
MODELI PËR DOKUMENTIMIN E PROCESEVE TË PUNËS STATISTIKORE 
GSBPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN) 

 

 

Divizioni i Statistikave të Ndërmarrjeve  
 

 

 

 

 

Përditësimi i fundit: qershor 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELI PËR DOKUMENTIMIN E PROCESEVE TË PUNËS STATISTIKORE 
GSBPM 

 

 

2 

 

 

1. Identifikimi i nevojave  

 

1.1 Identifikimi i nevojave 

  

Statistikat strukturore të ndërmarrjeve mbulojnë aktivitetet që zhvillohen në industri, ne 

ndërtim, tregti dhe shërbime (me disa përjashtime), që paraqiten nën Nomenklaturën e 

Aktiviteteve Ekonomike, NACE Rev.2. Ato përshkruajnë strukturën ekonomike-financiare të 

ndërmarrjeve në nivel të vendit, sipas degëve të ekonomisë dhe sipas madhësisë së 

ndërmarrjeve. 

Një numër i madh i variablave sigurohet përmes kryerjes së anketimi të ndërmarrjeve në baza 

vjetore (ASN) dhe shprehen në vlerë monetare (ose numerike), siç është Numri i Punonjësve. 

Statistikat e ASN bazohen në: 

• Ligjin nr. 04 / L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës,  

http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf  

 

Prioritetet përcaktohen sipas Rregullores së Këshillit (KE, Euratom) nr. 58/97, 20 dhjetor 

1996, i ndryshuar me Rregulloren e Këshillit nr. 295/2008 për Statistikat Strukturore të 

Biznesit. 

  

 

1.2 Konsultimi dhe konfirmimi i nevojave 

 

Çdo vit, grupi i punës që shqyrton pyetësorët dhe, varësisht nga nevojat e sektorëve, 

divizioneve ose departamenteve brenda ASK-së dhe përdoruesve të tjerë, jep sugjerime për 

përmirësimin ose ndryshimin e pyetësorëve. 

Bazuar në planifikimin e madhësisë së mostrës, planifikohen burimet financiare, materialet 

dhe nevojat për: 

- Regjistruesit / intervistuesit 

- Mbikëqyrësit 

- Operatorët e futjes së të dhënave 

 

 

 

1.3 Kontrollimi nëse të dhënat janë në dispozicion  

 

Mbledhja e të dhënave kryhet me intervistë të drejtpërdrejtë nga regjistruesit në ndërmarrjet e 

anketuara. 

Krahas të dhënave të mbledhura nga anketa, sektori i Statistikave të Ndërmarrjeve analizon 

dhe përdor burime të ndryshme administrative. 

 

1.4 Hartimi i draftit të projektit 

 

Në fund të çdo viti (në dhjetor), plani për aktivitetin për secilën fazë / fazë të vrojtimit / të 

anketës përgatitet sipas GSBPM. Ky plan përmban informacione në lidhje me: 

 

- Personat përgjegjës; 

- Sektorin përgjegjës; 

- Departamentin përgjegjës; 

- Data e fillimit dhe e përfundimit të procesit; 

http://ask.rks-gov.net/media/2023/ligji-per-statistikat-zyrtare-te-republikes-se-kosoves.pdf
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- Rreziku i mosrealizimit të procesit; 

- Vlerësimi i kostove dhe i përfitimeve si dhe kufizimet e jashtme (p.sh. parashikimet për 

stafin mbështetës). 

- Vlerësimi i kostove dhe i përfitimeve, si dhe kufizimet e jashtme (p.sh. parashikimet për 

stafin mbështetës dhe shtypjen, printimin). 

 

2. Dizajnimi  

 

2.1 Prodhimi i dizajnimit ose i projektimit  

 

Rezultati i ASN-së dokumentohet në të dhënat meta të SBS në faqen e internetit të ASK-së: 

http://ask.rks-gov.net/en/ekonomi/anketa-strukturore-e-ndermarrjeve-asn/anketa-strukturore-

e-ndermarrjeve-asn/metadata/ (Metadata). 

Rezultatet përfundimtare publikohen 11 muaj dhe 4 ditë pas periudhës referuese. Në rast të 

vonesave, specifikohet data e publikimit të ardhshëm dhe shpjegimi i arsyeve të vonesave. 

Të dhënat e publikuara përmbajnë informacione, si: 

- Numri i ndërmarrjeve 

- Numri i punonjesve 

- Paga mesatare sipas sektorëve ekonomik 

- Investimet 

- Qarkullimi dhe kostot 

Metodologjia e cila zbatohet: Korniza e mostrës përbëhet nga një listë e ndërmarrjeve të cilat 

janë aktive, që mbahen në Zyrën e Statistikave e cila funksionon brenda ASK-së. Sipas 

metodologjisë së përdorur në statistika, ndërmarrje aktive konsiderohen vetëm ato ndërmarrje 

që kanë deklaruar një nga taksat ose kanë deklaruar ndonjë punonjës gjatë vitit referues. 

Mostra është nxjerrë duke përdorur përzgjedhje të rastësishme të ndërmarrjeve për secilën 

klasë të Nomenklaturës së Aktiviteteve Ekonomike me qëllim që të përfshihet nivel sa më i 

lartë i qarkullimit në të gjitha aktivitetet ekonomike. 

Mbledhja e të dhënave: Pyetësori në letër, intervistë direkte me të anketuarit. 

Proceset e punës statistikore: Sipas modelit GSBPM. 

 

 

2.2 Përshkrimi i variablave 

 

Ndërmarrja është kombinimi më i vogël i personit juridik me njësinë prodhuese të 

produkteve ose shërbimeve e cila ka pavarësi në vendimmarrje, veçanërisht për përdorimin e 

burimeve të saj materiale dhe monetare. Një ndërmarrje mund të kryejë një ose më shumë 

aktivitete ekonomike. 

Ndërmarrje aktive - konsiderohen vetëm ato ndërmarrje që kanë deklaruar një nga taksat 

ose ndonjë punonjës për vitin referues. 

Vlera e qarkullimit përfshin shumat e faturuara nga ndërmarrja gjatë periudhës së 

referencës dhe korrespondon me shitjet në treg të mallrave dhe shërbimeve të ofruara për të 

tjerët. 

Shpenzimet ose blerjet përfaqësojnë shumën ose shumën totale të blerjeve të bëra nga 

ndërmarrja për qëllime biznesi brenda vitit kalendarik. 

 

 

2.3 Hartimi i grumbullimit të të dhënave  

 

Në këtë proces vendosen të gjitha modelet që përdoren në procesin e grumbullimit të të 

http://ask.rks-gov.net/en/ekonomi/anketa-strukturore-e-ndermarrjeve-asn/anketa-strukturore-e-ndermarrjeve-asn/metadata/
http://ask.rks-gov.net/en/ekonomi/anketa-strukturore-e-ndermarrjeve-asn/anketa-strukturore-e-ndermarrjeve-asn/metadata/
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dhënave, siç janë: 

• Metoda e mbledhjes së të dhënave PAPI (pyetësorë) 

• Udhëzuesi për intervistuesit 

• Modeli i mospërgjigjeve 

• Autorizimi dhe kartela e identifikimit për intervistuesit 

• Shpërndarja sipas rajoneve, pyetësorët dhe regjistruesit 

 

Nëse ndonjë nga dokumentet përditësohet ose modifikohet, vendimi merret me pëlqimin e 

grupit të punës të krijuar për këtë qëllim. 

 

 

2.4 Korniza e mostrës dhe dizajnimi 

 

Publikimi "Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve, 2017" përshkruan 

metodologjinë për përcaktimin e madhësisë, shpërndarjes, nxjerrjes së mostrave dhe 

procedurave për vlerësimin e rezultateve. 

Në fund të çdo viti vendoset për mostrën për vitin që vjen që do të përdoret për planifikimin 

e anketës për fazat e mëposhtme. 

Në fund të çdo viti, madhësia e mostrës përcaktohet për vitin e ardhshëm për t'u përdorur për 

planifikimin e anketimit në fazat e ardhshme. 

 

 

2.5 Përpunimi dhe analiza e dizajnit  

 

Në këtë fazë, përkufizohen rutinat për kodimin, redaktimin, llogaritjen (imputimin ose 

zëvendësimin me vlera), vlerësimin e të dhënave, dhe vlerësimin dhe finalizimin e grupeve të 

të dhënave. 

 

Në procesin e imputimit dhe redaktimit, kryhen hapat e mëposhtëm: 

• Kodifikimi i përshkrimit të aktivitetit bëhet në bazë të Nomenklaturës së Aktiviteteve 

Ekonomike (NACE rev.2). 

• Kontrolli fizik i pyetësorit (verifikimi i plotësimit të pyetësorëve); 

• Kontrolli logjik i pyetësorëve; 

• Pas futjes së të dhënave, gabimet dhe mospërputhjet regjistrohen dhe korrigjohen gjatë 

redaktimit; 

• Mospërgjigja dhe mungesa e informacionit duhet të zbatohet; 

• Të dhënat e grumbulluara krahasohen për sa i përket koherencës së brendshme, burimeve 

administrative ose anketave të tjera ekonomike që ASK i kryen si anketa tremujore të 

ndërmarrjeve duke garantuar produkt përfundimtar cilësor; 

 

Në procesin e vlerësimit dhe përmbylljes së dosjeve, ndiqen këto procese: 

• Rezultatet e të dhënave të plota dhe të redaktuara më pas përdoren për fazën e peshimit dhe 

ripeshimit; 

• Të dhënat e grumbulluara mund të krahasohen me të dhënat nga burimet e tjera të përfshira; 

• Kontrollimi dhe bashkimi i dosjeve për përgatitjen përfundimtare të dosjeve; 

• Bëhen para-konsultimet në lidhje me treguesit e publikuar; 

• Tabelat përgatiten sipas aktiviteteve kryesore të klasifikimit NACE Rev.2; 

• Treguesit vlerësohen në nivel mikro dhe makro; 

• Publikimi i tyre kryhet në nivel makro me qëllim ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave. 
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2.6 Dizajnimi i sistemeve të prodhimit dhe rrjedhës së punës  

 

Në fund të çdo viti (në dhjetor) përgatitet plani i aktiviteteve dhe grafikët e punës për secilën 

fazë të anketës sipas GSBPM.  

 

3. Ndërtimi 

 

3.1 Ndërtimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave  

 

Mjeti i grumbullimit të të dhënave është intervista e drejtpërdrejtë me pyetësorë në letër. 

Përgatitja e pyetësorit përfshihet në këtë proces. 

Departamenti i TI i pasqyron të gjitha ndryshimet në programin e futjes së të dhënave, pasi 

që metoda e mbledhjes së të dhënave zbatohet me metodën PAPI - me pyetësor në letër. 

 

 

3.2 Ndërtimi dhe testimi i mbështetjes së TI në përpunimin e të dhënave 

 

Përfshin aktivitetet për ndërtimin dhe testimin e mbështetjes së TI-së të cilat janë të 

nevojshme për aktivitete të ndryshme të përpunimit dhe analizës së të dhënave, të 

përshkruara në nën-procesin 2.5 "Dizajnimi i përpunimit dhe analiza". Përfshin ndërtimin 

dhe testimin e zgjidhjeve të informatikës për integrimin e të dhënave, për modifikimin 

manual dhe automatik të të dhënave pas redaktimit, për llogaritjen e peshave, agregateve, etj. 

 

 

3.3 Ndërtimi i diseminimit / shpërndarjes 

 

Materialet për publikim janë të specifikuara në pikën 2.1 dhe përfshijnë informacionin në 

lidhje me: 

- Numri i ndërmarrjeve 

- Numri i punonjesve 

- Paga mesatare sipas sektorëve ekonomik 

- Investimet 

- Qarkullimi dhe kostot 

 

Të dhënat e ASN nuk publikohen në nivel mikro si rezultat i konfidencialitetit. 

Të dhënat paraqiten në formë të grumbulluar dhe ato janë i vetmi lloj i të dhënave që i 

ofrohen përdoruesve të jashtëm. 

Megjithëse mikro-të dhënat nuk publikohen, ato mund të jenë të arritshme sipas Ligjit Nr. 04 

/ L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

 

 

3.4 Konfigurimi i rrjedhës së punës  

 

Materialet dhe dizajni i planit të punës për ASN është i përcaktuar në pikën 2.6. 

 

 

3.5 Testimi i procesit statistikor   
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Testimi i mjetit për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave (pyetësorët dhe programi i futjes 

së të dhënave) bëhet në mënyrë të vazhdueshme pasi aktiviteti është aktivitet i vazhdueshëm. 

 

 

3.6 Finalizimi i sistemit të prodhimit statistikor 

 

Përfshin prodhimin e dokumentacionit teknik që ofron mbështetjen kompjuterike për 

grumbullimin (zhvilluar në nën-procesin 3.1), përpunimin (zhvilluar në nën-procesin 3.2) dhe 

shpërndarjen (zhvilluar në nën-procesin 3.3) e të dhënave. 

 

4. Mbledhja 

 

4.1 Krijimi i kornizës dhe përzgjedhja e mostrës 

 

Statistikat përfshijnë të gjitha ndërmarrjet aktive në Kosovë. Korniza e mostrës përbëhet nga 

një listë e ndërmarrjeve aktive të mbajtura në Regjistrin Statistikor të Bizneseve (RSB) i cili 

funksionon brenda ASK-së. Sipas metodologjisë që përdoret në statistika, ndërmarrje aktive 

konsiderohen vetëm ato që kanë deklaruar një nga taksat ose kanë deklaruar ndonjë punonjës 

gjatë vitit referues. 

Mostra është nxjerrë duke përdorur përzgjedhjen e rastësishme të ndërmarrjeve për secilën 

klasë të Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike që përfshin nivelin më të lartë të 

qarkullimit për të gjitha aktivitetet ekonomike. 

 

4.2 Caktimi i mbledhjes së të dhënave 

 

Ndërtimi i procesit të mbledhjes së të dhënave përfshin përgatitjen për mbledhjen e të 

dhënave që përfshin planifikimin e procesit, përgatitjen për monitorimin e tyre, zhvillimin 

dhe testimin e programit, dhe trajnimin e regjistruesve / kontrolluesve dhe operatorëve të 

futjes së të dhënave të përfshirë në proces. 

 

Gjatë procesit të testimit të pyetësorit, Sektori i kushton vëmendje mënyrës së plotësimit të 

pyetësorëve ose seksioneve të veçanta ku do t'i kushtohet vëmendje ose kujdes. Për këtë 

arsye përgatitet materiali i bashkëngjitur “UDHËZIME SI TË PLOTËSOHET 

PYETËSORI”. 

 

 

 

4.3 Mbledhja e të dhënave 

 

Të dhënat mbledhen në baza vjetore. Të dhënat e ASN mbledhen përmes intervistës ballë për 

ballë me pyetësorë në letër. 

Në procesin e mbledhjes së të dhënave, regjistrohet gjithçka që raportohet nga ndërmarrjet. 

Nëse ka ndonjë pasiguri, ndërmarrja ri-kontaktohet. Në rast të refuzimit për të marrë pjesë, 

një letër zyrtare e nënshkruar nga drejtuesi i institucionit i dërgohet ndërmarrjes. 

Intervistuesit e përfshirë në këtë proces duhet të jenë komunikues dhe shumë të qartë në 

lidhje me objektivin dhe informacionin që kërkohet nga anketa. Intervistuesit duhet të 

njoftojnë ndërmarrjen e intervistuar për ligjin e konfidencialitetit i cili mbron të dhënat e tyre 



MODELI PËR DOKUMENTIMIN E PROCESEVE TË PUNËS STATISTIKORE 
GSBPM 

 

 

7 

 

që deklarohen për ASK-në dhe se këto të dhëna do të përdoren si të përmbledhura dhe vetëm 

për qëllime statistikore. 

 

 

4.4 Përfundimi i mbledhjes së të dhënave 

 

Mbikëqyrësit përgjegjës dhe zyrtarët e lartë duhet të kontrollojnë pyetësorët për gabime 

logjike ose matematikore të anketave të kryera për të cilat ata janë përgjegjës, brenda afateve 

të përcaktuara në kalendarin e aktiviteteve. 

Pas mbledhjes së pyetësorëve të kontrolluar, kryhet procesi i futjes së të dhënave. 

 

 

5. Procesi 

 

5.1 Integrimi i të dhënave 

 

Integrimi i të dhënave kryhet pasi të ketë përfunduar procesi i futjes së të dhënave.  

 

 

5.2 Klasifikimi dhe kodimi 

 

Klasifikimi dhe kodifikimi i aktiviteteve ekonomike kryhet në përputhje me Nomenklaturën 

e Veprimtarive Ekonomike NVE Rev. 2. 

 

 

5.3 Shqyrtimi dhe vlefshmëria / validimi 

 

Për të rishikuar dhe vlerësuar të dhënat e ASN, ndiqen hapat e mëposhtëm: 

 

1. Analiza e cilësisë së të dhënave 

 

- Kontrolli logjik i të dhënave të anketimit; 

- Krahasimi i të dhënave të serive kohore; 

- Krahasimi i të dhënave me burimet e tjera të të dhënave të disponueshme në ASK. 

 

2. Trajtimi i mospërgjigjeve 

 

Mospërgjigjet konsiderohen: 

- Asnjë kontakt; 

- Refuzimi i plotë; 

- Refuzimet e pjesshme (për variablat ose treguesit specifik). 

 

 

5.4 Editimi dhe imputimi  

 

Në rastet kur mospërgjigja është më e lartë, përdoret metoda e imputimit (zëvendësimit të 

vlerës) në bazë të anketës të mëparshme ose në bazë të të dhënave nga Administrata 

Tatimore. 
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5.5 Nxjerrja e variablave dhe e njësive të reja 

 

Materiali ofron informacion në lidhje me sintaksën "Nxjerrja e variablave të reja". 

 

5.6 Llogaritja e peshave 

 

Të dhënat nga anketa strukturore e ndërmarrjeve peshohen me qëllim që të nxjerren rezultatet 

në nivel të vendit. Peshat llogariten në bazë të numrit të të punësuarve për veprimtarinë e 

caktuar ekonomike.  

 

5.7 Llogaritja e të dhënave të grumbulluara  

 

Të dhënat e grumbulluara kanë informacione për të gjitha variablat që do të përdoren për të 

vlerësuar rezultatet. 

 

5.8 Përfundimi i dosjeve të të dhënave 

 

Përgatitja e dosjeve përfundimtare ndjek të njëjtën procedurë siç shpjegohet në hapin 5.7. 

Dosjet përfundimtare të secilit pyetësor ruhen në server.  

 

 

6. Analiza  

 

6.1 Përgatitja e rezultateve paraprake 

 

Pas përgatitjes së dosjeve përfundimtare, fillon procesi i përgatitjes së rezultateve të ASN-së 

sipas formatit të caktuar për publikim, i cili përmban informacione për: 

 

- Numri i ndërmarrjeve 

- Numri i punonjesve 

- Paga mesatare sipas sektorëve ekonomik 

- Investimet 

- Qarkullimi dhe kostot. 

 

 

6.2 Validimi i të dhënave 

 

Të dhënat e ASN krahasohen me anketat e tjera të kryera në fushën e statistikave të biznesit, 

siç janë anketa e industrisë, anketa e ndërtimit dhe tregtisë. Të dhënat krahasohen edhe me të 

dhënat administrative. 

Gjatë validimit të të dhënave, kontrollohet edhe përputhshmëria e tyre e brendshme, para 

publikimit. Gjithashtu kontrollohen lidhjet midis variablave dhe përputhshmëria në seritë e 

tyre kohore. 

 

 

6.3 Interpretimi dhe shpjegimi i rezultatit  
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Interpretimi dhe shpjegimi i rezultatit është proces që kryhet njëkohësisht me përgatitjen e 

rezultatit fillestar. Së bashku me komunikatën për shtyp, mund të përgatet edhe grupi i 

tabelave që do të dalin ne faqen e internetit, përfshirë formatin PX-Veb, të cilat mund të 

gjenden në faqen e internetit të ASK-së. 

 

 

6.4 Kontrollimi i zbulimit 

 

Në prodhimin e tabelave dhe grafikëve për publikim, stafi kujdeset që të mos identifikojë 

drejtpërdrejt ose tërthorazi njësitë statistikore. Nga të dhënat në nivelin e ASN-së, hiqen të 

gjitha të dhënat demografike të ndërmarrjes, të tilla si emri i ndërmarrjes, emri dhe mbiemri i 

pronarit, data e themelimit të ndërmarrjes dhe adresa. Fillimisht, shtresat që kanë tre ose më 

pak kompani klasifikohen si konfidenciale, si dhe rastet kur përqindja e dy ndërmarrjeve më 

të mëdha tejkalon 75%. Pastaj identifikohen raste të cilat do të çonin në identifikimin indirekt 

të ndërmarrjeve. 

 

6.5 Përfundimi i rezultatit  

 

Përfundimi i rezultateve i referohet të dhënave përfundimtare dhe kontrollit të tekstit nga 

Sektori i cili është përgjegjës, së bashku me Drejtorin e Departamentit, i cili analizon 

përputhjen e të dhënave, vlerësimet e serive kohore dhe trendin. Në të njëjtën kohë, stafi 

përgjegjës siguron që teksti i shkruar dhe tabelat që do të publikohen në faqen zyrtare të 

ASK-së të finalizohen në tri versione gjuhësore: shqip, serbisht dhe anglisht. 

 

7. Publikimi 

 

7.1 Përditësimi i sistemit të rezultatit  

 

Së bashku me publikimin, përgatiten edhe tabela për bazën e të dhënave on-line Pc-Axis. Ky 

nën-proces përfshin proceset e mëposhtme: 

• Formatimi i të dhënave që do të futen në bazën e të dhënave; 

• Ngarkimi i të dhënave në bazën e të dhënave; 

• Marrja e konfirmimit për ngarkimin e të dhënave. 

 

7.2 Prodhimi i produkteve për diseminim 

 

Të gjitha produktet e SBS kalojnë te Sektori i Shpërndarjes ku kryhet procesi i redaktimit dhe 

kontrollit nëse këto produkte plotësojnë standardet e publikimit. 

 

7.3 Menaxhimi i produkteve për diseminim  

 

Informohen grupet e veçanta, siç janë media ose ministritë, si dhe bëhet adresimi për ndonjë 

ndalim të mundshëm para publikimit të rezultateve (publikimit) dhe para se publikimi t’u 

dërgohet abonentëve. 

 

7.4 Promovimi i produkteve për diseminim  

 

Promovimi i produkteve të publikimit të ASN arrihet duke i postuar gjetjet më të 
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rëndësishme në Facebook. Postimet në Facebook bazohen në Kalendarin e Publikimeve të 

ASK-së, i cili përmban datat e publikimit të publikimeve dhe ngjarjeve të tjera statistikore të 

cilat janë të rëndësishme. 

 

7.5 Menaxhimi i mbështetjes së përdoruesit  

 

Aplikimet depozitohen në Departamentin për Komunikim dhe Koordinim, i cili plotësohet 

me Nr. të Protokollit, të dhënat e marrjes së kërkesës, përmbajtja e dosjes, personi i caktuar 

për të ndjekur kërkesën dhe afatet për plotësimin e aplikimit. 

 

8. Vlerësimi  

 

8.1 Mbledhja e inputeve të vlerësimit 

 

Për të vlerësuar cilësinë e anketës dhe për të përcaktuar propozimet për përmirësimin e 

anketës, duhet të merren parasysh: 

- vërejtjet ose komentet e regjistruesve në lidhje me pyetësorët; 

- pyetjet ose kërkesat e përdoruesve të të dhënave të brendshëm ose të jashtëm; 

- rezultatet e analizës së të dhënave të mbledhura nëpërmjet treguesve të cilësisë. 

 

 

8.2 Kryerja e vlerësimit 

 

Vlerësimi i ASN është në përputhje me modelin SIMS për raportimin e cilësisë (struktura e 

integruar e të dhënave meta, versioni 2.0.). Modeli SIMS është në versionet shqip, serbisht 

dhe anglisht, bashkë me materialin shpjegues të secilit koncept: 

 

• Formati SIMS ENG 

• Formati SIMS ALB 

• Formati SIMS SER 

 

(SIMS) është raporti i cilësisë që përmbledh raportet ESMS dhe ESQRS, të orientuara kah 

prodhuesit dhe përdoruesit. Ky version sugjerohet nga EUROSTAT pasi zvogëlon kohën e 

plotësimit nga prodhuesit e statistikave, konceptet plotësohen vetëm në një dokument dhe më 

pas prodhohen ESMS dhe ESQRS. 

ESMS rekomandohet nga Kodi i Praktikës dhe Rregullorja 223/2009 e EUROSTAT-it si 

strukturë e raportit të cilësisë e orientuar kah përdoruesi pasi ky model përmban nivelin bazik 

të informacionit të cilësisë dhe në të njëjtën kohë është i lehtë për t'u kuptuar. 

ESQRS është korniza e raportimit të cilësisë e zhvilluar nga EUROSTAT në vitin 2010, e 

orientuar drejt prodhuesve të statistikave. Këto raporte zakonisht nuk publikohen, por 

përdoren nga zyrat statistikore për të përmirësuar procesin e punës në aktivitetin statistikor. 

 

 

8.3 Prodhimi dhe miratimi i planit të veprimit për përmirësimin e procesit 

 

Bazuar në vlerësimin e rezultateve të anketimit, si dhe në raportin e cilësisë, Sektori 

planifikon një ndryshim, si: përmirësimi i procesit të përgjithshëm. Ndryshimet / 

përmirësimet që mund të aplikohen në vitet në vijim janë: 

 

- Përmirësimi dhe modifikimi i pyetësorit 
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- Përmirësimi dhe modifikimi i kontrolleve logjike në programin e futjes së të dhënave 

- Ndryshimi dhe modifikimi i procesit të të dhënave (i referohet rregullave për kontrollin 

logjik të procesit të imputimit dhe redaktimit). 

 

 


