e serverit kryesor) janë krijuar kopje rezervë 
të të gjitha të dhënave nga të gjithë serverët në disqet e tij (sistemet e ruajtjes) dhe automatikisht 
mundësojnë kopjimin e përmbajtjes së tij në një lokacion sekondar.   
Në funksion të përgatitjeve për Regjistrimin e Popullsisë nga prizmi i TI-së dhe GIS-it, ASK, ka përgatitur 
“Dokumenti Strategjik dhe Planifikues për Teknologji Informative, për Regjistrimin e Popullsisë 2021“. 
Përmes këtij dokumenti janë definuar të gjitha aktivitetet  që do të realizohen, për të ndihmuar në të gjitha 
fazat e Regjistrimit të Popullsisë, veçanërisht teknologjitë e reja që mund të përdoren për aktivitetet e 
mbledhjes, përpunimit dhe shpërndarjes së të dhënave.   

eDAMIS (Sistemi Elektronik i Administrimit të të Dhënave dhe Menaxhimit të Informacionit) 

ASK-ja koordinon aktivitetet dhe bashkëpunon me BQK-në dhe MF  për ti përgatitur të gjitha të dhënat 
në fushën e statistikave dhe së bashku këto të dhëna i raportojnë ne EUROSTAT përmes 
platformës të krijuar nga Eurostati e ashtuquajtur eDAMIS. 

Graf.4 Numri i të dhënave të dërguara në Eurostat përmes eDAMIS, 2017-2019 

 

 

DSBB (Stenda e Buletinit të Standardeve të Shpërndarjes), FMN 

Në bashkëpunim me MeF dhe BQK-në është implementuar Sistemi i Avancuar i Shpërndarjes së të 
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Dhënave të Përgjithshme i FMN-së. ASK-ja, në baza mujore dhe tremujore i dërgon të dhënat në FMN, në 
formatin SDMX, për disa fusha statistikore. 
 

SDMX (Shkëmbimi i të Dhënave dhe Metadatave Statistikore) 

Qëllimi i kësaj Iniciative ndërkombëtare nuk përfshinë thjeshtë  vetëm standardet teknike të publikimit të të 
dhënave në formatin open data, por gjithashtu adresimin dhe harmonizimin e termave, klasifikimeve dhe 
koncepteve për mbledhjen e të dhënave statistikore. SDMX është projektuar për të lehtësuar shkëmbimin 
dhe përpunimin e automatizuar të të dhënave dhe metadatave midis institucioneve.  
 
ASK përdor SDMX për tre lloje standardesh të metadatave: Standarde për formatet e të dhënave, 
Standarde për metadatat, si dhe një Arkitekturë të bazuar në regjistrimin e të dhënave për implementimin 
e këtyre standardeve dhe shkëmbimin e te dhënave midis sistemeve. 
 

ESDS (Qendrën për Mbështetje për Statistika Evropiane) 

Që nga viti 2016 ASK-ja si pjesë e sistemit të  ESDS-it, përveç që dërgon të dhëna në Eurostat, gjithashtu 
promovon dhe ofron mbështetje për të gjithë përdoruesit që janë të interesuar për të dhënat e ASK-së por 
edhe me gjerë. Përmes këtij sistemi, ASK-ja ndihmon përdoruesit e saj në verifikimin e të dhënave, ju 
sigurohen informacione shtesë mbi metodologjinë dhe ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve teknike, duke 
ofruar përgjigje në gjuhën shqipe. ESDS në gjuhën shqipe menaxhohet nga ASK-ja, në bashkëpunim të 
ngushtë me Eurostat-in. 
 

SIPK (Sistemi i Përdorimit te Kohës) 

Mirëmbajtja harduerike dhe softuerike, konfigurimi i sistemit, niveli i qasjes së përdoruesve si dhe mënyra 
e veprimit në rast të pasigurisë janë disa nga aktivitetet që ka zhvilluar stafi i TI-së për funksionim normal 
të sistemit të SIPK-ut.  

Siç është shpjeguar edhe më lartë sistemi i SIPK-ut, shërben për t’ju mundësuar përdoruesve në ASK 
shpërndarjen e orëve duke u bazuar në aktivitetet statistikore në baza ditore, ku pastaj bënë konvertimin e 
orëve në ditë pune për ti krahasuar me ditët e planifikuara në periudha mujore, kuartale dhe vjetore. 

GIS dhe Hartografia  

Me qëllim të përmirësimit të kornizës së Qarqeve Regjistruese për nevoja të anketave të rregullta në ASK, 
si dhe për nevoja të përgatitjes së bazës hartografike për Regjistrimin e Popullsisë 2021 është filluar me 
azhurnimin e  Qarqeve Regjistruese (QR) për plotësimin me të dhëna aktuale në terren të cilat do të 
shërbejnë për planifikimin e numrit të personelit, numrit të pyetësorëve dhe materialit tjetër shtesë për 
Regjistrimin e planifikuar në vitin 2021.   

Projekti i Azhurnimit ka filluar në vitin 2018 dhe do të përfundojë në vitin 2020. Përmes këtij projekti janë 
duke u regjistruar në terren  të gjitha ekonomitë familjare dhe duke i identifikuar të gjitha objektet ndërtimore 
në kuadër të Qarqeve Regjistruese. 

Për nevoja të përgatitjes hartografike për realizimin e anketave dhe regjistrimeve është bërë azhurnimi i 
bazës se të dhënave në GIS dhe krijimi i Hartave për QR duke u bazuar nga Ortofotot e vitit 2012-2013. 
Gjithashtu janë përgatitur harta tematike të bazuara në tema statistikore duke përmirësuar vizualizimin dhe 
paraqitjen hartografike përmes GIS-it. Po ashtu është bërë integrimi i të dhënave të sistemit të adresave 
në bazën e të dhënave të GIS-it në ASK (për 33 komuna), falë bashkëpunimit me Agjencinë Kadastrave të 
Kosovës.  

 
1.10. Racionalizimi dhe ngritja e kapaciteteve në ASK 

Në aspektin e racionalizimit të vendeve të punës dhe bazuar në rregulloret në fuqi, ASK-ja ka vazhduar me 
procesin e racionalizimit të vendeve të punës. Këto veprime janë në kuadër të planifikimeve të ASK-së dhe 
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rekomandimeve që kanë dalë nga vlerësimi ndërkombëtar “Peer Review 2017”. 

Sipas kërkesës së ASK-së në vitin 2019, janë aprovuar 10 pozita të reja të punës, kështu që është 
ndryshuar organogrami i ASK-së, sipas dispozitave Ligjore, nga Neni 14, Pika 3 dhe 4 të Rregullores Nr. 
01/2013 për Riorganizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës së Agjencisë së 
Statistikave të Kosovës, si dhe në bazë të Ligjit për Buxhetin e vitit 2019. Në këtë mënyrë rriten pozitat dhe 
funksionaliteti në disa Departamente Prodhuese dhe në dy Departamente Mbështetëse. Pra, pozitat e reja 
janë shpërndarë tek Statistikat Sociale, Ekonomike, Llogaritë Kombëtare, TI si dhe Politika dhe  Planifikim. 

Pozitat e reja dhe të lira që janë krijuar me rastin e daljes në pension të stafit gjatë vitit 2019, ASK-ja i ka 
proceduar për rekrutim sipas procedurave në fuqi, ku shumica prej tyre janë plotësuar me staf të ri. 
Në aspektin e ngritjes së kapaciteteve profesionale, gjatë vitit 2019, stafi i ASK-së ka pasur trajnime në 
shumë fusha statistikore. Në termat afatgjatë të trajnimit kanë përfituar 4 zyrtarë të ASK-së, 1 në fushën e 
Statistikave Sociale, 1 në fushën e Llogarive Kombëtare, 1 në Statistikat Ekonomike dhe 1 në fushen 
e Planifikimit. Financimi është bërë nga programi shumë përfitues IPA-2015. Në trajnimet afatshkurtra, stafi 
i ASK-së dhe nga institucionet e tjera (koordinuar nga ana e ASK-së), kanë marrë pjesë në seminare, 
konferenca, vizita studimore dhe të tjera. 
 
Me mbështetjen e fondeve IPA 2015, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesionale, numri i aktiviteteve 
si trajnimet, seminaret, grupet punuese, vizitat studimore, konferencat, etj., ishte rreth 426 aktivitete, ndërsa, 
numri i zyrtarëve pjesëmarrës në këto aktivitete ishte, gjithsej, 532, përfshirë zyrtarët e BQK-së, Ministrisë 
së Financave, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencinë e Kadastrave të Kosovës. Donatorët tjerë, 
si, Banka Botërore, Instituti Evropian për Barazi, SIDA/SCB, IOM dhe UNHCR, Fondi Monetar 
Ndërkombëtar, OECD, UN, UNICEF, UNFPA, Ministria e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, etj, kanë 
mbështetur ASK-në për 30 punëtorë, gjithsej me 25 aktivitete (vizita studimore, kurse verore regjionale, 
trajnime, takime përfaqësuese, punëtori, etj). Gjithashtu janë zhvilluar shumë misione të ekspertëve 
ndërkombëtarë në ASK, me qëllim të ngritjes profesionale të stafit të ASK-së. 
 

 
1.11. Pasqyrat e Përformancës së ASK-së 

Përveç performancës në aspektin e sasisë së të dhënave, ASK është duke i kushtuar rëndësi gjithnjë e më 
shumë edhe anës cilësore të prodhimit statistikor, respektivisht matjes së progresit, brenda vetë procesit të 
prodhimit statistikor. Andaj, monitorimi konsiderohet si njëra ndër proceset më të rëndësishme në kuadër 
të sistemit menaxhues, lidhur me proceset statistikore në ASK. Përmes sistemit të SIPK-ut, gjatë vitit 2019 
është bërë matja e përformancës krahasuar me vitin paraprak, për numrin e produkteve dhe publikimeve 
statistikore, kohës prodhuese, numrin e ditëve për produkt, normën e publikimeve në kohë, etj. Rezultatet 
e prezantuara menaxhohen përmes Kornizës Vlerësuese të Performancës (KVP-së), në kuadër të së cilës 
ekzistojnë indikatorët, sistemimi i të cilëve bëhet përmes Sistemit  Elektronik për Matjen e Kohës (SIPK-ut). 

 
Produkte/raporte statistikore - Gjatë vitit 2019, numri i produkteve statistikore të realizuara është gjithsej 61 
sosh, i njëjtë me vitin paraprak. Megjithatë numri i raporteve të realizuara statistikore gjatë vitit 2019 ka 
shënuar rritje në krahasim me periudhën e njëjtë të një viti më parë. Shprehur numerikisht 123 raporte 
statistikore në krahasim me vitin 2018 që kishim 118 raporte të publikuara. Është shpjeguar edhe në 
raportet paraprake, se diferenca nga viti në vit vjen si rezultat i politikës së publikimeve në planet 
pesëvjeçare e rrjedhimisht edhe ato vjetore. Disa prej produkteve statistikore ekzistojnë (mbesin të 
aktivizuara) në mënyrë konstante nga viti në vit dhe materializohet kohë në intervale të caktuara. Megjithatë 
mund të ndodh që raporti statistikor (publikimi statistikor) mos të publikohet në vitin përkatës për shkak të 
frekuencës së publikimit të raporti statistikor ( si p.sh. ”Burrat dhe Gratë”) publikohet në frekuenca me të 
rralla se një vit, gjegjësisht në çdo dy vite.  
Monitorimi bëhet rreth realizimit të objektivave në Programin e Statistikave Zyrtare 2018-2022. 

 
Numri i ditëve për produkt - Gjatë vitit 2019, në nivel institucional është shënuar rritje e efikasitetit gjegjësisht 
performancë më e mirë në krahasim me vitin 2018. Për produktet statistikore të krahasueshme (58 sosh) 
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me një vit më parë, koha e materializuar në procesin e prodhimit ka rënë nga 6835 në 6547 ditë-pune në 
vitin 2019. Shprehur në përqindje është regjistruar rritje e efikasitetit mbi (-4% më pak ditë-pune) .  
 
Në nivel të fushave statistikore sektoriale, gjegjësisht Departamenteve Prodhuese, perfomanca gjegjësisht 
efikasiteti variron nga fusha në fushë. Sipas të dhënave të regjistruara në sistemin e SIPK-ut, për vitin 2019, 
Statistikat Ekonomike dhe Llogaritë Kombëtare kanë regjistruar performancë (rritje të efikasitetit) më të mirë 
rreth 10%,  pasuar nga Statistikat e Bujqësisë me efikasitet prej 5%. 
 
Sikurse mos të bëhej analiza në nivel produkti atëherë, matja e performancës nuk do të ishte e plotë dhe e 
matshme nga viti në vit. Derisa në vitin 2018 për prodhimin e një produkti statistikor janë shpenzuar 
mesatarisht rreth 118 ditë-pune për produkt, në vitin 2019 për prodhimin e të njëjtit produkt (të 
krahasueshëm), janë shpenzuar mesatarisht rreth 113 ditë-pune për produkt, shprehur në strukturë mbi -
4% më pak ditë-punë, për të njëjtat produkte.  
 

Nga kjo konkludojmë se efikasiteti organizativ si njëri ndër shtyllat kryesore të Programit Strategjik, ka qenë 
i zbatueshëm gjatë vitit 2019. Efikasiteti organizativ dhe prodhues ka shënuar rritje në shkallën prej 4.4% 
apo nga 118 në 113 ditë pune për produkt. Me fjalë të tjera për prodhimin e 58 produkteve në vitin 2018 
janë shpenzuar 6835 ditë (për produktet e krahasueshme) krahasuar më periudhën e njëjtë të një viti më 
parë, ku për prodhimin e të njëjtave produkte statistikore ishin harxhuar 6547 ditë-pune. Ndërsa numri i 
ditëve të harxhuara për prodhimin e një raporti statistikor (publikimi) gjatë vitit 2019 përfshirë ditët totale të 
materializuara gjatë vitit 2019 është rreth 53.2 (6547/123) ditë për raport, ndërsa koha mesatare per 
prodhimin e një raporti statistikor në vitin 2018 ishte mesatarisht 59.2 ditë pune/publikim.( 6989/118).1 

 
Koha Prodhuese – paraqet kohën e publikimit statistikor nga data e fundit, referuar kohës së hulumtimit deri 
te dita e publikimit. Është një nga objektivat me rëndësi në ranglistën e prioriteteve në planet e ASK-së, me 
synimin për shkurtimin e vazhdueshëm të kohës së publikimit statistikor, që nga procesi i prodhimit e deri 
tek shfrytëzuesi i të statistikave zyrtare. Gjatë vitit 2019, afatet kohore janë shkurtuar krahasuar me një vit 
me parë për produktet e krahasueshme. Në nivel të ASK-së, të dhënat nga SIPK-u tregojnë se, koha 
prodhuese e prodhimeve statistikore për vitin 2019 ka regjistruar rënie të konsiderueshme, në raport me 
vitin 2018, për (-2.034) ditë apo -17.0%. 
 
Me fjalë të tjera gjatë vitit 2019 koha prodhuese në nivel të ASK-së, respektivisht 123 publikimeve 
statistikore ishte 10562 ditë kalendarike, ndërsa për produktet e krahasueshme në mes të vitit 2018 dhe 
vitit 2019, raporti ishte 11965 ditë kalendarike me 9931 ditë kalendarike. Shkurtimi i kohës prodhuese ishte 
-17.0%, respektivisht rritja e efikasitetit 17.0%, apo shfrytëzuesi ka pranuar të dhënat më shpejtë për 2034 
ditë kalendarike, në krahasim me një vit më parë, apo mesatarisht për 16.5 ditë për secilin raport statistikor. 

 
Norma e publikimeve në kohë - njëri ndër Parimet e Kodit të Praktikave të Statistikave Evropiane (CoP), i 
cili ndikon në rritjen e cilësisë së statistikave zyrtare është edhe publikimi i Raporteve Statistikore në kohë 
të saktë sipas kalendarit të publikuar më parë. Në këtë drejtim të dhënat nga SIPK-u shfaqin një normë më 
të ulët (-) të publikimeve në kohë. Nga gjithsej, 123 publikimet/raportet statistikore, 116, gjegjësisht, 94.3% 
janë publikuar në kohën e paraparë, krahasuar me vitin 2018, ku norma e publikimeve në kohën e saktë 
ishte 97%, sipas kalendarit të publikimeve. Një nga shkaqet e rënies së normës së publikimeve në kohë,  
 
ka qenë vështirësia në sigurimin e asistencës teknike ( hulumtim jo i rregullt Gazrat Serë) dhe tek një 
publikim tjetër për shkak të volumit tejët të lartë të punëve. 
 
Siç kemi cekur më lartë, përveç anës kuantitative, ASK ja, është duke i kushtuar rëndësi edhe anës 
kualitative në matjen e përfomancës. Në këtë rrafsh një nga faktorët që mund të ndikoj në aspektin pozitiv 

                                                
1 Për raportet statistikore-analiza nuk është bërë për raportet statistikore të krahsueshme sikurse për produktet por në përgjithësi për kohen e 

pergjitshme në raport me numrin e përgjithshëm të secilit vit përkatës. 
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në racionalizimin e kohës dhe resurse do të ishte sigurimi i qasjes së ASK-së, në bazën e shënimeve nga 
burime administrative. Disa nga Statistikat e fushës sociale do të mund të kenë qasje në pranimin e të 
dhënave online por që deri më tani fatkeqësisht kjo nuk ka gjetur mirëkuptim dhe zbatim nga Ministria e 
Punëve të Brendshme, gjegjësisht Agjencia për Regjistrimin Civil (ARC). 
 
Analizat e përshkruara më lartë rrjedhin përmes një vegle menaxheriale të quajtur Korniza e Vlerësimit të 
Përformancës (KVP), e cila është duke u plotësuar dhe fuqizuar nga viti në vit, për të dhënë raporte 
sistematike për zhvillimin e cilësisë së statistikave. Pasqyrë më të qartë lidhur me zhvillimin e cilësisë pritet 
të ketë në periudhën e ardhshme, sidomos për indikatorët 7 dhe 8. 
 
Në tabelat e mëposhtme janë dhënë pasqyrat e përformancës në nivel të ASK-së dhe në nivel të 
Departamenteve, sipas treguesve të nxjerrë nga Sistemi Informativ për Përdorimin e Kohës (SIPK). 
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Tabelat: Pasqyra e Performancës në nivel të ASK-së (SIPK) 

 
Treguesi 1. Numri i produkteve dhe raporteve Statistikore 2018/2019 

Fushat 
Statistikore 

Produktet 
2018 

Produktet 
2019 

Publikime statistikore 
2018 

Publikime statistikore 
2019 

Ekonomike 25 25 75 78 
Bujqësisë 12 12 16 17 
Sociale 17 17 18 21 
Të përgjithshme 07 07 08 7 
Gjithsej 61 61 117 123 

 
 

Treguesi 4. Ditë pune – planifikuar dhe realizuar brenda proceseve prodhuese fazat 1-72 
Fushat 
Statistikore 

Ditë pune të planifikuara 
2019 

Ditë pune të realizuara 2019 Ndryshimi (%) 

Ekonomike 2669                    2424 -9 
Bujqësisë 1688                    1366 -19 
Sociale 2376                    2520 +6 
Të përgjithshme  195                      238 +22 
Gjithsej 6928   6547 -5.5 

 
 

Treguesi 4. Ditë pune - për të gjitha produktet brenda dhe jashtë procesit prodhues fazat 1-7 dhe 8-11 
Fushat 
Statistikore 

Total ditë pune Në procesin 
prodhues 

Jashtë procesit 
prodhues 

proporcioni i 
jashtëm (%) 

Ekonomike 2986 2424      562              18.82 
Bujqësisë 1749 1366      383              21.90 
Sociale 3435 2520      915              26.64 
Të përgjithshme 708   238      470              66.38 
Gjithsej 8878 6547    2330       26.24 

 

Në nivel të ASK-së koha e harxhuar në proceset prodhuese është 73.7% dhe jashtë proceseve prodhuese 26.3 
%. Pra kemi një rritje të efikasitetit në krahasim me një vit më parë gjegjësisht me vitin paraprak (2018), koha e 
harxhuar brenda proceseve prodhuese ishte rreth 79.7 %. Ndërsa numri i ditëve jashtë procesit prodhues tek 
secila fushë sektoriale është më një dinamikë të njëjtë me përjashtim tek fusha “të përgjithshme (66.4%) për 
shkak se stafi i këtij departamenti (Metodologji dhe Teknologji Informative) nuk janë drejtpërdrejtë të angazhuar 
në procesin e prodhimit statistikor. 

 
 

Treguesi 5. Koha prodhuese për produktet e krahasueshme 2018-2019 / viti 2018=61/58 produkte të krahasueshme 
Fushat 
Statistikore 

Koha prodhuese 
2018 

Koha prodhuese 
2019 

Ndryshimi    
2019-2018 

Ndryshimi % 

Ekonomike 6513 4816 -1697 -26.1 
Bujqësisë 1519 1346 -173 -11.4 
Sociale 2946 3119  173 5.9 
Të përgjithshme   987   650 -337 -34.1 
Gjithsej                11965 9931 -2034 -17.0 

                                                
2 Fazat 1-7, Paraqesin fazat e procesit të prodhimit statistikor sipas GSPBM. 1- Identifikimi i nevojave; 7 Disiminimi apo publikimi i Raportit Statistikor 
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Treguesi 5. Koha prodhuese 2018-2019 në raport me bazën ( baza =viti 2012, 39 produkte) 
Fushat 
Statistikore 

Koha prodhuese 
2012 

Koha 
prodhuese 

2018 

Koha 
prodhuese 

2019 

ndryshimi 
2018/2012 

(%) 

Ndryshimi 
2019/2012 

(%) 
Ekonomike 3553 2676 2491 -24.7 -29.9 
Bujqësisë 1082 1032 981 -4.6 - 9.3 
Sociale 1450 1562 1446 7.7 -0.2 
Të përgjithshme   193  364 392             88.6           103.1 
Gjithsej 6278 5634 5310 -10.2 -15.4 

 
Nga të dhënat në tabelën e mësipërme, koha prodhuese në vitin 2019 ka shënuar rënie krahasuar me vitin 2012, 
për produktet e krahasueshme po ashtu edhe në vitin 2018. Në nivel të ASK-së, koha prodhuese (afatet kohore) 
janë shkurtuar me -10.2% në vitin 2018 në raport me vitin 2012 gjegjësisht me -15.4% gjatë vitit 2019. Megjithatë, 
shkurtimi i kohës prodhuese (afateve kohore) ka variruar sipas departamenteve përkatëse. Shkurtimi i kohës 
prodhuese është më i lartë tek Statistikat Ekonomike dhe Llogaritë Kombëtare, pasuar nga Statistikat e 
Bujqësisë, në vitin 2019. Po ashtu është shënuar progres simbolik edhe tek fusha e Statistikave Sociale. Tek 
publikimet e përgjithshme, koha prodhuese është tepër e lartë por kjo nuk ka ndikim tek përdoruesit për shkak 
të natyrës së publikimeve, sepse më tepër janë të karakterit të brendshëm. Pra, shfrytëzuesi në vitin 2019 në 
raport me vitin 2012, ka pranuar më shpejtë publikimet statistikore mesatarisht për 24.8 ditë për secilin publikim, 
pra kemi një rritje të efikasitetit organizativ-prodhues në nivel të ASK-së, si një ndër politikat kryesore të ASK-së. 

Treguesi 6. Shkalla e publikimeve në kohë 2019 krahasuar me vitin 2018 
Fushat 
Statistikore 

Produkte Publikime 
statistikore 

Publikuar në 
kohë 

Proporcioni 
2018 (%) 

Proporcioni 
2019 ( %) 

Ekonomike 25 78 73 99               94 
Bujqësisë 12 17 15 94               88 
Sociale 17 21 21 89             100 
Të përgjithshme 7 07 07 100             100 
Gjithsej 61                 123                 116 97             94.3 

 
Në vitin 2019, norma e publikimeve në kohë, ka shënuar një rënie të lehtë në krahasim me vitin 2018, shkaqet 
e kësaj do të jenë pjesë e analizave për proceset e brendshme të ASK-së (në identifikimin e faktorëve kryesor 
objektiv dhe subjektiv). Vonesat janë të ndërlidhura me lëvizjet e stafit, lëshimi i pozitave dhe ngarkesat tjera, 
ekspertiza, etj.  

 
Përfomanca përmbledhëse në nivel të ASK-së 

Indikatorët Viti 2018 Viti 2019 Ndryshimi 
2019-2018 

Ndryshimi 
(%) 

Indikatori 1. Nr i produkteve   61               61 0 0.0 

Indikatori 1a. Nr i publikimeve 118             123 5 4.2 

Indikatori 4. Dite pune/produkt 117             113 -4 -3.4 

Indikatori 5. Koha prodhuese 206             171 -35 -17.0 

Indikatori 6. Publikime në kohë 97%            94% -3 -3% 

  Realacioni               118/114         123/116 4/7 -3 

 
Nga të dhënat e SIPK-ut mund të konstatojmë se edhe gjatë vitit 2019, ASK ka shfaqur përformancë pozitive, 
me theks të veçantë në shkurtimin e kohës prodhuese (afati i kohor i publikimit), që ishte një nga kërkesat e 
shfrytëzuesve për statistikat zyrtare. Koha prodhuese mesatare për produktet e krahasueshme në vitin 2019 
krahasuar me vitin 2018, ka shënuar rënie. Nga 206 ditë kalendarike në vitin 2018 (nga dita e fundit e periudhës 
që i dedikohet hulumtimi e deri në ditën e publikimit) në 171 ditë në vitin 2019 apo më shpejtë rreth 17%. Një 
nga parimet bazë të efikasitetit organizativ operativ është shkurtimi i afateve kohorë në publikimin e të dhënave 
statistikore për përdoruesit. Në këtë rrafsh, vlen të theksohet se viti 2018 ishte viti i parë në të cilin koha e 
publikimit të BPV është shkurtuar nga T+11 në T+9 muaj, që është në përputhje me standardet e Eurostatit. 
Megjithatë, edhe në produktet e tjera ka vazhduar shkurtimi i afateve kohore. 
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Tabelat: Pasqyra e përformancës sipas Departamenteve të ASK-së (SIPK) 

Fusha e Statistikave Ekonomike dhe Llogarive kombëtare 

Treguesi 4. Ditë pune/produkte të planifikuara dhe të realizuara  
Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 

 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

Përmbledhje ne nivel te departamentit. Indikatori 4 Planif. 2018 Planif. 2019 Realizuara 2019 % 
Anketa mbi Ekonominë In formale  4 

Anketa për Konsumin dhe Efiqiencen e Energjisë  2  

Anketa për PRODCOM  109 75 -32 

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve ASN  207 229 11 

Bilanci i Energjisë (Tremujore)  34 84 146 

Bilanci Vjetor i Energjisë  8  

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Prodhimit GDP 57 57 55 -4 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve dhe Prodhimit 
tremujore 

1172 1172 342 -71 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve GDP 58 58 37 -36 

Freskimi i Regjistrit Statistikor të Bizneseve  148 55 -63 

Indeksi i Çmimeve të Importit IMPI 234  176  

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI (Vjetore) 46  19  

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI-HICP (Mujore) 283  310  

Indeksi i Çmimeve të prodhimit PPI 233  200  

Indeksi i Kostos së Ndërtimit IKN (Tremujore) 234  101  

Llogaritë Qeveritare   1  

Llogaritë Qeveritare (Tremujore)     

Repertori Statistikor i Ndërmarrjeve në Kosovë  148 12 -92 

Statistikat Afatshkurta të Industrisë  123 166 35 

Statistikat Afatshkurtra të Ndërtimtarisë   66  

Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakice (Tremujore)  128 119 -7 

Të dhënat e Tregtisë së Jashtme (Mujore)  225 148 -34 

Të dhënat e Tregtisë së jashtme (Vjetore) 16 36 122 

Te dhënat mbi hotelerinë (Tremujore)  163 170 4 

Te dhënat mbi transportin (Tremujore)  81 11 -86 

Ditë pune në total sipas produktit në nivel të DSE 2317 2669 2424 -9.2 

realizuara 2018 realizuara 2019 
Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 2843  2424 81 

Ditë Pune (Jashtë Procesit Prodhues) b/c 621  562 19 
  

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 3464  2986 100,0 
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Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
 

Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 
 

 

 
Prodhimi Statistikor 

 
 

Produkte 

 
 

Publikime 

 
 

Në kohë 

 

 
(%) 

 

Koha 
Prodhuese 
Viti 2018 

 

Koha 
Prodhuese 
Viti 2019 

 

Ndryshimi 
(vlera 

nominale) 

 
Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) 

 
krahasuese 

    
6513 

 
4816 

 

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve ASN 1 1 1 100% 338 338 0 

Indeksi i Çmimeve të Importit IMPI 1 4 4 100% 264 264 0 

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit PPI 1 4 4 100% 272 270 -2 

Statistikat Afatshkurta të Industrisë 1 4 3 75% 238 329 91 

Repertori Statistikor i Ndërmarrjeve në Kosove 1 4 3 75% 123 158 35 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI-HICP (Mujore) 1 12 12 100% 504 168 -336 

Të dhënat e Tregtisë së Jashtme (Mujore) 1 13 12 92% 1016 238 -778 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve GDP 1 1 1 100% 263 261 -2 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Prodhimit GDP 1 2 1 50% 263 36 -227 

Llogaritë Qeveritare 1 2 2 100% 157 190 33 

Indeksi i Kostos së Ndërtimit IKN (Tremujore) 1 4 4 100% 286 286 0 

Bilanci i Energjisë (Tremujore) 1 4 4 100% 184 182 -2 

Të dhënat mbi Transportin (Tremujore) 1 4 4 100% 121 121 0 

Te dhënat mbi Hotelerinë (Tremujore) 1 4 4 100% 265 265 0 

Statistikat Afatshkurtra të Ndërtimtarisë 1   0      0 

Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë (Tremujore) 1 4 4 100% 322 317 -5 

Freskimi i Regjistrit Statistikor të Bizneseve 1   0      0 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI (Vjetore) 1 1 1 100% 152 151 -1 

Te dhënat e Tregtisë së Jashtme (Vjetore) 1 1 1 100% 156 154 -2 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve dhe Prodhimit 1 4 3 75% 727 370 -357 

Anketa për PRODCOM 1 1 1 100% 341 338 -3 

Anketa për Konsumin dhe Efiqiencën e Energjisë 1   0      0 

Bilanci Vjetor i Energjisë 1 1 1 100% 180 178 -2 

Llogaritë Qeveritare (Tremujore) 1 3 3 100% 341 202 -139 

Anketa mbi Ekonominë In-formale 1   0      0 

  1 1 100% 338 338 0 

Përmbledhje në nivel të Departamentit 25 73 78 94% 6513 4816 -1697 

 
Performanca në nivel Departamenti 
Përmbledhje janar - dhjetor 2019, perf. në nivel produkti Viti 2018 Viti 2019 Ndryshimi

% 

Indikatori 1. Nr. i produkteve 25 25 0,0 

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 75 78 4,0 

Indikatori 4. Ditë pune/produkt për tër produktet 114 97 -14.9 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2018 (viti 2018 = 24 produkte) 112 101 -9.8 

Indikatori 5. Koha prodhuese (vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2018, viti 2018 = 24 produkte) 271 201 -25.8 

Indikatori 5a. Koha prodhuese për tër produktet (viti 2019 = 25 produkte) 261 193 -26,0 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (76/75 dhe 78/73) (%) 97 94 -3,03 

                                                
3 Shpreh shkallë të %, ndryshe nga kalkulimet për indikatorët e mësipërm 
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Fusha e Statistikave Sociale 
 

Treguesi 4. Ditë pune/produkt të planifikuara dhe të realizuara 
 

Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

Përmbledhje ne nivel te departamentit. Indikatori 4 Planif. 2018 Planif. 2019 Realizuara 2019 % 

Publikimi i të dhënave të FP-së (Tremujore)     107  

Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 208   21  

Anketa e Fuqisë Punëtore 527 519 422 -19% 

Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 186 402 292 -27% 

Burrat dhe Gratë në Kosovë 185   22  

ICT – Anketa në Ekonomitë Familjare lidhur me Shfrytëzimin e Teknologjisë 245 194 139 -29% 

Statistikat e Arsimit 189 348 240 -31% 

Statistikat e Lindjeve 232   139  

Statistikat e Martesave 163   100  

Statistikat e Mirëqenies Sociale 136 181 115 -37% 

Statistikat e Shkurorëzimeve 141   85  

Statistikat e Vdekjeve 213   140  

Statistikat Ligjore 351 400 401 0% 

Statistikat mbi Kulturën dhe Sportin 204 189 127 -33% 

Statistikat mbi Shkaqet e Vdekjeve 198   67 ! 

Statistikat Shëndetësore 170 143 88 -38% 

Vlerësimi i Popullsisë 118   17  

Ditë pune në total sipas produktit në nivel të DSS 3466 2376 2520 -29,0 

realizuara 2018 realizuara 2019 
Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 2460  2520 73,3 

Ditë Pune (Jashtë Procesit Prodhues) b/c 750  915 26,7 
     

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 3210  3435 100,0 

 
 

Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 

 

 
 
Prodhimi Statistikor 

 
 

Produkte 

 
 

Publikime 

 
 

Në Kohe 

 
 

(%) 

Koha 
Prodhuese 

Viti 2018 

Koha 
Prodhuese 

Viti 2019 

Ndryshimi 
(vlera 

nominale) 

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) krahasuese    2946 3119 173 

Anketa e Fuqisë Punëtore 1 2 2 100% 92 171 79 

Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 1   0  163   -163 

Statistikat e Mirëqenies Sociale 1 4 4 100% 93 245 152 

Statistikat e Arsimit 1 1 1 100% 169 165 -4 

Statistikat Ligjore 1 1 1 100% 246   -246 

Statistikat Shëndetësore 1 1 1 100% 310 277 -33 

Statistikat mbi Kulturën dhe Sportin 1 1 1 100%   290 290 

Statistikat e Lindjeve 1 1 1 100% 169 165 -4 

Statistikat e Vdekjeve 1 1 1 100% 180 177 -3 

Statistikat e Martesave 1 1 1 100% 193 198 5 

Statistikat e Shkurorëzimeve 1 1 1 100% 208 206 -2 

Statistikat mbi Shkaqet e Vdekjeve 1 1 1 100% 1092 726 -366 

Burrat dhe Grate në Kosovë 1   0  348   -348 

Vlerësimi i Popullsisë 1 1 1 100% 179 179 0 

Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 1   0      0 

ICT – Anketa në Ekonomitë Familjare lidhur me Shfrytëzimin e 
Teknologjisë 

1 2 2 100% 25 375 350 

Publikimi i të dhënave të FP-së (Tremujore) 1 3 3 100% 236 235 -1 

  2 2 100% 92 171 79 

përmbledhje në nivel të Departamentit 17 21 21 89% 3703 3409 -294 

 

Performanca në nivel Departamenti 
Përmbledhje janar - dhjetor 2019, perf. në nivel produkti Viti 2018 Viti 2019 Ndryshimi 

% 

Indikatori 1. Nr. i produkteve 17 17 0,0 

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 18 21 16.6 

Indikatori 4. Ditë pune/produkt për tër produktet 146 148 1,4 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2018 (viti 2018 = 17 produkte) 146 148 1.4 

Indikatori 5. Koha prodhuese ( vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2018, viti 2018 = 17 174 184 5.75 

Indikatori 5a. Koha prodhuese për tër produktet (viti 2019 = 17 produkte.) 218 201 -7.8 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (18/16 dhe 21/21) (%) 89 100 11.0 
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Fusha e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit 
 

Treguesi 4. Ditë pune/produkt  të planifikuara dhe të realizuara 
 
 
 

Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 
 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

Përmbledhje në nivel të Departamentit. Indikatori 4 Planif. 2018 Planif. 2019 Realizuara 2019 % 

Anketa e Ekonomive Bujqësore 538 650 459 -29% 

Anketa e Mbeturinave Industriale 170 110 187 70% 

Anketa e Mbeturinave Komunale 105 90 121 34% 

Anketa e mbeturinave të Trajtuara 90 85 83 -3% 

Burimet administrative (Fakte mbi Mjedisin ) 114 82 62 -25% 

Parashikimet për Llogaritë Ekonomike në Bujqësi      

Regjistrimi i Bujqësisë 37 25   -100% 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i Çmimeve të Inputeve Bujqësore 152 130 97 -25% 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i Çmimeve të Outputeve Bujqësore 160 176 148 -16% 

Statistikat Agromonetare / Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi EAA 193 145 34 -77% 

Statistikat e Ajrit - Gazrat Serrë 80 98 40 -59% 

Statistikat e Ujit 93 97 137 42% 

Ditë pune në total sipas produktit në nivel të DSE 1732 1688 1366 -19 

realizuara 2018 realizuara 2019 
Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 1450  1366 78.1 

Ditë Pune (jashtë Procesit Prodhues) b/c 207  384 21.9 
     

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 1657  1749 100,0 

 

Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 

 

 
Prodhimi Statistikor 

 
Produkte 

 
Publikime 

 
Në kohë 

 
(%) 

Koha 
Prodhuese 
Viti 2018 

Koha 
Prodhuese 
Viti 2019 

Ndryshimi 
(vlera 

nominale) 
Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) krahasuese    1519 1346  

Regjistrimi i Bujqësisë 1   0      0 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i Çmimeve të Outputeve 1 6 5 83% 159 6 -153 

Statistikat Agromonetare / Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 1 1 1 100%   261 261 

Anketa e Mbeturinave Industriale 1 1 1 100% 362 360 -2 

Anketa e Mbeturinave Komunale 1 1 1 100% 333 326 -7 

Burimet administrative (Fakte mbi Mjedisin ) 1 1 1 100%   80 80 

Statistikat e Ajrit - Gazrat Serrë 1   0      0 

Anketa e Ekonomive Bujqësore 1 1 0 0% 184 179 -5 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i Çmimeve të Inputeve 1 5 5 100% 178 177 -1 

Statistikat e Ujit 1   0  88   -88 

Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 1 1 1 100% 303 298 -5 

Parashikimet për Llogarite Ekonomike në Bujqësi 1   0  292   -292 

 1   0      0 

Përmbledhje në nivel të Departamentit 12 17 15 88% 1519 1346 -173 

 
Performanca në nivel Depertamenti 
Përmbledhje janar - dhjetor 2019, perf. në nivel produkti Viti 2018 Viti 2019 Ndryshimi 

% 

Indikatori 1. Nr. i produkteve 12 12 0,0 

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 16 17 6.2 

Indikatori 4. Ditë pune/produkt për tër produktet 121 114 -5,8 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2018 (viti 2018= 10 produkte)4 144 137 -4,8 

Indikatori 5. Koha prodhuese ( vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2018, viti 2018= 10 produkte) 152 135 -11.1 

Indikatori 5a. Koha prodhuese për tër produktet (viti 2018= 12 prod. viti 2019= 12 prod.) 158 141 -10.7 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve nի  kohë (16/15 dhe 17/15) (%) 94 88 -6,0 

                                                
4 Të krahasueshme 10 produkte me një vit më parë 
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Fusha e Statistikave të Metodologjisë dhe TI-së 
 

Treguesi 4. Ditë pune/produkt të planifikuara dhe të realizuara 
 
 
 

Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 
 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

përmbledhje ne nivel te departamentit. Indikatori 4 Planif. 2018 Planif. 2019 Realizuara 2019 % 

Buletini Tremujor 36 35 36 2% 

Kalendari/fletushkat/pos teret 22 20 10 -49% 

Katalogu i Publikimeve 27 27 29 8% 

Komponenti i Cilësisë (PP5)    62  

Kosova ne Shifra 19 22 19 -14% 

Krijimi i Sistemit të Metadatave (PP18)    3  

Vjetari Statistikor 93 91 79 -14% 

Dite pune ne total sipas produktit ne nivel te DMTI 197 195 238 22,0 

realizuara 2018 realizuara 2019 
Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 236  238 33,6 

Ditë Pune (jashtë Procesit Prodhues) b/c 325  470 66.4 
 

    

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 561  708 100,0 

 
 
 
 

Teguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
 

Viti: 2019, Periudha: Janar - Dhjetor 
 

 
Prodhimi Statistikor 

 
Produkte 

 
Publikime 

 
Në Kohë 

 
(%) 

Koha 
Prodhuese 
Viti 2017 

Koha 
Prodhuese 
Viti 2018 

Ndryshimi 
(vlera 

nominale) 

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) krahasuese    653 623  

Buletini Tremujor 1 4 4 100% 93 122 29 

Kosova në Shifra 1 1 1 100% 271 270 -1 

Katalogu i Publikimeve 1 1 1 100% 79 79 0 

Kalendari/fletushkat/pos teret 1   0  0   0 

Vjetari Statistikor 1 1 1 100% 544 179 -365 

Krijimi i Sistemit të Metadatave (PP18) 1   0      0 

Komponenti i Cilësisë (PP5) 1   0      0 

     93 122 29 

Përmbledhje në nivel të Departamentit 7 7 7 100% 987 650 -337 

 
Performanca ne nivel depertamenti 
Përmbledhje  janar - dhjetor 2019, perf. në nivel produkti Viti 2018 Viti 2019 Ndryshimi 

% 

Indikatori 1. Nr. i produkteve 7 7 0,0 

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 8 7 -12,5 

Indikatori 4. Dite pune/produkt për tër produktet 33,7 34,0 -0,9 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2018 (viti 2018= 7 produkte) 33,8 34.0 -0,9 

Indikatori 5. Koha prodhuese ( vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2018, viti 2018= 7 produkte) 141 93 -34,1 

Indikatori 5a. Koha prodhuese për tërë produktet (viti 2019= 7 prod. viti 2018= 7 prod.) 141 93 -34,1 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (8/8 dhe 7/7) (%) 100 100 0,0 
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Graf.5 Numri i Produkteve Statistikore 2012- 20175, 2018-2019 dhe synimi 2022 

 

  
 

 
 

Në grafikun e mësipërm është paraqitur dinamika gjegjësisht numri i produkteve statistikore të planifikuara  dhe 
realizuara gjatë viteve 2012-2019 si dhe objektivi i synuar në fund të vitit 2022 ( fundi i zbatimit te P5VSZ 2018-
2022). 
 
Vitet 2013-2017, prezantojnë progresin në fund të Programit të parë 5 vjeçar të Statistikave Zyrtare (viti 2017), 
në krahasim me periudhën bazë apo vitin 2012. Objektivi për vitin 2017 ishte caktuar të arrihet në 46 produkte 
statistikore, madje ky objektiv ishte arritur më herët gjegjësisht në fund të vitit 2014 me 46 produkte dhe gjatë 
viteve 2015-2017 prodhimi ka qenë mbi objektivin e caktuar me P5SZ 2012-2017.  
 
Shprehur në strukturë fundi i vitit 2017, në raport me vitin bazë 2012 ka një rritje mbi 54% për produkte 
statistikore. Synimi për vitin 2022 me Programin e dytë të Statistikave Zyrtare 2018-2022, me një normë vjetore 
të rritjes rreth 20%, synohet të arrihet në 72 produkte gjegjësisht 144 raporte statistikore. 
 
Përderisa në vitin 2019 janë realizuar 61 produkte nga 65 të planifikuara, nga analizat e bëra, rezulton se 
mungesa e stafit si dhe procesi i ngritjes së kapaciteteve tekniko profesional në fusha të caktuara për aktivizimin 
e hulumtimeve të reja, ishte faktor përcaktues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Programi i parë pesë vjeçar 2013-2017. Që nga viti 2013 ka filluar matja e performances përmes KVP 
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Graf.6 Koha e prodhuese 2019, krahasuar me vitin 2018 si dhe synimi 2022 
 

 
 
Burimi: ASK, të dhënat e SIPK-ut, për vitet 2018-2019 është bërë matja e performancës për produktet e krahasueshme 58 produkte. 

 

Grafiku, i mësipërm paraqet kohën prodhuese (koha prodhuese nënkupton kohբ n kalendarike nga fundi i 
periudhës referuese deri te publikimi) për vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 si dhe synimet për vitin 2022. Pra  
siç shihet në grafikun e mësipërm, koha prodhuese në vitin 2019 ka shënuar rënie në raport me vitin 2018 
gjegjësisht nga 11965 në 9931 në ditë kalendarike apo -17% për 58 produktet e krahasueshme në 2 vitet e 
fundit.  
Ndërsa objektivi për vitin 2022 është shkurtimi në rreth 8382 dite kalendarike në fund të Programit të dytë të 
Statistikave Zyrtare 2018-2022. ASK-ja, ka në qendër shfrytëzuesin e të dhënave zyrtare, duke i ofruar të dhënat 
zyrtare në kohën më optimale të mundshme. 
 

Shënim: Analiza është bërë në fillim (2018) të zbatimit të Programit të dytë 5 vjeçar 2018-2022, mbi bazën e 60 produkteve statistikore të 

krahasueshme. Koha prodhuese ishte 9313 ditë kalendarike për 60 produkte të krahasueshme. Objektivi ishte vënë -10% apo mesatarisht 

-2 % për vit. Koha prodhuese ndryshon në varësi të numrit të produkteve të krahasueshme prandaj analiza duhet të lexohet mbi këtë bazë 

gjatë interpretimit të të dhënave nga SIPK-u, në vitin 2018 ndërmjet shifrave 11965 dhe 9313 ditë kalendarike. 
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2. ANALIZA E PRIORITETEVE 

Konsolidimi i kornizës ligjore 
 

Pasi që, Kuvendi i Kosovës ka miratuar Ligjin Nr. 06/L-058 për ndryshim-plotësimin e Ligjit Nr. 04/l-036 për 
Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës, gjatë periudhës raportuese ka vazhduar zbatimi i dispozitave ligjore 
përkatëse. Me theks të veçantë, ASK-ja, ka iniciuar hartimin e Draft Udhëzimeve Administrative; a) Udhëzimi 
Administrativ mbi Konfidencialitetin e të Dhënave Statistikore si dhe b) Udhëzimi Administrativ mbi Shitjen e të 
Dhënave Statistikore. Në Kornizë Ligjore, janë përfshirë pothuajse shumica e kërkesave të ASK-së dhe 
rekomandimeve të Eurostatit, për fuqizimin e ASK-së dhe pavarësisë profesionale dhe institucionale të ASK-së 
në kuadër të Sistemit Statistikor të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, në kuadër të këtyre plotësimeve ligjore, 
janë përfshirë edhe të gjitha Parimet e Kodit të Praktikës Evropiane për Statistika. 

 
 
Regjistrimi i Popullsisë 2021 

ASK-ja, në bashkëpunim me Institucionet Vendore si dhe në bashkërendim me Eurostatin dhe Organizata të 
tjera Ndërkombëtare, ka zhvilluar shumë aktivitete përgatitore për realizimin e Projektit të Regjistrimit të 
Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave, 2021. Gjatë periudhës raportuese, ASK-ja ka realizuar disa 
prej aktiviteteve më kryesore si në vijim: Harten Rrugore për realizimin e Projektit të Regjistrimit, Planin e 
Aktiviteteve për Zbatimin e Projektit, Koncept Dokumentin, Planin Buxhetor të shoqëruara me kostot 
buxhetore për RP 2021. Me qëllim të sensibilizimit të partnerëve tanë, është  organizuar konferencë me 
donatorë për financimin e Projektit të Regjistrimit të Popullsisë 2021, janë zhvilluar shumë aktivitete të tjera 
përgatitore dhe është mbajtur Konferenca "Java e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe 
Banesave, 2021 ". Po ashtu, gjatë kësaj periudhe janë përgatitur Draft Pyetësorët për  Regjistrimin e 
Popullsisë 2021, është punuar në krijimin e aplikacionit, janë azhurnuar Qarqet Regjistruese (QR) si dhe janë 
bërë përgatitje të tjera për realizimin e Pilot Regjistrimit i cili ka qenë i planifikuar të mbahet në Prill 2020. 

 
Funksionalizimi i Departamentit të Llogarive Kombëtare 

 
Departamenti i Llogarive Kombëtare, si Departament i ri në kuadër të ASK-së, pas plotësimeve me staf të ri, 
është funksionalizuar. Departamenti ka në përbërje Divizionin e Llogarive Kombëtare dhe Divizionin e In-
formalitetit dhe Llogarive Qeveritare. 

Zhvillimi i kapaciteteve të tjera 
 

ASK-ja gjatë vitit 2019 ka rritur kapacitetet njerëzore dhe profesionale pothuajse tek të gjitha Departamentet e 
tjera Prodhuese, me theks të veçantë tek Llogaritë Kombëtarë, Statistikat Sociale, Bujqësisë, si dhe tek 
Teknologjia Informative, si mbështetje kryesore e së ardhmes, proceseve prodhuese si dhe të shpërndarjes së 
statistikave zyrtare. 

 
Fuqizimi i Planifikimit dhe Korniza e vlerësimit të përformancës 

 
Ka vazhduar fuqizimi i mëtejmë i Kornizës Planifikuese duke i përfshirë Planet Vjetore të Punës, Hartën 
Rrugore, Raportet Vjetore, Planin Kombëtar për Zbatimin e MSA në fushën e Statistikave, si dhe realizimi me 
sukses i zbatimit i rekomandimeve për vitin 2019, që dalin nga procesi i Vlerësimit ndërkombëtar “Peer Review 
2017”. Vlerësimi i përformancës do të konsiderohet prioritet edhe gjatë viteve të ardhshme. 

 
Nga të dhënat e SIPK-ut janë marrur informacione të rëndësishme, përmes të cilave është bërë identifikimi i 
masave të nevojshme, me qëllim të rialokimit të resurseve në kuadër të njësive përkatëse, përmirësim të vetë 
procesit të planifikimit. Raportet dhe rezultatet e dala nga sistemi i SIPK-ut, gjatë viteve 2013-2019, përveç 
ndihmës në monitorimin e proceseve, menaxhimin, planifikimin dhe rishikimin e tyre, kanë krijuar një bazë të 
rëndësishme edhe për avancimin e sistemit të SIPK-ut, në Sistem të Menaxhimit të Përformancës të ASK-së. 
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Dialogu me përdoruesit 

 
Ky prioritet, si objektiv strategjik ka vendosjen e një dialogu sistematik me përdoruesit. Në këtë drejtim janë mbajtur 
takime me Ministrinë e Punëve të Brendshme, respektivisht ARC-në, Universitetin Publik të Prishtinës, Ministrinë e 
Financave, Bankën Qendrore, Ministrinë e Bujqësisë, Agjencinë e Veterinës dhe Ushqimit, Agjencinë e 
Vreshtarisë së Kosovës, MASHT-in, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
Avokatin e Popullit dhe me institucione të tjera të Republikës së Kosovës, rreth shkëmbimit të të dhënave, 
metodologjisë dhe qëndrueshmërisë së të dhënave statistikore. Kjo formë e bashkëpunimit është shumë e 
rëndësishme dhe do të fuqizohet në vazhdimësi. Në kudër të këtij prioriteti, ASK-ja ka realizuar konferenca me 
institucione vendore dhe ndërkombëtare, si dhe ligjërata me studentë të UP-së, për mënyrën e qasjes në të dhënat 
e statistikave zyrtare dhe shfrytëzimin sa më të lehtë të tyre. 

 
Gjatë kësaj periudhe si prioritet ka qenë zbatimi i Planit të Veprimit nga Vlerësimi i Sistemit Statistikor të Kosovës. 

 

Pas hartimit të Planit të Veprimit për zbatimin e rekomandimeve të Raportit Vlerësues Ndërkombëtar “Peer 
Review 2017”, ASK-ja gjatë vitit 2019 ka zbatuar obligimet nga ky plan i veprimit, duke i specifikuar ato në tabelën 
përmbledhëse të raportimit, të cilat janë dërguar në Eurostat. 

Prioritetet tjera sektoriale - Prodhimi statistikor 
 

Më poshtë janë listuar disa prioritete të realizuara në kuadër prodhimeve statistikore: 
 

- Publikimi i BPV-së në baza tremujore ka qenë i rregullt dhe është publikuar sipas standardeve (T+90 

ditë) 

- Publikimi i Llogarive Qeveritare në baza tremujore (T+90 ditë) 

- Është shkurtuar afati për publikimin e BPV në baza vjetore (T+9 muaj); 
 

- Është shkurtuar afati për publikimin e Llogarive Qeveritare në baza vjetore (T+6 muaj); 
 
- 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 2018 është shkurtuar koha e 
prodhimit të STJ, në baza mujore në T+24 ditë nga T+27; 

 
- Janë zhvilluar aktivitete të rëndësishme për fazën përgatitore për Projektin e ‘Regjistrimit të Popullsisë, 

Ekonomive Familjare dhe Banesave, 2021; 
 
- Grupi punues i krijuar gjatë vitit 2018, ku janë të përfshira edhe institucione tjera relevante (ARC, 

IKShPK, MSH. MPB, MPMS, Institucionet fetare) ka vazhduar punën edhe gjate vitit 2019 dhe do të 
vazhdoj të jetë aktiv edhe gjatë vitit 2020, me qëllim që raportimi i të dhënave të statistikave vitale 
(Lindjeve dhe Vdekjeve) të jetë në harmoni me standardet ndërkombëtare; 

 
- Është arritur shkurtimi i afateve kohore për Anketën e Fuqisë Punëtore (AFP) në baza vjetore (T+135 

ditë) si dhe në baza tremujore, si dhe shkurtimi i kohës prodhuese nga TM3 2017 është arritur në (T+73 
ditë); 

 
- Po ashtu shkurtimi i afateve kohore është arritur edhe të publikimi, Statistikat e Mirëqenies Sociale në 

(T+93 ditë) 
- Mostra e Anketës së Ekonomive Bujqësore, është dizajnuar, duke shfrytëzuar të dhënat e Regjistrimit të 

Bujqësisë 2014, të freskuara me të dhënat e AEB 2015; AEB 2016; AEB 2017 dhe 2018. Kjo është e 
harmonizuar me metodologjinë dhe definicionet e Eurostatit; 
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- Është shkurtuar afati i publikimit të rezultateve të AEB për 32 ditë, krahasuar me vitin 2017, po ashtu afati 

i publikimit të rezultateve për publikimin e Llogaritjeve Ekonomike në Bujqësi është shkurtuar për 28 ditë 
krahasuar me vitin 2018; 
 

- Janë dërguar të dhënat e Regjistrimit të Bujqësisë 2014 në Eurostat në bazën e të dhënave “Eurofarm”; 
 
- Është bërë Vlerësimi i numrit të popullsisë së përgjithshme për vitin 2018. Vlerësimi është bërë në nivel 

të komunave dhe është publikuar në qershor të vitit 2019; 
 

- Pas vitit 2018, në saje të marrëveshjes së bashkëpunimit me Policinë e Kosovës, janë prodhuar 
Statistikat e Turizmit edhe gjatë vitit 2019; 
 

- Viti 2019 karakterizohet si vitë i avancimit të teknologjive dhe metodologjive të reja për procesin e 
mbledhjes së të dhënave përmes aplikimit të metodave CAPI dhe CAWI. 
 

- Numri i tabelave të integruara në ASKdata deri më tani ka arritur shifrën mbi  900, duke e bërë këtë 
platformë më të frekuentuarën nga shfrytëzuesit të jashtëm me gjithsej 161582 shkarkime. 

 
- Është nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi në mes të ASK dhe Institucionit të Avokatit të Popullit; 
 
- Është përgatitur dhe nënshkruar Marrëveshja e bashkëpunimit mes: ASK-MSH dhe ARC. 
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3. BUXHETI 
 

ASK-ja, gjatë vitit 2019, ka pasur rritje në mjete financiare në kategorinë mallra dhe shërbime krahasuar me 
vitet e mëhershme. Përveç rritjes në mjete financiare për aktivitetet operative hulumtuese të ASK-së në kuadër 
të kategorisë mallra dhe shërbime, gjatë periudhës raportuese janë financuar (ndarë mjete) edhe aktivitetet 
parapërgatitore për Regjistrimin e Popullsisë në vlerë 350,000.00 EUR. Po në kuadër të të njëjtës kategori 
mallra dhe shërbime për vitin 2019, ASK-së i janë ndarë mjetë në vlerë prej 200, 000 EUR, edhe për realizimin 
e Anketës MICS6, projekt i përbashkët me UNICEF-in. Gjithashtu, në kategorinë kapitale është ndarë buxhet 
në vlerë 150,000.00 EUR, për Renovimin e objektit të ASK-së. Edhe gjatë vitit 2019, ASK, është përkrahur me 
Pilot Projekte nga  Institucionet ndërkombëtare, në veçanti nga Eurostati.  Në totalin e buxhetit të ASK-së, për 
vitin 2019, ASK- ja ka arritur të realizojë rreth 93% 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 2019, shpërndarja dhe realizimi është si në vijim: 

 
Tabela: 3.1: Shpërndarja dhe realizimi i fondeve 
 
 

Kategoritë ekonomike Buxheti fillestar 
2019 

Buxheti final 
2019 

BK-Buxheti I 
realizuar  2019 

Shprehur në 
% nga 

buxheti final 
Paga e mëditje 1,101,835.20 998,726.38 998,726.38 100% 

Mallra e shërbime 972,960.00 772,960.00 686,916.58 89% 

Shpenzimet komunale 21,875.00 18,875.00 14,572.35 77% 

Gjithsej 2,096,670.20 1,790,561.38 1,700,215.31 95% 

PASURITË 
JOFINANCIARE 

 
150,000.00 

 
71,244.00 

 
27,692.00 

 
39% 

 
Totali i Përgjithshëm 

 
2,246,670.20 

 
1,861,805.38 

 
1,727,907.31 

 
93% 

 
 

Siç shihet në tabelën e mësipërme, buxheti i realizuar është në shkallën rreth 93%. Janë përgatitur dhe dërguar 
kërkesa shtesë buxhetore me qëllim të zgjerimit të aktiviteteve hulumtuese, për vitin 2020. 
 
Ndërsa në tabelën e mëposhtme janë prezantuar shpenzimet sipas Departamenteve përkatës të ASK-së, në 
kuadër të kategorisë Mallra dhe Shërbimeve  

 
Tabela: 3.2: Shpenzimet (Kategoria Mallra dhe Shërbime) sipas Departamenteve për vitin 2019 

DEPARTAMENTET DSS DMTI DSE DSB DA DRA DPPKK DLLK GJITHSEJ 

 

Shuma në EUR 242.647.8 172.501.0 131.499.9 65,353.5 62,053.8 10,427.3 1,863.7 569.6 686,916.6 

 

Shprehur në % 35.33 25.11 19.15 9.51 9.03 1.52 0.27 0.08 100 

 
Në kategorinë mallra dhe shërbime, buxheti kryesisht është shpenzuar për realizimin e anketave të ndryshme 
statistikore si me poshtë: 
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Tabela: 3.3: Shpenzime për aktivitetet të cilat zhvillohen në baza vjetore: 
 

Hulumtimet/Anketat Shuma në Euro 
Anketa-Azhurnimi i Qarqeve Regjistruese 171,549.00 
Anketa e Fuqisë Punëtore 83,925.45 
Anketa Bujqësore - ABEF 56,322.38 
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve-ASN 45,990.00 
Anketa në Ndërmerrje 44,609.25 
Anketa Turizëm dhe Tregti me Pakicë 33,232.50 
Anketa-EU-SILC 32,743.20 
Anketa TIK,AMI, AMT 2019, PPRODCOM, Pemtari e tjera 30,220.89 
Anketat - MICS6-2019 91,443.52 
nën totali 590,036.19 
Shtypjen e formularëve të anketave që janë zhvilluar 8,164.58 
Për udhëtime zyrtare jashtë vendit  janë shpenzuar 3,880.88 
Totali 602.081.65 

 
 Siç shihet rreth 76 % e buxhetit të ASK-së, është shpenzuar në realizimin e anketave për hulumtime statistikore.  
 

Gjatë vitit 2019, ASK-ja ka pasur mbështetje financiare nga donatorët e ndryshëm si IPA, Banka Botërore, Qeveria 
zvicerane,  UNICEF-i etj. Vlera e mjeteve nga donacionet në vitin 2019, ishte 302,031.11 €, ku prej tyre janë 
realizuar 219,699.51 €. Pilot-projektet nga IPA, dhe disa projekte të tjera, janë financuar tërësisht nga donatorët. 

 
Përshkrimi Shuma Euro 
Organizimi i punëtorive për finalizimin e Raporteve Statistikore 122,897.00 
Mallra dhe shërbime: pajisje të TI-së, shpenzime të tjera 67,727.95 
Kapitale: Pajisje mbi 1000 Euro-Softwer 11,900.00 
Paga dhe mëditje 17,174.56 
Totali 219.699.51 

 

Pjesëmarrja e buxhetit të ASK-së, në buxhetin e tërësishëm të Kosovës për vitin 2019 ishte 0.08%. 
Gjatë gjithë procesit të menaxhimit të fondeve publike, ASK-ja ka zbatuar dhe vepruar në përputhje të plotë 
me Ligjin mbi financat publike dhe përgjegjësitë si dhe legjislacionit tjetër të aplikueshëm në Republikën e 
Kosovës.  
Për vitin 2019, në draft raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit ASK-ja ka pas vetëm dy rekomandime të cilat 
nuk janë të karakterit material dhe që të dyja janë realizuar gjatë pjesës së parë të vitit 2020. 
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4. SFIDAT 
 

ASK-ja, gjatë vitit 2019 është ballafaquar me vështirësi të ndryshme, si në aspektin e infrastrukturës së 
nevojshme fizike, si dhe kornizës së re ligjore në nivel vendi. 

 
• Zbatimi i Programit të Statistikave Zyrtare 2018-2022 (PSZ); 

• Zbatimi i Planit Kombëtar për MSA-në, në fushën e statistikave; 

• Sigurimi i indikatorëve, gjegjësisht monitorimi i strategjisë SEE 2020 dhe SDG; 

• Përmirësimi i vazhdueshëm i të dhënave statistikore; 

• Krijimi i një sistemi unik statistikor të TI-së; 

• Zbatimin e Kornizës së Vlerësimit të Përformancës së PVSZ (për disa indikatorë); 

• Kuadri i burimit të të dhënave, ende i pamjaftueshëm dhe vazhdon të jetë sfidë e madhe; 

• Harmonizimi i statistikave ndërmjet ASK-së dhe institucioneve, që janë prodhuese të statistikave; 

• Sigurimi i buxhetit të mjaftueshëm për realizimin e Projektit të Regjistrimit të Popullsisë 2021; 

• Implementimi i Pilot-Projekteve IPA 2014 dhe IPA 2015 si dhe projektet me donatorë të tjerë; 

• Ndryshimet në Kornizën Ligjore në nivel vendi, kanë ndikuar në proceset e ASK-së; 

• Mungesa e hapësirës fizike për sistemim të stafit. 
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SHTOJCA 1. Pasqyra e të punësuarve në Shërbimin Civil të Kosovës në Agjencinë e 

Statistikave të Kosovës, dhjetor 2019 

 
         Tab. Numri i të punësuarve në ASK, në fund të vitit 2019 

 
Total 

 
Struktura kualifikuese 

 
Struktura etnike 

Struktura 
gjinore 

 
Fakultet 

 
Shkollë e 
lartë 

 
Shkollë e 
mesme 

 
Shkollë 
fillore 

 
sh 

 
s 

 
b 

 
t 

 
g 

 
a 

 
e 

 
r 

 
të  

tjerë 

 
M 

 
F 

 
161 

 
127 

 
16 

 
18 

 
0 

 
146 

 
10 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
78 

 
83 

 
 
 
           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 2019 
 

     DATA E 

PUBLIKIMIT 

         TITULLI I PUBLIKIMIT   PERIUDHA 

JANAR     

   

11 janar 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Dhjetor 2018) 

24 janar 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Dhjetor 2018) 

25 janar 2019 Anketës  mbi Përdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit 2018 

30 janar 2019 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë (TM4-2018) 

30 janar 2019 Statistikat e Transportit (TM4 - 2018) 

31 janar 2019 Buletini Tremujor (TM4 - 2018) 

SHKURT     

   

08 shkurt 2019 Indeksi i Çmim. të Prodh. dhe Çmim. në Bujqësi TM4/2018 

14 shkurt 2019 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4/2018 

15 shkurt 2019 Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi TM4/2018 

15 shkurt 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Janar 2019) 

22 shkurt 2019 Indeksi i Çmim. të Prodh. dhe Çmim. në bujqësi (2015-2018) 

27 shkurt 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme  (janar 2019) 

28 shkurt 2019 Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi (2015-2018) 

MARS     

   

07 mars 2019 Statistikat e Hotelerisë TM4/2018 

07 mars 2019 Indeksi i Çmimeve të Importit TM4/2018 

08 mars 2019 Logaritë Qeveritare TM4/2018 

08 mars 2019 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM4/2018 

12 mars 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Shkurt 2019) 

12 mars 2019 Indeksi i Kostos së Ndërtimit TM4/2018 

19 mars 2019 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM4/2018 

20 mars 2019 Statistikat Afatshkurtra të Tregëtisë me Pakicë TM4/2018 

20 mars 2019 Katalogu i Publikimeve të ASK-së 2018 

20 mars 2019 Disa Fakte mbi Mjedisin 2017/2018 

22 mars 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Shkurt 2019) 

PRILL     

   

02 prill 2019 Anketa së Fuqisë Punëtore  TM4/2018 

03 prill 2019 Statistikat e Mirëqenies Sociale 2018 
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04 prill 2019 BPV me Qasjen e Shpenzimevet dhe Prodhimit TM4/2018 

11 prill 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Mars 2019) 

24 prill 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Mars 2019) 

30 prill 2019 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë TM1/2019 

30 prill 2019 Statistikat e Transportit TM1/2019 

30 prill 2019 Buletini Tremujor TM1/2019 

MAJ     

   

10 maj 2019 Indeksi i Çmim. të Prodhimeve dhe Çmim. në Bujqësi TM1/2019 

10 maj 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Prill 2019) 

15 maj 2019 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1/2019 

16 maj 2019 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi TM1/2019 

20 maj 2019 Statistikat e Mirëqenjes Sociale TM1/2019 

24 maj 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Prill 2019) 

31 maj 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2018 

31 maj 2019 Llogaritë Qeveritare 2018 

QERSHOR     

   

03 qershor 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2018 

05 qershor 2019 Indeksi i Çmimve të importit TM1/2019 

05 qershor 2019 Statistikat e Hotelerisë TM1/2019 

07 qershor 2019 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM1/2019 

07 qershor 2019 Anketa e Ekonomive Bujqësore 2018 

07 qershor 2019 Llogaritë Qeveritare TM1/2019 

11 qershor 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Maj 2019) 

11 qershor 2019 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM1/2019 

12 qershor 2019 Indeksi i Kosotos së Ndërtimit TM1/2019 

14 qershor 2019 Statistikat e Arsimt 2018/2019 

14 qershor 2019 Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2018 

18 qershor 2019 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me pakicë TM1/2019 

18 qershor 2019 Anketa e Fuqisë Punëtore TM1/2019 

18 qershor 2019 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM1/2019 

15 qershor 2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Maj 2019) 

26 qershor 2019 Statistikat e Vdekjeve 2018 

27 qershor 2019 Bilanci i Energjisë në Kosovë 2018 

27 qershor 2019 Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2018 

28 qershor 2019 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit TM1-2019 TM1/2019 

28 qershor 2019 Vlerësimi i Popullsisë 2018 

28 qershor 2019 Vjetari Statistikor 2019 
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KORRIK     

   

11 korrik 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Qershor 2019) 

17 korrik 2019 Statistikat e Kurorëzimeve në Kosovë 2018 

24 korrik 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Qershor 2019) 

25 korrik 2019 Statistikat e Shkurorëzimev në Kosovë 2018 

11 korrik 2019 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë TM2/2019 

14 korrik 2019 Buletini Tremujor TM2/2019 

GUSHT     

   

05 gusht 2019 Indeksi i Çmim. të Prodh. dhe Çmim. në Bujqësi TM2/2019 

09 gusht 2019  Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi) TM2/2019 

12 gusht 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK (Korrik 2019) 

15 gusht 2019 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2/2019 

20 gusht 2019 Statistikat e Mirëqenjes Sociale TM2/2019 

23 gusht 2017 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Korrik 2019) 

27 gusht 2017 Kosova në Shifra 2018 

SHTATOR     

   

03 shtator 2019 Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhor    2018 

04 shtator 2019 Indeksi i Çmimeve të Importit TM2/2019 

05 shtator 2019 Statistikat e Hotelerisë TM2/2019 

05 shtator 2019 Logaritë Qeveritare TM2/2019 

06 shtator 2019 Niveli i Pagave në Kosovë, 2018   2018 

06 shtator 2017 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM2/2019 

10 shtator 2019 Indeksi i Kostos së Ndërtimit TM2/2019 

11 shtator 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Gusht 2019) 

17 shtator 2019 Anketa e Fuqisë Punëtore TM2/2019 

17 shtator 2019 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM2/2019 

18 shtator 2019 Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2018 

18 shtator 2019 BPV me Qasjen e Shpenzimevet dhe Prodhimit 2018 

18 shtator 2019 Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë  TM2/2019 

24 shtator 2019  Statistikat e Tregtisë së Jashtme  (Gusht 2019) 

24 shtator 2019 Gazrat Serrë (Llogaritjet e Emisioneve  të Ajrit)   2017/2018 

30 shtator 2019 BPV me Qasjen e Shpenzimevet dhe Prodhimit TM2/2019 

TETOR     

TETOR   

04 tetor 2019 Statistikat e Shëndetësisë 2018 

11 tetor 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Shtator 2019) 
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17 tetor 2019 Statistikat e Kulturës 2018 

24 tetor 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Shtator 2019) 

25 tetor 2019 Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 2018 

30 tetor 2019 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë  TM3/2019 

30 tetor 2019 Statistikat e Transportit TM3/2019 

31 tetor 2019 Buletini Tremujor TM3/2019 

NËNTOR     

   

08 nëntor 2019 Indeksi i Çmim. të Prodhimeve dhe Çmim. në Bujqësi TM3/2019 

11 nëntor 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Tetor 2019) 

14 nëntor 2019 Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi TM3/2019 

15 nëntor 2019 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3/2019 

20 nëntor 2019 Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3/2019 

22 nëntor 2019 Anketa e Mbeturinave Komunale 2018 

22 nëntor 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Tetor 2017) 

29 nëntor 2019 Kalendari i Botimeve të ASK-së 2020 

DHJETOR     

   

04 dhjetor 2019 Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve 2018 

04 dhjetor 2019 Rezultatet e Anketës se PRODCOM 2018 

05 dhjetor 2019 Indeksi i Çmimeve të Importit TM3/2019 

05 dhjetor 2019 Statistikat e Hotelerisë TM3/2019 

06 dhjetor 2019 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM3/2019 

06 dhjetor 2019 Llogaritë Qeveritare TM3/2019 

09 dhjetor 2019 Statistikat e Sportit 2018 

10 dhjetor 2019 Indeksi i Kostos së Ndërtimit TM3/2019 

11 dhjetor 2019 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Nëntor 2019) 

16 dhjetor 2019 Anketa mbi Përdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit 2019 

17 dhjetor 2019 Anketa e Fuqisë Punëtore TM3/2019 

17 dhjetor 2019 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM3/2019 

17 dhjetor 2019 Fletëpalosja e ASK-ës 2019 

18 dhjetor 2019 Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë TM3/2019 

23 dhjetor 2019 Rezultatet e Anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës 2018 

24 dhjetor 2019 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Nëntor 2019) 

26 dhjetor 2019 Anketa e Mbeturinave Industriale 2018 

27 dhjetor 2019 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit TM3/2019 

27 dhjetor 2019 Shkaqet e Vdekjeve  2016-2017 



 

 

 
 


