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1. Kontakti 

1.1. Organizata kontaktuese: Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK 

1.2. Njësia e organizatës 
kontaktuese: 

Departamenti i Llogarisë Kombëtare 

1.3. Emri i kontaktit: Ilir Mazrekaj 

1.4. Funksioni i personit kontaktues: Zyrtari i Llogarive Qeveritare 

1.5. Adresa e postës e kontaktit: Rruga “Zenel Salihu” nr 4. 10000 Prishtinë, Kosovë 

1.6. Adresa e emailit e kontaktit: Ilir.mazrekaj@rks-gov.net  

1.7. Numri i telefonit i kontaktit: +383 38 200 31138 

1.8. Numri i faksit i kontaktit: +381 38 235 033. Numri i faksit është i përgjithshëm për zyrën. 

2. Përditësimi i meta të dhënave (metadatave) 

2.1. Metadatat e certifikuara për 
herë të fundit: 

22.04.2021 

2.2. Metadatat e postuara për herë 
të fundit: 

Nuk është postuar 

2.3. Metadatat e përditësuara për 
herë të fundit: 

22.04.2021 

3. Paraqitja statistikore 

3.1. Përshkrimi i të dhënave: 

Të ardhurat dhe shpenzimet e qeverisë (Statistikat e Financave të Qeverisë-GFS) 
janë një nga fushat më të rëndësishme të statistikave makro-ekonomike. Gjithashtu, 
si pjesë përbërëse e sistemit të llogarive kombëtare, Sektori i Qeverisë së 
Përgjithshme është një pjesë e rëndësishme e llogarive kombëtare dhe përbërës në 
matjen e Bruto Prodhimit Vendor (GDP) vjetor dhe tremujor në Kosovë. Korniza 
metodologjike për Statistikat e Financave të Qeverisë në Kosovë e përdorur për 
krahasime ndërkombëtare u bazua  
vetëm në parimet dhe përkufizimet e Manualit të Statistikave të Financave Qeveritare 
të Fondit Monetar Ndërkombëtar (GFSM2014). Pasi që ESA 2010 dhe GFSM 2014 
janë të bazuara dhe në përputhje me Sistemin e Llogarive Kombëtare 2008, prodhimi 
i të dhënave në përputhje me ESA 2010, së bashku me një projekt për të përmirësuar 
të dhënat GFSM. Të dhënat e GFS përfshijnë të hyrat dhe shpenzimet e qeverisë në 
nivel lokal dhe qendror. 

3.2. Sistemi i klasifikimit: 

Për llogaritjen e GFS, përdoren klasifikimet e mëposhtme: 
- Klasifikimi i ESA 2010 për sektorët dhe transaksionet institucionale 
- COFOG për konsumimin e qeverisë; 
- Manuali i Statistikave të Financave të Qeverisë (GFSM2014) 
- UNIT për S.13, S.1311, S.1313 
  - Kodi ekonomik shpjegon përshkrimin e transaksionit, 
  - OrgCode përshkruan se cilit institucion i përket transaksioni, 
  - Kodi i funksionit lidhet me COFOG 

3.3. Mbulimi i sektorit: 
Qeveria e Përgjithshme përfshin: Qeverinë Qendrore Buxhetore (S.1311) në Kosovë, 
dhe Sektorin e Pushtetit Lokal në Kosovë 
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3.4. Konceptet dhe përkufizimet 
statistikore: 

Sistemi i Llogarive të Sistemit Evropian (ESA 2010) Sistemi i Llogarive Kombëtare 
(SNA2008) dhe Manuali i Statistikave të Financave të Qeverisë (GFSM2014) 

3.5. Njësia statistikore: 48 subjekte të qeverisjes qendrore dhe 38 komuna të qeverisjes lokale  

3.6. Popullsia statistikore: Departamenti i Thesarit 

3.7. Qarku i referencës: Kosova (niveli kombëtar) 

3.8. Koha e mbulimit: 2008 - publikim 

3.9. Periudha bazë: Nuk aplikohet. 

4. Njësia matëse 

Euro 

5. Periudha e referencës 

Të dhëna vjetore, tremujore 

6. Mandati institucional 

6.1. Aktet juridike dhe marrëveshjet 
e tjera: 

Njësitë statistikore, personat fizikë dhe juridikë, pavarësisht nëse kanë apo jo 
personalitet juridik, janë të detyruar të japin informacion të plotë, të përditësuar dhe të 
vërtetë për  
ASK-në dhe prodhuesit e tjerë të statistikave zyrtare në formën e duhur, në kohë dhe 
pa pagesë, të përcaktuar nga prodhuesi i statistikave zyrtare, i përcaktuar në nenin 2, 
Ligji Nr. 04/L-036 PËR STATISTIKAT ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

6.2. Shkëmbimi i të dhënave: Marrëveshje ose Memorandum Mirëkuptimi në vitin 2006 mes ASK-së dhe Ministrisë 
së Financave  

MoU-SOK0006.pdf

 
 
Eurostat: 
Nuk ka shkëmbim të të dhënave në nivel evropian pasi që Kosova nuk është anëtare 
në Bashkimin Evropian (BE). 

7. Konfidencialiteti (besimi) 

7.1. Konfidencialiteti – rregullat: 

“Agjencia do të sigurojë që të dhënat individuale të mbledhura për qëllime 
statistikore, qofshin të mbledhura nga persona fizikë ose juridikë, ose organe dhe 
organizata të administratës publike (në tekstin e mëtejmë “Respondentët”), të 
trajtohen në mënyrë  
të rreptë konfidenciale dhe të përdoren vetëm për qëllime statistikore. Ligji 04/L-036,  
Neni 34. 
“Të gjithë të anketuarit janë të detyruar, në përputhje me ligjin në fuqi, të 
bashkëpunojnë  
dhe të japin të dhëna statistikore në kohë dhe të saktë për Agjencinë, dhe të  
bashkëpunojnë me Agjencinë për të verifikuar saktësinë e të dhënave të 
grumbulluara.  

Ligji 04/L-036, Neni 21:http://ask.rks-gov.net/media/2024/laë-on-officiial-
statistics.pdf  

7.2. Konfidencialiteti - trajtimi i të 
dhënave: 

Qasja në të dhënat konfidenciale lejohet vetëm për personat të cilët janë përgjegjës 
për prodhimin e statistikave zyrtare deri në atë nivel që këto të dhëna janë të 
nevojshme për prodhimin e statistikave. Neni 37, Ligji Nr. 04/L-036 

http://ask.rks-gov.net/media/2024/law-on-officiial-statistics.pdf
http://ask.rks-gov.net/media/2024/law-on-officiial-statistics.pdf


8. Mënyra e publikimit 

8.1. Kalendari i publikimit: 

ASK publikon çdo vit një kalendar të avancuar të publikimit për të gjithë publikimet e 
veta  
për vitin aktual. Kalendari është publikisht i qasshëm në faqen e internetit të ASK-së 

8.2. Qasja në kalendarin e 
publikimit: 

http://ask.rks-gov.net/ENG/administration/calls-for-tenders/release-calendar  

8.3. Qasja e përdoruesit: 

Politika e përgjithshme e ASK -së është: para publikimit të statistikave, në faqen e 
internetit 
të ASK-së një komunikatë për shtyp është në dispozicion në faqen e internetit për të 
informuar përdoruesit dhe mediat. 
Të gjithë përdoruesit kanë qasje në të dhëna në të njëjtën kohë. 

9. Shpeshtësia e shpërndarjes (diseminimit) 

Çdo vit, çdo tremujor. 

10. Qasshmëria dhe qartësia 

10.1. Komunikatat për shtyp: 
 
Komunikata të reja on-line në kohën e shpërndarjes së të dhënave 

10.2. Publikimet: 
Publikimet, tabelat dhe materiali për njoftimin për shtyp të ASK-së janë gjithmonë të 
disponueshme në tri gjuhë: shqip, anglisht dhe serbisht. 

10.3. Baza e të dhënave në internet: ASK-ja ka bazën e të dhënave online: http://askdata.rks-gov.net/PXËeb/pxëeb/en/askdata    

   10.3.1. Tabelat e të dhënave - 
konsultimet: 

I padisponueshëm. 

10.4. Qasja në mikro-të dhëna: Përdoruesit nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në mikro-të dhënat, por bazuar në ligj, studiuesit 

dhe institucionet mund të kërkojnë qasje përmes ASK-së. 

10.5. Të tjera: Të dhënat e GFS publikohen gjithashtu në Vjetarin Statistikor të ASK -së:http://ask.rks-

gov.net/media/3637/statistical-yearbook-of-the-republic-of-kosovo-2019.pdf  

  10.5.1. Metadata - konsultime: I padisponueshëm. 

10.6. Dokumentacioni për 
metodologjinë: 

Një shpjegim i shkurtër i përkufizimeve, koncepteve kryesore dhe shpjegimeve metodologjike 

për përdoruesit paraqitet në publikimin e të dhënave:https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-

agency-of-statistics/economy/national-accounts-gdp   

 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-

bc64-40e5-bd40-d17df0c69334  

  10.6.1. Plotësia e të dhënave meta 
- norma: 

Shkalla e plotësisë së meta të dhënave është 76%. 

10.7. Dokumentacioni i cilësisë: SIMS (linku për raportin do të shtohet) 

11. Menaxhimi i cilësisë 

11.1. Sigurimi i cilësisë:  Kodi i Praktikës, GSBPM 

11.2. Vlerësimi i cilësisë: 
Vlerësimi i cilësisë bëhet në fund të përsëritjes së procesit të GSBPM si pjesë e fazës 
përfundimtare të vlerësimit. 

12. Rëndësia 

12.1. Nevojat e përdoruesit: 

Qeveria, Ministria e Financave (MF), Banka Qendrore e Kosovës (BQK), Organizatat 
Joqeveritare (OJQ) – i përdorin për marrjen e vendimeve, Universiteti, studentët në 
gradën Master dhe Doktoraturë për qëllime kërkimore), Ambasada, FMN, Eurostat 
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dhe përdorues  
të tjerë ndërkombëtarë 

12.2. Kënaqshmëria e përdoruesit: 

"Një nga elementët kryesorë për të siguruar cilësinë e të dhënave statistikore është 
matja e kënaqësisë së përdoruesve. Anketa synon të mbledhë informacion të plotë 
mbi nevojat dhe kërkesat e përdoruesve për të dhënat statistikore zyrtare. Pyetësori 
përmban… pyetje dhe përfshin tema të ndryshme: grupet e përdoruesve të të 
dhënave, gjinia dhe arsimimi, shpeshtësia e përdorimit të të dhënave statistikore, 
mënyra e marrjes së informacionit si  
dhe qëllimi i përdorimit të të dhënave; përdorimi i uebfaqes së ASK -së, qasja në 
uebfaqe  
si dhe Kalendari i Publikimeve, vlerësimi i cilësisë së përgjithshme të të dhënave, 
besueshmëria dhe cilësia e përgjithshme e të dhënave statistikore, krahasueshmëria 
përgjatë kohës, kontaktet me punonjësit e ASK-së, komunikimi me stafin dhe 
shërbimet  
nga ASK-ja. Në fund, përdoruesit kanë pasur mundësinë të japin komente shtesë për 
përmirësimin e statistikave. 
Informacione më të hollësishme për këtë anketë mund të gjenden në internet: 
http://askvëst01/media/5006/uss-2019.pdf  

12.3. Plotësia: Të dhënat janë të plota dhe të gjitha kërkesat janë plotësuar plotësisht. 

  12.3.1. Plotësia e të dhënave - 
norma për P: 

I padisponueshëm. 

13. Saktësia dhe besueshmëria 

13.1. Saktësia e përgjithshme: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

13.2. Gabimi i marrjes së mostrës: Nuk aplikohet. 

  13.2.1. Gabimet e marrjes së 
mostrave - treguesit për P: 

Nuk aplikohet. 

13.3. Gabimi jo-i-mostrës: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

  13.3.1. Gabimi i mbulimit: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

    13.3.1.1. Mbulimi i tepërt - norma: Nuk aplikohet. 

    13.3.1.2. Njësitë e zakonshme - 
proporcioni: 

Nuk aplikohet. 

13.3.2. Gabimi në matje: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

13.3.3. Gabimi i mos-përgjigjes: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

   13.3.3.1. Mos-përgjigja e njësisë – 
norma për P: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
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ligjit. 

   13.3.3.2. Mos-përgjigja e artikullit - 
norma për P: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

13.3.4. Gabimi në përpunim: 

Të dhënat janë marrë nga baza e të dhënave të thesarit dhe nuk ka çështje të 
cilësisë,  
pasi të gjitha institucionet qeveritare duhet të raportojnë në mënyrë korrekte sipas 
ligjit. 

13.3.5. Gabimi në supozimin e 
modelit: 

Nuk aplikohet. 

14. Afati kohor dhe përpikmëria 

14.1. Afati kohor: 
Të dhënat vjetore të GFS publikohen në T+ 6 muaj, 
GFS tremujore publikohet T+ 90 ditë pas tremujorit referues 

  14.1.1. Vonesa kohore - rezultatet 
e para për P: 

I padisponueshëm. 

  14.1.2. Vonesa kohore - rezultati 
përfundimtar për P: 

T+ 6 muaj 
T + 90 ditë 

14.2. Përpikëria: Pa vonesë. 

  14.2.1. Përpikëria - shpërndarja 
dhe publikimi për P: 

100% dorëzuar në kohë 

15. Krahasueshmëria dhe koherenca 

15.1. Krahasueshmëria - 
gjeografike: 

Statistikat i referohen vetëm nivelit kombëtar, por në përgjithësi janë të 
krahasueshme me vendet për shkak të metodologjisë së tij 

   15.1.1. Asimetria për statistikat e 
rrjedhave të pasqyrave - koeficienti: 

I padisponueshëm. 

15.2. Krahasueshmëria – përgjatë 
kohës: 

Të dhënat për seritë kohore ruajnë qëndrueshmërinë. Nuk ka pushim (ndërprerje) në  
seritë kohore. 

   15.2.1. Gjatësia e serive kohore të 
krahasueshme për P: 

I padisponueshem. 

15.3. Koherenca – midis-fushave: Koherente në të gjitha fushat duke përdorur standarde dhe klasifikime. 

   15.3.1. Koherenca - statistikat 
nënvjetore dhe vjetore: 

Koherente në periudha të ndryshme. 

   15.3.2. Koherenca - Llogaritë 
Kombëtare: 

Koherente me Llogaritë Kombëtare. 

15.4. Koherenca - e brendshme: 

Koherente nga brenda. Konsistenca e brendshme e të dhënave kontrollohet para se 
të finalizohet. Gjithashtu kontrollohen lidhjet midis variablave dhe koherencës në 
seritë e tyre. 

16. Kostoja dhe barra  

Not available 

17. Rishikimi i të dhënave 

17.1. Rishikimi i të dhënave - 
rregulli: 

Nuk ka rregull rishikimi në ASK. 

17.2. Rishikimi i të dhënave - 
praktikë: 

Rishikimet kryhen sa herë që burimet e të dhënave rishikohen, metodologjia 
përmirësohet ose burimet e reja të të dhënave janë në dispozicion 

   17.2.1. Rishikimi i të dhënave - 
madhësia mesatare për P 

I padisponueshëm. 



18. Përpunimi statistikor 

18.1. Të dhënat burimore: 

Në Kosovë, Qeveria operon një Llogari të Vetme Thesari (STA) e cila regjistron të 
gjitha të hyrat dhe shpenzimet nga të gjitha organizatat buxhetore Qendrore dhe 
Lokale në bazë të parave të gatshme. 
STA është burimi kryesor i të dhënave për GFS dhe ndërton të dhëna vjetore dhe 
tremujore nga i njëjti sistem mujor. ASK i merr këto të dhëna drejtpërdrejt nga 
Ministria e Financave (MF) e cila i merr të dhënat nga departamenti i thesarit. Të 
dhënat e ofruara janë shumë të detajuara me një seri të dhënash për secilin kod 
transaksioni të STA. Çdo kod transaksioni brenda STA gjithashtu përfshin një kolonë 
e cila pasqyron kodet ekonomike dhe  
funksionale (në përputhje me GFSM) dhe kodet institucionale dhe të burimeve, si dhe 
përshkrimin për secilin transaksion ekonomik. STA ndahet sipas nivelit qendror dhe 
lokal të qeverisjes dhe tregon debitë dhe kreditë. Për të ardhurat, e gjithë TVSH-ja 
dhe taksat mbi detyrimet dhe importet merren nga Qeveria Qendrore. Taksat e tjera 
merren nga Qeveria Qendrore dhe Pushteti Lokal. Këto të dhëna sigurohen nga 
burimet administrative dhe përfshihen brenda STA. 

18.2. Shpeshtësia e mbledhjes së të 
dhënave: 

Çdo vit dhe çdo tremujor. 

18.3. Mbledhja e të dhënave: 
Për mbledhjen e të dhënave, përdoren disa metoda: përmes postës elektronike, 
uebfaqes dhe USB 

18.4. Vlefshmëria e të dhënave: 

Pas grumbullimit të të dhënave, bëhet kontrolli logjik dhe gjithashtu të dhënat 
krahasohen 
me periudhën e mëparshme 

18.5. Përpilimi i të dhënave: 
Variablat dhe agregatet e reja llogariten dhe statistikat bëhen në bazë të të dhënave  
hyrëse nga thesari. 

  18.5.1. Imputimi – norma: Nuk aplikohet. 

18.6. Rregullimi (përshtatjet): Nuk aplikohet. 

  18.6.1. Rregullimi sezonal: Nuk aplikohet. 

19. Komenti 

  

 


