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HYRJE 

Viti 2020 konsiderohet të ketë qenë një periudhë e vështirë, si në planin e përgjithshëm, ashtu edhe në atë 

sektorial, gjegjësisht në planin e Statistikave Zyrtare, i karaketrizuar me zhvillime sfiduese në shumë 

segmente të jetës shoqerore, përfshirë edhe Sistemin Statistikor të Kosovës. Situata e Pandemisë COVID-

19, ka reflektuar edhe në aktivitet e realizimit të Programit të Punës së ASK-së, të paraparë për vitin 2020. 

Si pasojë e mbylljes së përgjithshme, ishte e pamundur intervistimi i njësive, gjegjësisht i ekonomive 

familjare për mbledhjen e të dhënave në fusha të ndryshme, e në veçanti në Anketën e Tregut të Punës. 

Si pasojë e kësaj, në tremujorin e parë (TM1) të vitit 2020 ka pasur vonesa në publikimin e të dhënave nga 

Tregu i Punës, gjë që janë publikuar në tremujorët vijues, në të njëtën kohë duke mbuluar tërë intervalin 

kohor të periudhës përkatëse. Po ashtu, vijueshmëra e stafit ishte e reduktuar, në masë të madhe, si rezultat 

i vendimeve të Qeverisë për zbatimin e rekomandimeve të IKSHP-së. Megjithatë, nga gjithsej 121 raporte 

statistikore të publikuara, 116 prej tyre janë realizuar në kohë, duke përmbushur mbi 95.8% të Programit të 

hulumtimeve statistikore.  

Së këndejmi, Raporti Vjetor i Punës për vitin 2020 përgatitet në përputhje me Ligjin për Statistikat Zyrtare 

(LIGJI Nr. 04/L-036, si dhe LIGJI NR. 06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin E LIGJIT NR. 04/L-036 për 

Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës), 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 2020. 

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. Duke qenë e vetëdijshme për nevojat dhe 

kërkesat, gjithnjë në rritje të shfrytëzuesve për të dhëna statistikore cilësore, ASK-ja e ka përfshirë në Planin 

Vjetor të Punës 2020 listën e prioriteteve të aktiviteteve hulumtuese. 

Viti 2020 ishte viti i tretë 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 për Kushtet dhe të Hyrat e Jetesës ( SILC), Përpilimi 

i Llogarive Kombëtare Regjionale, Përpilimin e Llogarive Kombëtare Sektoriale. Gjithashtu në kuadër të 

fushës së Llogarive Kombëtare gjatë periudhës raportuese është filluar me revidimin e të dhënave të Bruto 

Produktit Vendor ( BPV) në baza tremujore dhe vjetore të cilat ende vazhdojnë të jenë në proces dhe pritet 

të përfundohen deri në fund të muajit Shtator 2021. Poashtu është punuar në përpilimin e Llogarive 

Kombëtare përmes tabelave SUT të cilat vazhdojnë të përpilhen në një interval kohor më të gjatë deri në 

publikimin e tyre final.  

Agjencia e Statistikave të Kosovës, për herë të parë, gjatë vitit 2020 ka përpiluar te dhënat per Ekonominë 

Informale për katër aktivitete ekonomike (transport rrugor, restorante, hotele dhe ndërtimtari) për periudhen 

2008-2019. Të dhënat janë përpiluar në baza vjetore dhe tremujore, me çmime aktuale dhe konstante. Në 

këtë rrafsh gjithashtu, ka filluar puna me vleresimin e ekonomisë informale bazuar në matjen e punësimit 

sipas metodës LIM (Labor Input Method), bazuar në kontrollet e auditimit fiskal dhe vlerësimi i trafikimit të 

drogës në Kosovë. Anketa mbi Indikatorët e Shumëfishtë (MICS6), është publikuar në fund të vitit 2020, 

përmes të cilës janë siguruar të dhëna jashtëzokinisht të rëndësishme sidomos në funksion të strategjisë 

SDGS 2030, 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 kanë vazhduar të zgjerohen edhe në anketat tjera nga viti në vit, me qëllim të rritjes së  
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sigurisë dhe shpejtësisë së mbledhjes së të dhënave, si dhe avancimit të proceseve statistikore në Sistemin 

Statistikor të Kosovës. Në këtë rrafsh edhe Regjistrimi i Popullsisë ( Pilot Projekt,  shtator - tetor 2020) është 

zbatuar përmes aplikacionit “Survey Solution” përmes përdorimit të pajisjeve elektronike pa përdorim fizik 

të pyetësorëve. 

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.  

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 ASK-ja dhe Eurostati. Si rrjedhojë, gjatë vitit 2020 është përgaditur raporti lidhur me 

zbatimin e rekomandimeve nga plani i veprimit për intervalin kohor 30 shtator 2019 deri me 30 dhjetor 2020 

dhe i njëjti është dërguar në Eurostat. 

Bazuar në Kalendarin vjetor të publikimeve për vitin 2020, publikimet janë realizuar në masën 96.7% 

gjegjësisht nga 125 të planifikuara,121 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. 

Raporti është i strukturuar në atë formë përmes të cilit janë prezentuar kapituj të veqantë për fusha të 

ndryshme, duke analizuar gjendjen dinamike respektivisht performancën krahasuese të vitit raportues me 

një vit më parë. Matja e performancës në procesin organizativ prodhues ndikon mjaft pozitivisht në planet 

vjetore të punës në vitet vijuese. Andaj, raporti 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 2020, 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/ 

http://ask.rks-gov.net/
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1. PERFORMANCA E ASK-së

Disa nga zhvillimet më të rëndësishme në kuptimin e përformancës gjatë vitit 2020, 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 : Llogaritë Kombëtare Regjionale, Llogaritë Sektoriale 
SILC, MICS, ICT, Investimet, Vlerësimi i Ekonomisë Informale, etj.; 

- Rritja e vëllimit dhe cilësisë së të dhënave statistikore; 

- Rritja e vëllimit të përshkrimit të produkteve statistikore - metadata 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 për intervalin kohor: 30 Shtator 2019-30 dhjetor 
2020”; 

- Roli dhe kontributi i ASK-së në procesin e SDG-së në Kosovë; 

- Përgatitjet për Regjistrimin e Popullsisë ( freskimi i Qarqeve Regjistruese, Projekt Propozimi i 
Përgatitur, Plani Financiar, etj.); 

- Projekt Ligji për Regjistrimin e Popullsisë i përgaditur; 

- Është realizuar Pilot Regjistrimi i Popullsisë Ekonomive Familjare dhe Banesave nga data 15 
shtator deri më 14 tetor; 

- 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. Zhvillimi dhe dinamika e 

aktiviteteve statistikore në arenën ndërkombëtare është mjaft e lartë e cila pashmangshëm ndërvepron 

edhe në Sistemin Kombëtar statistikor të Kosovës. Në kët ërrafsh korzina ligjore është determinuesi kryesor 

i ndryshimeve brenda sistemit Statistikor. Prandaj, pas ndryshimeve në kornizën ligjore gjegjesisht përmes 

aprovimit të Ligjit për  Statistika Zyrtare ( Plotësim ndryshim), ASK ka vepruar konform ndryshimeve për 

zbatimin e dispozitave përkatëse të ligjtit të amandanetuar. Ndër qëllimet kryesore me plotësim ndryshimin 

e Ligjit (dhe zbatimit të dispozitavë të ndryshuara) për Statistikat Zyrtare ishte përafrimi 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 zbatuar ndryshimet e bëra 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 ka qenë, përafrimi me Rregulloren e sipër cekur me qëllim të koordinimit të mirë të 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  
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profesional, po ashtu ishin disa nga qëllimet e ndryshim-plotësimeve të bëra. 

Përmes ndryshim plotësim Ligjit mbi Statistikat Zyrtare, kanë ndodhur zhvillime tjera për nxjerrjen e akteve 

nënligjore më qëllim të rritjes së funksionalitetit, efektivitetit, produktivitetit dhe qeverisjes së mirë të 

proceseve të ndryshme në ASK. Si rrjedhojë e Ligjit të ndryshuar, gjatë vitit 2020, ASK ja ka bërë draft 

hartimin e dy udhëzimeve administrative;  

a) Udhëzimin Administrativ për Konfidencialitetin e Statistikave dhe

b) Udhëzimi Aministrativ për Shitjen e të Dhënave Statistikore të cilat tani më janë në fazën e

konsultimit publik.

Gjatë vitit 2020, bazuar në përgjegjësitë ligjore dhe Programin afatmesëm të Statistikave Zyrtare 2018-

2022 të 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 2021, 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) 2020-2024; 

Raporti mbi Zbatimin e Rekomandimeve nga procesi “Peer Review 2017” për vitin 2018/2019, Harta 

Rrugore 2021 në nivel të ASK-së, Harta Rrugore për aktivitetet e Regjistrimit të Popullsisë dhe Draft Bugjeti 

i saj, Raporti Vjetor 2019, 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. Gjatë vitit 2020, për shkak të sistuatës me 

Covid 19, nuk kanë mundur të mbahen takime me anëtaret e Këshillit Statistikor. 

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. 

Viti 2020 ishte sfidues për shkak të Situatës me COVID 19, megjithatë bashkëpunimi ka vazhduar përmes 

formës virtuale si takime, konsultime, ofrim i ekspertizës etj (në aspektin shumëdimensional), me theks të 

veçantë, bashkëpunimi me Eurostatin si organizata kryesore e Sistemit Statistikor Evropian. Përveç me 
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Eurostatin, në rrafshin ndërkombëtar, ASK-ja, vazhdon të bashkëpunoj edhe me organizatat tjera si Bankën 

Botërore (BB), Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), UNICEF, UNDP, UNFPA, SIDA, etj.  

Vlen të përmendet realizimi i Anktetës së Treguesve të Shumfishtë (SMIS+) hulumtim i realizuar në 

bashkëpunim të ngushtë me UNICEF-in. Bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën e Statistikave Zzyrtare 

vazhdon të jetë i gjithëanshëm, duke mbuluar pothuajse të gjitha fushat e Statistikave Sektoriale dhe më 

gjerë ( ngritje e kapaciteteve përmes Pilot Projekteve, Trajnimeve, IT). 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 2017, ASK-ja ka ngritur kapacitetet profesionale edhe gjatë vitit 2020. Format e 

ndërveprimit kanë qenë të ndryshme si seminare, takime në grup, shkëmbim apo konsultim përmes vizitave 

studimore, trajnime, kurse, të gjitha aktivitetet horizontale gjatë vitit 2020 janë realizuar përmes platformës 

virtuale, 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 

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 Arsimit, 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, Statistikat e Kulturave 

Bujqësore Bimore, Statistikat e Blegtorisë dhe Prodhimeve Blegtorale.  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. Gjate vitit 2020, janë nënshkruar dy marrëvëshje të mirëkuptimit, njëra me 

UNDP dhe tjetra me Institucionit e Avokatit të Popullit. 

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. 

Komunikimi - pavarësisht situatës që po kalon vendi ynë me Pandeminë Covid-19, ASK-ja ka bërë 

përpjekje të vazhdueshme që ta ruajë komunikimin me publikun dhe bashkëpunimin me përdoruesit e 

Statistikave Zyrtare. Kështu, sikurse në të gjitha fushat e jetës, edhe në ASK janë shfrytëzuar platforma të 

ndryshme elektronike për lehtësimin e komunikimit, si me media ashtu edhe me përdoruesit e tjerë. Po 

ashtu i është kushtuar kujdes i veçantë popullimit me informata të reja të përmbajtjes së web-faqes së ASK-

së, dhe mediave sociale (Facebook). Me gjithë sfidat që janë paraqitur kohë pas kohe, përdoruesit e 

Statistikave Zyrtare, në mënyrë të vazhdueshme, janë informuar me të dhënat më të fundit statistikore. 

Andaj, edhe numri i ndjekësve dhe pëlqimeve në Facebook është rritur. Në anën tjerët, komunikimi me 

media ka vazhduar rrjedhën e bashkëpunimit të mirëfilltë, duke rritur kontaktet me gazetarë, si dhe duke 
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rritur numrin e shkrimeve në mediat elektronike. Ndërsa, paraqitjet stafit të ASK-së në TV dhe Radio ka 

qenë më i vogël. Kontaktet me përdorues (qofshin Institucione Publike, Universitete Publike apo Private, 

Organizata Vendore apo Ndërkombëtare, ose Individë), kanë vazhduar shfrytëzimin e instrumenteve dhe 

metodave të ndryshme, qoftë përmes platformave elektronike, adresës zyrtare me shkrim, intervistave 

përmes telefonit, xhirimeve me kamerë, dhe përmes mediave sociale.  

Monitorimi është bërë përmes platformës “Google Analytics”, andaj në vitin 2020 krahasuar me vitetet 

paraprake, numri i vizitorëve është rritur nga 98.941 që ishte në vitin 2019 në115.830 vizitorë në vitin 2020. 

Rritja dhe zhvillimi i web-it dhe teknologjisë së ndërlidhur ka ndryshuar mënyrën, që përdoruesit presin për 

t’u qasur në Statistikat Zyrtare. ASK në vazhdimësi është duke punuar në mënyrë që të dhënat zyrtare të 

statistikave të jenë sa më lehtë të qashme dhe të kapshme për të gjithë shfytësuesit. Në vijim përmes formes 

tabelare janë paraqitur numri i viziorëve në faqen zyrtare të saj sipas muajve të kalendarik të vitit.  

 Tab 1. Numri i vizitoreve, 2018-2020 

Muajt Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 

Janar 6357 8219 12258 

Shkurt 8472 6285 11295 

Mars 6701 7305 10013 

Prill 7675 9393 12817 

Maj 6790 8886 9098 

Qershor 5973 7357 9220 

Korrik 5195 8593 8408 

Gusht 9268 7203 8009 

Shtator 10837 8445 7705 

Tetor 11603 9375 8204 

Nentor 7842 8175 9541 

Dhjetor 7505 9705 9262 

Gjithsej 94218 98941 115830 

    Të dhënat e formës tabelare për vitet 2019-2020 janë të prezentuara edhe përmes formës grafike si më 

poshtë: 
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Graf.1 Numri i vizitoreve, 2019-2020, paraqitje grafike 

Monitorimi i mediave edhe gjatë vitit 2020 është bërë në baza ditore. Janë evidentuar: 511 shkrime që 

kishin të bënin me ASK-në, kryesisht në media elektronike. Ndërkaq, janë realizuar 13 prononcime në 

media (paraqitje në TV/radio).  Nga kërkesat e regjistruara nga përdoruesit e Statistikave Zyrtare, gjatë vitit 

2020, ASK-ja ka pranuar 558 kërkesa, prej tyre, ka arritur t’u jep përgjigje në 346 sosh.  

Ndërsa më poshtë janë paraqitur të dhënat në formë grafike lidhur me praninë e ASK-së në media dhe 

format e përgjigjeve të ASK-në ndaj shfytëzesve të ndryshëm. 

   Graf.2 Prania e ASK-së në media dhe përgjigjet ndaj përdoruesve të statistikave zyrtare 2015-2020 
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Paraqitja e ASK-së në media sociale/Facebook, ka sjell një avantazh tjetër inovativ – mundësinë e marrjes 

së reagimeve të drejtpërdrejta nga përdoruesit. Nëpërmjet këtij kanali të komunikimit interaktiv dykahësh, 

përveç brendit dhe produkteve si fokus i komunikimit, të ndërlidhura me nevojat e përdoruesve, ka 

promovuar në të njëjtën kohë Agjencinë e Statisikave të Kosovës si institucion transparent. Kështu, nga 

analiza e bërë është parë se është rritur shikueshmëria e faqes së ASK-së në Facebook nga 58,332 shikime, 

sa ishin në 2019, në 87,520 shikime në vitin 2020. Kurse, numri i përgjithshëm i ndjekësve në vitin 2020 ka 

arritur në 6,757 nga 5,602 sa ishin në vitin 2019 dhe numri i përgjithshëm i pëlqimeve ka arritur në 6,611. 

Ndërkaq, numri i përgjithshëm i postim-eve në vitin 2020 ishte 40, krahasuar me 35 sa ishin në vitin 2019, 

si dhe numri i komenteve ishte 100. Monitorimi i  faqes së ASK-së në Facebook është paraqitur edhe në 

grafikët e mëposhtëm. 

Grafiku 3: Monitorimi i pëlqimeve në Facebook 

Grafiku 4: Monitorimi i ndjekësve dhe shikimeve në Facebook 
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Grafiku 5: Monitorimi i postimeve dhe komenteve në Facebook 
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1.4. Llogaritë Kombëtare 

Edhe pse gjatë vitit 2020, kishte sfida nga Pandemia COVID -19, megjithatë edhe këtë vit 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. Të gjitha publikimet janë kryer me kohë 

sipas Planit dhe Kalendarit të Publikimeve, përveq Revidimit të Llogarive Kombëtare 2008-2019. 

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 (TM4/2019 

-TM3/2020);  

- Llogaritë Qeveritare në baza tremujore (TM4/2019 -TM3/2020); 

- Kurse në baza vjetore është publikuar Bruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe 

të Prodhimit për vitin 2019, dhe Llogaritë Qeveritare për vitin referues 2019. 

Është regjistruar rritje në dërgimin e të dhënave në Eurostat (në krahasim me vitin paraprak, numri i tabelave 

me të dhëna të dërguara është për pesë (5) tabela më shumë), përmes platformës eDAMIS. Gjithashtu 

gjatë vitit 2020, është filluar me përpilimin e Llogarive Regjionale, Llogarive Sektoriale, Përpilimin e 

Llogarive Kombëtare përmes tabelave SUT, me Revidimin e të dhënave të Llogarive Kombetare vjetore për 

2008-2019, Llogarive Kombëtare tremujore për TM1/2010 -TM4/2019, i cili është në proces dhe do të 

kompletohet gjate vitit 2021. Poashtu ka vazhdua puna me projektet e IPA2017 (gjithsej 6 projekte). 

Lidhur me vlerësimin e Ekonomisë Informale, gjatë vitit 2020 janë përpiluar të dhënat për Ekonominë 

informale për katër aktivitete ekonomike (transport rrugor, restorante, hotele dhe ndërtimtari) për periudhën 

2008-2019. Të dhënat janë përpiluar në baza vjetore dhe tremujore, me çmime aktuale dhe konstante dhe 

do të integrohen në të dhënat e Llogarive Kombëtare gjatë procesit të revidimit.  

Poashtu, ka filluar puna me vlerësimin e Ekonomisë Informale bazuar në matjen e punësimit sipas metodës 

LIM (Labor Input Method), bazuar në kontrollet e auditimit fiskal dhe Vlerësimi i Trafikimit të Drogës në 

Kosovë. 

Siç është cekur më lartë bashkëpunimi me partnerë ka vazhduar edhe gjatë vitit 2020 përmes platformës 

virtuale, përveq në fusha tjera edhe në fushën e Llogarive Kombëtare, projekti EU/SIDA ka ndihmuar në 

përmirësimin e Llogariëve Kombëtare dhe Ekonominë Jo Formale. 

1.5. Statistikat Ekonomike 

Gjatë vitit 2020 në fushën e Statistikave Ekonomike janë realizuar të gjitha aktivitetet e planifikuara, sipas 

Planit dhe dinamikës së paraparë. Gjatë kësaj periudhe përkundër rrethanave të krijuara për shkak të 

Pandemisë COVID -19,  ka pasur stabilitet në numrin e produkteve statistikore dhe shkurtim të afateve 

kohore të publikimeve.  

Në kuadër të Statistikave të Hotelerisë dhe Turizmit TM4 janë publikuar të dhënat mbi Qarkullimin Turistik 

(hyrjet dhe daljet e njerëzve) në pikë-kalimet kufitare për vitin 2019. Gjatë vitit 2020, po ashtu janë 

transmetuar në Eurostat për herë të parë të dhënat për Statistikat e Lejeve të Ndërtimit në baza tremujore. 

Për të gjitha produktet statistikore ka vazhduar shkurtimi i afateve kohore të publikimit. 

Në Sektorin e Çmimeve janë publikuar: 
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- 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. 

Të dhënat e Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit janë transmetuar në baza mujore në Eurostat 

në platformën SDMX, gjithashtu transmetohet në baza të rregullta mujore në Fondin Monetar Ndërkombëtar 

(FMN) në GDDS (General Data Dissemination System), kurse Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në baza 

tremujore transmetohet në FMN. 

Në baza të rregullta mujore gjatë vitit 2020 janë publikuar: 

- Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit” (IHÇK) për periudhat dhjetor 2019 deri nëntor 2020, 

ndërsa në baza vjetore është publikuar IHÇK me vit referues 2019; 

- Është publikuar Inventori (përshkrimi metodologjik i standardizuar) i IHÇK-së me të dhënat e vitit 

2019. Ky publikim është publikuar vetëm në gjuhën angleze; 

- Është realizuar përherë të parë Anketa e Qirasë në muajin qershor 2020. 

Në baza tremujore për periudhën TM4/2019 - TM3/2020, 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 Krahasueshmërisë 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 2019-nëntor 2020; 

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 (TM4/2019 - TM3/2020). 

Në baza vjetore janë publikuar: 

- Rezultatet e Anketës së Investimeve në Ndërmarrje (2018); 

- Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve (2019); 

- Rezultatet e Anketës së PRODCOM-it (2019);  
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- Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ) (2019); 

- Bilanci i Energjisë në Kosovë (2019); 

- Rezultatet e Anketës për Përdorimin e  Teknologjisë Informative dhe Komunikim në Ndërmarrje (ICT) 

2019 dhe 

- Rezultatet e Anketës së Investimeve në Ndërmarrje (2019). 

Gjatë vitit 2020 është kryer “Anketa për Përditësimin e Regjistrit Statistikor të Bizneseve” me të dhëna mbi 

llojin e njësisë sipas aktiviteteve ekonomike”. Kjo anketë realizohet me qëllim të ngritjes së cilësisë së 

Statistikave Ekonomike përmbushjes së kërkesave për zbatimin e rregulloreve të BE-së për 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. 

Në tërësi, në fushën e Statistikave Ekonomike janë publikuar gjithsej 66 raporte statistikore në përputhje 

me Kalendarin e Publikimeve. 

Për shkak të Pandemisë COVID - 19, gjatë vitit 2020 ka pasur një rritje të shfrytëzimit të të dhënave 

administrative për publikimin e Statistikave Ekonomike.  

1.6. Statistikat Sociale 

Edhe përkundër vështirësive me situatën COVID -19 dhe mbylljes të përgjitshme për një kohë të caktuar 

megjithatë si në fushat tjera edhe në fushën e Statistikave Sociale janë realizuar pothuajse të gjitha 

aktivitetet e planifikuara me Planin e Punës për vitin 2020. Gjatë periudhës raportuese është shënuar 

progres i lehtë në rritjen e numrit të publikimeve në fushën e Statistikave Sociale, shkurtimin e afateve 

kohore të publikimeve si dhe në ngritjen e cilësisë së të dhënave. 

Në kuadër të Statistikave të Popullsisë janë publikuar: 

- Statistikat e Lindjeve 2019;  

- Statistikat e Vdekjeve 2019;  

- Vlerësimi i Popullsisë 2019;  

- Statistikat e Kurorëzimeve 2019  dhe 

- Statistikat e Shkurorëzimeve 2019. 

Në baza dy vjeçare janë publikuar:  

- Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2018-2019 si dhe 

- Gratë dhe burrat në Kosovë, 2018-2019. 

Në baza pesëvjeçare janë publikuar rezultatet e Anketës së Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë 

(MICS6). 

Në baza tremujore janë publikuar: 

- Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) për TM4/2019 - TM3/2020; 

- Statistikat e Mirëqenies Sociale për TM4/2019 - TM3/2020. 

Në baza vjetore janë publikuar: 
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- Rezultatet e Anketës mbi Përdorimin e Teknologjisë Informative (TIK) 2020; 

- Rezultatet e AFP 2019; 

- Statistikat e Arsimit 2019/2020; 

- Statistikat e Jurisprudencës për Personat e Mitur 2019; 

- Statistikat e Jurisprudencës për Personat Madhor 2019;  

- Niveli i Pagave në Kosovë 2019; 

- Statistikat e Kulturës 2019; 

- Statistikat e Shëndetësisë 2019 dhe  

- Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC) 2018. 

Gjatë vitit 2020 është bërë grumbullimi i të dhënave për Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe 

Statistikat e Shkurorëzimeve me referencë vitin 2020. 

Situata me Pandeminë COVID -19 ka bërë që publikim i Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 

(SILC) 2019 nuk ka mundur të realizohet gjatë vitit 2020, për shkak të mungesës së ekspertizës 

ndërkombëtare.  

Ndërsa, publikimi i Statistikave të Sportit 2019 nuk është publikuar për shkak se Federatat e Sporteve nuk 

i kanë raportuar të dhënat, edhe pse ASK-ja ka bërë përpjekje të vazhdueshme për grumbullimin e tyre. 

Në kuadër të parapërgatitjeve për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2021, 

janë realizuar një sërë aktivitetesh, si: Realizimi i Pilot Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe 

Banesave (nga data 15 shtator deri më 14 tetor 2020); hartimi i draft-Projekt Ligjit për Regjistrimin e 

Popullsisë 2021; kryerja e Azhurnimit të Qarqeve Regjistruese (QR) dhe aktivitete të tjera. 

Anketa MICS - Në tremujorin e katërt 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 6). Kjo anketë 

është një nga anketat më të mëdha të zhvilluara në ekonomi familjare, e cila zhvillohet për herë të dytë në 

Kosovë. Përmes kësaj ankete janë mbledhur të dhëna statistikore me qëllim të vlerësimit  të gjendjes së 

fëmijëve, të rinjëve, grave dhe burrave. Në nivel global kjo anketë shënon rundin e gjashtë i MICS-it në 

realizimin e saj, që përdorë metodologjinë ndërkombëtare të standardizuar, me të dhëna të dobishme për 

Strategjinë 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDG). Përmes Anketës MICS6, ASK-ja ka publikuar të 

dhënat e anketës MICS 6 për situatën socio-ekonomike të fëmijëve dhe grave në Kosovë.  

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 

2020. 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. 

Gjatë periudhës raportuese 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 grumbullimit të të 

dhënave të kësaj ankete. AEB 2020 për herë të parë është kryer me metodën “CAPI” duke i shfrytëzuar 

tabletët. Kjo metodë përveq ndikimit në rritjen e cilësisë, gjithashtu është modernizim i procesit të 

grumbullimit të të dhënave dhe  ka mundësuar që të dhënat e AEB 2020, të jenë në dispozicion për 
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përpunim dhe analiza në kohë më të shkurtë duke eliminuar fazat tjera si kohën e përfshirjes së të dhënave 

në kompjuter siq ishte me pyetësorët në letër (metoda PAPI) dhe ka kosto më të lirë. Të dhënat janë 

mbledhur nga Operatori Ekonomik i nënkontraktuar nga ASK-ja.  

- Në kuadër të Statistikave të Bujqësisë janë publikuar Rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore 

(AEB) 2019. 

Ndërsa tek Statistikat Agromonetare, në baza tremujore janë publikuar: 

- Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi (TM4/2019 dhe TM1-TM3/2020) si dhe 

Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi (TM4/2019 dhe TM1-TM3/2020 me vitin bazë 2015 = 100. 

Në baza vjetore janë publikuar: 

- Indeksi i Çmimeve të Prodhimit dhe Çmimet në Bujqësi 2015 - 2019; 

- Indeksi i Çmimeve të Inputeve në Bujqësi 2015 - 2019 dhe 

- Llogaritë Ekonomike për Bujqësi 2019. 

Të gjitha publikimet mbi Indeksin e Çmimeve të Prodhimeve dhe Inputeve në Bujqësi gjatë vitit 2020, 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 2019;  

- Anketa e Mbeturinave Industriale 2019; 

- Statistikat e Ujrave 2018 dhe 2019 dhe  

- Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 2019. 

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. 

Në kuadër të përkrahjes së asistencës teknike ( IPA 2017) nga Euorstat-ti, janë kryer disa  aktivitete për dy 

Pilot Projekte, gjegjësisht për: Statistikat e Bujqësisë (Kulturat Bujqësore vjetore 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); Anketa mbi Strukturën e 

Fermave, Statistikat Agromonetare (Llogaritë Ekonomike për Bujqësi, Çmimet dhe Indeksi i Çmimeve në 

Bujqësi), dhe Llogaritjet Mjedisore (Emisionet e Ajrit dhe Llogarijet tjera mjedisore). 

Me theks të veçantë në kuadër të ndihmës nga Eurostati, përmes Pilot Projektit (MB IPA 2017), ASK, ka 

përgatitur Hartën Rrugore për Statistikat e Bujqësisë për periudhën 2020-2023. 

Lidhur me aplikimin e metodologjisë, si  në fushat tjera sektoriale edhe në prodhimin e Statistikave të 

Bujqësisë, Agromonetare dhe të Mjedisit, ASK ka 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 2020 janë publikuar gjithsej 16 publikime 

(raporte statistikore) tremujore dhe vjetore. 
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1.8. Përpunimet e Veçanta të Statistikave Zyrtare 

Viti 2020, është kondisderuar si viti më i vështirë i shoqëruar me sfida përveq në aspketin e brendshëm po 

ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Vështirëstë janë shfaqur si pasojë e pandemisë COVID - 19, ku ishte i 

pamundur realizimi i misioneve fizike nga ekspertet të huaj në ASK. Në anën tjetër po ashtu nuk kanë 

mundur të realizohen trajnime dhe punëtori për stafin e ASK-së, në vendet partnere. Prandaj në vend të 

bashkëpunimit fizik, janë realizuar misione dhe takime në pltaformën online. Megjithëkëtë efekti në disa 

pilot projekte ka qenë jo i duhuri për shkak të mos prezencës fizike e sidomos për ato aktivitete që ishin për 

herë të parë dhe më komplekse. Korniza Ligjore në nivel vendi në përgjithësi dhe Ligji mbi Statistikat Zyrtare 

në veqanti, bën të mundur format e tilla të përkrahjes për ngritjen dhe fuqizimin e sistemit Statistikor të 

Kosovës.   

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.  

Në vijim janë paraqitur titujt e Projekteve Statistikore të realizuara gjatë vitit 2020, të mbështetura nga 

Komisioni Evropian, në kuadër të programit IPA MB 2017.\ 

Titujt e Projekteve Statistikore në kuadër të IPA MB 2017: 

 Nr        Përshkrimi 

1. 1.1. Statistikat e Financave Qeveritare dhe të Deficitit të tepërt; 

2. 1.2. Statistikat e Tregtisë Ndërkombëtare të Shërbimeve (ITSS); 

3. 1.3. Llogaritë Kombëtare – Metodologjia; 

4. 1.4. Programi i Transmetimit, Llogaritë Kombëtare vjetore (LLKV), Llogaritë Kombëtare tremujore 

(LLKT); 

5. 1.5. Llogaritë Rajonale; 

6. 1.6. Llogaritë Sektoriale; 

7. 1.7. Tabelat e Furnizimit, Përdorimit dhe Hyrje-Daljes (SUT/IOT); 

8. 2.1. IHÇK dhe HPI; 

9. 2.2. Statistikat e Çmimeve – PPP; 

10. 3.1. Regjistrat e Bizneseve; 

11. 3.2. Statistikat Afatshkurtra të Biznesit: përgatitja për FRIBS; 

12. 3.7. Statistikat Strukturore të Biznesit (SSB) dhe Statistikat e Demografisë së Biznesit (SDB); 

13. 3.8. Statistikat e Tregtisë Ndërkombëtare të Mallrave (ITGS); 

14. 3.9. Statistikat e Kërkimit dhe Zhvillimit (R&D) dhe Statistikat e GBAORD; 

15. 4.1. Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP); 

16. 4.2. Zbatimi i EU-SILC; 

17. 4.4. Statistikat e Krimit dhe të Drejtës Penale; 

18. 4.7. Hulumtimi për dhunën e bazuar në gjini (DHBGJ); 

19. 5.0. Statistikat e Bujqësisë; 

20. 5.1. Llogaritë Mjedisore; 

21. 6.1. Menaxhimi i Cilësisë; 

22. 6.2. ZbatImi i Standardeve për Metadata dhe Shkëmbimin e të Dhënave; 

23. 7.1. Të dhënat burimore (themelore) të kërkuara për Llogaritjen e Procedurës së Çekuilibrit 

Makroekonomik (MIP); 

24. 8.1. Raportimi për Aktivitetet Horizontale. 
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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 MICS, 

SILC etj. 

Shpërndarja 

Në baza tremujore gjatë periudhës raportuese janë realizuar dhe publikuar: 

- Buletini Tremujor (TM4 - 2019, TM1, TM2 dhe TM3 - 2020), ndërsa në baza vjetore janë publikuar; 

- Vjetari Statistikor 2020;  

- Kosova në Shifra 2019;  

- Katalogu i Publikimeve 2019;  

- Kalendari i Publikimeve për vitin 2021 dhe 

- Fletëpalosja e ASK-së. 

Gjatë periudhës referuesa ka vazhduar përgatitja dhe publikimi në web faqe të ASK-së, Kalendari Vjetor i 

Publikimeve i cili është monitoruar nga sektori i shpërndarjes, duke informuar shfrytezuesit në kohë për të 

gjitha publikimet që do të publikohen si dhe duke informuar shfryteuesit me kohë për arsyeshmerinë e 

vonesës së publikimeve nëse ato nuk janë publikuar ne afatin kohorë për të cilin kanë raportuar sektorët 

përgjegjës. 

Gjithashtu në përputhje me legjislacionin në fuqi është bërë përkthimi në gjuhet zyrtare i të gjitha 

publikimeve të dala nga ASK-ë, standardizimi, dhe pajisja me ISBN numër dhe katalog-imi i publikimeve 

vjetore për të gjitha publikimet e ASK-së. 

Metadata 

Me mbështetjen e IPA 2017, është zhvilluar aplikacioni i quajtur SIMS (Single Integrated Metadata 

Structure) Sistem për Ruajtjen, Menaxhimin dhe Integrimin e Metadatave sipas formateve ESQRS dhe 

ESMS. Përmes këtij sistemi metadatat 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 web faqe të ASK dhe të njëjtat mund të gjenerohen në formatin SDMX 

për transmetim e të dhënave në Eurostat përmes platformës së tyre Metadata Handler.  

Është duke funksionuar bashkëpunimi profesioanl në mes të grupit punues të ASK-ës, Bankës Qendrore 

(BQ) dhe Ministrinsë së 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 2020 ka përfunduar 5 raporte të cilësisë sipas ESQRS, si: 

- Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN 2018); 

- Statistikat e Hotelerisë, TM3/2019;  

- PRODKOM-it 2018;  
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- Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë TM4/2019, si dhe 

- Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM4/2019. 

     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 web 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 2020 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 CWI përfshin mbledhjen e të dhënave përmes 

një shfletuesi (browser) online. 

Graf.3 Metodat e mbledhjes së të dhënave në ASK 

Për herë të parë metoda CAPI është përdorur në Anketën e Fuqisë Punëtore 2012. Pastaj janë zhvilluar 

edhe anketa të tjera përmes këtyre teknologjive. Deri në vitin 2019, 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 Fuqisë Punëtore, ASK i dha prioritet këtyre teknologjive duke zgjeruar shtrirjen e këtyre 

metodave edhe në anketat tjera statistikore.  
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  Tab. 1 Anketat e zhvilluara me metodë CAPI-CAwI  2019 dhe 2020 

Nr. Emri Anketës Metoda CAPI-CAWI 

1 Azhurnimi Qarqeve Regjistruese CAPI 

2 Anketa për përdorimin e TIK në Ekonomi Familjare CAPI 

3 Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC) CAPI 

4 Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) CAPI 

5 MICS CAPI 

6 Anketa për Azhurnimin e RSB CAPI 

7 Anketa e Fuqisë Punëtore CAPI 

8 Anketa e Ekonomive Bujqësore CAPI 

9 Anketa e Hotelerisë në Kosovë CAWI 

Metodat e reja të mbledhjes së të dhënave ndikojnë në përafrimin apo zbatimin e parimeve të Kodit të 

Praktikës së Statistikave Evropiane (CoP). Modernizimi dhe avancimi i metodatve në mbledhjen dhe 

përpunimin e të dhënave do të vazhdoj edhe në të ardhmen për të rritur efektivitetin dhe efikasitein në të 

gjitha fazat e produktit statistikor gjegjësisht 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  

që t'i mbikqyrin (monitorojnë) 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.  

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 

“Dokumentin Strategjik dhe Planifikues për Teknologjinë Informative, për Regjistrimin e Popullsisë 2022“. 

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.  

Kapacitetet ne infrastukturen e TI-se  

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

ASK-ja koordinon aktivitetet dhe bashkëpunon me BQK-në dhe MF për t’i përgatitur të gjitha të dhënat në 

fushën e statistikave dhe së bashku këto të dhëna i raportojnë në EUROSTAT përmes platformës të krijuar 

nga Eurostati e ashtuquajtur eDAMIS programi. 



RAPORTI   VJETOR  2020 

24 

Graf.4 Numri i të dhënave (data sets) të dërguara në Eurostat përmes platfomes eDAMIS, 2017-2020 

DSBB (Bordi i Buletinit të Standardeve të Shpërndarjes), FMN 

Në bashkëpunim me MeF dhe BQK-në, është implementuar Sistemi i Avancuar i Shpërndarjes së të 

dhënave të përgjithshme të 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 tri 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 të dhënave midis sistemeve. 

Lidhur me shpërndarjen e të dhënave 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 web, 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.  

Gjatë vitit 2020 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.  

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 
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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, u 

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 

Gjatë periudhës raportuese edhe përkundër vështirësive me pandeminë COVID - 19, ASK, ka vazhduar 

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 Popullsisë gjegjësisht për nevoja të anketave të rregullta në ASK. Gjithashtu, si dhe për 

nevoja të përgatitjes së bazës hartografike për Regjistrimin e Popullsisë. 

Projekti i Azhurnimit ka filluar në vitin 2018 dhe do të përfundojë në vitin 2021. Përmes këtij projekti janë 

duke u regjistruar në terren të gjitha ekonomitë familjare dhe duke u 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 2013-2014. 

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 

Ngritja e kapaciteteve teknike administrative e profesionale është një proces i vazhdueshëm, jo vetëm në 

shërbimet teknike administrative por edhe ato profesionale në fushen e statistikave të ndryshme sektoriale. 

Viti 2020, është karaketrizuar me vështirësi edhe për shkak të ndryshimeve në kornizën ligjore por edhe 

për shkak të situatë me Covid - 19, si pasojë nuk kanë mundur të plotësohen pozitat e lira nga procesi i 

pensionimit të stafit. Rrjedhimisht nga ajo që u nënvizua më lartë gjatë vitit 2020 nuk ka pasur 

asnjë  rekrutim edhe përkundër pozitave të lira të punës, për shkak se nuk është lejuar asnje konkurs nga 

Departamenti i Administrimit Publik për shpallje . 

Ndërsa në anën tjëtër përmes procesit të pensionimit gjatë periudhës raportuese (2020) janë pensionuar 8 

punetorë, 2 punetorë janë larguar  me vetëdëshirë dhe  është realizuar një transferim i jashtëm, për 

plotësimin e pozitës së lirë në DPPKK - Zyrtar i Lartë për Planifikim. Me bugjetin për vitin 2020, të aprovuara 

në total kanë qenë ( bugjeti i siguruar respektivisht aprovuar) 166 pozita në ASK, ndërsa deri në fund të vitit 

2019, të punësuar kanë qenë 160  punetorë pra 6 pozita të pambulura për arsyet e lartëcekura. 

Në Kosovë, trajnime në fushen e statistikave ende nuk ka të sigurura megjithatë fatmirësisht me përkrahjen 

e partnerëvë tanë, ngritja e kapaciteteve të stfit të ASK-së, ka vazhduar me mbështetjen e fondeve të IPA 
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2017, si dhe projektit të SIDAs 2018-2022, në sektorë të ndryshëm. Për shkak të pandemisë me COVID 19 

në vitin 2020 të gjitha aktivitetet e parapara horizontale si trajnimet, seminaret, grupet punuese, vizitat 

studimore, konferencat, etj. janë realizuar përmes platformës online në pamundësi të ardhjes së misioneve 

të ekspertëvea në Kosovë dhe kufizimeve të stafit për të udhëtuar në Euorostat dhe vendet tjera të BE-së. 

1.11. Pasqyrat e Performancës së ASK-së 

Efektiviteti dhe efikasiteti janë ndër parimet bazë në Kodin e Praktikave të Statistikave Evropiane (CoP). 

Andaj, 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. Përveq fazës së planifikimit 

e cila determinon orientimin në rezultate po ashtu edhe faza e monitorimit konsiderohet proces mjaft i 

rëndësishëm në kuadër të sistemit menaxhues, lidhur me proceset statistikore në ASK. Përmes sistemit të 

SIPK-ut, edhe gjatë vitit 2020 ka vazhduar të bëhet matja e përformancës në nivel zyrtari, produkti, 

depertamenti dhe në nivel të ASK-së. Performanca matet duke krahasuar gjendjen aktuale me atë të vitit 

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) dhe njësive tjera horizontale. 

Produkte/raporte statistikore - Gjatë vitit 2020, në Programin e ASK-së, kanë qenë të aktivizuara (ose 

punë të shpërndara) gjithsej 63 produkte statistikore, krahasuar me vitin 2019, që ishin 61 sosh. Ndërsa 

numri i publikimeve statistikore gjatë vitit 2020 është regjistruar të jetë 121 sosh, krahasuar me vitin 2019 

të cilat ishin 122 raporte statistikore. Ky ndryshim, vjen si rezultat i serive kohore respektivisht politikës së 

publikimeve në planet pesëvjeçare e rrjedhimisht edhe ato vjetore, prandaj ka edhe ulje në këtë drejtim. 

Vlen të theksohet se monitorimi bëhet rreth realizimit të objektivave në Programin e Statistikave Zyrtare 

2018-2022. 

Numri i ditëve për produkt – sipas të dhënave të SIPK-ut, krahasueshmëria në vitin 2020 në raport me 

vitin 2019 bëhet me 55 produkte statistikore. Në nivel të ASK-së, për të njëjtat produkte në vitin 2020 janë 

shpenzuar gjithsej 4437 ditë-pune krahasuar mevitin 2019, që ishin 6539 ditë-pune. Siç është cekur më 

lartë, ASK, bën matjen e përformancës (efikasitet veprues-prodhues) edhe në nivel të produktit statistikor. 

Në vitin 2020 në krahsim me vitin 2019, numri i ditëve për produktet e krahasueshme ka rënë nga 119 ditë 

në 81 ditë punë apo me (-32%), e që paraqet rritje të efikasitetit prodhues në ASK ( numër më i vogël i 

ditëve të punës të materializuara në procesin prodhues). Në nivel të fushave statistikore sektoriale, 

gjegjësisht Departamenteve Prodhuese, perfomanca gjegjësisht efikasiteti variron në një shakllë po thuajse 

të njëjtë në mes të -30 deri në -32%, përjashtimisht në fushen e publikimeve të përgjitshme ku numri i ditëve 

për produkt ka regjistruar rënie -58%. 

Koha Prodhuese – paraqet kohën e publikimit statistikor nga data e fundit, referuar kohës së hulumtimit 

deri te dita e publikimit. Gjatë vitit 2020 për shkak të sistuates me pandemine COVID - 19, koha prodhuese 

në vitin 2020, ka shënuar një rritje të lehtë krahasuar me vitin paraprak 2019 respektivisht nga 10472 ditë 

kalendarikë në vitin 2019 në 10553 ditë kalendarike në vitin 2020. Pra afati kohor nga dita e fundit e 

hulumtimit statistikor deri tek data e publikimit të raportit në nivel të të gjitha publikimeve statistikore është 

10534 ditë kalendarike apo mesatarisht 87.7 ditë kalendarike për raport statistikor.  

Me fjalë të tjera gjatë vitit 2020, situata Covid 19 ka ndikuar në rritjen e kohës prodhuese, për shkaqe të 

lartëcekura, por dinamika e deritanishme ka qenë propocion të kundërt me atë të vitit 2020, pra është 

shënuar rënie ndër vite e që është edhe qëllimi i ASK-së.  
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Norma e publikimeve në kohë – Sipas parimeve të Kodit të Praktikave të Statistikave Evropiane (CoP), 

dhe Ligjit mbi Statistikat Zyrtare, Kalendari i Publikimeve duhet të publikohet 3 muaj para vitit pasues. Andaj 

saktësia e publikimit në kohë të Statistikave Zyrtare është jashtëzakonisht e rëndësishme për shfrytëzuesit 

e statistikave në aspektin e të bërit politika dhe pritjeve për Statistika Zyrtare. Gjatë vitit raportues nga 

gjithsej 121 publikime të realizuara ( publikuara) 116 prej tyre janë publikuar në kohën e saktë apo 95.8% 

e tyre. Ndërsa 5 prej tyre janë publikuar me vonesa për shkak të mbylljes në TM/2/2020 dhe si pasojë janë 

shtyer disa prej publikimeve.  

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 2019/2020 

Fushat Statistikore 

Produktet Publikimet 

Viti 2019 Viti 2020 Viti 2019 Viti 2020 

Statistikat e Bujqësisë 12 12 16 16 

Statistikat e Ekonomike dhe 
Llogaritë Kombëtare 

25 26 77 76 

Statistikat e Sociale 17 18 22 22 

Statistikat e Përgjitshme  7   7   7   7 

Gjithsej ASK 61 63 122 121 

Treguesi 4. Ditë pune – planifikuar dhe realizuar brenda proceseve prodhuese fazat 1-71 

Fushat Statistikore Planifikimi dhe realizimi i ditëve të punës për produkte statistikore për vitin 2020 

të planifikuara të realizuara Ndryshimi 

Statistikat e Bujqësisë         1625          924 -43% 

Statistikat e Ekonomike dhe 
Llogaritë Kombëtare 

        4568        1804 -61% 

Statistikat e Sociale         3042        1720 -43% 

Statistikat e Përgjitshme  205   99 -52% 

Gjithsej ASK         9440        4546 -51.8% 

Treguesi 4a. Ditë pune - brenda dhe jashtë procesit prodhues (fazat 1-7 dhe 8-11) 

Fushat Statistikore Gjithsej dite 
pune 

në procesin 
prodhues 

jashtë procesit 
prodhues 

Proporcioni i  
jashtëm (%) 

Statistikat e Bujqësisë 1009   924   36 3.6% 

Statistikat e Ekonomike dhe 
Llogaritë Kombëtare  

1980 1804   97 4.9% 

Statistikat e Sociale 2084 1720 324 15.6% 

Statistikat e Përgjitshme   388     99 286 73.7% 

Gjithsej ASK 5462 4546 742 13.6% 

Bazuar në modelin statistikor GSPBM, model përmes të cilit janë të përshkruara të gjitha fazat statistikore në 
procesin e prodhimit statistikor (nga identifikimi i nevojave deri te procesi i arkivimit pas fazës së shpërndarjes) 
gjatë vitit 2020, gjithsej në nivel të ASK-së, janë harxhuar 5462 ditë-pune. Ndërsa vetëm në proceset prodhuese 
(fazat nga 1-7) janë materializuar ne procesin prodhues 4546 ditë-pune apo 83.2 % e kohës totale, pjesa tjetër prej 
16.8% janë kohë e harxhuar në fazat tjera 8-11 si trajnime, takime, me punë me palët, etj. 

1 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 për produktet e krahasueshme 2019/20 / viti 2019=61/55 produkte të krahasueshme 

Treguesi 

Fushat Statistikore 

Koha prodhuese Ndryshimi 

Viti 2019 Viti 2020 2019/20 Strukturë (%) 

Statistikat e Bujqësisë 1755   1835 80  4.6 

Statistikat e Ekonomike 
dhe Llogaritë Kombëtare 

   4644   4821  177  3.8 

Statistikat e Sociale 3423   3253         -170 -4.9 

Statistikat e Përgjitshme   650 644   -6 -0.9 

Gjithsej ASK  10472          10553  81  0.8 

Siç është theksuar më herët situata me COVID -19, gjatë vitit 2020, ka ndikuar pakësisht në zgjatjen e afatit të 
prodhimit të disa publikimeve statistikore gjegjësisht ofrimit të të dhënave zyrtare tek shfrytëzuesi. Nga të dhënat 
e regjistruara përmes sistemit të SIPK-ut, viti 2020 në nivel të ASK-së, ka shënuar rritje për 81 ditë kalendarike, 
apo mesatarisht 0.7 ditë në publikimin e të dhënave statistikore, më vonë në krahasim me vitin paraprak. 

Treguesi 5a. Koha prodhuese 2019/20 në raport me bazën 2012/20( baza =viti 2012, 39 produkte) 

Treguesi 

Fushat Statistikore 

Koha prodhuese Ndryshimi (%) 

Viti 2012 (baza) Viti 2019 Viti 2020 2019/20 2012/20 

Statistikat e Bujqësisë          1082  1129         1112  -2.0  3.0 

Statistikat e Ekonomike 
dhe llogaritë kombëtare 

         3553  2473         2713 
         10.0        -24.0 

Statistikat e Sociale         1450  1446         1601          11.0         10.0 

Statistikat e Përgjitshme  193    392  386          -2.0          100 

Gjithsej ASK 6278         5440        5812  7.0          -7.0 

Koha prodhuese - paraqet intervalin kohor nga data e fundit e periudhës të cilit i referohet hulumtimi deri tek data 

e publikimit të tij. ASK, ja ka synim të saj që sa më shpëjtë që të jetë e mundur ti ofrohet produkti statistikore 

gjegjëisht të dhënat statistikore tek shfrytëzuesi. Për qëllime krahasimi dhe progresi kemi marrë për bazë vitin 2012 

(pragu), viti kur është filluar më zbatimin e Programit të parë pesë vjeçar 2013-2017. Në tabelën e më sipërme 

lidhur me treguesin nr. 5, janë prezantuar të dhënat e kohës prodhuese (përformancës) për produktet krahasuese 

të vitit 2020 me vitin 2019 (55 produkte). Ndërsa në tabeln treguesi 5a, janë prezentuar të dhënat për vitin 2020 

me vitin 2019 si dhe vitin 2020 me bazën respektivisht me vititn 2019. Por në këtë rast krahasimi është bërë me 

bazën pra me 39 produkte si pikë fillestare. Pra viti 2020 është karakterizuar me sfida si rezultat i pandemisë gjë 

që ka rezultuar edhe në rritjen e kohës prodhuese, ndërsa në Raport me vitin bazë (2012) në nivel të ASK-së, ka 

një rënie prej -7.0% apo reth 466 ditë më shpejtë . Mesatarisht për produkt statistikor rreth 12 ditë që do të thotë 

se të dhënat janë publikuar rreth 12 ditë me shpejtë në vitin 2020 krahasuar me vitin 2012 për të njëtat produkte. 

Në aspektin e fushave sektoriale, për të njëtat produkte në vitn 2020 krahasuar me vitin 2019 me përjshtim të 

Statistikave në fushen e Bujqësisë dhe Ambientit dhe të Përgjitshme të tjerat kanë regjistruar zgjatje apo vonesa 

në publikimin e të dhënave statistikore. 
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Treguesi 6. Shkalla e publikimeve në kohë 2020 krahasuar me vitin 2019 

Treguesi 

Fushat Statistikore 

Publikime 2019 Publikime 2020 Proporcioni (%) 

Publikuara Në kohë Publikuara Në kohë Viti 2019  Viti 2020 

Statistikat e Bujqësisë       16         15       16        15        94         94 

Statistikat e Ekonomike 
dhe Llogaritë Kombëtare 

      77         72       76        75       93         99 

Statistikat e Sociale       22         22       22        19       100         86 

Statistikat e Përgjitshme         7          7         7          7       100       100 

Gjithsej ASK     122       116     121       116   95        96 

Si pasojë e situatës me COVID - 19, (në fund të TM1/2020, siç është e ditur ishte bërë mbyllja e përgjitshmë në 

përputhje me vendimet e Qeverisë dhe rekomandimet nga IKSHP) siç edhe mund të vërehet në tabelën e 

mësipërme tek fusha e Statistikave Sociale gjegjësisht tek Statistikat e Tregut të Punës publikimet nuk janë 

realizuar në kohën e saktë sipas Kalendarit të Publikimeve. Burimi i të dhënavë janë ekonomitë familjare dhe si 

rezultat i mos mbledhjes së të dhënave nga tereni atëhere të gjitha fazat tjera të proceseve statistikore janë shtyrë 

në mënyrë konsekuente, ku publikimi për TM1 është publikuar në fund të muajit gusht 2020 , TM2 në mesin e 

muajit dhjetor ndërsa TM3 në fund të muajit dhjetor 2020. 

Përfomanca përmbledhëse në nivel të ASK-së

Treguesit e KVP Performanca në nivel Institucional Ndryshimi 

Viti 2019 Viti 2020 2019/20 (%) 

Treguesi 1. Nr i produkteve 61 63 2 3.2 

Treguesi 1a. Nr i publikimeve 122  121 -1 -0.8 

Treguesi 4. Dite pune/produkt 119    81 -38 -31.9 

Treguesi 5. Koha prodhuese 85.8          87.2 1.4 1.6 

Treguesi 6. Publikime në kohë 116          116 0 0 

Proporcioni për publikimet në kohë 95%          96% 0 -1% 

Siç, është shpjeguar edhe më parë, numri i produkteve të aktivizuara në programin e ASK-së, varijon sipas 

Programit 5 vjeçar të Statistikave Zyrtare dhe standardeve të caktuara kohore në hulumtimin e një dukurie 

statistikore. Thenë me fjalë të tjera edhe pse disa nga publikimet statistikore nuk publikohen gjatë vitit përkatës 

raportues ato mbesin të aktivuzara si produkte për shkak të asaj se frekuenca e publikimit të tyre është më shumë 

se një vit apo edhe më rallë deri në 5 vite kurse projektet e mëdha si Regjistrimi i Popullsisë dhe ai Bujqësisë deri 

në 10 vite. Nga të dhënat e mësipërme mund të konkludojmë se efikasiteti organizativ prodhues në disa tregues 

ka shënuar rritje si bie fjala ( treguesi 1 dhe 4), ndërsa të dhënat për treguesit 1a, 5 dhe 6 kanë regjsitrur rënie për 

shak të situatës me COVID - 19. 
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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: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 

 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

Përmbledhje ne nivel te departamentit. Indikatori 4 Planif. 2019 Planif. 2020 Realiz. 2020 % 

Ekonominë jo formale  402   0 - 

Anketa për Konsumin dhe Efiqiencen e Energjisë - 0 1 - 

Anketa për PRODCOM 109 137 116 -15% 

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve ASN 207 256 51 -80% 

Bilanci i Energjisë (Tremujore) 34 92 133 45% 

Bilanci Vjetor i Energjisë - 0 3 - 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Prodhimit GDP 57 57 12 -79% 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve dhe Prodhimit 
tremujore 

1172 1172 16 -99% 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve GDP 58 58 2 -97% 

Freskimi i Regjistrit Statistikor të Bizneseve 148 136 104 -23% 

Indeksi i Çmimeve të Importit IMPI - 224 151 -33% 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI (Vjetore) - 45 22 -52% 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI-HICP (Mujore) - 281 287 2% 

Indeksi i Çmimeve të prodhimit PPI - 212 168 -21% 

Indeksi i Kostos së Ndërtimit IKN (Tremujore) - 215 81 -63% 

Llogaritë Qeveritare - 52 0 -100 

Llogaritë Qeveritare (Tremujore) - 90 0 -100 

Repertori Statistikor i Ndërmarrjeve në Kosovë 148 16 10 -36% 

Statistikat Afatshkurta të Industrisë 123 169 99 -41% 

Statistikat Afatshkurtra të Ndërtimtarisë - 24 130 441% 

Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakice (Tremujore) 128 167 76 -55% 

Statistikat e Investimeve - 253 101 -60% 

Të dhënat e Tregtisë së Jashtme (Mujore) 225 225 89 -61% 

Të dhënat e Tregtisë së jashtme (Vjetore) 16 23 16 -29% 

Te dhënat mbi hotelerinë (Tremujore) 163 177 93 -48% 

Te dhënat mbi transportin (Tremujore) 81 85 44 -48% 

Ditë pune në total sipas produktit në nivel të DSE 2669 4568 1804 -61.0 
realizuara 2019 realizuara 2020 

Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 2424  1804 91 

Ditë Pune (Jashtë Procesit Prodhues) b/c 562  176 9 
     

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 2986  1980 100,0 
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Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 

                                                                                           Viti: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 
 

 

 
Prodhimi Statistikor 

 
 

Produkte 

 
 

Publikime 

 

 
Në kohë 

 

 
(%) 

 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2019 

 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2020 

 

Ndryshimi 

(vlera 

nominale) 

 

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

 
krahasuese 

    
4644 

 
4821 

 
177 

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve ASN 1 1 1 100% 338 336 -2 

Indeksi i Çmimeve të Importit IMPI 1 3 3 100% 264 192 -72 

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit PPI 1 4 4 100% 270 266 -4 

Statistikat Afatshkurta të Industrisë 1 3 3 100% 329 222 -107 

Repertori Statistikor i Ndërmarrjeve në Kosove 1 4 4 100% 158 120 -38 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI-HICP (Mujore) 1 12 12 100% 168 133 -35 

Të dhënat e Tregtisë së Jashtme (Mujore) 1 13 13 100% 238 432 194 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve GDP 1 1 1  261 262 1 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Prodhimit GDP 1 1 1  18 262 244 

Llogaritë Qeveritare 1 1 1 100% 190 153 -37 

Indeksi i Kostos së Ndërtimit IKN (Tremujore) 1 4 4 100% 286 284 -2 

Bilanci i Energjisë (Tremujore) 1 4 4 100% 182 177 -5 

Të dhënat mbi Transportin (Tremujore) 1 4 4 100% 121 120 -1 

Te dhënat mbi Hotelerinë (Tremujore) 1 4 4 100% 265 260 -5 

Statistikat Afatshkurtra të Ndërtimtarisë 1 - -  0 0 - 

Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë (Tremujore) 1 4 4 100% 317 308 -9 

Freskimi i Regjistrit Statistikor të Bizneseve 1 - -  - 0 - 

Indeksi i Çmimeve të Konsumit CPI (Vjetore) 1 1 1 100% 151 150 -1 

Te dhënat e Tregtisë së Jashtme (Vjetore) 1 - - ! 154 0 -154 

Bruto Produkti Vendor sipas Qasjes së Shpenzimeve dhe Prodhimit dhe 

shpenzimeve 

1 4 4 100% 370 358 -12 

Anketa për PRODCOM 1 1 1 100% 338 338 0 

Anketa për Konsumin dhe Efiqiencën e Energjisë 1 - -  0 0 0 

Bilanci Vjetor i Energjisë 1 1 1 100% 178 178 0 

Llogaritë Qeveritare (Tremujore) 1 4 3 75% 202 270 68 

Ekonominë jo formale 1 - -  0 0 0 

Statistikat e Investimeve 1 2 2 100% 0 1507 1507 

Përmbledhje në nivel të Departamentit 26 76 75 99% 4798 6238 1440 

 
Performanca në nivel Departamenti 

Përmbledhje janar - dhjetor 2020, perf. në nivel produkti Viti 2019 Viti 2020 Ndryshimi
% 

Indikatori 1. Nr. i produkteve 25 26 4,0 

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 77 76 -1.2 

Indikatori 4. Ditë pune/produkt për tër produktet 97 69.3 -28.6 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2019 (viti 2019 = 22 produkte) 110 77 -30 

Indikatori 5. Koha prodhuese për tër produktet (viti 2019 = 25 produkte, viti 2020 =26 produkte) 192 243 -26,5 

Indikatori 5a. Koha prodhuese (vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2019, viti 2019= 22 produkte) 211 219 3.8 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (77/72 dhe 76/75) (%) 94 99 5,02 

                                                
2 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: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

Përmbledhje ne nivel te departamentit. Indikatori 4 Planif. 2019 Planif. 2020 Realizuara 2020 % 

Publikimi i të dhënave të FP-së (Tremujore)  0 0 49 - 

Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 98 283 189% 

Anketa e Fuqisë Punëtore 519 501 235 -53% 

Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 402 396 251 -37% 

Burrat dhe Gratë në Kosovë 31 91 193% 

ICT – Anketa në Ekonomitë Familjare lidhur me Shfrytëzimin e Teknologjisë 194 142 92 -35% 

Niveli i Pagave në Kosovë 0 0 8 - 

Statistikat e Arsimit 348 310 142 -54% 

Statistikat e Lindjeve 147 44 -70% 

Statistikat e Martesave 132 83 -37% 

Statistikat e Mirëqenies Sociale 181 166 65 -61% 

Statistikat e Shkurorëzimeve 113 46 -59% 

Statistikat e Vdekjeve 127 51 -60% 

Statistikat Ligjore 400 400 126 -68% 

Statistikat mbi Kulturën dhe Sportin 189 189 70 -63% 

Statistikat mbi Shkaqet e Vdekjeve 112 23 -79% 

Statistikat Shëndetësore 143 143 55 -62% 

Vlerësimi i Popullsisë 35 6 -83% 

Ditë pune në total sipas produktit në nivel të DSS 3466 3042 1720 -43,0 
realizuara 2019 realizuara 2020 

Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 2520 1720 83.0 

Ditë Pune (Jashtë Procesit Prodhues) b/c 915 364 17.0 

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 3435 2084 100,0 

Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse Viti: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 

Prodhimi Statistikor Produkte Publikime Në Kohe (%) 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2019 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2020 

Ndryshimi 

(vlera 

nominale) 

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) krahasuese 3423 3253 -170 

Anketa e Fuqisë Punëtore 1 5 2 40% 171 587 416 

Anketa e Buxhetit të Ekonomive Familjare 1 - 0 - - - - 

Statistikat e Mirëqenies Sociale 1 3 3 100% 245 161 -84 

Statistikat e Arsimit 1 1 1 100% 165 164 -1 

Statistikat Ligjore 1 2 2 100% - 425 425 

Statistikat Shëndetësore 1 1 1 100% 277 276 -1 

Statistikat mbi Kulturën dhe Sportin 1 1 1 100% 290 290 0 

Statistikat e Lindjeve 1 1 1 100% 165 164 -1 

Statistikat e Vdekjeve 1 1 1 100% 177 177 0 

Statistikat e Martesave 1 1 1 100% 198 192 -6 

Statistikat e Shkurorëzimeve 1 1 1 100% 206 206 0 

Statistikat mbi Shkaqet e Vdekjeve 1 1 1 100% 726 357 -369 

Burrat dhe Grate në Kosovë 1 1 1 100% - 346 346 

Vlerësimi i Popullsisë 1 1 1 100% 179 178 -1 

Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 1 - - - - - - 

ICT – Anketa në Ek. Familjare lidhur me Shfrytëzimin e Teknologjisë 1 1 1 100% 375 351 -24 

Publikimi i të dhënave të FP-së (Tremujore) 1 - - - 235 - -235 

Niveli i Pagave në Kosovë 1 1 1 100% 249 150 -99 

përmbledhje në nivel të Departamentit 17 22 19 86% 3658 4024 366 

Performanca në nivel Departamenti 
Përmbledhje janar - dhjetor 2020, perf. në nivel produkti Viti 2019 Viti 2020 Ndryshimi 

% 

Indikatori 1. Nr. i produkteve 17 18 5,9 

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 22 22 0 

Indikatori 4. Ditë pune/produkt për tër produktet 148 96 -35.0 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2019 (viti 2019 = 17 produkte) 148 101 -31.8 

Indikatori 5. Koha prodhuese për tër produktet (viti 2020 = 18 produkte.) 215 224 4.1 

Indikatori 5a. Koha prodhuese ( vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2019, viti 2019 = 17 201 191 -4.9 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (22/22 dhe 22/19) (%) 100 86 -14.0 
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Fusha e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit 

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

Viti: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

Përmbledhje në nivel të Departamentit. Indikatori 4 Planif. 2019 Planif. 2020 Realizuara 2020 % 

Anketa e Ekonomive Bujqësore 650 620 215 -65% 

Anketa e Mbeturinave Industriale 110 110 65 -41% 

Anketa e Mbeturinave Komunale 90 88 33 -63% 

Anketa e mbeturinave të Trajtuara 85 80 37 -53% 

Burimet administrative (Fakte mbi Mjedisin ) 82 69 4 -95% 

Parashikimet për Llogaritë Ekonomike në Bujqësi - - - - 

Regjistrimi i Bujqësisë 25 20 1 -98% 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i Çmimeve të Inputeve Bujqësore 130 130 69 -47% 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i Çmimeve të Outputeve Bujqësore 176 167 142 -15% 

Statistikat Agromonetare / Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi EAA 145 145 149 3% 

Statistikat e Ajrit - Gazrat Serrë 98 110 97 -12% 

Statistikat e Ujit 97 86 113 31% 

Ditë pune në total sipas produktit në nivel të DSB 1688 1625 924 -43.2 

realizuara 2019 realizuara 2020 
Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 1366 924 91.5 

Ditë Pune (jashtë Procesit Prodhues) b/c 384 85 8.5 

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 1749 1009 100,0 

Treguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
Viti: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor

Prodhimi Statistikor Produkte Publikime Në kohë (%) 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2019 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2020 

Ndryshimi 

(vlera 

nominale) 

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) krahasuese 1755 1835 80

Regjistrimi i bujqësisë 1 - - - - - 0 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i çmimeve të outputeve bujqësore 1 5 5 100% 154 200 46 

Statistikat Agromonetare / Llogaritjet ekonomike në bujqësi EAA 1 1 1 100% 261 248 -13 

Anketa e Mbeturinave Industriale 1 1 1 100% 360 357 -3 

Anketa e Mbeturinave Komunale 1 1 1 100% 326 325 -1 

Burimet administrative (fakte mbi mjedisin ) 1 0 0 - 80 0 -80 

Statistikat e ajrit-‘’Gazrat Serrë’’ 1 0 0 - - - - 

Anketa e ekonomive bujqsore 1 1 0 0% 179 178 -1 

Statistikat Agromonetare / Indeksi i çmimeve të inputeve bujqësore 1 5 5 80% 177 230 53 

Statistikat e ujit 1 1 1 100% 0 80 80 

Anketa e mbeturinave te Trajtuara 1 1 1 100% 298 297 -1 

Parashikimet per Llogarite Ekonomike per Bujqesi 1 0 0 - - - 0 

Përmbledhje në nivel të Departamentit 12 16 15 94% 1835 1915 80 

Performanca në nivel Depertamenti 
Përmbledhje janar - dhjetor 2020, perf. në nivel produkti Viti 2019 Viti 2020 Ndryshimi 

% 

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

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 16 16 0.0 

Indikatori 4. Ditë pune/produkt për tër produktet 114 77 -32,4 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2019 (viti 2019= 10 produkte)3 137 92 -32,8 

Indikatori 5. Koha prodhuese për tër produktet (viti 2019= 12 prod. viti 2020= 12 prod.)  153 160 4.6 

Indikatori 5a. Koha prodhuese ( vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2019, viti 2019= 10 produkte)  175.5 183.5 4.5 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (16/15 dhe 16/15) (%) 94 94 0,0 

3 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: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 

Prodhimi Statistikor Ditë pune Ditë pune Ditë pune Ndryshimi 

përmbledhje ne nivel te departamentit. Indikatori 4 Planif. 2019 Planif. 2020 Realizuara 2020 % 

Buletini Tremujor 35 34 19 -43% 

Kalendari/fletushkat/pos teret 20 16 4 -78% 

Katalogu i Publikimeve 27 24 21 -13% 

Komponenti i Cilësisë (PP5) 0 0 2 - 

Kosova ne Shifra 22 34 5 -85% 

Krijimi i Sistemit të Metadatave (PP18) - - - - 

Vjetari Statistikor 91 97 48 -51% 

Dite pune ne total sipas produktit ne nivel te DMTI 195 205 99 -52% 

realizuara 2019 realizuara 2020 
Ditë Pune (Brenda Procesit Prodhues) a/c 238 99 25% 

Ditë Pune (jashtë Procesit Prodhues) b/c 470 289 75% 

Gjithsej Ditë Pune të regjistruara c=a+b 708 388 100,0 

Teguesit 1, 5 dhe 6. Tabela përmbledhëse 
Viti: 2020, Periudha: Janar - Dhjetor 

Prodhimi Statistikor Produkte Publikime Në Kohë (%) 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2019 

Koha 

Prodhuese 

Viti 2020 

Ndryshimi 

(vlera 

nominale) 

Pasqyra në nivel të Dep. (indikatorët 1, 5 dhe 6) krahasuese 650 644 

Buletini tremujor 1 4 4 100% 122 121 -1 

Kosova ne shifra 1 1 1 100% 270 265 -5 

Katalogu i publikimve 1 1 1 100% 79 76 -3 

Kalendari/fletushkat/posteret 1 0 0 - 0 0 0 

Vjetari statistikor 1 1 1 100% 179 182 3 

Krijimi i Sistemit te metadatave (PP18) 1 0 0 - - - - 

Komponenta e cilesise (PP5) 1 0 0 - - - - 

Përmbledhje në nivel të Departamentit 7 7 7 100% 650 644 -6 

Performanca ne nivel depertamenti 
Përmbledhje  janar - dhjetor 2020, perf. në nivel produkti Viti 2019 Viti 2020 Ndryshimi 

% 

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

Indikatori 1a. Nr. i publikimeve statistikore 7 7 0,0 

Indikatori 4. Dite pune/produkt për tër produktet 34 14 -59,0 

Indikatori 4a. Ditë pune/produkt për vitet që krahasohen me vitin 2019 (viti 2019= 6 produkte4) 39 16 -59,0 

Indikatori 5. Koha prodhuese për tërë produktet (viti 2020= 7 prod. viti 2019= 7 prod.) 93 92 -1,0 

Indikatori 5a. Koha prodhuese ( vetëm për produktet që krahasohen me vitin 2019, viti 2019= 6 produkte) 108 107 -1,0 

Indikatori 6. Shkalla e publikimeve në kohë (7/7 dhe 7/7) (%) 100 100 0,0 

4 6 produkte krahasuese në vitin 2019 ( prej 7 produkteve në 6 janë raportuar ditë pune) 
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Më poshtë në një interval më të gjatë kohor që nga fillimi i zbatimit të Planit të parë 5 vjeçar 2013-2017 dhe 

dinamikës së zbatiimit të Planit të dytë 5 vjeçar 2018-2022, janë paraqitur grafikisht dinamika e rritjes resektivisht 

numri i produkteve statistikore nga ajo që është planifikuar dhe asaj të realizuar.  

Graf.5 Numri i Produkteve Statistikore ndër vite 2012- 20175, 2018-2020 dhe synimi 2022 

Në grafikun e mësipërm është paraqitur progresi gjatë dy periudhave kohore gjegjësisht 2 programve 5 vjeçare 

të Statistikave Zyrtare. Periudha e parë përfshin vitet 2013-2017 dhe periudha (programi) e dytë përfshin vitet 

2018-2022.  

Nëse e analizojmë në detaje ecurinë e progresit në zbatimin e Programit të Statistikave Zyrtare, ateherë është 

lehtë e kuptueshme që deri në vitin 2018, realizimi i Programit është mbi mesatren e planifikuar. Përderisa në 

fund të vitit 2018 respektivisht në vitin e parë të zbatimit të programit të dytë 5 vjeçar të Statistikave Zyrtare 

(2018-2022), trajektorja paraqet pikë prerjen në mes të lakores së planifikuar dhe asaj të realizuar, nga 62 

produkte statistikore të planifikuara në fund të vitit 2018, janë realizuar 61 sosh. Ndërsa objektivi deri në fund të 

Prgramit të dytë të Statistikave Zyrtare është që të aktivizohen respektivisht të futen në asortimentin e Programit 

Vjetor të Statistikave Zyratre përfafërsisht 72 profukte statistikore.  

Ndërsa vitet 2019 dhe 2020, janë më ulët se sa është planifikuar mesatarisht me 4 produkte për të dy vitetet. 

Kjo është si rezulltat i resersuve të pamjatueshme njerëzore për fillimin e lansimit të podukteve (hulumtimve) të 

reja statistikore. Plani është i bazuar mbi premisen se do të ketë rritje të numrit të stafit  dhe planifikimi është 

bazuar në rritje prporcionale, 10 % për gjatë gjithë periudhës 2018-2022.  

Në grafikon vërehet qartë nga trajektorja lineare, të dhënat nën dhe mbi trajetore tregojne progresin gjegjesisht 

shmangien nga ajo që është planifikuar dhe asaj që është realizuar. 

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 2020, krahasuar me vitin 2019 si dhe synimi 2022 

Burimi: ASK, të dhënat e SIPK-ut, për vitet 2019/2020 është bërë matja e performancës për produktet e krahasueshme 55 produkte. 

Grafiku, i mësipërm paraqet kohën prodhuese (koha prodhuese nënkupton kohën kalendarike nga fundi i 

periudhës referuese deri te publikimi) për vitin 2020 krahasuar me vitin 2019 si dhe synimet për vitin 2022. Pra  

siç shihet në grafikun e mësipërm, koha prodhuese në vitin 2020 ka shënuar një rritje të lehtë në krahasim me 

vitin 2019 gjegjësisht nga 10045 në 10373ditë kalendarike apo për 3.2 më shumë.  

Ndërsa objektivi për vitin 2022 është shkurtimi në rreth 8382 ditë 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 2019 dhe 2020 ndërmjet shifrave 10472 dhe 10553 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.

Aktualisht të dy Udhëzimet Administrative janë dërguar në Ministrinë e Financave për procedura të mëtjeme. 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. Është realizuar Pilot Regjistrimi i Popullsisë Ekonomive 

Familjare dhe Banesave nga data 15 shtator deri më 14 tetor 2020, në 13 Komuna (Prishtinë, Fushë Kosovë, 

Obiliq, Graçanicë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Ranillug, Prizren, Dragash, Mamushë, Pejë, dhe Gjakovë). Të 

dhënat në teren janë grumbulluar me Medota CAPI -Computer Assisted Personal Interview.  

Ligji për Regjistrimin e Popullsisë pas diskutimeve dhe komenteve është përgatitur drafti  në të tri gjuhët i cili 

eshtë dorzuar për tu vendosur në platformën Online dhe është i  hapur për diskutime me  publikun. 

Zhvillimi i kapaciteteve të tjera 

ASK-ja gjatë vitit 2020, për shkak të situatës me COVID - 19 dhe ndryshimeve ligjore në nivel vendi të cilat nuk 

bënin të mundur rekrutimin e pozitave të reja dhe zëvëndësimin e atyre të cilat kanë kaluar të lira si pasoje e 

pensionimit të stafit.  

Fuqizimi i Planifikimit dhe Korniza e vlerësimit të përformancës 

Edhe gjatë vitit 2020, “vegla” e Kornizës Vlerësuse të Performancës, nga të dhënat e Sistemit të SIPK-ut si dhe 

qasja shumëdimensionale në procesin e planifikimit 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 2020, 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 2013-2020, 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 si 

dhe vetë procesit të raportimit vjetor të punës. 
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Dialogu me përdoruesit 

Gjatë vitit 2020, organizimi i forumeve dhe formave tjera të takimeve ka qënë i vështirë me grupe të veqanta 

të interesit për shkak të sistuatës me COVID - 19. Megjithatë të gjitha kërkesat e paraqitura përmes formës 

elektronike nga përdorues të ndryshëm si dhe zhvillimet e brendshme në ASK janë transmetuar tek përdruesit 

e në veqanti me komunitetin e gazetarëve janë realizuar konform programit të ASK-së. 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.Me  theks të veqantë një subordinim me 

instucione, për dorues dhe ofrues të dhënave zyrare ka qënë lidhur me Ligjin mbi Regjistrimin e Popullsisë. 

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); 

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

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

- 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; 

- Është realizuar Pilot Regjistrimi i Popullsisë Ekonomive Familjare dhe Banesave nga data 15 shtator 

deri më 14 tetor 2020, është hartuar  draft Projekt Ligjit për Regjistrimin e Popullsisë 2021,  si dhe 

janë zhvilluar aktivitete të rëndësishme për fazën përgatitore për Projektin e Regjistrimit të 

Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave, 2021; 

- Grupi punues është krijuar gjatë vitit 2018, ku janë të përfshira edhe Institucione tjera relevante 

(ARC, IKShPK, MSH. MPB, MPMS, Institucionet Fetare) puna ka vazhduar edhe gjatë vitit 2020 dhe 

do të vazhdoj të jetë aktiv edhe në vazhim, 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 
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(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; AEB 2018; dhe 2019. Kjo 

është e harmonizuar me metodologjinë dhe definicionet e Eurostatit; 

- Është shkurtuar afati i publikimit të rezultateve të AEB për 2 ditë, krahasuar me vitin 2018, po ashtu afati i 

publikimit të rezultateve për publikimin e Llogaritjeve Ekonomike në Bujqësi është shkurtuar për 14 ditë 

krahasuar me vitin 2019; 

- Është modernizuar grumbullimi i të dhënave në teren për Anketen e Ekonomive Bujqësore 2020 pra 

është kaluar nga metoda PAPI (intervistimi duke shfrytëzuar pyetësorët letër) në metodën CAPI  

(intervistimi duke shfrytëzuar tabletët); 

- Është përgatitur Harta Rrugore për Statistikat e Bujqësisë për periudhën 2020 - 2023; 

- Janë dërguar në Eurostat të dhënat e Statistikave të Kulturave Bujqësore Bimore, Blegtoris dhe 

Prodhimeve Blegtorale; Çmimet dhe Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve dhe Inputeve në Bujqësi (Indeksat 

tremujor dhe vjetor); Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi; Statistikat e Mbeturinave dhe Statistikat e Ujit;  

- Është bërë Vlerësimi i Numrit të Popullsisë së Përgjithshme për vitin 2019. Vlerësimi është bërë në nivel 

të komunave dhe është publikuar në qershor të vitit 2020; 

- Në sajë të marrëveshjes së bashkëpunimit me Policinë e Kosovës, janë prodhuar Statistikat e Turizmit 

edhe gjatë vitit 2020; 

- Viti 2020 karakterizohet si vit 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  1120, duke e bërë këtë 

platformë më të frekuentuarën nga shfrytëzuesit të jashtëm me gjithsej 178478 shkarkime. 

- Është nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi në mes të ASK dhe Institucionit të Avokatit të Popullit dhe 
UNDP; 

- Është përgatitur dhe nënshkruar Marrëveshja e bashkëpunimit mes: ASK-MSH dhe ARC. 



RAPORTI VJETOR 2020 

41 

3. BUXHETI

ASK-ja, gjatë vitit 2020, 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 prej: 1,082,935.00 EUR. Po në kuadër të 

njëjtës kategori mallra dhe shërbime për vitin 2020, ASK-së i janë ndarë mjetë në vlerë prej  92,000.00 

EUR, edhe për realizimin e Anketës MICS6, projekt i përbashkët me UNICEF-in. Edhe gjatë vitit 2020, ASK, 

është përkrahur me Pilot Projekte nga  Institucionet ndërkombëtare, në veçanti nga Eurostati.  Në totalin e 

buxhetit të ASK-së, për vitin 2020, ASK- ja ka arritur të realizojë rreth 87% 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 2020, shpërndarja dhe realizimi është si në vijim: 

Tabela: 3.1: Shpërndarja dhe realizimi i fondeve 

Kategoritë ekonomike Buxheti fillestar 

2020 

Buxheti final 

2020 

BK-Buxheti I 
realizuar  2020 

Shprehur në % 
nga buxheti 

final 

Paga e mëditje 1,094,937.00 995,977.16 995,977.16 100% 

Mallra e shërbime 2,632,318.00 1,194,107.61 919,512.90 77% 

Shpenzimet komunale 21,875.00 14,593.05 13,222.82 91% 

Gjithsej 3,749,130.00 2,204,677.82 1,928,712.88 87% 

Siç shihet në tabelën e mësipërme, buxheti i realizuar është në shkallën rreth 87%. 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 202019 

DEPARTAMENT
ET 

DSS DMTI DSE DSBM DA DRA GJITHSEJ 

Shuma në EUR 395,750.91 286,832.03 153,173.8 18,869.73 46,610.97 18,275.46 919,512.90 

Shprehur në % 43.04 31.19 16.66 2.05 5.07 1.99 100 

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 283,799.47 

Anketa - ASN-Prodcom,Investime,Tregti me pakicë,Turizem dhe Konsum i 
energjisë. 151,760.79 

Anketat - MICS6-2019 91,619.87 

Pilot Regjistrimi i Popullsisë 81,422.11 

Anketa e Fuqisë Punëtore 72,233.86 

Anketa-SILC 35,170.80 

Anketa TIK 32,501.79 

Anketa - Grumbullimi i të dhënave Statistikore të Bbujqësisë,AMI, AMK, AMT,ASU. 18,304.73 

Anketa - ABEF 9,620.11 

Anketa të ndryshme 11,551.26 

Nën Totali 787,984.79 

Shtypjen e formularëve të anketave që janë zhvilluar 3,975.01 

Totali 791,959.80 

Në kaudër të kategorisë ekonomike Mallra dhe Shërbime, nga gjithsej buxheti i realizuar për anketa është 
shpenzuar 86% në realizimin e anketave për hulumtime statistikore.  

Gjatë vitit 2020, ASK-ja ka pasur mbështetje financiare nga donatorët si: IPA, UNICEF-i etj. Vlera e mjeteve 
nga donacionet në vitin 2020, ishte 342,037.82 €, ku prej tyre janë realizuar: 123,722.43 €.  

Përshkrimi Shuma Euro 

Organizimi i punëtorive për finalizimin e Raporteve Statistikore 18,567.00 

Mallra dhe shërbime-Anketa MICS 92,181.61 

Paga dhe mëditje 12,973.82 

Totali 123,722.43 

Pjesëmarrja e buxhetit të ASK-së, në buxhetin e tërësishëm të Kosovës për vitin 2020 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 2020, ende nuk kemi ndonjë Raport apo Draft Raport të Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe 

të Njësisë për Auditim të Brendshëm të ZKM-së. ASK-ja, nga viti në vit ka bërë përmirësim të theksuar në këtë 

aspekt. 
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4. SFIDAT

ASK-ja, gjatë vitit 2020 është ballafaquar me vështirësi të ndryshme, si në aspektin e infrastrukturës së 

nevojshme fizike, si dhe Kornizës së re Ligjore në nivel vendi. 

 Situta me Covid 19 ( mbyllja e përgjithshme);

 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 (permiresimi i kualitetit);

 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;

 Aktivitetet në 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.

 Numri i pamjaftueshëm i stafit për të filluar me  produktet e reja statistikore dhe për zgjerimin e atyre
ekzistuese.
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SHTOJCA 1. Pasqyra e të punësuarve në Shërbimin Civil të Kosovës në Agjencinë e 

Statistikave të Kosovës, dhjetor 2020 

   Tabela3.4: Numri i të punësuarve në ASK, në fund të vitit 2020 

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 

152 121 15 16 0 137 10 2 2 1 0 0 0 0 73 79 

 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 2020 

     DATA E 

PUBLIKIMIT 

         TITULLI I PUBLIKIMIT PERIUDHA 

JANAR 

10 janar 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Dhjetor 2019) 

24 janar 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Dhjetor 2019) 

30 janar 2020 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë (TM4-2019) 

30 janar 2020 Statistikat e Transportit (TM4 - 2019) 

31 janar 2020 Buletini Tremujor (TM4 - 2019) 

SHKURT 

07 shkurt 2020 Indeksi i Çmim. të Prodh. dhe Çmim. në Bujqësi TM4/2019 

13 shkurt 2020 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM4/2019 

14 shkurt 2020 Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi TM4/2019 

14 shkurt 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Janar 2020) 

21 shkurt 2020 Indeksi i Çmim. të Prodh. dhe Çmim. në bujqësi (2015-2019) 

27 shkurt 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme  (janar 2020) 

28 shkurt 2020 Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi (2015-2018) 

28 shkurt 2020 Statistikat e Mirëqenies Sociale TM4/2019 

28 shkurt 2020 Statisitkat e Investimeve 2018 

MARS 

04 mars 2020 Indeksi i Çmimeve të Importit TM4/2019 

05 mars 2020 Statistikat e Hotelerisë TM4/2019 

06 mars 2020 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM4/2019 

06 mars 2020 Logaritë Qeveritare TM4/2019 

11 mars  2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Shkurt 2020) 

11 mars 2020 Indeksi i Kostos së Ndërtimit TM4/2019 

13 mars  2020 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM4/2019 

16 mars  2020 Katalogu i Publikimeve të ASK-së 2019 

17 mars  2020 Statistikat Afatshkurtra të Tregëtisë me Pakicë TM4/2019 

20 mars  2020 Statistikat e Ujërave në Kosovë 2018/2019 

23 mars  2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Shkurt 2020) 

PRILL 

02 prill 2020 Anketa së Fuqisë Punëtore 2019 

http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/transporti
https://esk.rks-gov.net/bujqesia
https://esk.rks-gov.net/bujqesia
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03 prill 2020 BPV me Qasjen e Shpenzimevet dhe Prodhimit TM4/2019 

10 prill 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Mars 2020) 

23 prill 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Mars 2020) 

30 prill 2020 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë TM1/2020 

30 prill 2020 Statistikat e Transportit TM1/2020 

30 prill 2020 Buletini Tremujor TM1/2020 

MAJ 

8 maj 2020 Indeksi i Çmim. të Prodhimeve dhe Çmim. në Bujqësi TM1/2020 

12 maj 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Prill 2020) 

14 maj 2020 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM1/2020 

15 maj 2020 Indeksit Çmimeve të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi TM1/2020 

20 maj2020 Statistikat e Mirëqenjes Sociale TM1/2020 

22 maj 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Prill 2020) 

29 maj 2020 Niveli i Pagave 2019 

29 maj 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) 2019 

QERSHOR 

01 qershor 2020 Llogaritë Qeveritare 2019 

03 qershor 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme 2019 

03 qershor 2020 Indeksi i Çmimve të Importit TM1/2020 

04 qershor 2020 Statistikat e Hotelerisë TM1/2020 

05 qershor 2020 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM1/2020 

05 qershor 2020 Llogaritë Qeveritare TM1/2020 

05 qershor 2020 Anketa e Ekonomive Bujqësore 2019 

10 qershor 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Maj 2020) 

10 qershor 2020 Indeksi i Kosotos së Ndërtimit TM1/2020 

12 qershor 2020 Statistikat e Arsimt 2019/2020 

12 qershor 2020 Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2019 

12 qershor 2020 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM1/2020 

16 qershor 2020 Statistikat Afatshkurtëra të Tregtisë me pakicë TM1/2020 

18 qershor 2020 Anketa e Fuqisë Punëtore TM1/2020 

24 qershor 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Maj 2020) 

25 qershor 2020 Statistikat e Vdekjeve 2019 

26 qershor 2020 Bilanci i Energjisë në Kosovë 2019 

26 qershor 2020 Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2019 

26 qershor 2020 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit TM1/2020 

26 qershor 2020 Vlerësimi i Popullsisë 2019 

30 qershor 2020 Vjetari Statistikor 2020 

http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/publikimet/cat_view/36-publikimet-e-pergjithshme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
https://esk.rks-gov.net/esk/popullsia
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
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KORRIK 

10 korrik  2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Qershor 2020) 

10 korrik 2020 Statistikat e Kurorëzimeve në Kosovë 2019 

24 korrik 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Qershor 2020) 

24 korrik 2020 Statistikat e Shkurorëzimev në Kosovë 2019 

31 korrik 2020 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë TM2/2020 

31 korrik 2020 Statistikat e Transportit TM2/2020 

31 korrik 2020 Buletini Tremujor TM2/2020 

GUSHT 

04 gusht 2020 Indeksi i Çmim. të Prodh. dhe Çmim. në Bujqësi TM2/2020 

07 gusht  2020  Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi) TM2/2020 

11 gusht  2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK (Korrik 2020) 

14 gusht  2020 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM2/2020 

20 gusht  2020 Statistikat e Mirëqenjes Sociale TM2/2020 

21 gusht  2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Korrik 2020) 

SHTATOR 

02 shtator  2020 Indeksi i Çmimeve të Importit TM2/2020 

03 shtator  2020 Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhor 2019 

03 shtator  2020 Statistikat e Hotelerisë TM2/2020 

04 shtator 2020 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM2/2020 

04 shtator 2020 Llogaritjet Ekonomike në Bujqësi 2019 

04 shtator 2020 Logaritë Qeveritare TM2/2020 

09 shtator 2020 Indeksi i Kostos së Ndërtimit TM2/2020 

11 shtator 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Gusht 2020) 

11 shtator 2020 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM2/2020 

15 shtator 2020 Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë TM2/2020 

17 shtator 2020 Anketa e Fuqisë Punëtore TM2/2020 

18 shtator 2020 BPV me Qasjen e Shpenzimevet dhe Prodhimit 2019 

21 shtator 2020 Kosova në Shifra 2019 

22 shtator 2020 Gazrat Serrë (Llogaritjet e Emisioneve  të Ajrit) 2018-2019 

23 shtator 2020  Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Gusht 2020) 

30 shtator 2020 Rezultatet e Anketës mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2019 

30 shtator 2020 BPV me Qasjen e Shpenzimevet dhe Prodhimit TM2/2019 

TETOR 

TETOR 

04 tetor 2020 Statistikat e Shëndetësisë 2019 

https://esk.rks-gov.net/esk/popullsia
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/publikimet/cat_view/36-publikimet-e-pergjithshme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
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12 tetor 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Shtator 2020) 

16 tetor 2020 Statistikat e Kulturës 2019 

23 tetor 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Shtator 2020) 

23 tetor 2020 Anketa e Mbeturinave të Trajtuara 2019 

30 tetor 2020 Repertori Stat. mbi Ndër. Ekon. në Kosovë TM3/2020 

30 tetor 2020 Statistikat e Transportit TM3/2020 

30 tetor 2020 Buletini Tremujor TM3/2020 

NËNTOR 

06 nëntor 2020 Indeksi i Çmim. të Prodhimeve dhe Çmim. në Bujqësi TM3/2020 

11 nëntor 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Tetor 2020) 

11 nëntor 2020 Indeksi i Çmim. të Inputeve dhe Çmim. në Bujqësi TM3/2020 

13 nëntor 2020 Bilanci i Energjisë në Kosovë TM3/2020 

20 nëntor 2020 Statistikat e Mirëqenies Sociale TM3/2020 

20 nëntor 2020 Anketa e Mbeturinave Komunale 2019 

20 nëntor 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Tetor 2020) 

25 nëntor 2020 Kalendari i Botimeve të ASK-së 2021 

DHJETOR 

01 dhjetor 2020 Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve 2019 

03 dhjetor 2020 Rezultatet e Anketës se PRODCOM 2018 

03 dhjetor 2020 Indeksi i Çmimeve të Importit TM3/2020 

04 dhjetor 2020 Statistikat e Hotelerisë TM3/2020 

04 dhjetor 2020 Llogaritë Qeveritare TM3/2020 

07 dhjetor 2020 Indeksi i Çmimeve të Prodhimit TM3/2020 

09 dhjetor 2020 Statistikat e Sportit 2019 

10 dhjetor 2020 Indeksi i Kostos së Ndërtimit TM3/2020 

11 dhjetor 2020 Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit (IHÇK) (Nëntor 2020) 

11 dhjetor 2020 Gratë dhe Burrat 2018/2019 

15 dhjetor 2020 Statistikat Afatshkurtra të Industrisë TM3/2020 

15 dhjetor 2020 Fletëpalosja 

16 dhjetor 2020 Statistikat Afatshkurtra të Tregtisë me Pakicë TM3/2020 

16 dhjetor 2020 Anketa mbi Përdorimin e Teknologjisë Informative dhe të Komunikimit 2020 

17 dhjetor 2020 Anketa e Fuqisë Punëtore TM3/2020 

18 dhjetor 2020 Statisitkat e Investimeve 2019 

22 dhjetor 2020 Shkaqet e Vdekjeve 2018/2019 

22 dhjetor 2020 Anketa e Mbeturinave Industriale 2019 

23 dhjetor 2020 Statistikat e Tregtisë së Jashtme (Nëntor 2020) 

24 dhjetor 2020 BPV me Qasjen e Shpenzimeve dhe Prodhimit TM3/2020 

http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/publikimet/cat_view/36-publikimet-e-pergjithshme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
http://esk.rks-gov.net/tregtia-e-jashtme
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24 dhjetor 2020 Anketa e TIK-ut në Biznese 2019 



 

 

 
 




