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Censi i Popullsisë dhe 
Banesave 2020 

• Do të bazohet dhe do të 

jetë konform 

rekomandimeve 

ndërkombëtare dhe 

rregulloreve të Bashkimit 

Evropian  

 

• Do të mbledhë informacion 

për të gjitha temat kryesore 

(core topics) të përfshira në 

rekomandimet e Eurostat-it 

dhe OKB-së  

 
2 



Klasifikimi i 
temave/çështjeve 

Sipas rekomandimeve të Eurostat-it dhe OKB pyetjet 

janë të ndara në dy grupe të mëdha: 

 

Pyetje thelbësore (core topic) 

Pyetje me interes të përbashkët dhe janë të 

nevojshme për krahasime statistikore në nivel 

ndërkombëtar. 

 

Pyetje jo thelbësore (non – core topic) 

Pyetje opsionale, të cilat janë të nevojshme në varësi 

të situatës dhe kërkesave specifike të vendit. 
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Pyetësori i Censit 2020 
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o Pyetësori i Ndërtesës 

o Pyetësori i Banesës 

o Pyetësori i Njësisë Ekonomike Familjare 

o Listat  

o Pyetjet për Bujqësinë 

o Pyetësori Individual 

 



Përkufizime 

Një ndërtesë përcaktohet si një strukturë e pavarur, që përmban një ose 

më shumë banesa, dhoma ose hapësira të tjera, e mbuluar nga një çati 

dhe e rrethuar me mure të jashtme ose mure ndarëse që zgjaten nga 

themelet deri në çati, e dizenjuar për qëllime banimi, bujqësore, 

tregëtie, industriale, kulturore ose për sigurim shërbimesh. Një ndërtesë 

mund të jetë një shtëpi e veçuar, një pallat, një fabrikë, dyqan, 

magazinë, garazh, etj. 

 

Një banesë është një njësi e ndarë dhe e pavarur për qëllime banimi 

nga një njësi ekonomike familjare, ose një njësi e ndërtuar jo për qëllime 

banimi, por e përdorur si banesë e zakonshme nga një njësi ekonomike 

familjare. Kjo përfshin a) banesat e zakonshme dhe b) banesat jo të 

zakonshme.  
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Përkufizime 

Banesë e zakonshme 

• Një banesë e zakonshme përcaktohet si një dhomë e pavarur ose bashkësi 

dhomash dhe aksesorët e tyre (si psh. hollet, korridorët) në një ndërtesë të 

qëndrueshme ose strukturë e ndarë, që është ndërtuar, rindërtuar ose 

shndërruar, e dizenjuar për banim gjatë gjithë vitit. Shtëpitë ose 

apartamentet janë një shembull për këto banesa.  

 

Banesë jo e zakonshme 

• Disa njësi banimi që nuk bien plotësisht në kategorinë e “banesave të 

zakonshme”, pasi ato mund të jenë të lëvizshme, gjysmë të lëvizshme, të 

improvizuara, ose që nuk janë të dizenjuara për banim njerëzor të 

qëndrueshëm, por që pavarësisht këtyre po përdoren për banim gjatë 

përditësimit. 

 

Ndërtesë jo për banim 

• Është çdo ndërtesë që nuk është planifikuar për banim, por e ndërtuar ose 

e përshtatur kryesisht për dyqane, zyra, banka, ose për qëllime të ngjashme 

si industri apo fabrika. 
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Ndërtesa – Ver I 
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Ndërtesa – Ver II 

8 



Banesa 
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Banesa  
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Ndërtesat dhe Banesat  

2011 

Karakteristikat e Ndërtesave dhe Banesave 

 

1. Banesat sipas llojit të ndërtesës 

2. Banesat sipas numrit të kateve në ndërtesë 

3. Prania e ashensorit funksional në ndërtesë 

4. Banesat sipas vitit/periudhës së ndërtimit të 

ndërtesës 
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Banesat 2011 

Kushtet e banimit dhe të jetesës 

 
1. Sistemi i furnizimit me ujë 

2. Sistemi i kanalizimeve 

3. Lloji kryesor i ngrohjes 

4. Numri i dhomave 

5. Pajisjet afatgjata 

6. Sipërfaqja e banimit 

7. Kushtet e banesës 
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Faleminderit! 
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