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 Rreth Industrisë në Fokus  
 
“Industritë në fokus” është një botim i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) i cili 
synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre kryesore në 
ushtrimin e të bërit biznes në vend, mundësitë për rritje dhe kontribut për zhvillim ekonomik në vend. 
Ky është edicioni i parë i Industry Spotlight, i cili përqendrohet në industrinë e hotelerisë. 
 
 
Përmbledhje e Industrisë së Hotelerisë në Kosovë 
Industria e hotelerisë është pjesë e industrisë së shërbimeve, kryesisht lidhur me aktivitetin e 
akomodimit. Në vendet në zhvillim si Kosova, kjo industri ka potencialin të jetë një kontribues i 
rëndësishëm në krijimin e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, duke marrë parasysh pozicionin e 
favorshëm gjeografik dhe klimën e vendit, dhe potencialin për të qenë një destinacion tërheqës turistik. 
Me zhvillimin e industrisë së hotelerisë, numri i vendeve të punës të siguruara nga industria mund të 
rritet, duke siguruar kështu një efekt shumëzues lokal, i cili në fakt do të rriste prirjen për të konsumuar, 
kërkesën e përgjithshme, dhe nga ana tjetër, të ardhurat e shtetit. Sidoqoftë, është e nevojshme që rritja 
e kësaj industrie të mbështetet shumë nga shteti, përmes krijimit të politikave mbështetëse dhe zbatimit 
të legjislacionit përkatës, i cili do t'i mundësonte sektorit arritjen e potencialit të tij maksimal, si dhe 
ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë që do të tërheqin një rritje të numrit të vizitorëve dhe turistëve. 
Sipas të dhënave më të fundit të siguruara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), përkatësisht në 
TM3 të vitit 2020, industria është relativisht e vogël, me një total prej 490 njësish akomoduese, siç 
vërehet në tabelën më poshtë. Është për t’u theksuar; megjithatë, që me një ekonomi të madhe informale 
të pranishme në vend, këto të dhëna mund të nënvlerësohen. 

 
Lloji i njësisë 
akomoduese 

Njësitë Dhomat Shtretërit 

Hotel 232 4,078 7,569 
Motel 178 2,142 2,856 

Bujtinë  12 60 129 
Hostel 12 59 218 

Apartament 15 25 32 
Bungalovet 41 374 768 

Totali 490 7,368 11,572 
Tabela 1 Kapacitetet hoteliere ne Kosovë sipas llojit të akomodimit - KAS Report Hotel Statistics Q3 2020 

 

Edhe pse u përball me vështirësi të ndryshme, gjatë viteve të mëparshme, industria e hotelerisë në 
Kosovë ka parë një ritëm pozitiv të rritjes. Sidoqoftë, shpërthimi i COVID-19 ka dëmtuar mikpritjen në 
të gjithë botën, duke mos bërë përjashtim edhe për Kosovën. Sipas Organizatës Botërore të Turizmit të 
Kombeve të Bashkuara (OBTKB), vitin e kaluar industria e turizmit ka përjetuar krizën më ndikuese të 
parë ndonjëherë, dhe rimëkëmbja e këtij sektori mund të zgjasë mbi dy vjet për t'u kthyer në nivelet 
para-pandemike.1 Me disa kufizime të aktivitetit të vendosura, përfaqësuesit e kësaj industrie e kanë 
gjetur veten në një gjendje shqetësimi të vazhdueshëm në lidhje me kthimin në normalitet. Edhe pse 
aprovimi i vaksinës kunder COVID-19 ka inkurajuar optimizmin, deri më tani asnjë vaksinë nuk është 
sjellë në Kosovë, duke pasur kështu një ndikim në vonesën e shëndetit dhe rimëkëmbjes ekonomike. 

                                                             
1  https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1 



Legjislacioni Përkatës dhe Agjencitë Mbështetëse 
Fokusi i qeverisë në zhvillimin e përgjithshëm të turizmit, ku zhvillohet industria e hotelerisë, trajtohet 
nga Divizioni i Turizmit brenda Departamentit të Industrisë, brenda Ministrisë së Tregtisë dhe 
Industrisë (MTI). Aktiviteti i industrisë së hotelerisë ndikohet nga ligjet dhe aktet nënligjore si më 
poshtë: 

 Ligji Nr. 04/L-176 për Turizmin – qëllimi i këtij ligji është të rregullojë kornizën ligjore dhe 
institucionale, rritjen dhe tregtimin e turizmit, dhe përcaktimin e standardeve për objektet 
turistike.2 

 
o Udhëzimi Administrativ (MTI) - Nr. 19/2013 për Rregullimin dhe Zhvillimin e 

Sistemit të Vlerësimit të Akomodimit– Qëllimi i këtij Udhëzimi Administrativ është të 
përcaktojë procesin e kategorizimit dhe klasifikimit të hoteleve. Dispozitat e tij 
përfshijnë procedurat dhe dokumentet e kërkuara për Klasifikimin dhe Kategorizimin, 
detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit për Klasifikimin dhe Kategorizimin, dhe 
kategorizimin sipas yllit, ndër të tjera. 
 

 Ligji Nr.03/L-027 mbi taksën e akomodimit në objektet hoteliere dhe turistike– qëllimi i 
këtij ligji është të përcaktojë bazën ligjore për trajtimin e procesit të pagesës së taksës së 
akomodimit, në mikpritjen dhe shërbimet e turizmit.3 

 
Në përputhje me Ligjin për Turizmin, Qeveria e Kosovës ka themeluar Këshillin e Turizmit për Kosovën, 
i cili mbikëqyr propozimin e politikave dhe planeve të zhvillimit në lidhje me rritjen e turizmit në 
Kosovë. Ky Këshill zgjidhet çdo tre vjet, dhe përbëhet nga një përfaqësues nga MTI, tre përfaqësues të 
Qeverisë, dhe tre përfaqësues nga shoqatat e turizmit, komunat, ose ekspertë të pavarur.4 
 
Sfidat  
Tabela më poshtë rendit disa sfida të rëndësishme të raportuara nga Banka Botërore në lidhje me 
rritjen e sektorit të përgjithshëm të turizmit në Kosovë.5 Një pengesë kryesore është konsideruar 
çështja me promovimin e turizmit, duke theksuar mungesën e një strategjie kombëtare të turizmit, 
edhe pse në nivelin lokal disa komuna kanë zhvilluar strategji specifike për zhvillimin e turizmit 
brenda territoreve të tyre.6 Për shembull, Komuna e Prishtinës ka zhvilluar strategjinë e zhvillimit të 
turizmit të Prishtinës për 2018-2022, e cila ndër objektivat e tjerë thekson qëllimin për të gjeneruar 
3000 vende të reja pune në sektorin e turizmit, përfshirë industrinë e hotelerisë.7 Këto çështje janë 
veçanërisht të rëndësishme pasi që zhvillimi i turizmit në Kosovë do të kishte një efekt të 
pashmangshëm edhe në zhvillimin e industrisë së hotelerisë. Një kufizim tjetër i raportuar vë në 
aspektin e zhvillimit dhe cilësisë së produktit. Siç thuhet në raport, pajtueshmëria me standardet 
ndërkombëtare në industrinë e hotelerisë është e ngadaltë dhe në mungesë të çertifikimit, zhvillimi i 
industrisë është gjithashtu i penguar.8 Një vështirësi shtesë ka të bëjë me hendekun e aftësive të fuqisë 
punëtore, i cili nuk arrin të përputhet me nevojat e tregut të punës në industrinë e hotelerisë.9 

Një sfidë e tillë është theksuar gjithashtu nga anëtarët e Komitetit të Hotelerisë dhe Turizmit të 
AmCham, të cilët theksojnë veçanërisht mungesën e fuqisë punëtore të trajnuar dhe të arsimuar në 
industrinë e hotelerisë si një problem kryesor, veçanërisht sepse ofrimi i trajnimit në punë për fuqinë 

                                                             
2 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=8668 
3 http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=28&lang=en 
4 Ibid 
5http://documents1.worldbank.org/curated/en/814361497466817941/pdf/Kosovo-Jobs-Diagnostic.pdf 
6 Ibid 
7 https://prishtinaonline.com/uploads/strategjia_e_turizmit_dkr_komuna_e_prishtines.pdf 
8 http://documents1.worldbank.org/curated/en/814361497466817941/pdf/Kosovo-Jobs-Diagnostic.pdf 
9 Ibid 



punëtore është jashtëzakonisht i kushtueshëm . Sipas komitetit, një faktor kontribues në këtë problem 
është furnizimi i pamjaftueshëm dhe promovimi i arsimit për mikpritjen nga institucionet publike ose 
private në Kosovë. Megjithëse ka qytetarë kosovarë të cilët po arsimohen në këtë fushë jashtë vendit, 
ata rrallëherë kthehen në vendin e origjinës për të siguruar ekspertizën e tyre, për shkak të industrisë 
që është e vogël në krahasim me vendet e zhvilluara në të cilat ata janë arsimuar, dhe si e tillë jo 
domosdoshmërisht tërheqëse për një fuqi punëtore të kualifikuar dhe të trajnuar. 
 

Kufizimet 
kryesore 

 

Marketingu dhe 
shitjet 

Zhvillimi dhe cilësia 
e produktit 

Aftësitë e fuqisë 
punëtore 

Financat 

Turizmi - Mungesa e 
strategjisë së 
përgjithshme të 
turizmit; 
- Infrastruktura e 
dobët (rrugët, hartat, 
shenjat, parku / 
monumenti 
emërtimi). 
 

- Miratimi i 
standardeve 
ndërkombëtare për 
turizëm /  
akomodimi ka qenë i 
ngadaltë. 

- Trajnim i 
pamjaftueshëm i 
fuqisë punëtore; 
-Asnjë institucion 
arsimor / 
trajnues i 
përkushtuar për 
mikpritjen / 
turizmin. 
 

- Vështirësi në 
tërheqjen e 
financave 
bankare për 
shkak të 
rrezikut të 
lartë dhe 
madhësisë së 
vogël të 
firmave. 

Tabela 2- Shqetësimet për rritjen e sektorit të Turizmit të shprehura nga bizneset në Kosovë - World Bank Jobs Diagnostic Kosovo 
Report 2017 

Me përhapjen e pandemisë COVID19, industria e hotelerisë në Kosovë mund të konsiderohet si një nga 
industritë më të goditura, duke parë kufizime të udhëtimit dhe lëvizjes nga qeveritë në të gjithë botën, 
si dhe ankthin që ka mbizotëruar nga kjo situatë e paparë, duke shkaktuar frikë tek klientët e mundshëm 
të sektorit të hotelerisë. Në kontekstin e Kosovës, anëtarët e Komitetit të Hotelerisë dhe Turizmit të 
AmCham kanë raportuar qasjen individualiste të Qeverisë për vendimmarrjen në lidhje me 
industrinë si një nga sfidat që ka kapërcyer vështirësitë e pashmangshme të biznesit të shkaktuara nga 
pandemia, të tilla si humbja e likuiditetit, paaftësia për të paguajnë pagat e punonjësve dhe 
mundësi të ulëta për qasje në financa. Paqëndrueshmëria politike në Kosovë është një sfidë tjetër që 
vlen të përmendet për zhvillimin e industrisë. Vetëm në vitin 2020, Kosova ka pasur tre qeveri të 
ndryshme dhe ndërsa secila prej tyre ka pasur një strategji që përfshinte zhvillimin e turizmit, përfshirë 
hotelerinë, jetëgjatësia e tyre nuk lejoi ndonjë rezultat të madh. 
 
Mundësitë 
Përballja me pandeminë globale COVID-19 ka riformuar shumë aspekte të jetesës, përfshirë mënyrën se 
si industri të ndryshme kryejnë biznesin e tyre. Kjo situatë e pashembullt ka intensifikuar normalizimin 
e një bote virtuale, duke kërkuar kështu që industria e hotelerisë të zgjerojë transformimin digjital. Edhe 
pse industria e hotelerisë është shumë e përqendruar në përbërësin njerëzor, përkatësisht në ofrimin e 
përvojave të paharrueshme njerëzore, kriza ka forcuar varësinë e njeriut nga teknologjia, dhe si e tillë, 
mundësitë mund të kapen duke integruar më shumë teknologji në këtë industri. Një avantazh më shumë 
potencial për Kosovën për të ndikuar në rritjen e industrisë së hotelerisë është anëtarësimi i saj në disa 
organizata ndërkombëtare sportive. Ndërsa industria e hotelerisë në Kosovë është një industri 
relativisht e vogël, vendi është shumë aktiv në aktivitete sportive dhe kulturore të cilat kanë potencial 
për të tërhequr turistë brenda kufijve. Njohës i suksesit të rëndësishëm të vendit në sporte të ndryshme, 
mund të konsiderohet se ky sektor mund të sjellë vizitorë në Kosovë në të ardhmen, pavarësisht nga 
shumë vështirësi të paraqitura nga pandemia. Për më tepër, gjatë viteve të fundit është bërë një praktikë 
tradicionale që këngëtarët dhe artistët ndërkombëtarë të performojnë në Kosovë, duke tërhequr 
vizitorë nga rajoni dhe më gjerë për të ardhur të vizitojnë vendin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Four Points nga Sheraton Prishtina City është pjesë e rrjetit hotelier Marriott International dhe 

është e para e këtij lloji në Kosovë. Vlerësuar si një hotel me 4 yje, Four Points nga Sheraton 

Prishtina City ka një dizajn bashkëkohor arkitektonik, që përmban 87 dhoma, duke përfshirë 

dhoma tarracë dhe suita të vogla. I vendosur në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën, ky hotel 

ofron strehim ekskluziv me një sallë pritjeje të përbashkët, një bar dhe restorant, duke ofruar 

shërbimet më të hollë. Për më tepër, ai gjithashtu ka një qendër spa dhe Wellness, ku 

mysafirët mund të pushojnë në banjën turke (hamami) dhe saunën, ose pishinën e brendshme 

dhe palestrën e pajisur mirë. Përveç kësaj, ai gjithashtu ofron dhoma konferencash dhe një 

qendër biznesi, e cila ofron shërbime shtypjeje, kopjimi dhe faksi. I vendosur në një rezidencë 

të famshme, hoteli është i rrethuar nga rrethi Çarshia, i cili është një rrugë me dyqane, 

restorante dhe bare të ndryshme lokale. 
 
Numri kontaktues: +381 38 400 300 | info@fourpointsprishtina.com 

mailto:info@fourpointsprishtina.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Hotel Sirius është një hotel me 4 yje i vendosur në qendër të Prishtinës, me shumicën e 

monumenteve të qytetit, të tilla si ndërtesa e Qeverisë, teatri kombëtar, sheshi Nënë 

Tereza, muzeu i Kosovës, etj. Të vendosura brenda një distancë në këmbë. Hoteli ofron 

një restorant luksoz në katin e sipërm që ofron pamje unike të qytetit dhe është një vend 

i shkëlqyeshëm për të pritur takime biznesi, ose thjesht të relaksoheni dhe të shijoni 

pamjen. Ky hotel është i njohur për sallat e tij të konferencave, të cilat janë shumë të 

përshtatshme për organizimin e takimeve të biznesit privat ose ngjarjeve të ndryshme të 

rrjetit. Sirius ofron një bar lobi dhe një snack bar ku mysafirët mund të lexojnë gazetat e 

përditshme. Hotel Sirius ka një kapacitet akomodues prej 52 dhomash dhe apartamentesh. 

 
Numri kontaktues: +383 38 222 280 | info@hotelsirius.net 

mailto:info@hotelsirius.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Swiss Diamond Hotel është një hotel me 5 yje i vendosur në sheshin Nëna Tereza, duke 

ofruar një ambient shumë të ngrohtë dhe mikpritës për klientët e tij. Ky hotel është një 

nga hotelet më luksoz në Kosovë, duke u vlerësuar me 5 Stars Diamond Award 

International nga Akademia Amerikane e Shkencave të Hotelerisë për mjedisin e tij 

luksoz dhe shërbimet e personalizuara të ofruara. Swiss Diamond Hotel ofron strehim 

në 141 dhoma dhe suita, duke siguruar hyrje në katër bare dhe restorante. Ajo 

gjithashtu ka një qendër Wellness, duke përfshirë pishinë, palestër dhe xhakuzi. Duke 

qenë i vendosur në një pikë strategjike, hoteli ka gjithashtu gjashtë Salla Konferencash 

me madhësi të ndryshme, duke filluar nga dhoma takimesh private me madhësi të vogël 

deri te sallat madhështore të sallave. 
 

Numri kontaktues: +383 38 220 000 | info@sdhprishtina.com 

mailto:info@sdhprishtina.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Hotel Nartel është një hotel me 4 yje i vendosur në qytetin e Prishtinës, duke 

siguruar një kapacitet akomodues prej 34 dhomash. Ky hotel ka një bar lobi elegant 

dhe një restorant elegant i cili shërben nga kuzhinat globale. Përveç kësaj, Hotel 

Nartel ofron një sallë konferencash e cila është e përshtatshme për takime të 

ndryshme, e pajisur me pajisje teknike të nivelit më të lartë. Hotel Nartel gjithashtu 

ofron një qendër fitnesi. Shumë bare, restorante dhe klube argëtuese të natës janë 

shumë afër vendndodhjes së hotelit. 

 
Numri kontaktues: +381 38 558855 | nartel1@gmail.com 

mailto:nartel1@gmail.com
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