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Prishtinë,11.05.2022: Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka përgatitur publikimin e rezultateve të 
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1   Tregtia me pakicë 

1.1. Struktura e qarkullimit në sektorin e tregtisë me pakicë për muajin Shkurt 2022 

 

Në muajin Shkurt 2022  struktura e qarkullimit ishte : Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 

37.62%; Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në dyqane të specializuara 4.2%; 

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 26.2%; Tregtia me pakicë e 

pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të specializuara 0.95%; Tregtia me pakicë e pajisjeve 

të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara 15.69%; Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të 

argëtimit, në dyqane të specializuara 0.82%; Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të 

specializuara 13.58%; Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 0.16% dhe Tregtia me pakicë jo 

në dyqane,tezga dhe stande ( Përmes postës apo internetit) 0.78%.     

    

        

    

        

1.2. Struktura e numrit të punësuarve për muajin Shkurt 2022  

 

Në muajin Shkurt 2022  struktura e të punësuarve sipas aktivitetit ekonomik ishte : Tregtia me pakicë 

në dyqane jo të specializuara 36.98%; Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, 

në dyqane të specializuara 4.27%; Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të 

specializuar 10.65%; Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane të 

specializuara 1.3%; Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të specializuara 23.1%; 

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të specializuara 1.35%; Tregtia me 

pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 21.58%; Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga 

ose tregje 0.41% dhe Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (Përmes Postës apo Internetit) 

0.37%.     
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 Indeksi i vëllimit të qarkullimit dhe numrit të të punësuarve 

 
Tab. 1: Indeksi i qarkullimit në sektorin e tregtisë me  pakicë për muajin Shkurt 2022 në 
raport me (2020=100) 
 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 2020 02.2022
02.2022        /  

2020

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 100,00 98,01 -1,99%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara
100,00 106,90 6,90%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 100,00 129,30 29,30%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane 

të specializuara
100,00 102,89 2,89%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara
100,00 107,03 7,03%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara
100,00 119,52 19,52%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 100,00 109,53 9,53%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 100,00 94,64 -5,36%

Tregtia me pakicë jo në dyqane,tezga dhe stande ( Përmes postës apo 

internetit)
100,00 90,30 -9,70%

 
 
 
Fig. 1: Struktura e qarrkullimit në sektorin e tregtisë me  pakicë  për muajin Shkurt 2022 
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  Tab. 1a:  Ndryshimi i indeksit të numrit të qarkullimit nga aktiviteti tregtisë për  
   periudhën Shkurt (2022 ) - Shkurt (2021).                       

 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 02.2021 02.2022
02.2022  /   

02.2021

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 89,40 98,01 9,64%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara 92,36 106,90 15,75%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 87,52 129,30 47,74%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane 

të specializuara 112,44 102,89 -8,49%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara 89,13 107,03 20,08%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara 109,07 119,52 9,58%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 107,24 109,53 2,13%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 65,86 94,64 43,71%

Tregtia me pakicë jo në dyqane,tezga dhe stande ( Përmes postës apo 

internetit) 89,30 90,30 1,12%  
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Indeksi numrit të të punësuarve 

 
Tab. 2:  Indeksi i numrit të punësuarve në sektorin e tregtisë me pakicë për Shkurt në 
raport me (2020=100)    
 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 2020 02.2022
02.2022        /  

2020

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 100,00 101,34 1,34%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara
100,00 119,65 19,65%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 100,00 105,81 5,81%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane 

të specializuara
100,00 108,80 8,80%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara
100,00 113,74 13,74%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara
100,00 123,96 23,96%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 100,00 113,51 13,51%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 100,00 92,35 -7,65%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (Përmes Postës apo 

Internetit)
100,00 136,55 36,55%

 
 

 
Fig. 2: Struktura të punësuarve në sektorin e tregtisë me pakicë për muajin Shkurt 2022 
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Tab. 2a:  Tab. 2:  Ndryshimi i indeksit të numrit të të punësuarve nga aktiviteti tregtisë 
 për periudhën Shkurt (2022 ) - Shkurt (2021).                       

 

Aktivitetet ekonomike sipas NACE Rev-2 02.2021 02.2022
02.2022  /   

02.2021

Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara 103,65 101,34 -2,23%

Tregtia me pakicë e produkteve ushqimore, pijeve dhe duhanit, në 

dyqane të specializuara 126,44 119,65 -5,36%

Tregtia me pakicë e karburantit për automjete, në dyqane të specializuar 103,96 105,81 1,78%

Tregtia me pakicë e pajisjeve informatike dhe të komunikimit, në dyqane 

të specializuara 135,54 108,80 -19,73%

Tregtia me pakicë e pajisjeve të tjera shtëpiake në dyqane të 

specializuara 111,09 113,74 2,38%

Tregtia me pakicë e mallrave kulturore dhe të argëtimit, në dyqane të 

specializuara 119,07 123,96 4,11%

Tregtia me pakicë e mallrave të tjerë në dyqane të specializuara 117,43 113,51 -3,34%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje 154,28 92,35 -40,14%

Tregtia me pakicë jo në dyqane, tezga ose tregje (Përmes Postës apo 

Internetit) 154,63 136,55 -11,70%  
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o Adresa: AGENCIJA ZA  STATISTIKU KOSOVA      
o Ul. ”Zenel Salihu”, br. 4, 10000  Priština 
o Telefon:  +381 (0) 38  200  31 129 
o Izvršni Direktor: +381 (0) 38 200  31 112 
o Fax:       +381 (0) 38 235 033 
o E-mail:         infoask@rks-gov.net 
o Web-stranica:     http://ask.rks-gov.net 
o © : Agencija za Statistiku Kosova,  
o Reprodukcija je dozvoljena pod uslovom da se navede izvor. 
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