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Katalogu i Publikimeve 2019
(ASK, Mars, 2020)

"Katalogu i Publikimeve 2019" që publikon ASK ka për qëllim
prezantimin figurativ dhe përmbajtjesor të të gjitha publikimeve të
përgatitura dhe edituara nga ASK-ja. Këto publikime pasqyrojnë një
realitet të qartë të zhvillimit nga fushat relevante,prezantojnë politikat
përmbajtësore të gjendjes ekonomike,demografike,vitale,sociale,edukative dhe bujqësore të Kosovës. Katalogu në fjalë përmban të dhëna
për publikimet e edituara gjatë vitit 2020.



Kosova në Shifra 2019
(ASK, Shtator, 2020)

Publikimi ”Kosova në Shifra 2019” është publikim statistikor horizontal.
Publikimi përmban statistika administrative dhe hulumtuese të përfituara nga
anketat e fushave më më rëndësi statistikore. Publikimi në fjalë prezanton të
dhënat themelore statistikore mbi gjendjen socio-ekonomike, demografike dhe
bujqësore të Kosovës. Të dhënat e publikuara janë të vlefshme për vitin 2019.
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STATISTIKAT E PËRGJITHSHME



Fletëpalosja e ASK-së
(ASK, Dhjetor, 2020)

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



Buletini Tremujor, TM4 - 2019
(ASK, Janar, 2020)

Publikimi ”Buletini Tremujor TM4 - 2019” është publikim statistikor
horizontal me statistika të shumë fushave. Të dhënat të prezantuara në
këtë publikim , vijnë nga anketat e hulumtimeve të Agjencionit të
Statistikes se Kosoves (ASK-së), nga Ministirit e Kosovës, KEK-u, si
dhe na burime të jera. Të dhënat e publikuara janë për tremujorin e
katërt të vitit 2019.
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Buletini Tremujor, TM1 - 2020
(ASK, Prill, 2020)

Publikimi ”Buletini Tremujor, TM1-2020”, është publikim statistikor
horizontal me statistika të shumë fushave. Publikimi në fjalë prezanton
të dhënat themelore statistikore mbi gjendjen ekonomike, sociale,
demografike dhe bujqësore të Kosovës. Të dhënat e publikuara janë
të dhëna prej viti 2015, deri në tremujorin e parë të vitit 2020.



Buletini Tremujor, TM2 - 2020
(ASK, Korrik, 2020)

Publikimi ”Buletini Tremujor, TM2-2020” është publikim statistikor
horizontal me statistika të shumë fushave. Publikimi në fjalë prezanton
të dhënat themelore statistikore mbi gjendjen ekonomike, sociale,
demografike dhe bujqësore të Kosovës. Të dhënat e publikuara janë
prej vitit 2015, deri në tremujorin e dyte të vitit 2020.
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Buletini Tremujor, TM3 - 2019
(ASK, Tetor, 2020)

Publikimi ”Buletini tremujor, TM3-2020”, është publikim statistikor
horizontal me statistika të shumë fushave. Publikimi në fjalë prezanton
të dhënat themelore statistikore mbi gjendjen ekonomike, sociale,
demografike dhe bujqësore të Kosovës. Të dhënat e publikuara janë
prej vitit 2015, deri në tremujorin e tretë të vitit 2020.



Vjetari Statestikor i Republikës së
Kosovës, 2020

(ASK, Qershor, 2020)

Vjetari Statistikor i Republikes se Kosoves 2020, është një nga botimet
me te vecanta dhe me te rendesishme per Agjencine e Statistikave të
Kosovës. Në këtë vjetar janë përmbledhur shumë të dhëna të
rëndësishme statistikore në seri të ndryshme kohore, që kanë të bëjnë
me Kosovën. Informacionet statistikore, të cilat janë të paraqitura në
Vjetarin Statistikor, janë produkt I përgatitur në bazë të eksperiencës,
bashkepunimit me shfrytezuesit dhe gatishmërisë së ASK-se, për t’iu
pergjigjur në kohe dhe me cilësi kërkesave të përdoruesve.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM4 - 2019
( ASK, Shkurt, 2020)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të artikujve
(rreth 15 inpute). Aktualisht grumbullohen çmimet për 68 inpute të
ndryshme bujqësore. Për të ardhmen planifikohet rritja e numrit të inputeve bujqësore. Ky është publikimi i njëzetë e pestë mbi Indeksin e
çmimeve të inputeve bujqësore përgatitur nga Agjencioni i Statistikës
së Kosovës.

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM1 - 2020
(ASK, Maj, 2020)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të artikujve, me
ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është rrit edhe numri
i inputeve. Aktualisht grumbullohen çmimet për 77 inpute të ndryshme
bujqësore .
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STATISTIKAT E BUJQËSISË

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM2 - 2020
(ASK, Gusht, 2020)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të artikujve ,me
ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është rrit edhe numri
i inputeve. Aktualisht grumbullohen çmimet për 77 inpute të ndryshme
bujqësore .

 Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM3 - 2020
(ASK, Nëntor, 2020)
Agjencioni i Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit ka filluar grumbullimin e të
dhënave për çmimet e inputeve bujqësore në nëntor të vitit 2003. Në
fillim, çmimet grumbulloheshin për një numër të kufizuar të artikujve ,me
ndërrimin e vitit bazik nga 2005=100 në 2010=100 është rrit edhe numri
i inputeve. Aktualisht grumbullohen çmimet për 77 inpute të ndryshme
bujqësore. Ky është publikimi i njëzet e katërt mbi Indeksin e çmimeve
të inputeve dhe Çmimet mesatare absolute të inputeve bujqësore përgatitur nga Agjencioni i Statistikës së Kosovës .
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Indeksi i Çmimeve të Inputeve dhe Çmimeve
në Bujqësi 2015 - 2019
(ASK, Shkurt, 2020)

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

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe

Çmimeve në Bujqësi 2015 - 2019
(ASK, Shkurt, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndërrimin e vitit bazik nga viti 2003
=100 në vitin bazik 2005=100 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime
të ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndërrimin e vitit bazik nga
2005=100 ne vitin bazik 2010=100 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme bujqësore Qëllimi i Indeksit të prodhimeve të çmimeve është për të matur lëvizjet e çmimeve për prodhimet e shitura nga
fermeri.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM4 - 2019
(ASK, Shkurt, 2020)

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

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM1 - 2020
(ASK, Maj, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndrrrimin e vitit bazik nga viti 2003
në vitin bazik 2005 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime të
ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndrrimmin e vitit bazik nga 2005 ne
vitin bazik 2010 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme
bujqësore Qëllimi i Indeksit të prodhimeve është për të matur lëvizjet e
çmimeve për prodhimet e shitura nga fermeri. Plani për të ardhmen
është që të rritet numri i produkteve.
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STATISTIKAT E BUJQËSISË

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM2 - 2020
(ASK, Gusht, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndrrrimin e vitit bazik nga viti 2003
në vitin bazik 2005 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime të
ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndrrimmin e vitit bazik nga 2005 ne
vitin bazik 2010 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme
bujqësore. Plani për të ardhmen është që të rritet numri i produkteve.

 Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe

Çmimeve në Bujqësi TM3 - 2020
(ASK, Nëntor, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës përkatësisht Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka filluar të grumbulloj të dhëna për
çmimet e prodhimeve bujqësore që nga Nëntori i vitit 2003. Në fillim
numri i artikujve ishte i kufizuar. Me ndrrrimin e vitit bazik nga viti 2003
në vitin bazik 2005 çmimet janë grumbulluar për 64 prodhime të ndryshme bujqësore. Aktualisht me ndrrimmin e vitit bazik nga 2005 ne vitin
bazik 2010 çmimet grumbullohen për 67 prodhime te ndryshme bujqësore. Plani për të ardhmen është që të rritet numri i produkteve.
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 Anketa e Mbeturinave Komunale 2019
(ASK, Nëntor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës, konkretisht Departamenti i
Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, ka organizuar Anketën e
mbeturinave komunale, si anketë e rregullt vjetore. Qëllimi i kësaj
ankete është që të siguroj të dhëna statistikore të qëndrueshme
për sektorin e mbeturinave komunale në Kosovë. Rezultatet e
prezantuara në këtë publikim ofrojnë një burim të rëndësishëm
statistikor për gjendjen e tanishme të këtij sektori.

 Anketa e Mbeturinave Industriale 2019
(ASK, Dhjetor, 2020)

Ky është publikimi i katër me radhë që Agjencia e Statistikave të Kosovës ka organizuar dhe realizuar për statistikat e mbeturinave nga industria sipas NACE Rev.2. Objektivi kryesor i këtij studimi është që të
ofrojë të dhëna për mbeturinat nga sektor të ndryshëm të industrisë në
Kosovë. Rezultatet e paraqitura në këtë botim janë burim i rëndësishëm
statistikorë për mbeturinat e gjeneruara dhe përpunuara nga sektorët e
industrisë siç janë: B, C, D, E, F, G-U.
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Anketa e Ekonomive Bujqësore 2019
(ASK, Qershor, 2020)

ncia e Statistikave të Kosovës (ASK) realizon Anketën e Ekonomive Bujqësore (AEB) në baza vjetore, që nga vitit 2004. Ky është publikimi i dytë i
realizimit të AEB-së sipas metodologjisë së harmonizuar me metodologjinë
e Eurostatit (pyetësori, udhëzuesi, definicionet), e cila mundëson krahasueshmërinë ndërkombëtare të të dhënave. Qëllimi i kësaj anketë është
që të sigurohen të dhëna statistikore për sektorin e bujqësisë në Kosovë.
Rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore 2018, të prezantuara në
këtë publikim, ofrojnë një burim të rëndësishëm të informatave mbi
gjendjen e tanishme të bujqësisë në Kosovë (për periudhën referuese të
anketës).



Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2019
(ASK, Shtator, 2020)

Ky është publikimi i Nëntë me radhë i Llogarive Ekonomike për Bujqësi përgatitur nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht nga Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit. Publikimi përfshin të
dhëna për vitin 2017 –2019. Burimet kryesore të të dhënave për përpilimin e Llogarive Ekonomike për Bujqësi janë dy anketat e kryera në
Agjencinë e Statistikave të Kosovës: Anketa e Ekonomive Shtëpiake Bujqësore (AESHB) dhe Statistikat e Çmimeve në Bujqësi (SÇB). Burime të
tjera te të dhënave janë: Regjistrimi i Bujqësisë, Shërbimet Veterinare dhe
të dhënat administrative nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural. Në mungesë të burimeve te të dhënave për artikuj të caktuar, janë
përdorur vlerësimet e ekspertëve.
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 Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 2019
(ASK, Tetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës, përkatësisht Departamenti i Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, për herë të parë ka realizuar Anketën e
Mbeturinave të Trajtuara (AMT) 2019. Qëllimi i këtij hulumtimi është që
të sigurohen të dhëna të qëndrueshme statistikore për sektorin e
mbeturinave në Kosovë. Rezultatet e paraqitura në këtë publikim
ofrojnë burim të rëndësishëm statistikor të gjendjes aktuale të këtij
sektori. Të gjitha instrumentet statistikore që janë përdorur për realizimin e anketës janë në përputhje me rregulloret dhe rekomandimet e BE
-së, duke përfshirë Ligjin për Mbeturinat në Kosovë (Nr. 02/L-30).

 Statistikat e Ujërave në Kosovë 2018 2019

Ky është publikimi i tretë i Statistikave të Ujërave, i publikuar nga
Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ky publikim ka për qëllim informimin statistikor gjithëpërfshirës të burimeve ujore në Kosovë. Në mënyrë
modeste, publikimi synon të kontribuojë në krijimin e një informacioni të
qëndrueshëm mbi gjendjen e Ujërave në Kosovë. Grumbullimi i të
dhënave është realizuar bazuar në Pyetësorin e Eurostatit (Pyetësori i
përbashkët/Ujërat e Brendshëm /JQIW/OECD).
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
IHÇK Dhjetor 2019 (ASK, Janar, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj të vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore maj 2002-dhjetor 2019.



Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
IHÇK Janar 2020 (ASK, Shkurt, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj të vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore maj 2002-Janar 2020.
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
IÇK Shkurt 2020 (ASK, Mars, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Shkurt 2020.



Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
IÇK Mars 2020 (ASK, Prill, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Mars 2020.
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
HÇK Prill 2020 (ASK, Maj, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Prill 2020.



Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
IHÇK Maj 2020 (ASK, Qershor, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Maj 2020.
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të
Konsumit IÇK Qershor 2020
(ASK, Korrik, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002– Qershor 2020.



Indeksi i Çmimit të Konsumit IÇK
Korrik 2020

(ASK, Gusht, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Korrik 2020.
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të
Konsumit IÇK Gusht 2020
(ASK, Shtator, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Gusht 2020.



Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të
Konsumit IÇK Shtator 2020
(ASK, Tetor, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Shtator 2020.
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të
Konsumit IHÇK Tetor 2020
(ASK, Nëntor, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Tetor 2020.



Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të
Konsumit IHÇK Nëntor 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

ASK-ja, gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomoike dhe
Llogarive Kombëtare Indeksin e Çmimeve të Konsumit ka filluar të
publikoj në shtator të vitit 2002. Çmimet e konsumit kanë filluar te
mblidhen në muajin maj te vitit 2002 i cili konsiderohet muaji bazë.
Çmimet mblidhen prej datës 10 deri 20 të muajit në 10 qendra të
Kosovës. Ky publikim përmban tabelën me Indeksin e Çmimeve të
Konsumit në Kosovë në baza mujore Maj 2002-Nëntor 2020.
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Indeksi i Harmonizuar i Çmimit të Konsumit
2019 (ASK, Maj, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) bëri publikimin e rregullt vjetor të
Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK), përkatësisht Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK) që të ofroj të dhëna serike statistikore
të ndryshimeve të çmimeve të konsumit prej muajit maj 2002 - dhjetor
2017. Publikimet vjetore të Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK) të
mëparshëme 2002-2014 janë publikuar me bazë muaj maj 2002=100.
Ndërsa publikimi vjetor i Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit
(IHÇK) i harmonizuar sipas konceptit ndërkombtar, implementohet nga
muaji janar i vitit 2015 dhe përmban serit kohore, periudha 2002 - 2019
të rillogaritura me vitin bazë 2015=100.



Bruto Produkti Vendor 2008 - 2019
(ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave te Kosovës (ASK) publikon te dhënat e Bruto
Produktit Vendor (BPV) për vitin 2019 sipas aktiviteteve ekonomike dhe
me qasjen e shpenzimeve bazuar në ESA 2010. BPV me çmime aktuale në
vitin 2019 ishte 7,103.8 milion euro. Rritja reale në vitin 2019 ne krahasim me vitin 2018 ishte 4.94%. BPV për koke banori për vitin 2019 ishte
3986 euro.
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Indeksi i Çmimeve të Importit TM4 – 2019

(ASK, Mars, 2019)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin
e Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan
të mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe
mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në
shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i
katërt 2019.



Indeksi i Çmimeve të Importit TM1 – 2020

(ASK, Qershor, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin e
Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan të
mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe
mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në
shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i
parë 2020.
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Indeksi i Çmimeve të Importit TM2 – 2020

(ASK, Shtator, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka filluar të publikojë Indeksin e
Çmimeve të Importit (IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan të
mblidhen në fillim të 2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe
mbulojnë kompanitë më reprezentative të importit të cilat ishin aktive në
shumicën e komunave për periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i
dytë 2020.



Indeksi i Çmimeve të Importit TM3 – 2020

(ASK, Dhjetor, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) gjegjësisht Departamenti i Statistikave Ekonomike ka filluar të publikojë Indeksin e Çmimeve të Importit
(IÇIMP) në qershor 2009. Çmimet e importit filluan të mblidhen në fillim të
2006. Çmimet mblidhen në bazë tremujore dhe mbulojnë kompanitë më
reprezentative të importit të cilat ishin aktive në shumicën e komunave për
periudhën tremujori i parë 2006 – tremujori i tretë 2020.
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Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM4 - 2019 (ASK, Mars 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më
ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen
vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë monitorimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe
vjetore.



Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM1 - 2020

(ASK, Qershor 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më
ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen
vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë monitorimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe
vjetore.
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Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM2 - 2020 (ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më
ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen
vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë monitorimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe
vjetore.



Indeksi i Çmimeve të Prodhimit (IÇP)
TM3 - 2020

(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikoj Indeksin e
çmimeve të prodhimit (IÇP) nga muaji Maj 2009. Çmimet dhe vlera e prodhimeve indusriale janë grumbulluar nga ndërmarrjet prodhuese më
ndikim në Kosovë. Vlera e prodhimit dhe çmimi mesatar vjetor i referohen
vitit 2007, ndërsa nga tremujori i parë i vitit 2009, është duke u bërë monitorimi dhe llogaritja e indeksit në vazhdimësi, në periudha tremujore dhe
vjetore.
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Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM4 - 2019
(ASK, Mars, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikojë Indeksin e
Kostos të Ndërtimit (IKN) për herë të parë në vend më 27 Mars të vitit
2014. Indeksit i Kostos të Ndërtimit (IKN) fillimisht në vend është publikuar
me bazë tremujore TM1 2013=100. Ndërsa nga tremujori i pare (TM1)
2016 me rekomandimet e eksperteve nga Statistika e Suedisë dhe Agjencioni Suedez i Zhvillimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar (SIDA), Indeksi i
Kostos të Ndërtimit (IKN) është kalkuluar me vitin bazë 2015=100. Me
ketë bazë janë ri-kalkuluar të gjitha seritë kohore te IKN ne vend.



Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM1 - 2020
(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikojë Indeksin e
Kostos të Ndërtimit (IKN) për herë të parë në vend më 27 Mars të vitit
2014. Indeksit i Kostos të Ndërtimit (IKN) fillimisht në vend është publikuar
me bazë tremujore TM1 2013=100. Ndërsa nga tremujori i pare (TM1)
2016 me rekomandimet e eksperteve nga Statistika e Suedisë dhe Agjencioni Suedez i Zhvillimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar (SIDA), Indeksi i
Kostos të Ndërtimit (IKN) është kalkuluar me vitin bazë 2015=100. Me
ketë bazë janë ri-kalkuluar të gjitha seritë kohore te IKN ne vend.
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Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM2 - 2020
(ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikojë Indeksin e Kostos të Ndërtimit (IKN) për herë të parë në vend më 27
Mars të vitit 2014. Indeksit i Kostos të Ndërtimit (IKN) fillimisht në vend
është publikuar me bazë tremujore TM1 2013=100. Ndërsa nga tremujori i
pare (TM1) 2016 me rekomandimet e eksperteve nga Statistika e Suedisë
dhe Agjencioni Suedez i Zhvillimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar (SIDA),
Indeksi i Kostos të Ndërtimit (IKN) është kalkuluar me vitin bazë
2015=100. Me ketë bazë janë ri-kalkuluar të gjitha seritë kohore te IKN ne
vend.



Indeksi i Kosotos së Ndertimit TM3 - 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikojë Indeksin e
Kostos të Ndërtimit (IKN) për herë të parë në vend më 27 Mars të vitit
2014. Indeksit i Kostos të Ndërtimit (IKN) fillimisht në vend është publikuar
me bazë tremujore TM1 2013=100. Ndërsa nga tremujori i pare (TM1)
2016 me rekomandimet e eksperteve nga Statistika e Suedisë dhe Agjencioni Suedez i Zhvillimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar (SIDA), Indeksi i
Kostos të Ndërtimit (IKN) është kalkuluar me vitin bazë 2015=100. Me
ketë bazë janë ri-kalkuluar të gjitha seritë kohore te IKN ne vend.
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Bruto Produkti Vendor TM4 - 2019
(ASK, Prill, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i Llogarive Kombëtare (DLLK), publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor për
tremujorin e katër të vitit 2019, sipas aktiviteteve ekonomike dhe metodës
së shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. Publikimi i BPV-së
tremujore ka për qëllim që të japë një vlerësim koherent për ecurinë e
ekonomisë. Metodologjia për kalkulimin e BPV-së është sipas koncepteve
dhe përkufizimeve të Sistemit Evropian të Llogarive (ESA 2010). Llogaritjet
e BPV-së tremujore janë në konsistencë më ato vjetore.



Bruto Produkti Vendor TM1 - 2020
(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i Llogarive Kombëtare (DLLK), publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor për
tremujorin e parë të vitit 2020, sipas aktiviteteve ekonomike dhe metodës
së shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. Publikimi i BPV-së
tremujore ka për qëllim që të japë një vlerësim koherent për ecurinë e
ekonomisë. Metodologjia për kalkulimin e BPV-së është sipas koncepteve
dhe përkufizimeve të Sistemit Evropian të Llogarive (ESA 2010). Llogaritjet
e BPV-së tremujore janë në konsistencë më ato vjetore.
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Bruto Produkti Vendor TM2 - 2020
(ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i Llogarive Kombëtare (DLLK), publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor për
tremujorin e dytë të vitit 2020, sipas aktiviteteve ekonomike dhe metodës
së shpenzimeve me çmime aktuale dhe konstante. Publikimi i BPV-së
tremujore ka për qëllim që të japë një vlerësim koherent për ecurinë e
ekonomisë. Metodologjia për kalkulimin e BPV-së është sipas koncepteve
dhe përkufizimeve të Sistemit Evropian të Llogarive (ESA 2010). Llogaritjet
e BPV-së tremujore janë në konsistencë më ato vjetore.



Bruto Produkti Vendor TM3 - 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i
Llogarive Kombëtare (DLLK), publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor
për tremujorin e tretë të vitit 2020, sipas aktiviteteve ekonomike dhe
metodës së shpenzimeve me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak. Publikimi i BPV-së tremujore ka për qëllim që të japë një vlerësim
koherent për ecurinë e ekonomisë. Metodologjia për kalkulimin e BPV-së
është sipas koncepteve dhe përkufizimeve të Sistemit Evropian të Llogarive (ESA 2010). Llogaritjet e BPV-së tremujore janë në konsistencë më ato
vjetore.
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Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Dhjetor 2019 (ASK, Janar, 2020)

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



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Janar 2020 (ASK, Shkurt, 2020)

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para
paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto
publikime kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të
përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim
ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara më parë.
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Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Shkurt 2020 (ASK, Mars, 2020)

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



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Mars 2020

(ASK, Prill, 2020)

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime
kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të
dhënat paraprake të publikuara më parë.
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Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Prill 2020 (ASK, Maj, 2020)

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



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Maj 2020

(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime
kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të
dhënat paraprake të publikuara më parë.
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Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Qershor 2020 (ASK, Korrik, 2020)

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



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Korrik 2020 (ASK, Gusht, 2020)

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

35

KATALOGU I PUBLKIMEVE 2020

STATISTIKAT EKONOMIKE



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Gusht 2020

(ASK, Shtator, 2020)

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



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Shtator 2020 (ASK, Tetor, 2020)

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime
kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të
vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të
dhënat paraprake të publikuara më parë.
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Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Tetor 2020

(ASK, Nëntor, 2020)

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



Statistikat e Tregtisë së Jashtme
Nëntor 2020 (ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) filloi të publikojë të dhënat për
Importin e Kosovës që nga viti 2001. Publikimi për Tregtinë e Jashtme
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës për energji elektrike. Të dhënat e para paraprake për Eksportin janë për vitin 2000 dhe 2001. Të gjitha këto publikime
kanë përmbajtur të dhënat paraprake dhe për arsye të përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit, të dhënat në këtë publikim ndryshojnë nga të
dhënat paraprake të publikuara më parë.
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Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2019
(ASK Qershor 2020)

Agjencia e statistikave të Kosovës (ASK) ka filluar të publikojë të dhënat
për Importin dhe Eksportin e Kosovës që nga viti 2001, por si te dhëna te
besueshme konsiderohen nga viti 2005. Publikimi për Tregtinë e Jashtme
është i bazuar në të dhënat e Shërbimit Doganor të Kosovës. Të dhënat në
këtë publikim ndryshojnë nga të dhënat paraprake të publikuara për vitin
2019. Ky publikim vjetor përmban 22 tabela për Tregtinë e Jashtme të
Kosovës, me disa krahasime për vitet 2018- 2019. Këto tabela kanë të
bëjnë me importin dhe eksportin sipas qarkullimit të mallrave, seksioneve,
vendeve, pikave kufitare, artikujve.



Bilanci i Energjisë në Kosovë
TM4 - 2019

(ASK, Shkurt, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e
energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin dhe eksportin
e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore
për tremujorin e katërt të vitit 2019. Burimet e të dhënave të shfrytëzuara
janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike KESCO dhe Statistikat e Tregtisë
së Jashtme. Duke u bazuar në kërkesa të vazhdueshme nga shfrytëzues të
ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm dhe në bazë të indikatorëve që
publikon EUROSTAT-i për statistika energjetike, kemi prezantuar të dhëna
me interes.
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Bilanci i energjisë në Kosovë TM1 - 2020
(ASK, Maj, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin
dhe eksportin e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të
dhëna statistikore për tremujorin e parë të vitit 2020. Burimet e të
dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK),
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike
KESCO dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme.



Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2 - 2020
(ASK, Gusht, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin
dhe eksportin e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të
dhëna statistikore për tremujorin e dytë të vitit 2020. Burimet e të
dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK),
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike
KESCO dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme.
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Bilanci i energjisë në Kosovë TM3 - 2020
(ASK, Nëntor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë si dhe importin
dhe eksportin e enërgjentëve tjerë. Ky publikim statistikor paraqet të
dhëna statistikore për tremujorin e tretë të vitit 2020. Burimet e të
dhënave të shfrytëzuara janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK),
Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji elektrike
KESCO dhe Statistikat e Tregtisë së Jashtme.



Bilanci i Energjisë në Kosovë 2019
(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur Balancën
Vjetore të Energjisë në Republikën e Kosovës për vitin 2019. Duke u
bazuar në kërkesa të vazhdueshme nga shfrytëzues të ndryshëm të
brendshëm dhe të jashtëm dhe në bazë të indikatorëve që publikon EUROSTAT-i për statistika energjetike, kemi prezantuar të dhëna me interes. Publikimi do të shërbejë si bazë e dobishme referuese për të gjithë
shfrytëzuesit e të dhënave statistikore të ASK-së dhe do të shërbejë si
informacion i dobishëm dhe relevant ekonomik për Kosovën.
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Statistikat e Hotelerisë TM4 - 2019
(ASK, Mars, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave të Hotelerisë për periudhën TM 4 2019. Hulumtimin lidhur me Statistikat e Hotelerisë ASK për herë të parë e ka filluar në
vitin 2008, ndërsa publikimi i këtyre të dhënave sipas Programit statistikor
të ASK–së ka filluar gjatë vitit 2009 në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në aktivitetin Hotelier në Kosovë.



Statistikat e Hotelerisë
TM1 - 2020

(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave të Hotelerisë për periudhën TM 1 2020. Hulumtimin lidhur me Statistikat e Hotelerisë ASK për herë të parë e ka filluar në
vitin 2008, ndërsa publikimi i këtyre të dhënave sipas Programit statistikor
të ASK–së ka filluar gjatë vitit 2009 në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në aktivitetin Hotelier në Kosovë. Duke u bazuar në kërkesa të vazhdueshme nga shfrytëzues të
ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna dhe informacione
statistikore si dhe duke shfrytëzuar rekomandimet dhe manualet e EUROSTAT-it mbi indikatorët që duhet të publikohen për statistikat e hotelerisë,
kemi prezantuar informacione me interes.
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Statistikat e Hotelerisë TM2 - 2020
(ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave të Hotelerisë për periudhën TM2 2020. Hulumtimin
lidhur me Statistikat e Hotelerisë ASK për herë të parë e ka filluar në vitin
2008, ndërsa publikimi i këtyre të dhënave sipas Programit statistikor të
ASK – së ka filluar gjatë vitit 2009 në baza të rregullta tremujore.
Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në aktivitetin Hotelier në
Kosovë.



Statistikat e Hotelerisë TM3 - 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave të Hotelerisë për periudhën TM 3 2020. Hulumtimin lidhur me Statistikat e Hotelerisë ASK për herë të parë e ka filluar në
vitin 2008, ndërsa publikimi i këtyre të dhënave sipas Programit statistikor
të ASK–së ka filluar gjatë vitit 2009 në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në aktivitetin Hotelier në Kosovë.
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Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet
Ekonomike në Kosovë TM4 - 2019
(ASK, Janar, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin “Repertori
Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM4 2019”, i cili përmban të dhëna
statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e Regjistrimit të
Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.10.2019 deri me 31.12.2019
(tremujori i katërt 2019). Regjistri Statistikor i Bizneseve (RSB) është pjesë
e ASK-së i cili përmban informacionet themelore për të gjitha bizneset që
ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Republikës së Kosovës dhe si
i tillë shërben për statistika dhe analiza të demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e rezultateve në nivel vendi për të gjitha
anketat që realizohen me bizneset.



Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet
Ekonomike në Kosovë TM1 - 2020
(ASK, Prill, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin “Repertori
Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM1 2020”, i cili përmban të dhëna
statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e Regjistrimit të
Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.01.2020 deri me 31.03.2020
(tremujori i parë 2020). Regjistri Statistikor i Bizneseve (RSB) është pjesë e
ASK-së i cili përmban informacionet themelore për të gjitha bizneset që
ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Republikës së Kosovës dhe si
i tillë shërben për statistika dhe analiza të demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e rezultateve në nivel vendi për të gjitha
anketat që realizohen me bizneset.
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Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet
Ekonomike në Kosovë TM2 - 2020
(ASK, Korrik, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin “Repertori
Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM2 2020”, i cili përmban të dhëna
statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e Regjistrimit të
Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.04.2020 deri me 31.06.2020
(tremujori i dytë 2020). Regjistri Statistikor i Bizneseve (RSB) është pjesë e
ASK-së i cili përmban informacionet themelore për të gjitha bizneset që
ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Republikës së Kosovës dhe si
i tillë shërben për statistika dhe analiza të demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e rezultateve në nivel vendi për të gjitha
anketat që realizohen me bizneset.



Repertori Statistikor mbi Ndërmarrjet
Ekonomike në Kosovë TM3 - 2020
(ASK, Tetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitë publikimin “Repertori
Statistikor mbi ndërmarrjet në Kosovë TM3 2020”, i cili përmban të dhëna
statistikore për bizneset e regjistruara tek Agjencia e Regjistrimit të
Bizneseve të Kosovës (ARBK) nga data 01.07.2020 deri me 30.09.2020
(tremujori i tretë 2020). Regjistri Statistikor i Bizneseve (RSB) është pjesë e
ASK-së i cili përmban informacionet themelore për të gjitha bizneset që
ushtrojnë aktivitetin ekonomik në territorin e Republikës së Kosovës dhe si
i tillë shërben për statistika dhe analiza të demografisë së bizneseve, përgatitjen e mostrave dhe ngritjen e rezultateve në nivel vendi për të gjitha
anketat që realizohen me bizneset.
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Rezultatet e Anketës Strukturore të
Ndërmarrjeve 2019 (ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin
“Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve 2019”. Hulumtimi i ASN
-së për herë të parë ka filluar në vitin 2006 për vitin referues 2005. Nga
viti 2006 e këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit Statistikor të ASK-së dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve që bëjnë pjesë
në këtë anketë. Kjo anketë me të dhënat që ofron, synon të paraqet disa
nga treguesit ekonomik sipas strukturës së veprimtarive ekonomike. Rezultatet e këtij hulumtimi në të njëjtën kohë përdoren për nevoja të llogarive kombëtare dhe janë burim i rëndësishëm në përpilimin e Bruto
Produktit Vendor me qasjen e prodhimit



Përdorimi i Teknologjisë Informative dhe
Komunikimit në Ndërmarrje 2019
(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur për herë të parë publikimin me të dhëna për përdorimin e teknologjisë informative dhe komunikimit në ndërmarrje për vitin 2019. Qëllimi i publikimit është të paraqësë
informacione për përdorimin e teknologjisë informative dhe komunikimit në
ndërmarrje në vendin tonë. Në vitin 2019, Departamenti i Statistikave
Ekonomike pranë ASK-së e ka zhvilluar për herë të parë anketën e përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit në ndërmarrje sipas
metodologjisë së Eurostatit. Anketa është zhvilluar në tërritorin e Republikës së Kosovës në ndërmarrjet me 10 e më shumë të punësuar.
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Statistikat e Investimeve në Ndërmarrje 2018

(ASK, Shkurt, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur për herë të parë
publikimin me të dhëna për statistikat e investimeve të ndërmarrjeve në
Kosovë, për vitin 2018. Anketa e investimeve në ndërmarrje është realizuar në vitin 2019 për vitin referues 2018. Në kornizën e mostrës për
këtë anketë janë të përfshira të gjitha ndërmarrjet që kanë deklaruar blerje investive gjatë vitit 2018. Statistikat e investimeve në Kosovë do të
jenë pjesë e programit të ASKsë. Ky format i publikimit do të ndryshoj në
publikimin e radhës me rezultatet e vitit 2019. Në bazë të programit të
punës statistikat e investimeve do të zgjerohen edhe me sektorët tjerë.



Statistikat e Investimeve në Ndërmarrje 2019

(ASK, Dhjetor, 2020)
Statistikat e investimeve në Kosovë si pjesë e programit të ASK-së kanë
filluar të publikohen për herë të parë në vitin 2019 për vitin referues
2018. Ndërkaq, statistikat për investimet e bëra në vitin 2019 janë
nxjerrë përmes Anketës së investimeve në ndërmarrje e cila është realizuar gjatë vitit 2020. Në kornizën e mostrës për këtë anketë janë të përfshira të gjitha ndërmarrjet që kanë deklaruar blerje investive në vitin
2019. Ky hulumtim ofron të dhëna për investimet në ndërtim, investimet
në makineri dhe pajisje, investimet në produktet e pronësisë intelektuale
dhe aseteve me vlerë, investimet biologjike të kultivuara dhe serrat në
bujqësi si dhe investimet e tjera në asetet e prekshme apo jo të
prodhuara.
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Statistikat e Transportit
TM4 - 2019

(ASK, Janar, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Postë telekomunikimit. Ky publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore për periudhën
TM 4 2019. Duke u nisur nga kërkesa të vazhdueshme të shfrytëzuesve të
ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm për të dhëna dhe informacione
statistikore, dhe duke u bazuar në manualet dhe rekomandimet e EUROSTAT-it jemi munduar që përmes disa indikatorëve themelor të përgatisim
një publikim për Statistika të Transportit dhe Telekomunikacionit.



Statistikat e Transportit TM1 - 2020
(ASK, Prill, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Telekomunikimin. Ky
publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore me bazë vjetore nga viti
2011 deri në vitin 2020 për mjetet motorike dhe jo motorike, si dhe për
rrugët e Kosovës, kurse të dhënat statistikore me bazë tremujore janë nga
viti 2011 deri në tremujorin e parë të vitit 2019 për transportin ajror, hekurudhor dhe telekomunikimin. Edhe pse publikimi është në baza tremujore,
kemi paraqit edhe të dhëna me baze vjetore për arsye te shfrytëzueseve të
informacioneve statistikore.
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Statistikat e Transportit TM2 - 2020

(ASK, Korrik, 2020)
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Telekomunikimin. Ky
publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore me bazë vjetore nga viti
2011 deri në vitin 2020 për mjetet motorike dhe jo motorike, si dhe për
rrugët e Kosovës, kurse të dhënat statistikore me bazë tremujore janë nga
viti 2011 deri në tremujorin e dytë të vitit 2020 për transportin ajror, hekurudhor dhe telekomunikimin. Edhe pse publikimi është në baza tremujore,
kemi paraqit edhe të dhëna me bazë vjetore për arsye te shfrytëzueseve të
informacioneve statistikore.



Statistikat e Transportit TM3 - 2020
(ASK, Tetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin me të
dhëna për Transportin Rrugor, Hekurudhor, Ajror dhe Telekomunikimin. Ky
publikim statistikor paraqet të dhëna statistikore me bazë vjetore nga viti
2011 deri në vitin 2020 për mjetet motorike dhe jo motorike, si dhe për
rrugët e Kosovës, kurse të dhënat statistikore me bazë tremujore janë nga
viti 2011 deri në tremujorin e tretë të vitit 2020 për transportin ajror, hekurudhor dhe telekomunikimin. Edhe pse publikimi është në baza tremujore,
kemi paraqit edhe të dhëna me bazë vjetore për arsye te shfrytëzueseve të
informacioneve statistikore.
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Statistikat Afatshkurtra të Industrisë
TM4 - 2019

(ASK, Mars, 20)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për
periudhën TM4 - 2019. Nga tremujori i parë i 2012, e këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe
bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që
ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B -nxjerrëse, Cpërpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar
dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet te cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.



Statistikat Afatshkurtra të Industrisë
TM1 - 2020

(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për periudhën
TM1 - 2020. Nga tremujori i parë i 2012, e këndej ky hulumtim është pjesë
përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe bazohet në deklarimet e
ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që ofron, synon të paraqet ecurinë
në industri (B -nxjerrëse, C- përpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull
dhe ajër të kondicionuar dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të
cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.
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Statistikat Afatshkurtra të Industrisë
TM2 - 2020

(ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e
rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për
periudhën TM2 - 2020. Nga tremujori i parë i 2012, e këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe
bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që
ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B -nxjerrëse, Cpërpunuese, D-Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar
dhe E – Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.



Statistikat Afatshkurtra të Industrisë
TM3 - 2020

(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave afatshkurtra të Ndërmarrjeve industriale për
periudhën TM3- 2020. Nga tremujori i parë i 2012, e këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK–së dhe
bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve. Kjo anketë me të dhënat që
ofron, synon të paraqet ecurinë në industri (B-nxjerrëse, C përpunuese, D - Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar
dhe E - Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të
mbeturinave) në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.
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Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me
Pakicë TM4 - 2019 (ASK, Mars, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave tremujore të tregtisë me pakicë për periudhën TM
4 2019 (2013=100). Këto statistika janë pjesë përbërëse e Programit
statistikor të ASK – së, dhe bazohen në deklarimet e ndërmarrjeve. Ky hulumtim publikohet në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha tremujore.



Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me
Pakicë TM1 - 2020 (ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave tremujore të tregtisë me pakicë për periudhën TM1
2020 (2013=100). Këto statistika janë pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK – së, dhe bazohen në deklarimet e ndërmarrjeve. Ky hulumtim
publikohet në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha tremujore.
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Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me
Pakicë TM2 - 2020 (ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave tremujore të tregtisë me pakicë për periudhën TM 2
2020 (2013=100). Këto statistika janë pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK – së, dhe bazohen në deklarimet e ndërmarrjeve. Ky hulumtim
publikohet në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha tremujore.



Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me
Pakicë TM3 - 2020 (ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave tremujore të tregtisë me pakicë për periudhën TM 3
2020 (2013=100). Këto statistika janë pjesë përbërëse e Programit statistikor të ASK – së, dhe bazohen në deklarimet e ndërmarrjeve. Ky hulumtim
publikohet në baza të rregullta tremujore. Rezultatet e këtij hulumtimi paraqesin ecurinë në tregtinë me pakicë në periudha tremujore.
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Statistikat e PRODKOMIT 2019
(Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të Statistikave të prodhimit industrial apo PRODCOM - it për vitin 2019.
Duke filluar nga viti 2016, e këndej ky hulumtim është pjesë përbërëse e
Programit statistikor të ASK - së dhe bazohet në deklarimet e ndërmarrjeve.
Ky hulumtim do të publikohet në baza të rregullta vjetore. Rezultatet e këtij
hulumtimi paraqesin ecurinë e prodhimit industrial në ekonominë e Kosovës. Gjithashtu këto rezultate përdoren për nevoja të përpilimit të llogarive
kombëtare dhe janë burim i rëndësishëm në përpilimin e Bruto Produktit
Vendor me qasjen e prodhimit dhe shpenzimeve në baza tremujore.



Llogaritë Qeveritare TM4 - 2019
(ASK, Prill, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka përgatitur publikimin e
Llogarive Qeveritare të Kosovës për TM4 2019. Ky botim paraqet pasqyrën
e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe. ASK-ja i
është mirënjohës Ministrisë së Financave – Departamenti i Thesarit, për
ofrimin e të dhënave në lidhje me këtë publikim.
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Llogaritë Qeveritare 2020
(Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), ka përgatitur publikimin e Llogarive Qeveritare të Kosovës për vitin 2019. Ky publikim eshte pergatitur ne
perputhje me Udhezuesin e Fondit Monetar Nderkombëtar për Statistikat e
Financave Qeveritare (GFSM 2014) dhe Sistemin e Llogarive Evropiane
(ESA 2010)*. Publikmi paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve
qeveritare brenda kësaj periudhe. ASK-ja i është mirënjohës Ministrisë së
Financave – Departamenti i Thesarit, Trustit të Kursimeve Pensionale të
Kosovës (TKPK) për ofrimin e të dhënave në lidhje me këtë publikim.



Llogaritë Qeveritare TM1 - 2020
(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka përgatitur publikimin e
Llogarive Qeveritare të Kosovës për TM1 2020. Ky botim paraqet pasqyrën
e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj periudhe. ASK-ja i
është mirënjohës Ministrisë së Financave – Departamenti i Thesarit, për
ofrimin e të dhënave në lidhje me këtë publikim.
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Llogaritë Qeveritare TM2 - 2020
(ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i Llogarive Kombëtare ka përgatitur publikimin e Llogarive Qeveritare të Kosovës
për TM2 2020. Ky botim paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve
qeveritare brenda kësaj periudhe. ASK-ja i është mirënjohës Ministrisë së
Financave – Departamenti i Thesarit, për ofrimin e të dhënave në lidhje me
këtë publikim.



Llogaritë Qeveritare TM3 - 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), respektivisht Departamenti i
Statistikave Ekonomike dhe Llogarive Kombëtare ka përgatitur për herë te
parë publikimin e Llogarive Qeveritare të Kosovës për TM3 2020. Ky botim
paraqet pasqyrën e të hyrave dhe shpenzimeve qeveritare brenda kësaj
periudhe. ASK-ja i është mirënjohës Ministrisë së Financave – Departamenti i Thesarit, për ofrimin e të dhënave në lidhje me këtë publikim.
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Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2019
(ASK, Qershor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), publikon të dhënat bazë dhe disa indikator për Lindjet,
në Kosovë dhe jashtë Kosovës për vitin 2019. Të dhënat në këtë publikim
janë përfundimtare dhe janë rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore,
ndërsa përpunimi dhe publikimi i të dhënave janë vjetore. Burimi i të
dhënave për statistikat e lindjeve janë Librat Amzë me nr. 2004/46 për
lindje. Njësi raportuese janë, Zyrat e Gjendjes Civile (Ofiqaritë) të Kosovës.
Grumbullimi i të dhënave është bërë përmes instrumenteve të veçanta
statistikore: Pyetësori statistikor për lindje (DEM-1).

 Statistikat e Vdekjeve
(ASK, Qershor, 2020)

në Kosovë 2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), përmes këtij publikimi, publikon të dhënat bazë dhe
disa indikator statistikorë për Vdekjet në Kosovë dhe jashtë Kosovës për
vitin 2019. Të dhënat në këtë publikim janë përfundimtare dhe janë rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa përpunimi dhe publikimi i
të dhënave janë me karakter vjetore. Burimi i të dhënave për statistikat e
vdekjeve, janë Regjistrat Themeltar të vdekjeve bazuar në ligjin për
gjendjen civile nr. 04/L-003. Njësi raportuese janë, Zyrat e Gjendjes Civile
(Ofiqaritë) e Kosovës. Grumbullimi i të dhënave është bërë përmes instrumenteve të veçanta statistikore: Pyetësori statistikor për vdekje DEM-2.
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Statistikat e Kurorëzimeve në Kosovë 2019
(ASK, Korrik, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i
Statistikave Sociale (DSS) në këtë publikim, publikon të dhënat bazë dhe
disa indikator për Kurorëzimet në Kosovë për vitin 2019. Të dhënat në këtë
publikim janë përfundimtare dhe janë rezultat i hulumtimeve të rregullta
mujore, ndërsa përpunimi dhe publikimi i të dhënave janë vjetore. Burimi i
të dhënave për statistikat e kurorëzimeve janë Regjistrat Themeltar të kurorëzimeve sipas Ligjit Nr. 04/L-003 për Kurorëzime dhe Ligji për Statistikat
zyrtare Nr. 04/L-036, njësi raportuese janë zyrat e Gjendjes Civile të Kosovës. Grumbullimi i të dhënave është bërë përmes Pyetësorit Statistikor për
Kurorëzime (DEM-3).

 Statistikat e Shkurorëzimeve në Kosovë
2019
(ASK, Korrik, 2020)
Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) përkatësisht Departamenti i
Statistikave Sociale (DSS) në këtë publikim publikon të dhënat bazë, dhe
disa indikator për Shkurorëzimet në Kosovë për vitin 2019. Të dhënat në
këtë publikim janë përfundimtare dhe janë rezultat i hulumtimeve të rregullta mujore, ndërsa përpunimi dhe publikimi i të dhënave janë me karakter vjetore. Burimi i të dhënave për statistikat e shkurorëzimeve janë
Gjykatat Themelore të Kosovës. Grumbullimi i të dhënave është bërë
përmes instrumenteve të veçanta statistikore: Pyetësori statistikor për
shkurorëzime (SHK-1).
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Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2016-2017
(ASK, Dhjetor, 2019)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Departamenti i Statistikave Sociale (DSS), përpunoi dhe publikoi rezultatet e shkaqeve të vdekjeve në
mënyrë analitike dhe në tabela me standarde sipas klasifikimeve të
rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë OBSH (WHO) dhe
Eurostat-it. Publikim i shkaqeve të vdekjeve, për vitin 2016/2017, është
bërë në bazë të përpunimit të pjesës “Certifikata mjekësore për vdekje”, të
pyetësorit statistikorë për vdekje, DEM-2. Ky publikim u mundësua me
punën e përbashkët të DSS dhe Institutit Kombëtarë të Shëndetit Publik
(IKSHP).



Rezultatet e Anketës së Përdorimit të
Teknologjisë Informative dhe Komunikimit
2019 (ASK, dhjetor, 2020)

Zhvillimi dhe përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit e
kanë transformuar shoqërinë moderne në një "shoqëri informacioni".
Karakteristika e tij kryesore është se teknologjitë e informacionit dhe të
komunikimit luajnë rolin më të rëndësishëm në prodhim dhe ekonomi, si
dhe në të gjitha sferat e tjera të jetës së individëve dhe shoqërisë në tërësi.
Në vitin 2017, njësia e Standardit jetësor pranë ASK-së e ka implementuar
për here të parë anketën TIK sipas metodologjisë së Eurostatit. Anketa
është zhvilluar në tërë territorin e Republikës së Kosovës në ekonomitë
familjare dhe për individ të kategorisë 16-74 vjeç. Periudha e referencës
ishte tre muaj përpara intervistës.
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Statistikat e Shëndetësisë 2019
(ASK, Tetor, 2020)

Përshkrimi i të dhënave: Të dhëna për numrin e të punësuarve në institucionet shëndetësore sipas gjinisë, moshës, kualifikimeve dhe nacionalitetit.
Pastaj, të dhënat për morbiditetin në Qendrat Kryesore të Mjekësisë
Familjare (QKMF), numrin e vizitave në Kujdesin Parësor Shëndetësor
(KPSH), numrin e të shtrirëve në spitalet e Kosovës, numrin e operacioneve, numrin e lindjeve, mjekimet dhe sëmundjet. Indikatorët e kujdesit
parësor shëndetësor në KPSH sipas departamenteve dhe komunave, aktivitetet e spitaleve rajonale si dhe Qendrës Klinike Universitare të Kosovës
(QKUK), indikatorët e vëllimit të kualitetit në spitalet rajonale.



Gratë dhe Burrat në Kosovë 2018 - 2019
(ASK, Dhjetor, 2020)

Gjinia lidhet me rolet që gratë dhe burrat, vajzat dhe djemtë luajnë në
shoqëri dhe aty ku ekzistojnë ngjashmëritë dhe dallimet përtej atyre të
bazuara në seksin biologjik. Gjinia është një konstrukt shoqëror që ndikon
ndarjen e punës midis grave dhe burrave, aksesin në edukim, llojet e
punës dhe punësimin që njerëzit kanë, aksesin në të ardhura dhe pasuritë
e familjes, shëndetin dhe migrimin. Barazia gjinore i referohet grave dhe
burrave në mundësi të barabarta, të drejta dhe detyra në mjediset e tyre
sociale, profesionale dhe familjare.
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Statistikat e Kulturës 2019
(ASK, Tetor, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i
Statistikave Sociale (DSS) ka përgatitur publikimin e radhës për aktivitetet
kulturore të zhvilluara në vend. Burimi i të dhënave për statistikat e kulturës
janë Drejtoritë e Kulturës Rinisë dhe Sportit në nivele komunale. Ky publikim përmban të dhëna statistikore për vitin 2019, lidhur me aktivitetet
kulturore të teatrove, shtëpive të kulturës, galerive, kinemave, muzeve, bibliotekave, baletit, filarmonisë - operës, ansamblit , qendrës kulturore të
fëmijëve si dhe përmban të dhëna për numrin e të punësuarve nëpër këto
institucione. Për grumbullimin e të dhënave është shfrytëzuar pyetësori i
kulturës.



Anketa e Fuqisë Punëtore 2019
(ASK, Prill, 2020)

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të
dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të
mundësojë krahasimin e tyre me vitet paraprake. Anketa e Fuqisë Punëtore
përfshin 998 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë territorin e Kosovës. Raporti
mbi AFP-në, në vitin 2019 përmban të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjen e punësimit, aktiviteteve ekonomike,
profesioneve dhe fushave të tjera të tregut të punës. Në vitin 2019, shkalla
e punësimit është 30.1 %, shkalla e papunësisë është 25.7 % ndërsa
shkalla e jo aktivitetit është 59.5 %.
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Statistikat e Arsimit 2019 - 2020
(ASK, Qershor, 2020)

Publikimi vjetor i Statistikave të Arsimit ne Kosove për vitin shkollor
2019/2020, botuar nga Ministria e Arsimit e Shkencës (MASH) dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), qëllim kryesor ka informimin e institucioneve vendimmarrëse dhe publikun e gjerë me informacione statistikore
dhe disa tregues arsimor në të gjitha nivelet e arsimit. Të dhënat statistikore që përmban ky publikim përfshinë Institucionet parashkollor/
parafillor, arsimin fillor, mesëm të ulët, arsimim e mesëm të lartë, statistikat për arsimin special, si dhe statistikat për arsimin e Lartë (Universitar).
Burim i të dhënave për arsimin parauniversitar është Sistemi i Menaxhimit
të Informatave në Arsim (SMIA).



Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe
Kushtet e Jetesës 2018 (Gusht, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht Departamenti i
Statistikave Sociale (DSS) me mbështetjen e Bankës Botërore, për herë të
parë në vitin 2018 ka realizuar Anketën mbi të ardhurat dhe kushtet e
jetesës (AAKJ), e njohur si EU-SILC. Qëllimi i publikimit të rezultateve të Anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës (AAKJ) 2018, është që të
ofrojmë të dhëna statistikore për kushtet e jetesës të ekonomive familjare
në Kosovë dhe për çështjet tjera të ngjashme që kanë të bëjnë me standardin jetësor. Në këtë publikim janë paraqitur rezultatet në formë përmbledhëse për kushtet e jetesës së ekonomive familjare në vitin 2018.
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Anketa e Fuqisë Punëtorë TM4 - 2019
(ASK, Mars, 2020)

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të
dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të
mundësojë krahasimin e tyre me vitet dhe tremujoret paraprake. Anketa e
Fuqisë Punëtore përfshin 428 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë territorin e
Kosovës. Raporti mbi AFP-në, në tremujorin e katërt të vitit 2019 përmban
të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjen e
punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave të tjera të
tregut të punës. Në tremujorin e katërt të 2019, shkalla e punësimit është
30.7 %, shkalla e papunësisë është 25.9 % ndërsa shkalla e jo aktivitetit
është 58.6 %.



Anketa e Fuqisë Punëtore TM1 - 2020
(ASK, Gusht, 2020)

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të
dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të
mundësojë krahasimin e tyre me vitet dhe tremujoret paraprake. Anketa e
Fuqisë Punëtore përfshin 445 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë territorin e
Kosovës. Raporti mbi AFP-në, në tremujorin e parë të vitit 2020 përmban të
dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjen e
punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave të tjera të
tregut të punës. Në tremujorin e parë të 2020, shkalla e punësimit është
29.1 %, shkalla e papunësisë është 25.0 % ndërsa shkalla e jo aktivitetit
është 61.2 %.
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Anketa e Fuqisë Punëtore TM2 - 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të
dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të
mundësojë krahasimin e tyre me vitet dhe tremujoret paraprake. Anketa e
Fuqisë Punëtore përfshin 453 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë territorin e
Kosovës. Raporti mbi AFP-në, në tremujorin e dytë të vitit 2020 përmban të
dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjen e
punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave të tjera të
tregut të punës. Në tremujorin e dytë të 2020, shkalla e punësimit është
24.1 %, shkalla e papunësisë është 27.2 % ndërsa shkalla e jo aktivitetit
është 66.8 %.



Anketa e Fuqisë Punëtore TM3 - 2020
(ASK, Dhjetor, 2020)

Qëllimi i Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) në Kosovë është të ofrojë të
dhëna statistikore mbi indikatorët statistikorë të tregut të punës dhe të
mundësojë krahasimin e tyre me vitet dhe tremujoret paraprake. Anketa e
Fuqisë Punëtore përfshin 447 Qarqe Regjistruese (QR) në tërë territorin e
Kosovës. Raporti mbi AFP-në, në tremujorin e tretë të vitit 2020 përmban
të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, gjendjen e
punësimit, aktiviteteve ekonomike, profesioneve dhe fushave të tjera të
tregut të punës. Në tremujorin e tretë të 2020, shkalla e punësimit është
30.1 %, shkalla e papunësisë është 24.6 % ndërsa shkalla e jo aktivitetit
është 60.0 %.

63

KATALOGU I PUBLKIMEVE 2020

STATISTIKAT SOCIALE



Statistikat e Jurisprudencës për Persona
të Mitur, 2019

(ASK, Qershor, 2020)

Departamenti i statistikave sociale përkatësisht njësia e Statistikave të
Jurisprudencës bënë publikimin e të dhënave të Jurisprudencës, me synim
që shfrytëzuesve të të dhënave t`iu ofrojë të dhëna statistikore gjithëpërfshirëse. Publikimi i Statistikave të Jurisprudencës për persona të mitur për
vitin 2019 përmban të dhëna për këta tregues : Personat e mitur të akuzuar për vepra penale sipas Gjykatave Themelore Personat e mitur të
dënuar për vepra penale sipas Gjykatave Themelore Burim i të dhënave për
kryesit e veprave penale janë Gjykatat Themelore. Të dhënat kanë të bëjnë
me kryesit e mitur të veprave penale sipas gjinisë, nacionalitetit, paraqitësin e propozim akuzës, mënyra e zgjidhjes së aktakuzës dhe llojin e
dënimit.



Statistikat e Jurisprudencës për Persona
Madhor, 2019 (ASK, Shtator, 2020)

Agjencia e Statistikave të Kosovës - Departamenti i Statistikave Sociale, ka
filluar t’i publikoj statistikat e krimeve nga viti 2003. Ky publikim statistikor
i Statistikave të Jurisprudencës përmban të dhëna për vitin 2019 për këta
tregues : a) Personat madhor të akuzuar për vepra penale sipas (Gjykatave
Themelore dhe degët e tyre) b) Personat madhor të dënuar për vepra
penale sipas (Gjykatave Themelore dhe degët e tyre) c) Personat e dënuar
për kundërvajtje sipas (Gjykatave Themelore dhe degët e tyre) .
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Statistikat e Mirëqenies Sociale TM1 2020
(ASK, Maj, 2020)

Publikimi ‘’Statistikat e Mirëqenies Sociale TM1 2020’’ përmban të dhëna
për: skemën e ndihmës sociale, pensionet bazë, pensionet kontribut
paguese, pensionet e personave me aftësi të kufizuara, skemën për
mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të
përhershme, skemën për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe
veteranët e luftës, skemën e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës
(TMK), skemën e pensioneve të Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), skemën e pensioneve të Minatorëve të Trepçës, skemën për personat e
verbër, të dhënat për numrin e fëmijëve të braktisur, numrin e personave të
vendosur në shtëpitë për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare,
numrin e personave me aftësi të kufizuara të vendosur në institutin special
të Shtimes si dhe në shtëpitë e komunitetit etj



Statistikat e Mirëqenies Sociale TM2 2020
(ASK, Gusht, 2020)

Publikimi ‘’Statistikat e Mirëqenies Sociale TM2 2020’’ përmban të dhëna
për: skemën e ndihmës sociale, pensionet bazë, pensionet kontribut
paguese, pensionet e personave me aftësi të kufizuara, skemën për
mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të
përhershme, skemën për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe
veteranët e luftës, skemën e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës
(TMK), skemën e pensioneve të Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), skemën e pensioneve të Minatorëve të Trepçës, skemën për personat e
verbër, të dhënat për numrin e fëmijëve të braktisur, numrin e personave të
vendosur në shtëpitë për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare,
numrin e personave me aftësi të kufizuara të vendosur në institutin special
të Shtimes si dhe në shtëpitë e komunitetit etj.
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Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3 2020
(ASK, Nëntor, 2020)

Publikimi ‘’Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3 2020’’ përmban të dhëna
për: skemën e ndihmës sociale, pensionet bazë, pensionet kontribut
paguese, pensionet e personave me aftësi të kufizuara, skemën për
mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të
përhershme, skemën për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe
veteranët e luftës, skemën e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës
(TMK), skemën e pensioneve të Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), skemën e pensioneve të Minatorëve të Trepçës, skemën për personat e
verbër, të dhënat për numrin e fëmijëve të braktisur, numrin e personave të
vendosur në shtëpitë për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare,
numrin e personave me aftësi të kufizuara të vendosur në institutin special
të Shtimes si dhe në shtëpitë e komunitetit etj.



Statistikave e Mirëqenies Sociale TM4 2019
(ASK, Shkurt, 2020)

Publikimi ‘’Statistikat e Mirëqenies Sociale TM4 2019’’ përmban të dhëna
për: skemën e ndihmës sociale, pensionet bazë, pensionet kontribut
paguese, pensionet e personave me aftësi të kufizuara, skemën për
mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të
përhershme, skemën për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe
veteranët e luftës, skemën e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës
(TMK), skemën e pensioneve të Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), skemën e pensioneve të Minatorëve të Trepçës, skemën për personat e
verbër, të dhënat për numrin e fëmijëve të braktisur, numrin e personave të
vendosur në shtëpitë për persona të moshuar dhe pa përkujdesje familjare,
numrin e personave me aftësi të kufizuara të vendosur në institutin special
të Shtimes si dhe në shtëpitë e komunitetit etj.
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VLERËSIMI I POPULLSISË


Vlerësim, Popullsia e Kosovës 2019
(ASK, Qershor, 2020)

Vlerësimi i popullsisë së Kosovës është raport i rregullt vjetor që si qëllim
ka të sigurojë një vlerësim statistikor mbi popullsinë, i nevojshëm për institucione, organizata dhe individë, njëherit praktikë dhe standard që
kërkohet të bëhet çdo vit nga institucionet zyrtare të statistikave të një
vendi. Pasi që në periudhën ndërmjet dy regjistrimeve (dhjetëvjeçare) ndodhin ndryshime të theksuara në popullsinë e një vendi, komune a vendbanimi dhe vlerësimi i popullsisë është më se i nevojshëm për nxjerrjen e
indikatorëve të rëndësishëm socio-ekonomik. Agjencia e Statistikave të
Kosovës (ASK) do të vazhdojë të bëjë vlerësimin, çdo vit, të numrit të
popullsisë në nivel vendi dhe komune. Të dhënat vjetore statistikore mbi
popullsinë janë themelore për studimin dhe përcaktimin e një game të
gjerë analizash me çështjet sociale dhe ekonomike në nivele të caktuara
komunale, kombëtare dhe rajonale.



Niveli i Pagave në Kosovë, 2012 - 2019
(ASK, Dhjetor, 2020)

Ky raport është hartuar në bazë të kërkesës dhe nevojës nga shfrytëzuesit,
përfshirë institucionet shtetërore dhe shfrytëzuesit e ndryshëm. Të dhënat
e prezantuara në këtë raport janë të dhëna, që do t’u ndihmojë vendimmarrësve në orientimin e politikave të tyre dhe në planifikimin e mënyrave
më efektive në mbajtjen dhe motivimin e punonjësve. Ky publikim është
rishikimi i të dhënave të pagës mesatare në Kosovë 2012 – 2019 të publikuar në Qershor 2020. Në kalkulimin e pagës mesatare në nivel të vendit
ishte bërë një lëshim teknik dhe profesional. Ne duke i’u falënderuar
shfrytëzuesve të të dhënave që kanë bërë identifikimin e gabimeve është
bërë tërheqja e publikimit. Me qëllim të rritjes së cilësisë, është kërkuar që
të bëhet verifikimi i secilës të dhënë të rishikuar.
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