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THE ROLE OF FAMILY HOTEL AND RESTAURANT 

BUSINESS IN ENCOURAGING THE POSITIVE 

GROWTH OF THE EMPLOYMENT RATE IN THE 

REPUBLIC OF MACEDONIA 

 

Zendeli Mislim, 
UDC: 331.5.055.2]:334.722.24:640.4(497.7)  

 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the current economic state and the possibilities for 

improvement of the same on the territory of the Republic of Macedonia, considering the role of 

family hotel and restaurant industry. It is about a specific social situation, not enough empirically 

explored nor supported by direct literature correlated with the possibilities of objective scientific 

research methodology. However, science cannot be based solely on that kind of evidence. The aim 

of the theoretical and empirical research is to derive specific conclusions relevant to explanation 

of the essence regarding the cause and effect relations associated with the role of hotel and 

restaurant industry in encouraging the economic growth, higher employment rate and better 

standard of living. Therefore, considering the necessary time distance as well as the clarity of the 

causal link, the focus will be set on assessing the opinion of the population regarding the 

importance of the hotel and restaurant industry respectively, on the territory of Republic of 

Macedonia. 

The research made regarding the importance of family hotel and restaurant business for 

boosting the positive growth in the employment rate in RM inspires further positive modelling of 

this relation within the frames of multi ethnic Macedonia. Furthermore, the results will be obtained 
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from the application of primary and secondary data gained through conducted closed type survey 

and analyzes of researches relevant to the topic. These will serve as a basis for setting an 

appropriate approach in creating essential strategic policies in the social-economic context within 

the society of the Republic of Macedonia. 

  

Key words: Catering, hotel industry, restaurant industry, economic development, employment 

rate, investments  

 

Introduction 

The main subject of the theoretical and empirical analysis of this paper is the current  

situation in the country, in terms of opportunities for employment rate improvement through  hotel 

and restaurant industry. In that context, firstly, the opinions, beliefs, attitudes and discussions 

regarding the definition of the importance of small and medium enterprises will be given, that is 

the investment opportunities in private businesses in this country, in order to give a  modest 

contribution to the issue: Do hotel and restaurant industries contribute to the increase in the 

employment level in the Republic of Macedonia? Moreover, a brief overview will be presented of 

tourism status in this country, i.e. the strategic framework on a state level for increasing the tourist 

attractiveness internationally.  

In the context of the issues raised in this paper work, the trend of the employment rate in 

Macedonia is explained also by the economic and legal analyses of positive legislation and 

strategies regulating this area, as well as by the country's effort and aims to face opportunities and 

risks in this aspect, and finally by development of country's own business in the area of hotel and 

restaurant line of business. The systematic conceptual solutions regarding the current and long 

lasting economic crisis which has its own influence on the employment rate will be exposed in this 

paper, as a cumulative conclusion, together with the views and claims obtained through conducted 

survey questionnaires aimed for the employees in the hotel industry as well as those employed in 

the restaurant industry. In addition, analytical approach will be applied over their obtained 

responses. 
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The purpose of this paper work is to prove that Macedonia promotes positive strategy for 

hotel and restaurant family business. Consequently, we can expect a reduction of the 

unemployment rate in the Republic of Macedonia, i.e. boosting positive conditions for integrating 

the unemployed in private businesses  in this area. Simultaneously, the restaurant industry becomes 

instigator in successful reduction of unemployment rate in Republic of Macedonia, that is, unlikely 

the hotel industry, the restaurant industry offers greater prospect for business integration and an 

increase in the number of employees and profitability over a shorter period of time. 

The empirical research conducted for the aims of this paper work are based upon the 

application of independent variables ( domestic business- hotel and restaurants, promoting 

services), sex, ethnicity, education level and working experience; and dependent variables ( level 

of motivation, the impact of different motivating factors; number of employees). The sample of 

this research are the employees in hotel and restaurant industry in the area of Tetovo, Republic of 

Macedonia. This town has been selected as a result of its multiethnic dimension which is of utmost 

importance in conditions of conducting research in this country. In this way, obtained results will 

be relevant for interpretation since they will guide the setting of a strategic approach towards 

promotion of the hotel and restaurant industry, throughout the whole territory of Republic of 

Macedonia. Only in this way can we expect fostering the positive growth of the employment rate 

and simultaneously better living standard as well as economic growth in the country. 

This work prefers application of the triangulation approach- application of qualitative and 

quantitative methods. By means of applying the qualitative method which means analyzing the 

content of theoretical aspects, making a review on prepared reports regarding the issue as well as 

making a comparative analysis of opportunities rather than contemporary challenges, efforts will 

be made to gain a solid basis for establishment of an appropriate approach for scanning the positive 

aspects of the impact of hotel and restaurant industry on the territory of RM. The quantitative 

analysis will be enclosed through a questionnaire of combined questions (statements) in closed 

type, taking the Likert's grading scale. Reasonable estimation will be derived by using the 

inductive method of logical contemplation.  

Theoretical aspects of the role of hotel and restaurant industry: the case of Republic 

of Macedonia 



  CRC-JOURNAL NO 8-9, APRIL – NOVEMBER, 2018 

 

 

9 www.crc-journal.com 

Modern conditions of work characterized by dynamic and structural changes, modern 

technology development, business internationalization, growing global competition, market 

segmentation and increase of insecurity have imposed the necessity of expanding a dynamic sector 

such as small and medium enterprises. In fact, globalization processes themselves indicate a 

radically changing setting thus making the world one big market where the national, regional and 

the local markets lose their traditional meaning ( Drucke,2007:113). Until recently there has been 

an opinion that the big companies have a tendency to become great systems that will follow the 

technological growth, since they expose high efficiency and productivity and a big chance to win 

over the world markets. Namely, they were challenging global economies and offering 

opportunities for economic growth and prosperity. However, with the changes in working 

conditions as well as the expansion of crises of big world companies, starting from the end of the 

eighties in the past century, economic policies of the developed countries commenced to seriously 

consider the issue of small businesses, industrial competition, restructuring and privatization ( 

Deakins, Freel, 2005:76).  

As a result of increasing promotion of the entrepreneurial spirit, economically speaking, 

the role of the small businesses is increasingly stressed especially those that have great part  in the 

economic growth in a certain society. These are considered to be generators of new recruits and 

boosters of a positive growth regarding the standard of living. For this purpose, it is of extreme 

significance that a correlation is made between the role of small and medium businesses  and the 

economic development concept. Indeed, the economic theory and the empirical studies point 

certain priorities considering the improvement of living conditions in one society. Among these is 

the one for boosting innovations in every day working activities. Having this in mind, it is 

important to stress the idea of promoting business activities, further on, the possibilities for 

financing through own or borrowed capital. The financing process is a crucial determinant for the 

business subject since it initiates opportunities for long term stability and successful operation ( 

Armstrong, Taylor, 200:24) 

Promoting family business to great extent stimulates the effects upon recruitment, the 

product/services offer, competition enforcement, the social as well as societal development in the 

full sense.  
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The economic development, especially achieving a higher rate of employment is a process 

determined by an array of economic and social factors. However, their real impact depends on the 

current conditions prevailing in the society, that is, these factors have relative importance of 

variable nature. 

The aid given to small and medium-sized enterprises, the latter largely initiating and 

promoting family business and entrepreneurship support, are the key to economic recovery and 

growth. The 23 million small and medium enterprises in Europe cover 98% of the companies, 

provide 67% jobs positions and create 85% of new hires. 

In Europe, many small businesses are macro-enterprises employing less than 10 persons 

whose total annual turnover and / or annual balance sheet is not more than 2 million euros. 

The level of employment is evenly distributed among enterprises. However small and 

medium enterprises cover two-thirds of all jobs positions in the European Union. 

 Image no.1: Number of enterprises in Europe  

 

 

Source: European Commission, Small and medium-sized entreprises (SMEs), 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm  reviewed on 16.08.2015. 

 

Image no. 2 Employed (millions) 

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm


  CRC-JOURNAL NO 8-9, APRIL – NOVEMBER, 2018 

 

 

11 www.crc-journal.com 

 

Source: European Commission, Small and medium-sized enterprises (SMEs), 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm  reviewed on 16.08.2015 

 

 

Republic of Macedonia, a country that follows the directives set by the European Union in 

order to become integrated into the European family, is committed to promoting entrepreneurship 

and the family business in order to improve the current economic state. In Macedonia, from the 

period of transition (90s) to the period of achieving economic stability of the county (time frame 

of fifteen years) there was a decline in the unemployment rate. 

Image no. 3: Unemployment rate ( population of 15 years of age and more) 

 

Source: State Statistics Office of Republic of Macedonia, "Labour Market" www.stat.gov.mk  

reviewed on 20.08.2015  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm
http://www.stat.gov.mk/
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 According to the data supplied by the State Statistics Office, in the last quarter of 2014, the 

unemployment rate in Macedonia was 28.6%. These data show a decrease in the percentage of 

unemployed compared to the previous quarter, when it was 28.7%. Considering the age, still the 

highest is the percentage of unemployed young people from 15 to 24 years reaching 50.3%, for 

people from 25 to 49 years it is 27.4%, while the rate in the group from 50 to 64 years is 22,7%. 

During this period, the active population in Macedonia counts 960,704 persons, out of which 685 

479  were employed, and 275 225 unemployed (Bureau of Statistics, 2014). 

 In the Republic of Macedonia, the sector of small and medium enterprises (SMEs) is 99% 

of the total number of existing enterprises. The number of SMEs has seen steady growth, with the 

exception of 2010, when as a result of the effects of the economic crisis, the number of enterprises 

decreased from 63,086 in 2009 to 57,832. SMEs absorb the bulk of the workforce, with the total 

number of employees (335 495), in 2010, 63.51% or 213 077 people are employed in micro and 

small enterprises, 18.81% or 63 114 persons in medium, while 17,68% or 59 304 persons are 

employed in large enterprises. Based on the above, the "National Employment Strategy of the 

Republic of Macedonia in 2015" anticipates improvement of the real situation in the country by 

promoting family business (Ministry of Labor and Social Policy, 2011: 16). 

 Hospitality+, as an economic activity that provides accommodation services, preparation 

of food and drinks etc., is a concept that contributes to the employment of people, thus acquiring 

means of existence. Due to the nature of the work, catering is among the tertiary or service 

industries that can employ an extensive number of people. However, it also offers a concept of 

production (preparing food and drink) on the basis of what is called an economic activity (Bizoeva, 

Bizoev, 2010: 6). 

Table no.1: Catering services 

 

Accommodation services Hotel services provide accommodation 

services in a room or a hotel apartment  

Food and drink  Restaurant services depending on the premises 

category, offer services in a restaurant, 

breakfast room, banquet hall, pub, aperitif-bar 

and room service 
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Source: Bizoeva, Belika, Bizoev, Branko, " Hotel operations", Skopje: Ministry of Education and 

Science of Republic of Macedonia, 2010, page 6  

 

Within the "National Strategy for Rural Tourism 2012-2017" the Government of Republic 

of Macedonia highlights and further elaborates in detail the guiding objectives for tourism 

development, among them the development of authentic accommodation capacities. In this context 

it is necessary to point the fact that catering provides the material basis for tourism development, 

but also tourism greatly affects economic growth and reduces unemployment. 

Moreover, there was a consistency over the years regarding the visit of tourists to hotel 

facilities in the country, which means that in the future there must be a detailed strategy on a local 

level covering this area, in order to be able to precisely elaborate the process of exhilaration 

regarding the number of tourists, thus enabling better standard of living for the population once 

the rate of unemployment is reduced. 

Tourism plays an important role in the economic development. It can attract new 

investments, create new jobs, promote cultural values and natural resources. To this end, the 

government of the Republic of Macedonia supports this sector through appropriate measures, 

policies, specific projects for the construction of modern tourist infrastructure and at the same time 

it also promotes the country as an attractive tourist destination abroad. Among these measures, the 

author considers those listed below to be of great importance (Government of the Republic of 

Macedonia, 2011): 

 Giving loans for special purposes to unemployed people  

 Reduction of Value Added Tax (VAT) on ...............night travel services, accommodation 

with  breakfast, half board or full board, from 18% to 5% (September, 2011); 

 Reorganization of the Agency for Promotion and Support of Tourism into Macedonian 

National Tourism Organization (June 2012); 

 Creation of an integrated tourist information system with web - portal (March 2013); 

 Investments in improving the infrastructure in tourism and encourage transit tourism: 

identifying locations for construction of hotels, motels, modern petrol stations and various 

tourist attractions along the corridors 8 and 10 (2013); 
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 Continue to attract investors for the construction of hotels and other tourist facilities in 

Skopje, Ohrid, Struga, Prespa and Dojran for the lake tourism and Gevgelija, Bitola, 

Krusevo, Tetovo and Ponikva for the winter tourism, as well as in other places (December 

2012). 

 Opening offices for the promotion of tourism located in the centers of major cities in the 

countries traditionally providing the biggest influx of tourists; 

 Business incentives and hotel industry - aimed at building capacity to accommodate tourists 

and improvement of services in the field of tourism, through application of following 

measures: development of SMEs operating in the tourism sector by subsidizing loans for 

construction, adaptation and regulation of small accommodation capacities (2013); further 

subsidizing the organized foreign tourism with a subsidy of 20 to 70 euros per person 

(2013). 

 

The role of tourism in improving the economic standard of a country that has the potential 

for development in this area is of particular importance. The development of the family business 

in the area of catering businesses, can greatly contribute to increasing the productivity of the 

potential workforce, that is, it can be simultaneously referred to as an opportunity to reduce 

unemployment as one of the biggest problems facing countries in transition. In the case of the 

Republic of Macedonia, based on the presented data, the government shows great support to the 

development of the catering business which in turn helps to improve the economic standard and 

also the employment rate at local, regional and hence national level. 

 

DISCUSSION AND PRESENTATION OF RESULTS FROM THE EMPIRICAL 

RESEARCH  

 Republic of Macedonia is a particularly interesting area for analysis of the impact of hotel 

and restaurant industry on the positive employment growth, in order to create a realistic image of 

the working environment, as well as the impact in general, on profitability of the country as a 

whole. The set of circumstances typical for this country, which distinguishes Macedonia from 

other countries in the region, is the pursuit of a multi-ethnic balance, which is reflected in the 
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economic and political sphere, and the business lifestyle. Considering the above, knowing the 

specific trends in the business environment, especially the perception of the population, or more 

precisely the target group that is affected by this issue, is a particularly important and current topic 

that needs to be examined by insights in the real situation, i.e.by a conducted empirical research 

and analytical review of the data obtained.  

 Furthermore, it is important to recognize the internal condition of enterprises of hotel and 

restaurant industry in order to set clear parameters that will be used in the future for setting up 

durable strategies when promoting the business in national and international frameworks. 

 The empirical research in this paper was conducted in the period 15.07.2015 – 30.07.2015 

in Tetovo, Macedonia. Tetovo as a municipality is one of the cities with the largest number of 

unemployed, especially among young population. The research included a target group, covering 

at the same time both the hotel and restaurant  industry, including the total of 200 respondents 

employed in the family service, i.e. catering business (hotel and restaurant industry) in the city of 

Tetovo. The data is summarized based on the answers of the research, and selected in favor of 

proving the specific and the major hypothesis.  

In order not to burden the paper, the answers do not include testing of the variables, but the 

distribution is viewed in terms of total number of respondents.  

In terms of demographic data of employees in the hotel industry, the obtained data is the following: 

Gender (81% male, 19% female); Age (18-29 years 39%, 30-49 years  44%, 50 or older, 17%); 

Ethnicity (Macedonian 36%,  Albanian 47%, Turkish 7%, Roma, 4% , Other 6%); Level of 

education (Primary education 17%, Secondary education 32%, Undergraduate studies 44%, 

MSc/PhD 6%); Total years of service (up to 5 years 17%, 5-10 years 32%, 11-20 years 40, over 

20 years 11%). 

In terms of demographic data of employees in the restaurant industry, the obtained data is as 

follows: Gender (75% male, 25% female); Age (18-29 years 33%, 30-49 years 47%, 50 or older  

20%); Ethnicity (Macedonian 39%, Albanian 43%, Turkish 6%, Roma, 6% , Other 6%); Level of 

education (Primary education 14%, Secondary education 38%, Undergraduate studies 42%, 

MSc/PhD 6%); Total years of service (up to 5 years 12%, 5-10 years 39%, 11-20 years 34, over 

20 years 15%). 
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The specific hypothesis which is tested in this paper reads: “The restaurant industry is an inspiring 

guide to a successful reduction of unemployment rate in the Republic of Macedonia, i.e. in contrast 

to the hotel industry, the restaurant industry offers greater prospects for business integration and 

increase in the number of employees and profitability for a shorter period of time.” The hypothesis 

will be tested simultaneously, to the employees of the two categories, that is employees in the hotel 

industry and employees in the restaurant industry respectively in the city of Tetovo, Macedonia, 

in order to obtain a realistic image of the current situation while carrying out the research.  

The hypothesis is tested based on the replies given to the following questions: 

 "Hotel industry compared to the restaurant industry is more appropriate for unemployment 

reduction in my city"- a question aimed for the employees in hotel industry. 

 "I intend to start my own restaurant business as a part of the hotel industry since in my 

native town the restaurant industry has bigger priority for success and making profit" – a 

question aimed for the employees in hotel industry. 

 "In case the citizens have better knowledge and are informed about the attractiveness of 

the restaurant industry, they will be more conscious of the employment possibilities offered 

by the same" - a question aimed for the employees in the restaurant industry. 

 

Based on the above stated questions, statistically processed data brings the following 

outcome: 

Pie chart no .1: 

 

27%

39%

22%

9%

3%

Hotel industry compared to the restaurant industry is 

more appropriate for unemployment reduction in my city

Strongly disagree

Disagree

Neutral

Agree

strongly Agree
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Source: Author's personal research  

 

Pie chart no.2: 

 

 

Source: Author's personal research  

 

Pie chart no.3: 

 

Source: Author's personal research  

9%
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I intend to start my own restaurant business as a part of 

the hotel industry since in my native town the restaurant 
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            Accordingly with gained data presented in Pie chart 1, 2 and 3, on the basis of the answers 

given by the employees in the hotel and restaurant industry in Tetovo, Republic of Macedonia to 

previously prepared questions, the hypothesis of this research has been proven. Namely, according 

to the data in pie chart 1, there is high percentage of respondents, employees in the hotel industry 

who think that hotel industry is less popular than restaurant industry when it comes to decreasing 

the unemployment rate in this city, i.e. 66 % do not agree with this statement (categories: I strongly 

disagree and I disagree), furthermore, 22% are indecisive, while 12% agree with the claim 

(categories: I agree and I fully agree). Moreover, the restaurant industry is more appealing to the 

working people in Tetovo, which may be noticed by the fact that it is prioritized over the hotel 

industry. Further research in this domain is necessary, so that relevant data connected with the 

reason behind favorising the restaurant industry may be found.  

            The data given in pie chart 2 analyzes the testing of the main hypothesis in greater detail, 

because it is directly oriented towards the necessity of restaurant industry in Tetovo, as well as the 

personal perception of the respondents who are part of the hotel industry. Namely, 18% do not 

agree with the claim (categories: I strongly disagree and I disagree), 21% are indecisive and 58% 

fully agree (categories: I agree and I fully agree). These results show that the restaurant industry 

is more appreciated than the hotel industry by the working people in the service businesses. 

Moreover, the idea of developing a restaurant industry in this city needs to be examined 

thoroughly, because in that way the employment rate will be affected more efficiently, which will 

lead to improvement of the citizens’ standard of living as well.  

             On account of the two answers given by the employees in the hotel industry, pie chart no. 

3 presents the answers of the employees in the restaurant industry. The percentage distribution of 

the statistically processed answers points out the main idea of hypothesis 3, i.e. the restaurant 

industry attractiveness and how may it be achieved. Namely, the respondents emphasize their 

attitude related to how much the local people are informed when it comes to the possibilities 

offered by the restaurant industry, as well as the possibilities of finding a job position there, 

especially starting a family business. According to obtained data, only 11% do not agree with the 

statement (categories: I strongly disagree and I disagree), 8% are indecisive, while 81% have 

positive perception (categories: I agree and I fully agree). Furthermore, the community needs to 
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work on creating additional plans and projects for initiating the benefits of the restaurant industry 

for the people, as well finding additional funds which will make the process of starting a family 

restaurant industry easier. This will greatly contribute to the positive increase of the employment 

rate in Tetovo.  

 Based on the presented data, a conclusion can be made that the specific hypothesis is 

proven as a positive one, i.e. the restaurant industry is an inspiring guide in successful reduction 

of unemployment rate in the Republic of Macedonia, i.e. as opposed to the hotel industry, the 

restaurant industry offers greater prospects for industry integration and expansion in the number 

of employees as well as profitability for a shorter period of time. However, in the future it is 

necessary to specify these different perceptions among the population of the same area, exposed 

to similar daily matters, in order to use positive examples from the practice and to influence the 

overall lifestyle betterment for those residing in Tetovo.  

 The general hypothesis in the research for the scientific paper states: 

"If Republic of Macedonia promotes a positive strategy for development of the catering industry, 

in that case, it can be expected that the rate of unemployment may decrease, and appropriate 

conditions for integration of the unemployed into their own businesses in this domain may be  

encouraged. 

  The testing of the General Hypothesis will be made by three questions. Initially, 

through a question which brings forward state's involvement in the promotion of the hotel and 

restaurant industry, i.e. "I think that the state supports positive growth in the tourist/catering 

industry through promotion of additional programs for the business development in this area". This 

question is aimed for the employees in the hotel industry. Furthermore, the second question 

referring to the additional support provided by the state and related to the hotel industry promotion, 

states: " I have heard about the application of additional funds for development of the hotel industry 

in my country". The third question is focused on the support provided by the state, yet this time 

aimed for commencing restaurant family business, i.e." I don't have enough information regarding 

the possible support from the state in relation to restaurant family business establishment" 

Based on the given replies, the findings provided statistically are as follows: 
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Pie chart no. 4: 

 

Source: Author's personal research  

 

Pie chart no. 5 

 

Source: Author's personal research  

 

Pie chart no. 6 
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Source: Author's personal research  

Presented data in pie charts  no. 4, 5 and 6 reflect the real situation in the country regarding 

the aspects of government policies designed to make the hotel and restaurant industry more popular 

in encouraging family business by using state funds. Through data obtained from Pie 1, 2 and 3 

used to prove the specific hypothesis, it becomes evident that the restaurant industry is very 

attractive and at the same time it positively impacts the increase of the employment rate in the city 

of Tetovo. On the other hand, data shown in the pie chart no. 4 indicates that the state strives, but 

not sufficiently, to promote further development programs for tourist / catering industry, 

respectively. However, even if this is the case, the working population in this city is not familiar 

enough with this area of business. Namely, based on gained data, 34% disagree with the statement 

(categories: strongly disagree and disagree), 22% are indecisive, while 44% have a positive 

response (categories: I agree and fully agree). Consequently, there is a percentage balance 

regarding gained responses, which means that the population is not sufficiently aware of the 

strategies at state level. Based on this, the local community is indicated as the one to begin with a 

positive treatment programs in this domain, thus bringing the policies close to the citizens and their 

way of contemplation.  

 Pie chart no.5 explores a particularly important topic when it comes to the opportunities 

offered by Republic of Macedonia in developing the hotel industry. According to statistically 

obtained replies, the outcome is the following: 64% disagree with the statement (categories: 
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strongly disagree and disagree), 17% indecisive and 19% agree (Category: I agree and I fully 

agree). As a result, we can see that there is very little support to the claim that additional funds for 

hotel industry development are promoted within the Republic of Macedonia. In terms of these data 

it can be concluded that the population is not sufficiently aware of the possibilities offered by the 

state to develop the hotel industry, especially if it comes to additional funds for the realization of 

this idea in the form of family business. 

 The same conclusion is obtained analyzing the data in the pie chart no. 3, regarding 

available information on the possible support from the state for opening the restaurant industry. 

Mostly respondents do not have enough information, that is, 72% agree with the statement 

(categories: I agree and I agree completely), 12% indecisive and 16% disagree (categories: 

strongly disagree and disagree). Consequently, as was the case in the previous question, it is 

necessary to address the need for strategic promotion of hotel and restaurant family business, 

especially through submitting additional funds for its commencement. From another perspective, 

if the state already promotes funds in this area of business, the local community needs to develop 

programs which will regularly inform population about all available possibilities, thus making 

them familiar with the issue, as well as enabling them to plan their future within this type of service. 

All this will positively influence the growth of the employment rate, also improving the standard 

of living and the economic growth in Tetovo, and the entire country. 

 With the enclosed analysis, based on the processed data in the pie charts 4, 5 and 6, the 

general hypothesis is tested as positive, i.e on the basis of the fore mentioned, it has been 

acknowledged that in case Republic of Macedonia promotes positive development strategy for  the 

hotel and restaurant industry, a decrease in the unemployment rate can be expected, i.e. an 

encouragement of positive conditions for integration of the unemployed in their own businesses in 

this domain. 

 

 Conclusion 

 Macedonia faces a big challenge in reducing the unemployment rate, especially at regional 

and local level. One of the exceptionally interesting aspects in encouraging positive actions in this 

area is developing a private business or promoting the development of SMEs. Having in mind that 
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we are talking about a country that has a number of tourist predispositions, the development of a 

family hotel business is a particularly important guide in the process of achieving positive 

economic growth, high employment rate and better life standard of the population. However, based 

on the research conducted in the city of Tetovo, an example of multiethnic peace and coexistence 

in the country, it can be acknowledged that the restaurant industry as opposed to the hotel industry 

is a better idea for establishment of a private business. Namely, population here is not aware of the 

benefits that are offered for the development of small and medium enterprises on a state level 

through additional funds and development programs, which points to the need for elaboration of 

strategies on a local level for better promotion of the fore mentioned among the citizens in Tetovo. 

As major problems causing the occurrence of such a state are mostly the insufficient investments 

in research and development; low levels of innovation and investment, transfer of new 

technologies, increasing exports of high technology; inadequate infrastructure; insufficient number 

of highly educated staff and their training in the service activity,  insufficiently flexible banking 

and non-banking institutions and financial services.  

 Thus, to achieve improved competitiveness in setting the family hotel and restaurant 

industry it is necessary to: create new individual policies for increased competitiveness based on 

the latest technological advances; to provide advanced communications and information 

technology; highly skilled workforce, and to increase productivity as a major determinant for 

economic growth and living standards; to improve the business environment and support the 

development of strong and sustainable business initiative that can compete globally and be directed 

to a well-functioning competitive markets for goods and services, in particular through the 

implementation of competition rules, developing the necessary infrastructure and fostering  

competitiveness and innovation. 

 Only in this way can utilization of the possibilities for development of a family catering 

industry be expect, as a positive indicator for the increase in the employment levels in the country, 

thus improving the level of economic growth and development as well.  
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Zhvilli i Turizmit Malor ne Republikën e Kosovës 

 

Bekë Kuqi 
UDC: 338.48-44(497.115:23)  

Abstrakt 

Turizmi malor ka nje rendesi te veqant per turistet dhe ështe nje ndenje kenaqesi dhe sfidimi Pikat 

e turizmit malorë te vendit kane nisur te frekuentohen. Freskia, qetesia, por me teper bukurite qe 

ato ofrojne per te gjithe vizitoret jane terheqese per nje numer te larte njerezish. Malet,ujevarat, 

shpellat, lumenjte jane vetem disa nga ato çka natyra uka falur ketyre vendeve 

Turizmi malor nga viti ne vit po terheq gjithnje e me shume frekuentues. Pushues nga vendet te 

ndryshme te vendit, turiste te huaj te apasionuar pas klimes dhe madheshtise se maleve, eksplorues 

te natyres etj jane te pranishem ne zonat turistike malore te vendit tonë.  

Kosova ka nje pasuri te madhe turistike te klimes malore, ku perfshihen turizmi malorë jane me te 

frekuentuarat pasi ato prej vitesh kane qene zona turistike te njohura ne vend, ndersa tani, ne 

pershtatje me ekonomine e tregut, turizmin e shohin si biznes dhe ne keto zona gjen hotele apo 

banesa te pershtatura per turizem ose, siç njihen me gjuhen e popullit, hane. 

Fjalet kyçe: Turizem,malorë,malet,turistike,qendra,zhvillim 
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Hyrje  

Pasuritë natyrore të Kosovës paraqesin burim të kualitetit të lartë për turizëm. Përshkrimi i 

potencialit për turizëm në Kosovë, lidhet ngushtë me pozitën e saj gjeografike. Pozita e Kosovës 

në Evropën Juglindore, me pozitë qendrore në Gadishullin Ballkanik paraqet një udhëkryq, i cili 

historikisht daton qysh nga koha e Ilirëve dhe Romakëve.Jugu malor i Kosovës ka potencial të 

madh për turizmin dimëror. Një nga mundësitë më interesante është Qendra e Skijimit në 

Brezovicë, në malet e Sharrit,Bjeshket e Rugovës. Ky resurs gjendet mes 1.700 dhe 2.500 m lartësi 

mbidetare. Ai ofron kushte të shkëlqyeshme të motit dhe borës si dhe sezon të skijimit nga nëntori 

deri në maj.Pasuria e Brezovicës përfshin tri hotele me 680 dhoma, dy restorante dhe nëntë ski 

teleferiku me kapacitet transporti të 10.000 skiatorë në orë. Përmes afërsisë me Aeroportin e 

Prishtinës(60 km) dhe Shkupit (70 km), ky resurs paraqet një destinacion potencial për turistët e 

huaj dhe ka mundësi të bëhet destinacioni më i favorizuar turistik dimëror në Ballkan.Po ashtu, në 

Malet e Sharrit, në pjesën më jugore në kufi me Maqedoninë dhe Shqipërinë, Kosova ofron për 

privatizim rreth 22.000 hektarë të tokës së pashkelur në pjesët malore që i përkasin NSH 

"Sharrprodhimi".Ky rajon ofron mundësi të shkëlqyeshme të turizmit si: skijimit, eko-turizmin, 

lëshime me parashutë nga lartësitë malore, çiklizmin malor, ngjitjen në shkëmbinj, alpinizëm, 

kalërim etj.Toka në komunën e Dragashit është me bukuri magjepse. Ajo paraqet qartë një pronë 

të mrekullueshme për eko-turizëm dhe do t’ishitet vetëm ndonjë investitori të dëshmuar, i cili do 

të jetë i përkushtuar për një program të qëndrueshëm dhe racional zhvillimor, që do të ketë 

mbështetje vendore.Përveç resorit turistik të përmendur më lart, Kosova është kryesisht e pasur 

me male, liqenea rtificiale dhe lumenj, gjë e cila ofron mundësi të mira të gjuetisë dhe 

peshkimit.Pasuria e Kosovës ofron gjithashtu mundësi të madhe të zhvillimit. Prodhimtaria shumë 

e përhapur e punimeve artizanale në Kosovë si Filigrani (me argjend) përfaqëson një atraksion për 

turistët e huaj.Për mëtej, Kosova ka potencial për zhvillimin e turizmit kulturor me vende të 

ndryshme religjioze me një vlerë të jashtëzakonshme kulturore dhe historike.Janë të njohura 

burimet e famshme te maleve të Kosovës, për shkak të efekteve shëruese të tyre. Për këtë lëmi, 

investitorët e huaj do të gjejnë një kërkesë të lartë në tregun rajonal dhe atë të brendshëm. 
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Pozita Gjeografike - Kosova gjendet në mes të Evropës Jug-Lindore. Duke zënë pozitë qendrore 

në Gadishullin Ballkanik, paraqet nyje të rëndësishme të lidhjes midis, Evropës së Mesme dhe asaj 

Jugore, Detit Adriatik dhe Detit të Zi. 

Sipërfaqja e territorit të Kosovës është 10 908 km2 dhe është e populluar me mbi 2 milionë banorë. 

Klima - Klima dhe temperaturat në Kosovë janë të ndryshueshme gjatë katër stinëve të vitit. Dimri 

është me borë dhe me temperatura të ulëta ku mesatarja arrin - 2°C. Pranvera dhe vjeshta janë të 

freskëta dhe me reshje, kurse vera është e nxehtë dhe e thatë - me temperatura mesatare + 22°C. 

Temperaturat e larta në Kosovë gjatë vitit janë mes + 25°C dhe + 38°C. 

Komplekset Malore: Malet e Sharrit, Bjeshkët e Rugoves ku dallohen Brezovica e Rugova si 

qendra skijimi dhe rekreacioni, Maja e Lubotenit, Maja e Gjeravicës e cila njihet si maja më e lartë 

në Kosovë që arrin lartësinë 2.656 metra etj. 

Zhvillimi i Turizmit Malorë ne Kosovë 

Më në fundë Kosova mund të krenohet edhe me turizmin malor, me ato zona të bukura pa mundsi 

per te vizituar nga ishe regjimi Serb dhe kushtet te keqia ekonomike financiare , Tani me mund te 

vizetohen te gjitha zonat turestike ,por të preferuara tashmë dhe të vlerësuara nga vendoret dhe  të 

huajt. Zonat e Kosoves  konsiderohen për mjaft turistë nga pjesët më të bukura malore në të gjithë 

Europën.Turistet e huaj dhe vendoret ja çfarë pëlqej në Kosovëi, male të bukura,bjeshkë te bukura, 

njerëz të pastër dhe natyrë të mrekullueshme",shprehn turist Vendor dhe  Evropian . Turistët 

preferojnë të hanë ushqim në natyrë, të flenë në natyrë edhe pse kjo është diçka e frikshme në këtë 

natyrë të egër dhe origjinale.Turizmi  malorë nuk është shumë i organizuar, vetë banorët janë 

përpjekur të modernizojnë shtëpitë e tyre në mënyrë që turistët të gjejnë mjedisin e rehatshëm që 

kërkojnë. 1Shoqatat organizojn shetitje ne natyre  pushtim i maleve Kryetari i Shoqates SHBA 

“SHKEMBI” , shprehet se kushtet e akomodimit të turistëve janë komode. "Ushqimet që gatuajmë 

janë prodhim tradicionale vendi, kjo është edhe ajo çka kërkohet nga turistët. Shoqata  SHBA 

“SHKEMBI” nga vete kryetari dhe kryesia ka organizuar me mjete te veta financiare  shetitje ne 

natyre. Por tashmë ka ndryshuar dhe janë turistë ata që na vijnë dhe  kërkojnë qe të bashkangjiten  

dhe jan vullnetar qe  te participojn per  shpenzimet e tyre.Turizmi Malorë ne Republikën e Kosovës 

                                                           
1 Intervist me Kryetarin e Shoqates Shba “SHKEMBI” 
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qdo ditë e me shum po zhvillohet dhe po rriten kerkesat nga vizitoret. Eshtë nje faktë se Turizmi 

Malore ne Kosovë po zhvillohet dhe është bër destinacion për të huajt që janë të dhënë pas turizmit 

malor.2 

 

 

Rajonet e Qenderave Turistike ne Republikën e Kosovës 

Rajoni qendror turistik i Prishtinës, në këtë rajon turistik janë këto komuna: Prishtina, Besiana, 

Drenasi, Lypjani, Shtimja, Kastrioti dhe Fushë- Kosova. Në këtë rajon llogaritet në ecurinë e 

rëndësishme të turizmit transit dhe biznesi, Ndër atraksionet me të rëndësishme mund të veçohen: 

Parku nacional i Gërmisë, i Blinajës, Shpella e Gadimës, Liqeni Batllavës, Ulpiana, monumente 

tjera të trashëgimisë kulturore etj3.  

Rajoni turistik i Alpeve Shqiptare, këtë rajon turistik e përbëjnë komunat: Peja, Deçani, Gjakova, 

Burimi, Klina, dhe Rahoveci. Ndër vlerat me të rëndësishme duhet të theksohen masivet malore 

të Alpeve Shqiptare, Gryka e Rugovës, fushat dhe kanjonet e Drinit të Bardhë, Lumëbardhi i Pejës 

dhe Deçanit, Erenikut, Ujëvara e Mirushës, liqenet malore, burimet termale, trashëgimia e pasur 

dhe e shumëllojshme e monumenteve kulturore-historike (zbulimet parahistorike), kishat 

mesjetare, xhamitë, hamamet, urat, hanet, etj. Motive interesante të mjedisit dhe peizazhet (Çarshia 

e Gjakovës ,Çarshia e Pejës, vendbanimet fshatare, kullat, stanet në bjeshkë etj. Pasuria etnografike 

dhe folklorike, veshja rugovase, vallet dhe këngët folklorike, zakonet tradicionale4.  

Rajoni turistik i Sharrit, në këto rajon turistik bëjnë pjesë këto komuna: Prizreni, Ferizaj, Kaçaniku, 

Shtërpca, Sharri, Theranda, Malisheva. Ky rajon turistik është mjaft i pasur me atraktivitete 

turistike në lokalitete të ndryshme turistike si të trashëgimisë kulturore, po ashtu, edhe të atyre 

natyrore. Ndër më të njohurat mund të veçohen: Kalaja e Prizrenit, Lidhja e Prizrenit, Gryka e 

                                                           
2 Info nga Shoqata 
3 Ministria e Tregtis dhe Industris 
4 Po aty ne MTI 
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Lumëbardhit, Qendra turistike në Brezovicë, Suka e Dermanit, Bifurkacioni Nerodimes, Shpella e 

Panorcit, Shpella e Petreshticës, Gryka e Kaçanikut, etj.5 

 Rajoni turistik i Mitrovicës, ky rajon turistik përfshin këto komuna: Mitrovicë, Skenderaj, 

Vushtrri, Zubin-Potoku, Leposaviqi. Monumentet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore e bëjnë 

mjaft tërheqës këtë rajon për turizëm. Ndër atraksionet turistike mund të veçohen: Shala e Bajgores 

me bukuritë e saj, liqeni i Gazivodes, banja Banjska, kristalet e Trepçës, monumente të 

trashëgimisë kulturore si Kalaja e Vushtrrisë, Hamami, Ura e gurit në Vushtrri, Kalaja e Zveçanit, 

disa lokalitete tjera të lashta që quhen gjytete etj6. 

Rajoni Turistik i Anamoravës, komuna e Gjilanit, Vitisë, Dardanes dhe Artanës e përbëjnë këtë 

rajon turistik. Edhe këto komuna me lokalitetet e veta kanë atraksione turistike që në të ardhmen 

mund të shfrytëzohen për zhvillimin e turizmit. Ndër më të theksuarat janë: burimet e ujërave 

termale Banja në Kllokët, në Kmetoc, Uglar, monumente të trashëgimisë kulturore si Kalaja e 

Artanës, Kalaja e Pogragjës, Kisha në Letnicë, Stubëll etj7. 

Disa nga aktivitetet e shoqatave8 Nje nder Shoqatat ne Republiken e Kosovës është Shoqata 

Bjeshkatare Alpinistë (SHBA) “SHKEMBI” e  cila po organizon për pushtimin e majvë me te larta 

ne vendet Shqiptare,si dhe turizëm malorë ne Republikën e Kosovës 

                                                           
5 MTI 
6 Po aty ne MTI 
7 Po aty ne MTI 
8 Te dhena nga shoqata Shba “SHKEMBI” 
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Foto nga SHBA”SHKEMBI” 
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Foto aktiviteti turizmit malorë9 

10Faktorët te cilët ndikojnë në zhvillimin e turizmit malor 

Atraksionet turistike 

Faktori financiar 

                                                           
9 Fotot nga Shba”Shkembi” 
10 Reçica. F. & B. Milllaku “ Ekomomia e Turizmit” Prishtinë 2011 
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 Niveli i arsimimit të popullsisë   

 Doket dhe zakonet e ati vendit  

 Infrastruktura e zonave rurale. 

 

Përfundimi 

Republika e Kosoves ka shum vende per Turizem Malore dhe qdo dit me shum eshte  duke u 

zhvilluar,ku Shoqatat e ndryshe po informojne qyetetaret per rendesin e turizmit malore,dhe po 

organizojn shetitje te ndryshme neper vendet e teritorit te Republikes se Kosoves.Turizmi malore 

është edhe turizem shendetsore sepse ndikon shum ne shendetin e njeriut.Turizmi malor në 

Kosovë, përfshirë këtu ecjet në këmbë, alpinizmin, ngjitjet, kalërimi, çiklizmi, kampimi, e të tjera. 

“Prezantimi i bukurive natyrore të Kosovës, diversitetit kulturor, dhe vlerave tjera që bartë në vete 

vendi ynë, përveç rëndësisë turistike është një mundësi e mirë e promovimit dhe përmirësimit të 

imazhit të vendin në Evropë dhe më gjerë. 

 

Literatura 

Reçica. F. & B. Milllaku “ Ekomomia e Turizmit” Prishtinë 2011 

Milladinoski Sofronija dhe Milladinoski Sreten, Marketingu në turizëm botimi i II, F. Т. Shkup, 

2007 

CharlesCharles. W. L. Hill, “International Bussiness”,Comppeting in the global Marketplace, 

Postscript 2001, The Mc Graw-Hill Companies,Inc. For manufacture and export, New Yourk, 

2001. 

http://www. ncrcrd. iastate. edu/about/rrdc. Html 

shbashkembi@gmail.com 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007509709239 

mailto:shbashkembi@gmail.com


  CRC-JOURNAL NO 8-9, APRIL – NOVEMBER, 2018 

 

33 
 

Figure1: 1 (a) Annually and globally averaged combined land and ocean surface temperature 

anomalies relative to the average over the period 1986 to 2005. Colours indicate different data sets. 

1 (b) Annually and globally averaged sea level change relative to the average over the period 1986 

to 2005 in the longest-running dataset. Different colours - different data sets. 1 (c) Atmospheric 

concentrations of the greenhouse gases carbon dioxide (CO2, green), methane (CH4, orange) and 

nitrous oxide (N2O, red) determined from ice core data (dots) and from direct atmospheric 

measurements. 1 (d) Global anthropogenic CO2 emissions from forestry and other land use as well 

as from burning of fossil fuel, cement production and flaring. Cumulative emissions of CO2 from 

these sources and their uncertainties are shown as bars and whiskers, respectively, on the right 

hand side.  

 

From the figure we can see that it is illustrated that ocean warming dominates the increase in 

energy, where more than 90% of the energy is accumulated between 1971 and 2012 while only 

about 1% is stored in atmosphere. Globally, ocean warming is highest when is near surface, upper 

75 m is warmed by 0.11 °C during each three decades, period 1971 to 2012. In addition, we must 

add that anthropogenic greenhouse gas emissions have increased mainly driven by economic and 

population growth while nowadays the situation is alarming, since they are higher than ever. 

Indeed, this situation has been the main reason for the atmospheric concentrations of carbon 

dioxide, methane and nitrous oxide to be unprecedented during the last 800,000 years. However 

their effects and those from anthropogenic drivers mainly detected through climate system and 

likely to be the dominant cause of observed warming since the second half of 20th century. 

The first attempt to link human rights and climate change explicitly in an international agreement 

came in 2007, where several Small Island Developing States convened a conference on the human 

impacts of climate change.11 As a result of this conference appeared an outcome document that 

outlined the “clear and immediate implications” of climate change on human rights.12 Regarding 

this document, after several months United Nations Human Rights Council addressed the link 

between climate change and human rights in a specific resolution by determining that climate 

change poses an immediate threat to people and communities around the word and requested the 

                                                           
11 Wewerinke, M. and Doebbler, C., “The Added Value of the Human Rights Approach to Climate Change” (2010). 
12 Small Island Conference, Malé, Maldives, Declaration on the Human Dimension of Global Climate Change, 

14.11.2007. 
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Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) to undertake 

detailed analytical study of the relationship between climate change and human rights.13 

So far there exist only one single universally legal treaty that governs international action in order 

to address climate change names as UN Framework Convention on Climate Change (including its 

Kyoto Protocol) or shortly known as UNFCCC that contains principles that balance concerns of 

development needs of developing countries with responsibilities and obligations that every 

countries needs to address climate change. But seen this historically we must claim that achieving 

this balance was not an easy process at all.In continuance of this paper we will show how UN 

framework for Convention on Climate Change (UNFCCC) can be seen as a suitable legal 

framework for facilitating rights that can be based on cooperation from the principles of affirmative 

action and legal duty of countries to accomplish human rights. In accordance with this framework 

are balanced the concerns of development in developing countries to address climate change so 

that can mitigate human rights violations. 

 

Figure2. UNFCCC Normative Framework 

 

Source: Authors source based on principles of equity and common but differentiated 

responsibilities elaborated in Articles 4.1 and 4.2, 5, 6, 10, and 12. 

  

                                                           
13 UN HRC Res. 7/23, Human Rights Council, Report of the Human Rights Council on Its Seventh Session, 65-66, 

UN Doc. A/HRC/7/78, July 2008. 
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Principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities of 

developed and developing countries are from a great importance for this issue and through 

realization of these principles, it is seen developed countries to have specific obligations for 

mitigating their emissions so can modify long term trends in global emissions and therefore to 

provide technological and financing transfer to developing countries for sustainable development 

and its adaptation.  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

 

It is a fact that climate change is undermining internationally protected human rights, mostly in 

developing countries. The rapid and high emission reductions by developed countries are 

necessary to be made until 2050 for limiting the committed warming. In order to prevent future 

human rights violations, it is needed intensive international cooperation that will ensure developing 

countries to mitigate and adapt to climate change. Legal duty of each country is to ensure that 

human rights are protected and have been undertaken under international climate change law and 

where principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective 

capabilities are respected entirely. Moreover we have shown UN Framework Convention on 

Climate Change as the single universally legally-binding treaty governing international action to 

address climate change that contains principles that balance concerns for the development needs 

of developing countries with the responsibilities and obligations that countries must to address 

climate change.  

Moreover this paper highlights that full protection and promotion of human rights can be achieved 

only if economic, social, political and ecological inequities that de facto characterize global 

relationships between developed and developing countries are addressed adequately.  
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Kualiteti në ofrimin e shërbimeve në hotelet e Prishtinës 

(The quality of service delivery in Pristina hotels) 

Petrit Hasanaj 
UDC: 338.488.2:640.4]:(497.115)  

Abstract 

The management of the tourism industry industry and especially the quality of services in the hotel 

industry is an important and successful business factor. 

The concept of service quality is indispensable if we want to understand the origin of service 

quality and possible quality gaps. The purpose of this paper is to demonstrate the importance of 

service quality in the hotel industry from the conceptual point of view and the description of the 

features that affect this quality. 

Managing the tourism and hospitality industry today in a more efficient and efficient way 

means taking a step towards the economic growth of the country, encouraging employment at 

satisfactory levels directly to the well-being of the population. This management is a positive 

publicity for the country and a thrill of tourists who bring more income and new social and cultural 

cooperation. 

Manaxhimi i industrisë së hoteleri turizmit dhe veçanërisht cilësia e shërbimeve në 

industrin ë e hotelerisë është një faktor i rëndësishëm dhe i sukseshëm i biznesit. 

Koncepti i cilësisë së shërbimit është i domosdoshëm në qoftë se ne dëshirojmë të kuptojmë 

zanafillën e cilësisë së shërbimit dhe boshllëqet e mundshme në cilësi. Qëllimi i këtij punimi është 

të tregojë rëndësinë e cilësisë së shërbimeve në industrinë hoteliere nga pikpamja konceptuale dhe 

përshkrimin e veçorive që ndikojnë në këtë cilësi.  
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Të manaxhosh industrinë e turizmit dhe hotelerisë sot në një mënyrë sa më efikase dhe efiçente do 

të thotë të hedhësh një hap drejt rritjes ekonomike të vendit, të nxisësh punësimin në nivele të 

kënaqshme drejtpërsëdrejti edhe mirëqënien e popullsisë. Ky manaxhim është një publicitet 

pozitiv për vendin dhe një thithës turistësh të cilët sjellin me shume të ardhura dhe një bashkëpunim 

të ri social dhe kulturor. 

 

Fjalët kyçe: kualiteti, prodhimi turistik, shërbimi, mysafir-turist, subjekti turistik, menaxhim i 

kualitetit të përgjithshëm. 

 

 

HYRJE 

 

Hotelieria dhe turizmi tanimë janë afirmuar si fenomene tipike të qytetërimit dhe te 

civilizimit të sotëm. Zhvillimi i turizmit dhe hotelierisë luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin 

ekonomik të cdo vendi, e në vecanti për Komunën e Prishtines e që ka ndikim po ashtu edhe në 

ekonominë në tërësi të Kosovës. Andaj, një nga segmentet kryesore që e karakterizojnë Komunën 

e Prishtinës është turizmi dhe hotelieria. Turizmi dhe Hotelieria në Komunën e Prishtinës, merren 

si fusha të ndërlidhjes së spektrit të gjërë të veprimtarive shërbyese dhe prodhuese ekonomike dhe 

jo ekonomike.  

 

Hotelieria dhe turizmi përcaktohen si lëmenj biznesor transproduktivë. Ajo se cka 

parashikohet në të ardhmën është rritja e mëtejshme e shkallës së interesit për këto fenomene nga 

ana e publikut të gjërë, bizneseve private, shoqatave, institucioneve shoqërore dhe kjo për arsye të 

ndikimeve të fuqishme ekonomike, sociale, psikologjike e rekreative që bartin në vete turizmi dhe 

hotelieria. Andaj, zonat më të pëlqyeshme nga turistët zakonisht janë vendet bregdetare, pranë 

maleve ose qytetet me një histori të vecantë. Tani më turizmi së bashku me hotelierinë shihen kudo 

si veprimtari me zhvillim intensiv dhe me efektivitet të lartë ekonomik. Bazuar në analizat e bëra 

për turizmin ndërkombëtar rezulton se ka shumë forma dhe modele të zhvillimit në aspektin e 

administrimit që janë reflektuar me përparësi ose mangësi, por që në tërësi kristalizojnë politika e 

programe të vecanta për drejtimin e kësaj dege të rëndësishme ekonomike. 

. 
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MENAXHIMI DHE  CILËSIA E SHËRBIMIT NË INDUSTRINË E HOTELERISË 

 

 

Turizmi është një ndër arsyet kryesore të krijimit dhe manaxhimit të hoteleve. Vendet në 

tranzicion ashtu si vendi ynë po i japin rëndësi maksimale turizmit duke qënë se kushtet 

klimaterike dhe zonat e bukura turistike nuk mungojne dhe duhen domosdoshmërisht të 

shfrytëzohen. Turizmi dhe hoteleria janë në një marrdhënie të ndërsjelltë sepse aty ku ka zona 

turistike aty duhet të ketë edhe hotele. Një menaxhim i mirë i hotelerisë do të thotë një shërbim 

me cilësi më të lartë dhe indirekt një numër i madh turistësh të kënaqur nga shërbimi i ofruar dhe 

plotësim i dëshirave të tyre. Të menaxhosh një hotel paraqet vështirësi dhe kënaqësi të ndryshme 

të cilat duhet të balancohen për të arritur një shërbim maksimal. Një menaxhim i mirë është 

vështirë për tu vlerësuar në një kohë të shkurtër pasi duhet të kaloj në një proçes të gjatë të ofrimit 

të shërbimit, konsumimit të tij dhe në fund të dëgjohen mendimet e klientëve për shërbimit e ofruar, 

kënaqësitë dhe pakënaqësitëe tyre. Kënaqesia e tyreështë në përpjestim të drejtpërdrejtë me 

manaxhimin e mirë ose jo të hotelit. 

 

Në një aspekt tjetër duhet studiuar edhe kujdesi që tregon sektori i menaxhimit për të ofruar 

shërbimin e kërkuar dhe proçedurat që ai ndjek për të arritur rezultatin e dëshiruar.  

Manaxheri kryesor duhet të kujdeset për çdo dëshirë të shprehur ose jo nga klientët, të pyesi 

punonjësit që janë në kontakt me ta për idetë dhe mendimet që paraqesin ata, duhet që të krijojë 

një frymë motivuese ne grupin e punës që merret me shërbimin e klientit sepse vetëm në këtë 

mënyrë mund të rritet rentabiliteti në punë.14 

 

Një manaxher i mirë duhet që një ditë në vit ose edhe me shpesh të sillet si një klient I 

thjeshtë që kërkon të kalojë një natë në hotel (në këtë rast në hotelin ku punon) për të provuar vetë 

cilësinëe shërbimit dhe mangësitë që mund të ekzistojnë ashtu siçe ka praktikë manaxheri I nivelit 

të lartë i Disney Land qëçdo vit sillet si një konsumator i thjeshtë dhe ju shërben klienteve në çdo 

etape të punës. 

 

                                                           
14 Dr. sc. Gržinić, Jasmina, ‘Concepts of service quality measurement in hotel industry’, Fq.2, 2008 
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Manaxhimi i hoteleri turizmit kërkon një vemendje të veçantë ndaj kapitujt në vazhdim do 

të përshkruajnë cdo hallkë përbërëse të tij dhe procesin që duhet të ndjeki për të arritur rezultatin 

final : shërbim të cilësisë së lartë dhe kënaqesi maksimale të klientit. 

Mbi 70% të PBB115-së botës realizohet në sektorin e shërbimeve. I njëjti sektor përbën po 

70% të fuqisë punëtore në mbarë botën. Ky fakt tregon rëndësinë që ka sektori i shërbimit në 

ekonominë e një vendi duke zënë një përqindjeshumë të lartë ndaj Produktit të Brendshëm Bruto. 

Një vënd që synon rritjen ekonomike duhet patjetër të investojë në përmirësimin e këtij sektori kaq 

të rëndësishëm dhe thelbësor. Një ndër sektorët me peshën më të madhe është industria e 

hotelerisë, i cilësuar si përfaqësuesi kryesor i industrisë së shërbimit. Ndaj dhe kjo qasje do ti 

referohet studimit të kësaj industrie kaq të rëndësishme. 

Përfitimet që rrjedhin nga një cilësi e lartë, janë reflektuar jo vetëm në një pozicionim më 

konkurrues në treg, por edhe në një rezultat më të mirë të biznesit. Ky fakt mund të vërtetohet në 

një masë të madhe duke matur rritjen e rentabilitetit dhe pjesës të tregut se si ndryshojnë nëse 

ndërmerren veprime për të përmirësuar cilësine e shërbimit. Rezultatet e një studimi të kryer në 

“SHBA” me një mostër prej 2.600 kompanish në shtete dhe qytete të ndryshme të kryera në 

periudhën ndërmjet vitit 1987 dhe atij 2002, tregojnë një lidhje të drejpërdrejtë midis nivelit të 

cilësisë së mallrave, të shërbimeve dhe treguesve të tyre financiar. Nga ky studim u vu re se 

treguesit e suksesit të një kompanie, siç mund të jenë pjesa e tregut, kthimi nga investimet, 

koefiçienti i qarkullimit, rentabiliteti, tregojnë vlera të dukshme më të larta në kompanitë me një 

nivel më të lartë të cilësisë së mallrave dhe shërbimeve.16 

 

Çfarë jenë hotelet? 

Hotelet janë ndërmarrje komerciale të strehimit, akomodimit, të cilat ofrojnë dhoma ose 

apartamente, të mobiluara në një vend. Si për klientët kalimtar, po ashtu edhe për klient të 

qëndrimit më të gjatë; javë, muaj, ose më tepër.  

Termi hotel, mban në vetëvete forma dhe variante të ndryshme nga të cilat mund të përmendim:  

a). Motelet 

                                                           
15 Produktit të Brendshëm Bruto. 
16 Grove S.J., dhe R.P. Fisk, ‘The impact of other customers on service experiences: a critical incident examination 

of getting along’, Fq. 63-85, Journal of Retailing, 73, 1997 
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Këto lloj ndërmarrjesh janë të ngritura në afërsi të akseve rrugore. Jashtë qendrave të banuara, ose 

në periferi të tyre. Zakonisht motelet përdoren për klient kalimtar. Këto lloj motelesh janë të 

pajisura me parking garazh dhe shërbime të tjera. Motelet në përgjithësi janë në funksion 12 muaj 

të vitit.  

b). Stacione të turistëve.  

Janë ndërmarrje të akomodimit të pasigurta, dhe të ngritura jashtë qendrave të banimit; në fshat, 

etj.  

c). Hotele rezidencial turistik.  

Janë ndërmarrje komerciale të strehimit, akomodimit, që përmbajnë një bashkësi dhomash ose 

apartamentesh, që vë në dispozicion një grup njerëzish të pajisur me restorante, bare, parkime, etj. 

Funksioni është shpesh sezonal dhe klientela është e njëjtë me atë të hoteleve turistike.  

d). Hotele rurale.  

Janë ndërmarrje hoteliere në dimension të vogël ku përbëhen me nga 8 - 10 dhoma të ngritura në 

ambiente rurale. Drejtimi kryesor i tyre, përbëhet nga persona të veçant dhe zakonisht frekuentohet 

nga familje modeste. 

 

Kushtet Hoteliere 

Hotelet janë objekte të cilat ofrojnë shërbimet e akomoditetit, shërbimit të ushqimit pijeve si dhe 

shërbime tjera plotësuese. Këto objekte ndërtohen në qendra urbane sidhe në zonat turistike. 

Hotelet duhet ti plotësojnë këto kritere për kategorizimin me yje. 

Objektet hoteliere duhet të jenë të dizajnuara të konstruktuara të arkitekturuara dhe të pajisura në 

atë mënyrë që të sigurojnë dhe të përgatisin ushqim cilësor higjenik dhe mbrojtje për klientët dhe 

personelin. 

Mirëmbajtja e ambientit të brendshëm, mobilieria dhe pajisjet tjera duhet të jenë në nivelin e duhur. 

Ambientet e përbashkëta duhet të jenë të mbrojtura nga aromat e pakëndshme si dhe të pasura me 

sisteme efikase të ventilimit. Të gjitha ambientet duhet të jenë të ndriçuara mirë. I tërë personeli 
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që është në kontakt me klientët gjatë orarit të punës, duhet të jenë të pajisura me uniformë dhe 

bexh, të përgatitur profesionalisht dhe të kenë sjellje etike sipas kodit të Bontonit. 

 

Rregullimi i hapësirave dhe pamja e jashtme 

Të gjitha hotelet duhet të kenë pamje atraktive, të dizajnuara në mënyrë arkitektonike dhe të kenë 

ambient të rregulluar. Objektet hoteliere duhet të kenë patjetër parking të rregulluar si dhe rrugën 

e cila e lidhë pa kurrfarë pengese ne komunikacionin. Parkingu duhet të ketë ndriçimin e duhur 

dhe të ketë siguri të nivelit të lartë. 

 

Recepsioni dhe Holli 

Çdo hotel duhet të ketë recepsionin dhe hollin e pritjes. Varësisht nga madhësia e objektit hotelier. 

Të gjitha shërbimet e nevojshme në recepsion klientëve duhet tu ofrohet rezervimet, çlajmërimet 

pagesat dhe informatat shtesë që janë të nevojshme për ta. Në recepsion duhet të gjendet lista e 

çmimoreve dhe kasaforta për klientë. Holli I pritjes duhet të jetë i pajisur me mobilieri. Holli duhet 

të ketë arkitekturë dhe dekor të duhur I cili ofron shërbime të ndryshme për klientët. Holli duhet 

të ketë hapësirë të mjaftueshme që duhet ti përgjigjet kategorisë së hotelit. 

Për të qenë një hotel me standarde të larta ai duhet ti plotësojë këto kritere: 

Holli, recepcioni, dhomat, suita ( apartament), ashensori, qendra estetike, shërbimi i mjekut, tualet 

i përbashkët, shërbim teknik i hotelit, punëtoria elektrike, punëtoria e makinerisë, punëtoria e 

zdrukthtarisë, furnizimi me ujë, furnizimi me energji elektrike, sistemi i ngrohjes, klimatizimi, 

punëtoria e rrobaqepësit, sallon ondulomi për të dy gjinitë, garazh e hotelit, shërbimi i servisit, 

punëtorët e parkingut,  shërbimi i taksisë, depot, mbrojtja nga zjarri, shërbimet për mirëmbajtjen e 

higjenës, mirëmbajtja e gjelbërimit(kopshtari), ambulanca e hotelit, restauranti, bar, telefoni, 

interneti, libri i klientëve.  

 

Llojet e klientëve kryesor të një hoteli 
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Çdo hotel bazohet te klientët e tij për mbarëvajtjen dhe suksesin. Tregu në industrinëe hotelerisë 

mund të ndahet në këto segmente kryesorë të klientëve bazuar në qëllimin e vizitës: 

a) Udhëtar për biznes apo biznesmen 

Ky udhëtar është një biznesmen ose një anëtar bordi të një korporate i cili udhëton për qëllime 

biznesi. Ky segment përfshin korporatat, të brendshme dhe të jashtme, të cilat hapin zyra të 

përkohshme pranë hoteleve, manaxherët e nivelit të lartë të cilët mund të zgjasin qëndrimin e tyre 

në varësi të zgjatjes së projekteve të cilat po mbikqyrin ose në pritje të një akomodimi të 

përhershëm. Ndërsa manaxherët e nivelit të lartë qëndrojnë në hotele me pesë yje, manaxherët e 

nivelit të mesëm qëndrojnë në hotele ekonomik. Ky segment ofron arritje të mëdha, duke kërkuar 

një ulje në përqindje të qërasë së dhomës rreth 10 deri në 15 përqind, përdorimin e kompjuterit, 

faksit, hapësirat për konferenca etj. Nga qëndrimi i tyre edhe departamenti i pijeve dhe ushqimit 

përballet më të ardhura më të larta sepse këta të ftuar domosdoshmërisht do të ushqehen në hotel 

për shkak të agjendës së zënë që kanë. 

 

b) Udhëtar për të kaluar kohën e lirë apo të ashtuquajtur turist 

Këta udhëtar mund të jenë shtetas ose jo të vendit ku ndodhet hoteli me qëllimin për të pushuar 

apo për të parë qytetin dhe vendet turistike të tij. Një vend paraqet arsye të ndryshme për tu vizituar 

dhe përzgjedhja varet pikërisht nga këto vende të këndshme dhe të reja për tu vizituar. 

Të ardhurat nga këto lloj turistësh janë përgjithësisht të ulëta për dy arsye. Së pari këta lloj turistësh 

kërkojnë ulje më të mëdha për pagesën e dhomës dhe nga ana tjetër duke qënë se janë tërë ditën 

në lëvizje për të vëzhguar qytetin ku ndodhen ata ushqehen jashtë dhe të ardhurat e restoranitit të 

hotelit ulen duke qënë se nuk shfrytëzohen nga vizitorët. Ky lloj segmenti klientësh është sezonal 

dhe në zonat bregdetare tenton të jetë piku gjatë periudhës së verës ndërsa në zonat malore në 

periudhën e vjeshtës apo të dimrit. 

Duke bërë një ndarje më specifike të këtij grupi të dytë bazuar në strategjinë kombëtare të turizmit 

llojet kryesore të turizmit që grupohen në këtë kategori janë: 

ekoturizëm 
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turizmi rural 

varka me vela / jahte 

turizmi i aventurës (shëtitje, ekskursione në natyrë, ecje me kalë, vozitje me varkë në lumenj të 

rrëmbyer- river rafting, hedhje me parashutë sportive, biçikleta malore, zhytje me bombula, vozitje 

me kanoe) 

turizmi kulturor (qytetet historike, 

qendrat arkeologjike, etj.) 

turizmi ndërkufitar 

 

c) Ekuipazhi i linjave ajrore 

Ky është një tjetër segmetn i rëndësishëm për shkak të periodicitetet që ka dhe llojit të biznesit që 

realizojnë. Në përgjithësi, ky segment është pjesëe një kontrate vjetore me një pagesë fikse për 

dhomat, numrin e tyre dhe ambjentet e tjera që do mund të shfrytëzohen nga ky ekuipazh. Me një 

normë zbritjeje 40 deri në 50 përqind në bazë të kontratës, ky segment paraqet të ardhura të ulëta 

për një hotel duke u bazuar në përqindjen e uljes që ofrojnë. 

 

Njohja e kërkesave të klientit bazë për ndërtimin e një shërbimi cilësor 

Për të siguruar dhe për të mbajtur cilësinë e pritshme nga klientët apo turistët e sotëm, ne duhet të 

dallojmë dy aspekte kryesore të cilësisë në përgjithësi duke treguar vëmendje të veçantë për 

turizmin, të cilat lidhen drejpërsëdrejti me hulumtimet që bën kjo industri për të njohur kërkesat e 

klientëve dhe dëshirat e tyre si një mënyrë për të siguruar bazën për ofrimin e një shërbimi cilësor 

: projektimi i cilësisë dhe cilësia në përputhje me projektimin17. 

                                                           
17 Oakland, J. S., op. cit., Fq. 10, in: Tourism and hospitality management, no. 1., Faculty of Tourist and Hospitality 

Management Opatija, Opatija 
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Cilësia e projektimit është një koncept që nënkupton prezantimin e produkteve ose shërbimeve 

sipas nevojave dhe dëshirave të klientëve. Industria hoteliere mund të kënaq kërkesat e klientit ose 

turistit vetëm nëse ato janë të përfshira në hartimin e saj, dmth në mënyrë që të realizojë këtë, 

kërkesat e tij duhet të përfshihen në produktet dhe shërbimet e ofruara nga hoteli. Hotelet bëjnë 

hulumtime apo kërkime të tregut në mënyrë që të përcaktojnëse si janë klientët e tyre dhe që t’iu 

përkushtojnë kërkesave të tyre një vëmendje të veçantë. 

Cilësia e përputhshmërisë me hartimin e projektit kompleton aspektin e parë për shkak se ajo 

paraqet nivelin në të cilin produkti ose shërbimi i plotëson ose jo kërkesat kryesore të tregut. 

Cilësia përfaqëson plotësimin e nevojave të klientit dhe për të arritur këtë duhet të njihet me to në 

çdo kohe përmes një hulumtimi të vazhdueshëm në treg nëse nevojat apo dëshirat e klientëve kanë 

pësuar ndryshime apo kanë mbëtur si më parë.Një qasjee tillë do të sigurojë ndjekjen e 

përmirësimeve të vazhdueshme në përputhje me kërkesate tyre. 

Efikasitetit i sistemit të cilësisë në tërësi është i mundur vetëm nëse monitorimi dhe analizimi I 

kërkesave të konsumatorëve potencial realizohet në mënyrë periodike, si dhe në përcaktimin dhe 

kontrollin e proçesit të cilësisë dhe zbatimit të përmirësimeve. 

Cilësia konstante është një term kompleks, i përbërë nga disa elementë dhe kritere të tjera. Të 

gjithë elementët e cilësisë ose kriteret janë njësoj të rëndësishme në mënyrë që të marrim 100 % 

cilësi. Nëse vetëm një element i cilësisë mungon, cilësia e plotë e produktit ose shërbimit është I 

pamundur të arrihet. 

Në kohët e sotme, rezultat i rritjes së cilësisë është gjithnjë e më shumë përqëndrimi në nevojat 

dhe dëshirat e ndryshme të konsumatorëve, së bashku me nivelin në rritje të konkurrencës, 

globalizimit të tregut dhe zhvillimin e teknologjisë moderne.Problemet në matjen e cilësisë së 

shërbimit lindin nga mungesa e qartë e parametrave të matshëm për përcaktimin e cilësisë. Ky nuk 

është rasti i përcaktimit të cilësisë së produktit sepse cilësia e tyreështë mëe lehtë për t’u studiuar 

për shkak të treguesve të veçantë dhe të matshëm që ata kanë si: qëndrueshmëria, numri i 

produkteve të dëmtuara dhe të ngjashme, të cilat e bëjnë relativishtmë të lehtë studimin për të 

përcaktuar nivelin e cilësisë. 
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Karakteristikat e shërbimit në krahasim me ato të produktit. 

Pamundësia e prodhimit të ndarë nga konsumi dhe pamundësia për të ruajtur shërbimet në mënyrë 

implicite përfshijnë një prodhim dhe konsumim të njëkohshëm, të cilat janë karakteristike për 

pjesën më të madhe të shërbimeve. Që nga shfaqja se shërbimet janë ide ose koncepte dhe jo 

objekte, ato nuk mund të shihet në të njëjtën mënyrë si produkte dhe prandaj janë të karakterizuara 

si jomateriale. Produkete përgjthësisht janë të prekshme ndërsa shërbimet jo (nuk mund të prekim 

dot shërbimin që na ofrohet në një hotel, ndonëse mund të ndjejnmë rezultatet e këtij shërbimi). 

Gjithcka që u shpjegua më sipër mund të përmblidhet në tre pika kryesore18. 

Shërbimet shpesh prodhohen dhe konsumohen në të njëjtën kohë dhe nuk mund t’i ruajmë ato 

Shërbimet janë unike dhe kjo lidhet me nevojat dhe specifikimet e gjithsecilit që i ofrohet shërbimi. 

Çdo hotel ka specifikat e veta se si e ofron një shërbim dhe është ndryshe nga një tjetër. 

Shërbimet kanë një ndërveprim të lartë me klientët dhe nuk mund të standartizohen apo të 

automatizohen. Në një hotel bazë për cilësi dhe shërbim të mirë është ndërveprimi me kërkesat 

unike të klientit. 

 

Klasifikimi i hoteleve në bazë të yjeve 

Numri i hoteleve është në rritje progresive duke qënë se çdo ditë e më shumë po i jepet prioritet 

turizmit dhe akomodimit sa më të mirë të turistëve. Niveli i tyre varet nga shërbimi që ofrojnë. Një 

turist përpara se të bëj zgjedhjen e duhur në bazë të mundësive financiare që ka duhet të ketë një 

informacion paraprak siçështë numri i yjeve në varësi të shërbimit që ofrohet. 

Ky klasifikim është universal në çdo vend të botës dheçdo yll përfaqëson një shërbim më shumë. 

Përmes këtij klasifikimi çdokush e ka më të lehtë të bëj zgjedhjen e duhur në bazë të dëshirave për 

shërbimet dhe mundësisë financiare për të shpënzuar. 

                                                           
18 Prof. Panariti, Suzana, Manaxhimi i Operacioneve, Kap.I ‘Hyrje në manaxhimin e operacioneve’ Fq.8, Universiteti 

i Tiranës, 2008 
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Për të vlerësuar një hotel merren parasysh një sërë faktorësh si per shembull njohja e hotelit nga 

media apo nga rezultatet e marra nga çdo klient. Të gjithë faktorët vendosen sipas peshës përkatëse 

në një formulë e cila llogarit yjet e një hoteli. Nëse disa nga faktorët janë të vështirë për tu matur 

atëherë bëhen kërkime të tjera të cilat përfshijnë vizitat në hotel dhe këshillime me stafin apo 

klientët potencial. 

 

Përshkrimi i mëposhtëm tregon se çfarë duhet të presim ne nga shërbimi i një hoteli për çdo yll që 

ai ka. Përshkrimi përfshin të dhëna të përgjithshme bazuar në burimee informacionit mbi 

klasifikimin. Rrethanat si rinovimet në vazhdimësi, rezervime mbi kapacitetin e hotelit, dhe 

plotësimi I nevojave specifike të klientëve është baza e vlerësimit. 

Klasifikimi i hoteleve në bazë të numrit të yjeve është një indikator i përgjithshëm I cilësisë dhe 

duhet vlerësuar si i tillë i cili lidhet më kënaqësinë e klientëve, një guidë për të matur cilësinë e 

shërbimit në një hotel etj. . Të gjithë lehtësirat dhe shërbimet që ofron një resort nuk mund 

domosdoshmërisht të përfaqësojnë numrin e yjeve që ka një hotel. Për shkak të parametrave dhe 

kritereve nga një resort në resortin tjetër lidhur dhe me një rang të gjerë preferencash të klientëve 

dhe pritshmëritë e tyre, duke marrë parasysh edhe faktin që këto klasifikime janë të përgjithshme 

nga natyra sepse nuk mund të përfshijnë çdo element të klasifikimit. 

1. Hotele  me pesë yje 

Hotelet më pesë yje19 karakterizohen nga një luks, shërbim, vendodhje në stadet më të larta. 

Gjithashtu në të përfshihet një darkë e shkëlqyer me një menu të shijshme dhe me shef kuzhine të 

mirënjohur në vend dhe me një shërbim të rehatshëm dhe të përshtatshëm për këdo. Këto hotele 

cilësohen të shkëlqyera në çdo aspekt të mikpritjes që ata realizojnë. Ato njihen për arkitekturë të 

veçantë, nga një pamje të shkëlqyer, një mobilim i brendshëm me një shije të hollë të përshtatur 

me çdo element tjetër të shërbimit dhe vendndodhjes. Ky ambjent elegant përfshihet në çdo dhomë, 

ambjente të brendshme dhe të jashtme. 

Përveç një linje të shpejtë të internetit, në këtë klasfikim përfshihen një sistem të audios përmes 

përdorimit të disqeve dhe dvd-ve, një shërbim në dhomë njëzetekatër orë, një darkë të shijshme, 

                                                           
19 Official Hotel and Resort Guide (OHRG) , Summary of articles and Information on Hotel Classification System 
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shërbim përmes “shërbëtorëve”e aplikuar në disa hotele, një art origjinal nëpër mure si dekor, lule 

dhe dekoreelegante nëpër dhoma. 

Në përgjithësi në këto hotele përfshihet një përfshirje në kurset e golfit për klientët e hotelit, 

shërbime për trajtimin e lëkurës, palestra dhe qëndra të tjera aerobike, fusha tenisi, pishina të 

llojeve të ndryshme etj. ambjenti që përfshijnë hotelet me pesë yje është shumë i madh dhe me një 

sipërfaqe gjigande për arsye të përfshirjes në të të një një sërë ambjentesh argëtimi. 

 

2. Hotele me katër yje 

Hotelet me katër yje kane një akomodim të rangut të lartë duke ofruar restorantë të shkëqyera, 

darkë të shijshme, bare, ambjente qëndrimi dhe një shërbim të kompletuar në dhomë. 

Një ndërtim të cilësisë së lartë, një shërbim i personalizuar, mobilim modern dhe kontemporan, 

ambiente parkimi, dhe shumë shërbime të tjera janë të përfshira në to. Shërbimet përfshijnë qëndra 

fitnesi apo aerobie, shërbime për trajtimit të lëkurës dhe cilësi të lartë në mobilimin e shtretërve, 

parketit, pajisjeveetj. gjenden ambjente me pishina dhe elementë të tjerë argëtuese. Shërbimi i 

shkëlqyer dhe një vëmëndje ndaj detajeveecila karakterizon një hotel me katër yje. Këto hotele 

përfshijnë ambjente me fusha golfi dhe vënde të tjera kreative që ndikojnë në vlerësimin që i japin 

klientët hotelit ku përfitojnë shërbimin. Qëndra biznesi dhe ambiente ku realizohen takime 

përfshihen në shërbim. Shqetësimi kryesor i stafit është rehatia dhe komoditeti i klientëve. 

 

3. Hotelet me tre yje 

Hotelet me tre yje përfshijnë dhoma me një hapësirë të madhe për klientët me cilësi të kënaqshme, 

një darkë të mirë. Zakonisht këto hotele përfshijnë ose jo një pishinë dhe amjente fitnesi apo 

palestër, ambjente qëndrimi apo shërbim dhome.20 Ky klasifikim përfshin ambjente parkimi dhe 

veçanërisht shërbime mjëkësore. Në varësi të hotelit përfshihen ambjente biznesi dhe për të 

realizuar takime, konferenca etj. 

                                                           
20 Denney G. Rutherford, Hotel Management and Operations, 3rd Edition, Fq. 172 
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4. Hotele me dy yje 

Këto hotele janë të identifikuara si ofruese të një akomodimi bazë dhe të pastër me disa shërbime 

biznesi zakonisht ambjente për realizimin e takimeve ose konferencave, shërbim përmes rënies së 

ziles dhe në disa rasteedhe ambjente fitnesi. Këto hotele kanë një menu të kufizuar, zakonisht 

përfshijnë vetëm shërbimin e mëngjesit kontinental. Sipërfaqja që përfshijnë është mesatare dhe 

që justifikon çmimin për natë. Dhomat kanë një akomodim komod ku përfshihen telefoni, 

televizori etj. transportimi i valixheve apo shërbimi në dhomë nuk përfshihen. 

 

5. Hotelet më një yll 

Hotelet me një yll karakterizohen nga një akomodim i thjeshtë, bazë dhe i pastër duke plotësuar 

zakonisht buxhetin e një klienti të thjeshtë. Dhomat në përgjithësi janë të vogla dhe kënaqësia 

lidhet me nevojat minimale të ofruara. Disa prej tyre nuk kanë restorante, një tualet privat (Brenda 

në dhomë), një telefon në dhomë apo lehtësira të tjera. Mund të ketë mungesë të një linje internet 

dhe një shërbim me orar të kufizuar në recepsion. Vendodhja e këtyre hoteleve është larg qëndrës 

së qyteti, afër transportit publik apo rrugëve kryesore, qëndrave të populluara dhe me një distancë 

të konsiderueshme nga një restorant. 

 

Matja e cilësisë së shërbimit në industrinë e hotelerisë 

Në mënyrë që të arrijnë një racionalitet, modelet e përsosmërisë së biznesit, në një mënyrë, 

përcaktojnë nëse janë përmbushur ose jo kriteret dhe vlerësojnë përsosmërinë e biznesit nëse është 

bazuar ose jo, jo vetëm në përmbushjen e kritereve të përcaktuara, por edhe në përcaktimin e nivelit 

deri në të cilin kriteret janë përmbushur.Duke analizuar cilësinë e shërbimit është e këshillueshme 

studimi i një numri të madh të mundshëm të kompanive të ofrimit të të njëjtit lloj të shërbimit21. 

Siç e kemi përmendur edhe më sipër, në qoftëse një kompani kryen një hulumtim dhe gjen se 

rezultatet e arritura janë negative, ajo mund ta interpretojë këtë informacion të arritur në mënyrë 

të gabuar dhe të arrij në përfundimin se ajo ofron shërbime në një mënyrë plotësisht të gabuar. Nga 

                                                           
21 Denney G. Rutherford, Hotel Management and Operations, 3rd Edition, Fq. 172 
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ana tjetër, kur analizojmë një numër të madh të kompanive, është e mundur për të krahasuar të 

dhënat dhe të marrësh një foto reale nga pozita e një kompanie individuale në krahasim me të tjerët 

në lidhje me cilësinë. 

Një koncept i quajtur rrethi i cilësisë ndihmon në matjen e cilësisë. Ai është i bazuar në besimin 

se punonjësit të cilët në fakt bëjnë punën, në vend të menaxherëve të tyre, janë ata që janë më mirë 

në gjendje të identifikojnë, të analizojnë dhe të ballafaqohen në mënyrë të saktë me problemet që 

ata ndeshen. Ideja e kësaj e ka origjinën në Japoni në vitin 1962. Rrethi I kualitetit apo ndryshe 

rrethi i cilësisë është i përbërë nga një grup i të punësuarve, zakonisht më pak se dhjetë, që kryejnë 

punë të ngjashme dhe që takohen një herë në javë për të diskutuar punën e tyre, identifikimin e 

problemeve, dhe zgjidhjet e mundshme të pranishme për këto probleme. Për shembull, një cikël 

cilësie mund të formohet mes punonjësve që merren meshërbimet ndaj klientit. Rrethet e cilësisë 

janë më të suksesshëm, kur ato janë pjesë e një organizate. Biznesi amerikan ka zgjedhur këtë 

koncept në mes të viteve 1970. 

Ky koncept duhet të shtrihet gjerë në këtë industri të hoteleri-turizmit dhe nëçdo industry tjetër të 

shërbimit sepse këshillat, idetë dhe mendimet e punonjësve që kryejnë të njëjtën punë janë të 

vlefshme për të zhvilluar sa më mirë punën në ngarkim. Nëse do të diskutonin dhjetë recepsionist 

mbi klientë që ata ndeshen,dëshirat e tyre, kërkesat, pakënaqësitë, sjelljen që kanë e te tjera, do të 

kenë një informacion më të detajuar dhe do ta kenë më të lehtë të ndeshen me situata të caktuara 

dhe të ofrojnë një shërbim në varësi të klientit që përballen. 

 

Hendeqet që ekzistojnë mes cilësisë dhe kënaqësisë së klientëve 

Hendeku i parë që mund të krijojë cilësia e shërbimit ndaj kënaqësisë së klientëve në industrinëe 

hotelerisë është hendeku njohuri. Ai është rezultat i dallimeve që ekzistojnë në menaxhimin e 

njohurive dhe pritjet e tyre në të vërtetë. Ky boshllëk mund të çojë në mangësi të tjera në proçesin 

e cilësisë së shërbimit dhe shkaktohet ndër të tjera nga:22  

- Informacione të pasakta në hulumtime të tregut dhe analizën e kërkesës,  

                                                           
22 Dr. sc. Gržinić, Jasmina, ‘Concepts of service quality measurement in hotel industry’, Fq.87, 2008 
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- Interpretime të pasakta të informacionit në lidhje me pritjet  

- Mungesa e informacionit në lidhje me ndonjë reagim mes kompanisë dhe konsumatorëve 

- Shtresa shumë organizative që pengojnë ose modifikojnë pjesë të informacionit në lëvizjen e tyre 

nga ata që janë në kontaktme konsumatorët. 

Hendeku i dytë i mundshëm është ai i standardit. Ai është rezultat i dallimeve midis menaxhimittë 

njohurive për pritjete klientit dhe proçesin e realizimit të shërbimit. 

Ky hendek është rezultat i: 

- Gabimit në planifikimin, ose proçedurat e planifikimit të pamjaftueshëm; 

- Planifikimi i keq nga menaxhimi; 

- Mungesa e qëllimeve të përcaktuara qartë në organizim 

- Mbështetjee pamjaftueshmee menaxhimit të lartë ndaj shërbimit të planifikimit të cilësisë. 

Menaxhimi mund të jetë i drejtë në vlerësimin e pritjeve të klientit dhe në zhvillimin e metodave 

të biznesit për të kënaqur këto shpresa dhe dëshira, pa nevojën e të punësuarve për të qenë korrekt 

në ofrimin e shërbimit. Për shembull, një restorant mund të urdhërojë kamarierët për t'i shërbyer 

klientëve në dy minuta pasi ata të ulen në tryezë. Megjithatë, kamerierët mund të injorojnë këtë 

rregull dhe flasin mes tyre në një qoshe duke harruar rregullin. 

Hendeku i tretë i mundshëm është hendeku i komunikimit që lind kur ekziston një dallim mes 

shërbimit të dhënë dhe shërbimit që kompania ka premtuar për klientët nëpërmjet komunikimit të 

jashtëm. Arsyet janë:23 

- Planifikimi i komunikimit me tregun nuk është integruar me shërbimet; 

- Mungesa ose koordinimi i pamjaftueshëm mes marketingut tradicional dheproçedurave; 

- Performanca jo organizative në përputhje me specifikimet 

                                                           
23 Dr. sc. Gržinić, Jasmina, ‘Concepts of service quality measurement in hotel industry’, Fq.87, 2008 
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- Tendenca të ekzagjeruara jo në përputhje me premtimet 

Hotelet përpiqen për të zbuluar "hendekun e shërbimit" me pyetësorë për studimin e boshllëkut. 

Analiza është një element thelbësor për menaxhimin për të gjetur shkaqet e problemeve lidhur me 

cilësinë dhe për të gjetur mënyra të përshtatshme për të hequr boshllëqe të tilla. Për këtë arsye 

katër boshllëqet janë quajtur edhe mangësi organizative ose mangësi të brendshme. 

 

STANDARTET E KLASIFIKIMIT TE HOTELEVE NE PRISHTINE 

Prishtina është kryeqyteti i vendit më të ri në botë, Kosove dhe në të njëjtën kohë në qyteti më i 

madh i Kosovës. Prishtina është e njohur për rolin e saj metropolian për zhvillimin ekonomik, me 

urbanizëm bashkëkohor dhe shërbime efikase dhe të integruara mirë në zhvillimet rajonale dhe 

ndërkombëtare, qendër e jetës së pasur kulturore, arsimore, sportive.. Rezultatet paraprake të 

regjistrimit të popullsisë 2011 tregojne se popullsia e Prishtinës arrin ne 198.000 banore..Qyteti ka 

një popullsi shumicë shqiptare, së bashku me komunitetet tjera më të vogla, duke përfshirë 

boshnjakët, romët dhe të tjerët. Prishtina është qendër administrative, arsimore dhe kulturore të 

Kosovës. Ketu ndodhet Universiteti i Prishtinës dhe Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës. Më 

posht do ti paraqesim disa nga  hotelet me te njohura ne Prishtinë, sipas kategoris se yjeve, me 

pershkrimet, dhe vleresimet e klienteve.  

 

Kapaciteti hotelerik i komunës së Prishtinës 

Komuna e Prishtinës sipas statistikave të regjistrimeve nga hotelet që veprojn në këtë komunë, 

është komuna me e vizituar me turist të huaj dhe vendor prandaj në planin zhvillimor hapësinor të 

komunës turizmi është paraqitur si prioritet për zhvillimin dhe ngritjen e ekonomisë, andaj edhe 

janë ndarë zonat turistike për zhvillim. 

 

EMRI I HOTELIT KAPACITETI QE OFRON 
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Hotel Swiss Diamond   

Hotelit Swiss Diamond i eshte akorduar Cmimi 5 Stars 

Diamond Award International nga Akademia Amerikane 

e Shkences se Hotelersie. Te dhomat janë të dizenjuara 

për t’iu ofruar komoditet dhe komfort maksimal. Luksoze 

dhe elegante, hapësira të gjera. Banjo të dekoruara me 

mermerin më të mirë italian, pajisje luksoze, tharëse 

flokësh, pasqyrë për makiazh, vaskë, kabinë me dush të 

veçantë. 

 

Hotel Prishtina    

“Hotel Prishtina” është një ndër hotelet më prestigjioze, 

në Prishtinë. Me arkitekturën e tij unike, të projektuar në 

mënyrë origjinale, me paisje bashkohore, në mënyrë 

perfekte kombinohet eleganca dhe thjeshtësia e një 

ndërtimi neoklasik. Me qëllim të përshtatjes së nevojave 

të mysafirëve tanë, nga 43 dhomat që posedon hoteli:  

17 janë dhoma standarde, 11 dhoma biznesi, 6 dhoma 

standarde me dy krevate dhe 9 dhoma deluxe, të 

rregulluara në mënyrën më të mirë, që mysafirët të ndjejnë 

rehatinë maksimale. 

Hotel Begolli    Hotel Begolli përmban një përzgjedhje e dhoma dhe suita 

të rregulluara bukur, është përhapur në të gjithë 5 kate, një 

hotel elegant afër qendrës së Prishtinës me një traditë prej 

80 vitesh.  

Hotel Sirius    Lokacion i përshtatshëm në qendër të Prishtinës, nga ku 

mysafirët mund të kenë qasje të lehtë në të gjitha vendet 

interesante. Parkim Falas, Sherbim ne dhome, Restorant, 

Bar, dhome per bagazhet, Lejohen kafshet shtepiake 

 

Hotel Royal    

Hotel Royal është një hotel i ri, the njeri ndër hotelet më 

prestigjioze në qendër të Prishtinës. Hotel me shumë shije 

dhe stil, me lartesi prej 5 katesh dhe 44 dhomave të 

dekoruara me elegancë. Hoteli ofron sherbime 

profesionale për të gjithë mysafirët. Parkim Falas, 
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Sherbim ne dhome, Restorant, Bar, dhome per bagazhet, 

Lejohen kafshet shtepiake e tj 

Hotel Silver    Silver Hotel gjendet 30 min larg nga Airoporti I Prishtines 

“Adem Jashari” me distance prej 20 km dhe vëtem 1 km 

nga qendra e Prishtinës. Parkim Falas, Sherbim ne dhome, 

Restorant, Bar, kuzhin tradicionale,  

 

Hotel Victory    

Hotel Victory tash e një dekadë kujdeset për shumë 

mysafirë të huaj e të vendit, zyrtarë qeveritarë dhe 

personalitete të cilët kënaqen me faktin se hoteli, ndonëse 

është në qendër të qytetit, prapëseprapë është intim dhe i 

qetë, që garanton një gjumë të rehatshëm të natës dhe një 

mjedis të sigurt 

 

Hotel Lyon    

Hotel Lyon i vendosur 500 metra nga qendra e Prishtinës, 

recepsjon 24 orë-sh, gjithashtu ofron restorant dhe një 

bar.Të gjitha dhomat janë me ajër të kondicionuar dhe 

përfshin TV kabllor dhe një minibar, banjo me dush, 

tharëse flokësh dhe peshqir. Mëngjesi është i përfshirë në 

cmime dhe është bufe.Muzeu i qytetit te Prishtinës, si dhe 

Teatri i qytetit eshte 800 metra larg. 

 

Hotel Ora     

Gjendet ne qender te Prishtines. Hotel ora eshte vetem 

150m larg nga Sheshi "Nena Tereze". Ofron nje restoran, 

parking (pa pagese) dhe dhoma (wi-fi pa pagese). Nje 

kopsht dhe nje tarace verore per musafiret qe te 

relaksohen 

Te gjitha dhomat perfshijne kodicioner per ajer, TV dhe 

nje minibar. Secila dhome ka nje banjo private, tharese 

flokesh dhe letra tualeti (pa pagese). Disa dhome 

gjithashtu kane edhe nje elegance ne vete duke e perfshire 

edhe ballkonin. 
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Sias ketyre hulumtimeve, Prishtina vazhdon të mbetet qyteti më i vizituar nga vizitorë të ndryshëm 

vendorë dhe të huaj. Kështu që në TM1 të vitit 2014-të, numri i vizitorëve në hotelet kosovare, 

është 23 879, ku 45.62% janë vizitorë vendor dhe 54.38% janë vizitorë të jashtëm. Kurse numri i 

net qëndrimeve në TM1 2014 është 32 861, ku 36.16% e net qëndrimeve janë nga vendorët dhe 

63.84% janë të huaj. Në TM1 2014, numrin më të madh të vizitorëve dhe netqëndrimet e tyre e ka 

kryeqyteti i Kosovës, Prishtina me 13 667 vizitorë dhe 21 286 netqëndrime. 

Sipas ASK-së me numrin më të madh të vizitorëve gjatë vitit 2013, ka prirë po ashtu kryeqyteti i 

Kosovës, Prishtina me gjithsej 55 750 vizitorë, Lipjani radhitet i dyti me 7931 vizitorë, Prizreni 

radhitet i treti me 6610 vizitorë. 

Në TM1 2014, pjesë e anketës janë 106 hotele që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e 

Kosovës24, ku pjesa më e madhe e hoteleve gjenden në Prishtinë, Ferizaj, Prizren, Pejë, Gjilan. 

Sipas anketës, kapaciteti i shfrytëzuar në nivel vendi është 9.36 %. 

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Prizren. Kurse, sa i përket 

vizitorëve të huaj, numri më i madh është nga Shqipëria, SHBA-ja dhe Turqia. 

 

REZULTATET E HULUMTIMIT   - ANKETES 

Per te percaktuar kenaqesin e klienteve me sherbimet hotelerike kemi shfrytezuar rezultatet e nje 

hulumtimi te bere ne qytetin e Prishtines. Nga 200 anketa 156 ishin valide sipas te cilave kemi 

nxjer rezultatet si ne vijim: 

Grupmosha e te anketuarve: 

-25 vjet - 40 vjet - 55 vjet Me shume 

63 60 18 15 

 

Rezultatet e pergjigjeve: 

PYETJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Sa i frekuentoni hotelet 

 50

% 

    

 25

% 

      

 23

% 

       

Kualiteti i sherbimeve  

 48

% 

    

 15

% 

       

 37

% 

     

Sa ndikon sherbimi ne viziten 

tuaj 

 78

% 

 

 15

% 

       

 6%         

 

PYETJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sa jeni te informuar per 

sherbimet ne hotele 

 44%      

 19%        

 32%       

A shfrytezohet potenciali i 

mjaftueshem  

 38%      

 52%    

 11%         

Sa ndikon sherbimi ne rritjen 

e konkurences 

 63%   

 23%       

 13%        
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A mendoni se jane te sigurata 

dhe adekuakuate per visitor 

hendikep 

 15%        

 

□  positive                □ negative               □ e permbajtur 

 

 

PERFUNDIMI 

 

Suksesi i ardhshëm i hoteleve varet nga aftësia për të parashikuar dhe kapitalizuar ndryshimin. 

Duke shkuar drejt tranzicionit dhe globalizmit një hotel i suksesshëm duhet të ekzaminojë faktorët 

kyç që jo vetëm do të përcaktojnë suksesin por edhe do të sjellin një mbijetesë të hotelit në të 

ardhmen. Këto faktorë kyç varen nga organizimi i hotelit sic mund të jenë, një lidership vizionar, 

globalizimi, diversifikimi, fleksibiliteti, struktura e sheshtë, fokusi ndaj konsumatorit dhe të qënit 

linja kryesoree informacionit. Organizimi duhet të jetë në gjëndje të japi përgjigje për rritjen e 

shërbimeve në nivel global, lëvizjet për mbajtur zyrat e shitjes në shumë vende dhe pronat e 

hoteleve rreth e qark globit dhe një nivel në rritje të forcës punëtore globale. Një strukturë e re 

organizimi përdor burime globale dhe rajonale për të nxitur nivele të larta inovacioni, fokusin nda 

konsumatorit dhe të ardhurave.  

 

Fleksibiliteti në organizimin modern të hoteleve nënkupton sigurimin që sistemi, proçeset dhe 

njerëzit të mund të përgjigjen në mënyrë të ndryshme në situata të ndryshme. Ai duhet të realizojë 

më pak rregulla dhe procedura të detajuara, një autonomi më të madhe dhe të inkurajojë iniciativat 

e reja dhe ndarjen e punës. 

 

Trendi drejt organizimit të sheshtë të organizimit të hotelve nënkupton sa më pak nivele 

manaxhimi, punonjësit të kenë mundësinë të marrin vendime dhe jo shumë diferenca në 

përgjegjësi. Nëse konsumatori është mbret apo mbretëreshë në shekullin e njëzetë, organizimi I 

hotelit duhet të jetë më pak i fokusuar ndaj aseteve të tij si matës i suksesit, dhe më shumë I 



  CRC-JOURNAL NO 8-9, APRIL – NOVEMBER, 2018 

 

59 
 

fokusuar ndaj konsumatorit. Fokusimi ndaj konsumatorit duhet të reflektojë vendimet e biznesit 

në çdo nivel për zhvillimin dhe organizimin e hotelit.  

Shërbimi i hotelit bazohet në mënyrë primare te njerëzit jo në pajisje të tjera. Njëzet vjet më parë 

një biznes nuk priste të kishte një nivel shërbimi të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm kudo që 

operonte. Sot, standartet jo pritshmëritë janë elementët thelbësorë të një shërbimi teknologjik të 

një hoteli për të plotësuar çdo nevojë të klientit. Organizimi i hotelit në kohët e sotme duhet të 

plotësojë nevojat e një lidershipi vizionar si një mënyrë për tu fokusuar në idetë e lidershipit, 

informacionin, frymëzimin, vizionin dhe punën në grup. Dështimi i organizimit të një hoteli është 

mbimanaxhimi dhe nënudhëheqja. 

Një organizim i hotelit përmes rrjetit të internetit mund të thjeshtësojë komunikimin direkt pëe çdo 

nivel duke injoruar zinxhirin e komandës, strukturat e kryqëzuara të punës në grup, aleancat 

srategjike mes konkurrentëve dhe të treteve dhe deçentralizimit. Teknologjia e informacionit në 

kohët e sotme ndikon në çdo aspekt të biznesit që nga strategjitë e një korporate te organizimi 

strukuror dhe organizativ. Teknologjia më përpara është parë si një mënyrë për reduktuar koston 

përmes zëvëndësimit të njerëzve. Kjo ide është zëvëndësuar me idenë e kërkimit të tekonologjisë 

së informacionit si mbështetje për punën kreative që çdo nivel organizacional duhet të ndjekë. 

Teknologjia e informacioit duhet të lejojë organizimin të reagojë më shpejt ndaj nevojave të tregut 

dhe gjithashtu të plotësojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e konsumatorit në mënyrë të shpejtë dhe 

të saktë. Për të arritur këtë organizimi duhet të jetë I decentralizuar. Teknologjia e informacionit 

përçon, por ai duhet të përçojë informacionin e saktë te njerëzit e duhur dhe në kohën e duhur. 
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Kënga polifonike shqiptare, vlerë unikale  botërore 

 

Selami Kolonja  25 

UDC:  781.4  

Abstract: 

The Albanian polyphonic song was born with the first man on earth, then when he sang to life and 

death in an organized form with “the really crying”, with tears, a cry with pain and sob. Just like 

the Albanian language, that according to Konica, is among the oldest languages in Europe, so it is 

the polyphonic song which it is not influenced by Byzantine singing, because on the basis of 

musical and archaeological studies it had been sang 3-7 thousand years before Christ, it is more 

ancient than the Greek tragedy because even the drama of this mythology in this tragedy refers to 

this. Southern polyphony is the unique act of the manyvoices singing a-capela, the genius work of 

our talented people, manyvoices songs, models of ideas for the establishment of sophisticated 

choirs thousands of years later. 

If this type of singing for secular people can be simply a kind of singing that serves to entertainment 

or life in general, for professional musicians these songs are artwork for their musical, melodic, 

harmonic, timbre and tonal construction, that is why and the interest in approaching and studying 

this kind of unique singing is large, both by foreign ethnomusicologists and by Albanian scholars. 

The polyphonic manyvoices singing is sung in the areas where the dialect of Tosk begins, so south 

of natural Albania, from Ladorishti to Cameri. 

                                                           
25 Autori është pedagog në Akademinë e arteve të bukura në  Universitetin e Prishtinës 
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Abstrakt:   

Kënga polifonike shqipërare lindi bashkë me njeriun e parë në tokë, atëher kur ai në formë të 

organizuar  i këndoj jetës dhe vdekjes me të “ qarë prej vërteti “ , me lotë ,klithma me dhimbje e 

dënesë. Ashtu sikur se gjuha shqipe që sipas Konicës është ndër gjuhët më të vjetra në Europë , 

edhe kënga polifonike është po aq e vjetër dhe  s’ka fare ndikim nga këndimi bizantin sepse në 

bazë të studimeve muzikore e arkeologjike ajo u këndua 3-7 mijë vjet para Krishtit , ajo është më 

e lashtë se vetë tragjedia Greke sepse edhe drama e kësaj mitologjie në këtë tragjedie i referohet 

kësaj .Polifonia e jugut është  vepra unikale e këndimit shumëzërësh a-capela vepra gjeniale e 

popullit tonë të talentuar ,këngë shumëzërëshe,modele idesh për  themelimin e koreve të 

sofistikuara mijëra vjetë më pas . 

Nëse ky lloj këndimi për njerëzit laikë mund të jetë thjeshtë një lloj këndimi që i shërben argëtimit 

ose jetës në përgjithësi ,për muzicientët profesionist këto këngë janë vepra arti për kah ndërtimi i 

tyre muzikor , melodik ,harmonik timbrik  e tonal, pikërisht edhe interesi për tju qasur dhe studiuar 

këtë lloj këndimi  unikal është i madh si nga etnomuzikologët e huaj por edhe nga studiuesit 

shqipëtarë  . Këndimi shumëzërësh polifonik këndohet në zonat ku fillon të flitet dialekti Tosk ,pra 

në jug të Shqipërisë natyrale ,nga Ladorishti e deri në Çamëri.  

 

Fjalë kyçe : muzika , polifonia , shumzërshmëria  

 

HYRJE  

Muzika popullore , apo folklori muzikor shqiptare është mjaftë e pasur dhe e gjallë, veçanërisht 

muzika polifonike shqipëtare apo thënë më sakt këndimi shumëzërësh që në realitet është këndim 

i cili dëshmon origjinalitet , gjenetikë dhe lashtësi . Polifonia shqipëtare është mrekullia e traditës 

tonë kombëtare aq sa ka mrekulluar dhe frymëzuar jo vetëm shiet kulturore shqipëtare por i ka 

kaluar kufijtë gjeografik ,për këtë arsye ajo tani mbrohet edhe me Unesko si vlerë apo pasuri 

botërore . Ajo këndohet nga burrat, gratë, si dhe kombinimet e tyre nëntëvetësh ,prandaj në popull 

shprehimisht  edhe sot e kësaj dite në viset ku ajo këndohet përdoret thënja  ’’  aj, tja marrim një 

me nëntë ’’  ose merrja një Gjirokastrite ,një Myzeqare një Korçare ,pra në bazë të kësaj kërkese 

përcaktohet si të thuash mënyra e këndimit sips trevës. Këngëtarët janë autodidakt andaj pikërisht 
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këtu dhe fillon enigma dhe kurreshtja  e studiuesve të folklorit sa që pas një koncerti polifonik një 

grup studiuesish gjerman pyetën se si këto këngëtarë kënduan pa partitura strukturat korale 

,melodike , harmonike dhe korrespondencat polifonike . Kjo pyetje rrjedh natyrshëm për popujt e 

largët sepse ata kur ndëgjojnë kënget polifonike ndëgjojnë shumzërshmëri apo zërash të mirë 

harmonizuara ,pra ndëgjojnë prijësin ( zërin e parë apo zërin që këndon temën melodike , pritësin 

(zërin e dytë që vazhdon melodinë marrë logjikshëm nga i pari ) zërin e tretë ( zërin mbajtës apo 

ison )si dhe zërat e tjerë që shpesh herë janë në rrolin e onomatopeimave apo imitimeve të 

ndryshme të fenomeneve që i rrethojnë këngëtarët , pra me të drejtë del pyetja se ku i kanë partiturat 

këngëtarët ,sepse në disa nga këngët polifonike çuditshëm këngëtarët nga strofa në strofë 

modulojnë disa herë për një sekondë të vogël te lart,siç kemi rast tek kënga e gurbetit ’’ Të 

përcollën nënë e nuse larg për në gurbet ’’  Kjo kërkesë harmonike e modulative është vështirë të 

kërkohet edhe tek ansamblet profesionale për vet delikatesën muzikore që ka .  

 

Çështë këndimi  polifonik shqiptar?  

 

 Polifonia shqipëtare është dëshmia më e spikatur e talentit të popullit tonë ,dëshmi lashtësie e 

civilizimi ,demokratizimi , tolerance ,humanizmi e shpirtbardhësie ,apo më saktë kori parë në tokë 

. 

Siç përmendëm më lartë solisti i parë quhej marrësi , i dyti pritësi ,prerësi ose këthyesi ,zëri i tretë 

hedhësi ose mbushësi , si dhe zëri i katërt  iso . Iso për dallim nga tre zërat e tjerë është tingulli 

mbajtës  , tingull i pandërprerë ,pra tingulli bazë  i tonalitetit ku këndohet kënga . 

Kënga polifonike  shqipëtare lindi bashkë me njeriun e parë ,mijëra vjet para Krishtit ,për këtë 

flasin faktet arkeologjike e materiale , pra kënga polifonike lindi si dhimbje për të vdekurin dhe 

çlirim apo ngushëllim për të gjallët .  

Sipas studiuesit dhe etnomuzikologut shqipëtar Vasil Tole polifonia shqipëtare është gjegjësisht 

kori i parë apo ansambli i parë artistik në botë , ky lloj këndimi lindi nga e ’’qara me botë” me 

rrëke lotësh për njeriun si pjesë e botës  , këngëtaët polifon qanin me dënesë kur e përcillnin  të 

vdekurin në varr nga zëra drithërues vajtimi dhe i këndonin me gëzim lindjes dhe natyrës së bukur 

.Ky pra është kori i parë në botë , i cili doli nga njerëzit e parë në këtë planet nga një grup njerëzish 
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me intonacion të bashkuar , ndërsa Europës ju deshën pesë shekuj për ta formatuar polifoninë në 

kore të sofistikuara vokale . 

 

Sa e lashtë është polifonia shqipëtare  

 

Studiuesit janë të mendimit se muzika polifonike është një kulturë teper e hershme bile më e lashtë 

se vetë tragjedia greke e cila i referohet asaj . Ajo është e lashtë 3-7 mijë vjetë para Krishtit dhe 

zanafilla e saj i takon kulturës së lashtë Pellazgo- Ilire fise të cilat sundonin tërë gadishullin por 

edhe më tej .  Herë herë ka pas mendime se muzika polifonike ka ndikim nga muzika  mesjetare 

bizantine por bazuar në të dhëna dhe fakte kjo fare nuk mban sepse lashtësia e polifonisë shqipëtare 

është shumë më e hershme se muzika bizantine , tezë e cila nuk pranohet nga masa e madhe e 

muzikologëve botërorë,bazuar në fakte teoriko muzikore. 

Ajo lindi në një tokë të caktuar dhe kultivohet vetëm në jug të Shqipërisë. 

 Eshtë fakt se muzika Bizantine është e shkruar në tekst notal ndërsa muzika polifonike është 

egzistencë gojore dhe e pa shkruar e cila si ndërtim muzikor është e ndërtuar një sistem modal –

tonal pentatonik ,mod i përbërë nga pesë tinguj të ndryshëm të vendosur në raport sekondash të 

mëdha dhe tercash të vogla , ndërsa muzika mesjetare bizantine është e ndërtuar nga një sistem 

modal –tonal diatonik ku përzihen tonet e plota gjysëmtonet dhe herë herë dhe sekondat e 

zmadhuara siç janë të njohura dhe meloditë Kukuzeliane . 

Vetëm këto pak fakte të dokumentuara hedhin poshtë mendimin e mësipërm . 

Për kah mënyrat e interpretimit mvarësisht nga vendi ,krahina polifonia shqipëtare interpretohet 

në disa mënyra linjash dhe atë veçojmë : Këndimin me dy linja melodike, këndimin me tre linja 

melodike ose tri zërësh ,melodi katërzërëshe këndime specifike të krahinave shqipëtare të 

Shqipërisë natyrale.  

Këndimi polifonik sipas ndërtimit modal të lartëpërmendur fillon aty ku fillon dhe dialekti  i të 

folmes toske, vendbanimin e ashtuquajtur Ladorisht i cili ndodhet në vend ku këndohet trezërëshi 

dhe më rrallë edhe  katërzërëshi polifonik. Ky ësht dhe vendbanimi më i lashtë tosk i kësaj , vend 

me bazilikë e cila sipas ndërtimit supozohet të jetë ndërtuar në fund të shekullit V dhe fillim të 

shekullit të VI . Mandej këndimi polifonik me nuansa të njëjta këndimi gjendet dhe në Prespë, 

Pogradec,Kolonjë, Myzeqe Çamëri këndime të këngëve dhe valleve afërsisht të ngjajshme ,ndërsa 
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në zonën e Labërisë këndimi polifonik kryesisht është katërzanor dhe  nuansat e interpretimit 

dramatik ndyshojnë nga zonat e lartëpërmendura . 

 

Studimi i parë mbi polifonin popullore shqiptare është shkruajtur nga studjuesi Ramadan Sokoli 

në vitin 1959 me titullin ”Polifonia jonë popullore” dhe te libri” Folklori muzikor shqiptar “Tiranë 

i viti 1965. 

Në këto dy  libra jepet shtrirja gjeografike e të kënduarit polifonik jugorë i ndërtimit shumëzanore 

,shkakallet pentatonike e polifonisë jugore ,pra në këto botime të cilët i përmendem më lartë jepen 

informacione  mbi folklorin mizikorë shqiptar nga pikpamjet e klasifikimit polifonia . 

Pra folklori muzikor  shqiptar është shumë i pasur i cili i ka frymëzuar jo vetëm krijuesit tanë por 

i ka  frymëzuar edhe autorë e kombeve të tjera për këtë  arsye  muzika popullore shqiptare e 

karakterizon numri i madhe të këngë lirike dhe epike qofshin të reja apo të vjetra, te këngët 

katundare dhe qytetare, vallet e lashta kreshnike veshjet popullore origjinale ,artitekturat 

,skulpturat e pikturat dhe ato të kohës së sotshme, muzika instrumentale ku laramania e 

instrumenteve shqiptare është shumë ndryshe nga popujt tjerë,  për këtë arsye  folklori ynë është 

autokton dhe origjinal sa vetë njerëzimi të cilin i gjejmë në bazat tonale si dhe të shkallëve të vjetra, 

sidomos të asaj Jonike dhe të shkallët e  Pentatonikës që është karakteristika apo veçantia e  

këngëve dhe valleve me këndim polifonik (tosk), prandaj në analizat e folklorit muzikor shqiptar 

do të vërejmë se ekzistojnë larmi këndimeshdhe atë :  të kënduarit solo, në këndimet vokale shumë-

zanore që sipas dialektit të të folmes tosk i quajmë këngë toske, vallet me këndim polifonik e 

vallëzim në masa të përziera , në veglat muzikore si dhe në koreografitë popullore, pra këto  janë 

vlera të cilët gjenden në hartat e etnomuzikologjisë shqiptare si vlerë unikale  kombëtare ndërsa 

tash më edhe vlerë botërore . 

 Paraprakisht do të   theksojmë se polifonia popullore nuk është vetëm një fazë e organizuar të 

aspektit harmonik  horizontal të sekuencës melodike por është krejtësisht një dukuri e tërsishme e 

gjith muzikës popullor shqiptare e viseve të jugut,pra siç do të themi më pas se polifonia popullore 

do të gjendet dhe do të konststohet jo vetëm atje ku ajo saktësisht edhe përcaktohet si e tillë psh:  

në këngët popullore polifonike dhe në polifonit me saze 26                     

                                                           
26 Vasil S.Tole Sazeet,muzika me saze e shqipërisë së jugut fq.20 Tiranë 1998 
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 Edhe pse folklori ynë muzikor me gjithë ndarjen që ekziston përsëri është në gjendje të shpreh  

drejtpërdrejtë dhe me fakte se është origjinal dhe se ndryshon e nga folklori i popujve tjerë që na 

rrethojnë dhe si i tillë nuk krijon ndarje artificiale ndërmjet këngëve polifonike. Po ashtu krijimet 

nga folklori ynë, si epika dhe lirika popullore koreografike përmbajnë larmi këngësh shpesh herë 

këngë dhe valle bashk  janë karaktere të ndryshme dhe larmi dhe forcë unikaliteti i madhështisë të 

krijuesit të talentuar popullor. 

Në folklorin tonë muzikorë përdoren të dy dialekte gjuhësore, dialekti Gegë dhe Toskë, edhe kjo 

është një pasuri dhe vlerë e madhe kombëtare . Por me që objekt studimi i kësaj teme është 

polifonia e cila në ndërtim është ngushtë me shkallët pentatonike ne do të përqëndrojm fokusin tek 

e kënduara polifonike Jugore apo këngët që shtrihen tek e folmaja toskërishte .   

Vlen të theksohet se polifonia vokale e këngëve shqipëtare herë herë shoqërohet dhe me 

instrumente popullore siç janë : fyelli,gajdja ,tamburaja etj ku këngët polifonike shoqërohen në 

ndodhi ngjarjesh si në ahengje festa e dasma . 

 

 

 

a)  Polifonia shqiptare dhe përhapja e saj 

 

Mund te themi se polifonia popullore nuk është vetëm  fazë e një organizimi të formave 

melodike, por është një atribut i përgjithshëm i muzikës popullore të Shqipërisë së jugut. Pra, 

polifonia popullore gjendet edhe në këngët polifonike dhe në polifonitë instrumentale të sazeve, 

por ajo çka është më me rëndësi është vetë ” iso-ja27” që përbën mbetjen e një tingulli, për të cilin 

më e rëndësishme është që të theksohet se, vet tingulli është konsideruar si jo polifonik. Nga kjo 

duhet të hulumtohet mbetja28 . Kjo do të na shërbejë si fillim për trajtimin e origjinës së polifonisë, 

duke iu qasur nga dy këndvështrime të ndryshme, ashtu që e para lidhet me ngjashmërinë e 

strukturës së shumëzërshe - polifonike, si dhe skemës së Isos, dhe e dyta përbënë një formë të re 

të shfaqjes së polifonisë, e njohur si polifonia e fshehur. 

Polifonia jugore, apo polifonia me iso është një tingull i mbajtur gjatë që tregon se është 

një sinjalizim origjinal i muzikës popullore shqiptare. Pra kjo është një nga tezat më të rrahura e 

                                                           
27  Kultura popullore 1/1991”Burdoni isua në polifoninë shqiptare etnogjeneza  fq. 58-59. 
28 Vasil S.Tole”Sazet e,muzika me  saze te Shqiperëse së jugut fq.20,Tiranë 1998 
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cila është e lidhur drejtpërdrejti me origjinën e polifonisë. Për vet faktin se zëri i njeriut gjithmonë 

ka qenë i klasifikuar si forma muzikore më e hershme, atëherë vetvetiu del se ai ka qenë 

instrumenti, apo, vegla e parë muzikore e tij. 

Lidhur me veçorit e të bërit “iso” do të vërejmë se në polifoninë toske të burrave të zonave 

malore, burdoni (iso-ja), vendoset në lartësinë relative të toneve –lab-la-sib-si, kurse në zonat 

fushore do të vendoset me lartësinë relative të toneve të ulëta si psh: -do-do#-mi-fa-fa#-sol. Kurse 

për gratë në këngët e tyre për “iso”pëlqejnë  lartësinë e tingujve -mib-mi-fa –fa#-sol. 

Në polifoninë Labe të burrave, burdonin (iso-n) e gjejmë te lartësitë e toneve: la-sib-si- 

do1-do#1-re1, kurse te polifonia e grave labe burdoni e ndeshim në lartësinë e tingujve: la-sib--si-

do1.29, mirëpo zanoret më të përdorura dhe më të  preferuara janë zanoret- a,e,o-, po ashtu në disa 

këngë labe ndeshim edhe iso me gjashtë zanore si psh: a, e, o, i, u, ë. 

Mirëpo iso-t polifonike i gjejmë edhe në hapësirën gjeografike ku përfshihen të gjitha 

pjesët jugore të Shqipërisë, ku nga pikëpamja e etnokulturës dallohen dy zonat të etnografisë: 

Toskëria30 dhe Labëria31 ku përfshihet Tepelena, Zagoria, Bregu i Detit dhe viset e “Labërisë 

muhamedanë”. 

Siç përmendëm edhe më lartë , kënga polifonike këndohet edhe me tre zëra, apo vokale, 

dhe atë iso-polifonike e cila përdoret në disa vendet të Shqipërisë së jugut. Ndërkohë që këngët e 

iso-polifonike toske i këndohen në rrethin e lumenjve: Shkumbin, Vjosë, pastaj në krahinën e 

Korçës, Kolonjës, Leskovikut.  Por ajo që duhet theksuar,  se polifonia është kultivuar dhe 

kultivohet edhe në disa zona shqiptare në Maqedoni, dhe atë në Prespë 32 (fshatrat: Kranj, Gërçar, 

Bellocërkë të Poshtme dhe Bellocërkë të Sipërme, Nakolec, Asamat,  etj. Por edhe në disa vendet 

tjera në Maqedoni, sidomos nëpër fshatrat të Strugës,dhe atë në : Ladorisht, Fërngov, Zagraçan, 

Shum, Kalishtë dhe Fierishtë . 

Duhet të theksojmë se këngët iso-polifonike trezërshe janë pjesë përbërëse dhe shumë të 

rëndësishme edhe të koreografisë folklorike. Ndërkohë që bashkekzistenca e këngës polifonike me 

folklorin e valleve koreografike krijon produktin origjinal të bashkëpunimit të muzikës popullore 

polifonike me koreografinë popullore. Me rëndësi të veçantë është edhe (për)mbajtja e valles që 

shprehet me anë të lëvizjeve, mimikës dhe shikimit të valltarit. Këtë e pasqyron shumë mirë edhe 

                                                           
29 Kultyra popullore 1/1991numri kengetareve të cilët mbajnë isp nga 7 deri 9 veta 
30 Rrok Zojzit “Etnografia shqiptare 1”fq.47 
31 Spiro Shituni “Polifonia labe”fq.15.Tiranë 1989 
32 Jane. C.Sugarman “Engendering Song”fq.620 Tiranë 1981 
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një thënie popullore në lidhje me strukturat e valles polifonike, kur thuhet: ”Vallen nuk e loz mirë 

ay që e heq, po ay që ia mban33” 

Mirpo ekziston edhe dallimi ndërmjat isos polifonike labe  edhe asaj ios toske dhe atë duke 

filluar me zërine isos ku nëpërgjithsi isoja polifonike tre zërsdhe toske nuk është silabike sikurse 

te isot e tre zërshit  labe por është një cluster pedal  pra kjo fjal don të thot se fillon edhe kënga 

në tre zërshin tosk është nji fenomen e cila nuk spjegohet apo konsnstatohet në rastet tjera pra me  

sa duket kjo bëhet për intonimin e nisjes të këngës nga pika më e ulët dhe për të vazhduar më 

tej,mbi këtë duhet të theksojmë se natyra e isos është dhënë me domethënjen e kuptimit të saj se 

në ç’bazë është ndërtuar zërat në shumzërshin polifonike cili në një anë është  shumzërshi 

horizontal toskë dhe të asaj të shumzërshit vertikal labe,pra  këto  dy kuptime vërejmë këndimin 

horizontal tek tosket të cilët këndojnë si tek meshkujt ashtu edhe te femrat këndojnë këndimin 

polifonik horizontal melodik,kurse tek këndimet  veritikal lab këndohet në mënyre vertikale 

harmonike akordike  . 

‘’Për polifoninë vokale kanë shprehur interes mjaft studiues-etnomuzikologë të huaj , por ajo që 

është interesant të theksohet se për vlerësimin e saj gjejmë të dhëna edhe në veprat letrare me 

karakter autobiografik .Xhorxh Gordan Bajron (1788-1824 ) në veprën e tij ’’ Çajld Haroldi ’’ , 

mes të tjerash jep këtë poezi mbresëlënëse të ndërtuar pas dëgjimit dhe efektit sugjestionues së 

valles të kënduar polifonike : 

Në zall të shtruar ndritën zjarret natën  

Darka mbaroi ,vjen rrotull verë e kuqe 

Dhe kush u ndodh atje pa pritur gjë  

Ju muar mentë fare nga ajo pamje  

Se sa pa shkuar orëz e mesnatës  

 

Përcjellësit ia nisën këngës së tyre  

Çdo Palikar e flaku tutje shpatën  

Kërcyen dorë për dorë njëri pas tjetrit  

Me këngë apo vajtim u drodhën fustanellat  9 
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8 Marrë nga “Fjalë e urta të popullit shqiptar” fq.737Tiranë 1983 

9 VaIsil S.Tole  Polifonia & monodia Tiranë 2007 fq 18  
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Muaz Agushi 34 
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Abstract 

 

During the transition period, from 1990 until 2014, in Albania were realized eight parliamentary 

elections, with some different election systems, indicating to the lack of stability, conditional by 

the fact, as a rule, the opposite party always denied the election results. The history of election 

systems in Albania is close related to the same addictive history of the Albanian state. 

One of the key elements which helps in the consolidation of democracy and state of right, 

indubitably is the determination of a suitable electoral system and the creation of a convenient 

elections law.  

Through the methods used: descriptive, statistical and historical this project aims to offer the 

readers detailed information regarding elections and election systems in Republic of Albania since 

its independence until 2014 parliamentary elections.  

 

Keywords: Elections, Electoral Systems, Constitutional Aspects , Republic of Albania, Political 

Pluralism 

                                                           
34 Drejtor i departamentit për kulturë dhe shkencë pranë Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë.  

muaz_agushi@hotmail.com 
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Abstrakt 

 

Në Shqipëri, gjatë periudhës së tranzicionit, që nga viti 1990 e deri në vitin 2014 janë zhvilluar 

tetë zgjedhje të përgjithshme, me disa sisteme të ndryshme zgjedhore, çka tregon qartë një 

mungesë stabiliteti, e kushtëzuar edhe nga fakti se, si rregull, pala humbëse gjithmonë e ka 

kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve. Historia e sistemeve zgjedhore në Shqipëri është e lidhur 

ngushtë me historinë problemtatike të vetë shtetit shqiptar.  

Një prej elementeve kyçe që  ndihmon në konsolidimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës pa 

dyshim është përcaktimi i një sistemi adekuat zgjedhor si dhe hartimi i një ligji adekuat për 

zgjedhjet. 

Nëpërmjet metodave të përdorua si ajo: destripktive, statistikore dhe historike, punimi ka për 

qëllim t’ju ofrojë lexuesve informacione më të hollësishme rreth zgjedhjeve dhe sistemeve 

zgjedhore në Republikën e Shqipërisë prej pluralizmi politik  e deri në zgjedhjet parlamentare të 

vitit 2014.  

 

Fjalët kyqe: Zgjedhjet, Sistemet Zgjedhore, Aspektet Kushtetuese, Republika e Shqipërisë, 

Pluralizmi Politik. 

 

Hyrje 

Zgjedhjet janë institucioni qendror i një forme demokratike të qeverisjes. Në një sistem  

demokratik të qeverisjes, ku autoriteti qeverisës buron nga të qeverisurit, mekanizmi kryesor që e  

konverton besimin në strukturë qeverisëse janë zgjedhjet e lira dhe të drejtpërdrejta. Për më tepër 

sistemi zgjedhor konfiguron jetën politike dhe  qytetare të një shoqërie, si dhe ndikon fuqishëm në 

avancimin e demokracisë në një shoqëri të caktuar. Edhe pse demokracia nuk përcaktohet vetëm 

nga zgjedhjet dhe sistemi zgjedhor, ky i fundit ndikonë fuqishëm në avancimin e demokracisë në 

një shoqëri të caktuar. 
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Sistemi zgjedhor paraqet bashkim të drejtash, parimesh, mekanizmash dhe garancish, mbi bazën e 

së cilës realizohet pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje. Pra, ato janë rregulla sipas të cilave votat 

e elektoratit përkthehen në ndarjen e posteve apo vendeve në legjislaturë, në mandate politike mes 

partive apo kandidatëve. Ai e hulumton votimin gjatë zgjedhjeve duke e trajtuar atë si një formë 

themelore të pjesëmarrjes politike të qytetareve; zgjedhjet- funksionet e tyre dhe rëndësinë në jetën 

politike; metodat, procedurat dhe reformat zgjedhore; procesin zgjedhor; sjelljet e individëve dhe 

grupeve gjatë zgjedhjeve, etj. 

Shqipëria në fazën e tranzicionit nga komunizmi në demokraci kishte një fazë të vështirë, mbase 

më të vështirën në Evropën Juglindore. Vlerësohet se Shqipëria ka traditën më të dobët me 

pluralizmin demokratik në krahasim me shtetet tjera të Evropës Lindore. Kjo lidhet me faktin se, 

që nga koha e pavarësimit të saj, kanë sunduar sisteme të ndryshme autoritare dhe diktatoriale. Si 

një ndër vështirësitë më të theksuara e përbën fakti i pranisë së njerëzve që kanë qenë pjesë e 

pushtetit të komunizmit dhe në kohën e pas kthesës politike në vend morën pamje tjetër, por duke 

ruajtur pozitat e tyre të mëparshme. 

 

Aspekti kushtetues dhe ligjor i zgjedhjeve dhe sistemeve zgjedhore në Republikën e Shqipërisë 

Ndryshime të ligjit zgjedhor u bënë në nëntor të vitit1990, kryesisht për t`i hapur rrugë paraqitjes 

së kandidatëve për deputet edhe nga organizatat e masave (organizata e rinisë, e gruas, e lidhjes së 

shkrimtarëve, etj), ndryshime këto që synonin krijimin e një imazhi plurarist.  

Kuvendi i parë pluralist më 4 shkurt 1992 miratoi ligjin “Për zgjedhjet e Kuvendit Popullor të 

Republikës së Shqipërisë”.35 Ligji i ri zgjedhor përcaktonte se Kuvendi Popullor do të përbëhej 

nga 140 deputetë, nga të cilët 100 zgjidheshin drejtpërdrejtë mbi bazën e një liste njëemrore për 

çdo parti dhe 40 nga përfaqësimi proporcional.  

Në qershor të vitit 1992 Kuvendi popullor miratoi ligjin “për zgjedhjet e organeve të pushtetit 

lokal”.36 Ligji i zgjedhjeve u rishikua në shkurt të 1996. Para se të miratohet ky ligj zgjedhor, në 

shtator të vitit 1995 me nismën e PD-së, Kuvendi popullor miratoi ligjin për genocidin, sipas të 

                                                           
35 Ligji nr.7556; 
36 Ligji nr. 7573, datë 1992; 
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cilit çdo person që kishte pasur pozitë të caktuar në pushtet para 31 marsit 1991, nuk mnud të 

kandidohet për deputet dhe as të kishte funksione në qeveri ose në organet e drejtësisë. 

Më 16 maj 1997, Kuvendi miratoi disa ndryshime në ligjin “Për zgjedhjet e Kuvendit Popullor të 

Republikës së Shqipërisë”. Pjesa më e madhe e ndryshimeve u bë sipas sygjerimeve të ekipit të 

ekspertëve të ODHIR-it mbi bazën e rekomandimeve të dhëna pas zgjedhjeve lokale të tetorit 

1996. 

Kushtetuta e miratuar në nëntor 1998 sanksionoi sistemin zgjedhor në fuqi, pra sistemin e përzier 

me 100 deputetë të zgjedhur me votim mazhoritar dhe 40 me votim proporcional. Nuk u prek 

zhvillimi i zgjedhjeve me dy raunde dhe as kufiri hyrës në parmanet prej 2.5% për partitë dhe 4% 

për koalicionet. Në zbatim të këtij detyrimi kushtetues. Sipas këtij ligji, “Kuvendi i Shqipërisë 

përbëhet nga 140 deputetë, nga të cilët 100 zgjidhen drejtpërdrejtë nga zgjedhësit në zonat 

zgjedhore një emërore dhe 40 zgjidhen sipas përqindjes proporcionale të votave të fituara në 

raundin e parë të zgjedhjeve nga listat shumë emërore të subjekteve zgjedhore të depozituara në 

KQZ.” 

Për zgjedhjet parlamentare të vitit 2005, Kodi Zgjedhor përsëri do të ndryshonte.  Sistemi elektoral 

i zbatuar në zgjedhjet e përgjithshme për Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2005 ishte sërish ai miks 

i varur. Ndryshimi me vitin 2001 ishte se në pjesën mazhoritare të sistemit u përdor formula e 

Shumicës Minimale ndryshe nga viti 2001 ku u përdor formula e mazhoritarit me dy raunde. Pjesa 

tjetër e sistemit mbeti e njëjtë. 

Për zgjedhjet parlamentare të vitit 2009, u shtrua si domosdoshmëri nevoja e përmirësimit të 

sistemit zgjedhor dhe e përmirësimit të procedurave për administrimin më të mirë të rezultatit 

zgjedhor. Reforma zgjedhore u konsiderua si një komponente e rëndësishme e procesit të 

antarësimit në NATO dhe prioritet kyç i partneritetit evropian. Pas debateve të shumta dhe 

vështirësisë së dialogut midis forcave politike, u arrit që në prill 2008, parlamentati miratoi një 

paketë ndryshimesh kushtetuese bazuar në konsensus mes dy partive më të mëdha, mbi sistemin 

zgjedhor. Si pjesë e ndryshimeve kushtetuese, sistemi zgjedhor ndryshoi në sistem proporcioanl 

rajonal me lista mbyllura. 

Kodi Zgjedhor u ndryshua gjerësisht në korrik të vitit 2012 me mbështetjen e partive politike 

kryesore. Ndryshimet përmirësuan përgjithësisht kuadrin ligjor zgjedhor. Procesi i reformës 



  CRC-JOURNAL NO 8-9, APRIL – NOVEMBER, 2018 

 

74 
 

kryesisht mori parasysh rekomandime të mëparshme të OSBE/ODIHR-it dhe të Komisionit për 

Demokraci nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias) i Këshillit të Evropës. Ndryshimet adresuan 

një sërë rekomandimesh, siç janë përmirësimet thelbësore në procesin e përzgjedhjes së 

komisionerëve, një proces i përmirësuar për hartimin e listës së zgjedhësve, një proces i 

thjeshtësuar për regjistrimin e kandidatëve, si dhe akses të barabartë në media dhe në fondet 

publike për financimin e fushatës zgjedhore. 

 

Historiku i zgjedhjeve dhe llojet e sistemeve zgjedhore të aplikuara gjatë zgjedhjeve 

parlamentare në Republikën e Shqipërisë (1990-2014) 

Zgjedhjet janë faktor kyç në ndërtimin e rendit demokratik të një shteti. Zgjedhjet dhe organizimi 

i tyre gjatë historisë kanë kaluar nëpër etapa të ndryshme. Historia nuk njeh një datë të saktë apo 

vend të caktuar se ku për herë të parë janë organizuar zgjedhjet, pasiqë zgjedhjet nuk kanë formë, 

cilësi apo domethënje të njëjtë në të gjitha vendet dhe shoqëritë. 

Pas vitit 1990 në Shqipëri në kushtet e pluralizmit politik janë zhvilluar tetë zgjedhje të 

përgjithshme për Kuvendin e Shqipërisë në vitet 1991, 1992, 1996, 1997, 2001, 2005 2009 dhe 

2013. Katër prej këtyre zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë janë zhvilluar në dekadën e parë të 

post-komunizmit, ndërkohë që katër të tjerat në dekadën e dytë. Zgjedhjet e vitit 1992 dhe vitit 

1997 konsiderohen të parakohshme dhe mandati i parlamentit paraardhës i këtyre dy zgjedhjeve 

ka qenë jo më shumë se një vit. Zgjedhjet e dekadës së dytë të post-komunizmit, janë zhvilluar në 

afate kohe normale duke konsumuar mandatet katër vjeçare të legjislativit. 

Zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri u mbajtën më 31 Mars të vitit 1991. Sistemi elektoral i 

aplikuar në këto zgjedhje është ai mazhoritar me dy raunde. Pra nëse asnjë nga kandidatët në zonat 

një emërore nuk arrin të fitojë më shumë se 50% + 1 votë atëherë dy kandidatët me rezultatin më 

të mirë (me më shumë se 30% të votave) të arritur në raundin e parë, kalojnë në raundin e dytë i 

cili është mbajtur një javë pas ditës së zgjedhjeve pra në 7 Prill të vitit 1991. Në raundin e parë të 

zgjedhjeve janë fituar 242 mandate nga të cilat 162 prej tyre nga Partia e Punës, 66 mandate Partia 

Demokratike, 3 mandate organizata Omonia dhe 1 mandat Komiteti i Veteranëve. Në 17 zona 

zgjedhore u mbajt raundi i dytë i zgjedhjeve, dhe në një prej zonave u përsëritën zgjedhjet sepse 
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vetëm një kandidat kishte arritur të merrte më shumë se 30% të votave37. Në këto zgjedhje të drejtë 

vote kishin 1.984.933 zgjedhës, ndërsa në votim për Kuvendin Popullor morën pjesë 1.963.568 

zgjedhës ose 98.92%. Fitues i zgjedhjeve të para post-komuniste në Republikën e Shqipërisë doli 

PPSH, e cila arriti të fitojë 169 mandate, e dyta ishte PD me 75 mandate deputetësh, e treta doli 

Organizata Omonia me 5 mandate dhe e fundit që arriti të ftoj një mandat në Kuvendin e Shqipërisë 

ishte Komiteti i Veteranëve.38 

Zgjedhjet e dyta pluraliste për Kuvendin Popullor që u mbajtën më 22 Mars 1992 njëherësh ishin 

edhe zgjedhjet e para të parakohshme. Në këto zgjedhje kishte dy ndryshime, kalimi nga një 

parlament me 250 deputetënë 140 deputetë dhe ndryshimi i sistemit elektoral nga mazhoritar në 

një sistem elektoral miks i varur. Në këto zgjedhje të drejtë për votim kishin 2.021.169 zgjedhës, 

nga të cilët votuan 1.826.142 zgjedhës, ose 90.35%. Pjesëmarrës në zgjedhje ishin PD, PS, PSD, 

PBDNJ dhe PR. Fitues i këtyre zgjedhjeve doli PD me 92 deputetë, ndërsa PS me 38 mandate 

deputetësh doli e dyta, PSD fitoi 7 madate, PBDNJ 2 mandate dhe PR fitoi vetëm 1 mandat deputeti 

39. Më 1992 në Parlament kishte pesë parti politike, kurse në fundin e mandatit të tij më 1996 kishte 

dhjetë parti parlamentare. Tri parti dolën nga grupi parlamentar i PD-së (PAD-ja me 8 deputetë, 

PDD-ja dhe Rimëkëmbja Kombëtare me nga 1 deputet), një doli nga PS-ja, si dhe një parti doli 

nga PSD-ja (Bashkimi Socialdemokrat). 

Sistemi elektoral i aplikuar në zgjedhjet parlamentare të vitit 1996 ishte sërish një sistem miks por 

ndryshe nga viti 1992, jo më një sistem miks i varur, por i pavarur ku performanca në pjesën 

mazhoritare të subjekteve politikë nuk korrigjohet nga performanca në rezultate e të njëjtave 

                                                           
37 Njoftim i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, 03.04.1991, Gazeta “Zëri i Popullit” Nr. 79 (13335), fq. 1-3; 
38Ky është rasti tipik i efektit bonus për fituesin dhe nivelit të lartë të disproporcionit që krijon sistemi maxhoritar. 

Partia e Punës së Shqipërisë ka fituar 56.17% të votave popullore dhe 67.6% të vendeve në parlament. Ndërkohë 

që Partia Demokratike ka fituar 38.71% të votës popullore dhe nga ana tjetër 30% të vendeve në Kuvendin 

Popullor. Organizata Omonia edhe pse ka arritur të fitojë 0.73% të votës popullore ka marrë 2% të vendeve në 

parlament ose 5 mandate. Ndërkohë që Partia Republikane me 1.77% të votës popullore nuk arrin të marrë asnjë 

vend në parlament. Ky është një ndër efektet tipike të sistemeve maxhoritare për partitë e vogla që kanë elektorat 

të përqëndruar krahasuar me parti të tjera të vogla që kanë elektorat të shpërndarë. Një arsye tjetër që ka 

ndihmuar në disproporcionin e krijuar në rastin e Omonias është dhe fakti se numri i deputetëve që do të 

zgjidheshin në Kuvend është 250, dhe automatikisht dhe numri i votuesve për deputet është i vogël gjë që 

shpjegon dhe faktin pse Omonia me 0.73% të votave arrin të marrë 5 mandate; 
39 Msc. Blendi Çeka, “Marrëdhënia mes sistemeve zgjedhore, sistemit partiak dhe sjelljes zgjedhore në Shqipëri” 
(tezë doktorate), Tiranë, Mars 2013, f. 48; 
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subjekteve në pjesën proporcionale. Pra të dy pjesët e sistemit funksionojnë në mënyrë të 

pavarur.40 Zgjedhjet u zhvilluan në datat 26.05.1996, 02.06.1996 dhe më 16.06.1996, me një 

pjesëmarrje prej 89%. Edhe në këto zgjedhje fitues ishte PD me 122 deputët, përsëri si parti e dytë 

doli PS me 10 mandate deputetësh, PR dhe PBDNJ me nga 3 mandate, dhe PBK 2 mandate 

deputetësh.41 

Zgjedhjet parlamentare të vitit 1997 ishin zgjedhjet e dyta të parakohshme parlamentare që nga 

vitit 1990. Në zgjedhjet, u aplikua sërish një sistem miks i pavarur (por pjesërisht i varur sipas 

variantit fillestar të tij). Pjesëmarrja në këto zgjedhje ishte 72.56% nga gjithsej 1.947.235 me të 

drejtë vote. Zgjedhjet u zhvilluan në datat 29.06.1997, 06.07.1997 dhe më 13.07.1997. Në zgjedhje 

morën pjesë 23 parti me 1050 kandidatë për 155 vende. Këto zgjedhje, sollën rotacionin e pushtetit 

dhe kthimin e fitores së PS me një shumice absolute ku fitoi 101 mandate deputetësh, ndërsa 

koalicioni “Bashkimi për Demokraci” e udhëhequr nga PD me aleatët e saj fitoi 31 mandate (PD-

28, PLL-2, PUK-1), te pasuar nga PSD me 9, PBDNJ 4, koalicioni “E Djathta e Bashkuar 

Shqiptare” 4 mandate deputetësh (PBK-3, PR-1), PAD 2 mandate, 1 mandat fitoi PA dhe 3 

mandate u fituan nga kandidatë të pavarur.42 

Sistemi elektoral i përdorur në zgjedhjet e vitit 2001 për Kuvendin e Shqipërisë ishte miks i varur. 

Pjesa mazhoritare e sistemit përdor formulë mazhoritare me dy raunde, ndërsa ajo proporcionale 

ka karakter kombëtar.43 Në këto zgjedhje sipas KQZ ishin të regjistruar 2.499.238 votues ku 

pjesëmarrja në votime ishte 55.59%ose 1.389.376 votues.44 Në këto zgjedhje u regjistruan 38 parti 

                                                           
40 Sipas Ligjit Nr.8055, datë 01.02.1996 “ Për ndryshimet në ligjin Nr. 7556, datë 04.02.1992, Për Zgjedhjet e 

Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë” thuhet: Neni 3 “ Kuvendi Popullor përbëhet nga 140 deputetë, nga 

të cilët 115 zgjidhen drejtpërdrejt në zona një emërore, kurse 25 mandatet e tjerë shtesë u jepen kandidatëve që 

janë në listat e subjekteve politikë në shkallë vendi, në bazë të votave të fituara në raundin e parë, sipas rregullit të 

përcaktuar në nenin 11” Është gjithashtu interesante të vërehet se krahasuar me vitin 1992 nga 140 deputetë 

gjithsej në Kuvend, në pjesën mazhoritare me Ligjin e vitit 1996 tashmë zgjidhen 115 deputetë duke rritur 

ndjeshëm dimensionin mazhoritar të sistemit; 
41 Komunikatë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Për Rezultatin Përfundimtar të Zgjedhjeve për Deputetët e 
Kuvendit Popullor të Republikës së Shqipërisë, Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr 1-31, fq. 798 Tiranë 
1996; 
42https://www.binghamton.edu/cdp/era/elections/alb97par.html; 
43 Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, Ligj Nr.8609, datë 08.05.2000; Pjesa e pestë, Sistemi i zgjedhjeve, Neni 
62, fq. 521; Fletore Zyrtare, Maj-Qershor, Tiranë, 2000;   
44 Është interesant fakti se numri i votave të pavlefshme është 49.310. Buletini i zgjedhjeve të përgjithshme për 
kuvendin e Shqipërisë, 24 Qershor 2001, Pjesa e Tretë, Rezultatet e Zgjedhjeve në Rang Vendi, fq. 677; Botuar nga 
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politike dhe koalicione. 28 parti paraqitën listë me kandidatë për votimin në proporcional, 10 parti 

të tjera konkuruan vetëm në votimin mazhoritar. Në total konkuruan 1114 kandidatë në 100 zona 

zgjedhore, 149 ishin kandidatë të pavarur.45 Zgjedhjet u zhvilluan në pesë raunde, më 24 qershor, 

8 korrik, 22 korrik, 29 korrik dhe 19 gusht 2001. Fitues edhe në këto zgjedhje doli PS me 73 

mandate deputetësh të fituar, koalicioni “Bashkimi për Fitore” (PD, PR, PBK, PLL, BLD) i 

udhëhequr nga PD fitoi 46 mandate, PDR 6, PSD 4. Nga tre mandate fituan PBDNJ,PA dhe AD, 

dhe dy mandate fituan dy kandidatë të pavarur.46 

Zgjedhjet e 3 Korrikut të 2005 ishin zgjedhjet e gjashta me rradhë për Kuvendin e Shqipërsië. 

Sistemi elektoral i zbatuar në këto zgjedhje ishte sërish ai miks i varur. Ndryshimi me vitin 2001 

ishte se në pjesën mazhoritare të sistemit u përdor formula e Shumicës Minimale ndryshe nga viti 

2001 ku u përdor formula e mazhoritarit me dy raunde.47 Në këto zgjedhje me të drejtë vote ishin 

të regjistruar në listat zgjedhore 2.850.821 ndërsa pjesëmarrja në votime ishte 49.23% ose 

1.389.320 votues48. Në KQZ për zgjedhjet e 2005 fillimisht ishin regjistruar 57 parti si subjekte 

zgjedhore, më pas 10 nuk u paraqitën në asnjë listë shumëemrore për zgjedhjet në skallë vendi, 19 

parti kandiduan si pjesë e katër koalicioneve dhe 28 parti konkuruan veçmas në garën për listat 

kombëtare shumemrore.49 Fitues i këtyre zgjedhjeve doli PD me 56 mandate deputetësh, PS fitoi 

42 mandate, PR 11, PSD 7, LSI 5, PDR dhe PAA fituan nga 4 mandate, AD 3, nga 2 mandate 

fituan PBDNJ,PDK dhe PDSSH, 1 deputet fitoi BLD dhe një mandat deputeti fitoi nje kandidat i 

pavarur.50 

Zgjedhjet e vitit 2009 u zhvilluan me sistemin e ri zgjedhor të ndryshuar në prill 2008 me 

ndryshimet kushtetuese. Sistemi zgjedhor i zbatuar në këto zgjedhje ishte ai proporcional rajonal 

                                                           
KQZ në bashkëpunim me Institutin Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve dhe Qendra e Informacionit 
Financiar, Tiranë 2001;   
45 Zyra e ODHIR. “Zgjedhjet parlamentare 2001”, Varshavë, 11 tetor 2001; 
46https://www.binghamton.edu/cdp/era/elections/alb01par.html; 
47 Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, Ligj Nr. 9087, datë 19.06.2003, botuar në Fletore Zyrtare, Nr. 44-45; 47-
62; Qershor-Korrik 2003;  
48 Numri i votave të pavlefshme në zgjedhjet e vitit 2005 është 21.973. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, “Buletini i 
Zgjedhjeve për Kuvend 2005” Pjesa e tretë, Rezultatet e Zgjedhjeve në Rang Vendi, fq 599, ILAR, Tiranë 2005;   
49 Afrim Krasniqi, “Zgjedhjet në Shqipëri (1991-2008)”, Tiranë, 2009, fq. 268; 
50 Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, “Buletini i Zgjedhjeve për Kuvend 2005” Pjesa e tretë, Rezultatet e Zgjedhjeve 
në Rang Vendi, fq 621, ILAR, Tiranë 2005;  



  CRC-JOURNAL NO 8-9, APRIL – NOVEMBER, 2018 

 

78 
 

me lista të mbyllura dhe me prag zgjedhor 3% për partitë dhe 4% për koalicionet.51 Këto zgjedhje 

që u mbajtën më 28.06.2009, ishin zgjedhjet e shtata me rradhë. Në këto zgjedhje të drejtë vote 

kishin 3.084.946 votues ndërsa morrën pjesë në votim 1.566.079 zgjedhës ose 50.77%. Sipas 

KQZ-së, rezultojnë 42.216 vota të pavlefshme ose 2.70%. 45 parti u regjistruan si subjekte 

zgjedhore në KQZ. Një total prej 36 partish depozituan listat e kandidatëve në KQZ. Nga këto, 33 

ishin pjesë e një koalicioni.52 Përveç partive politike, KQZ-ja regjistroi edhe tre komitete nismëtare 

për kandidatë të mbështetur nga një grup votuesish. PD e cila ishte në qeveri krijoi kolaicionin 

“Aleanca e Ndryshimit” me 16 subjekte politike. Koalicioni kryesor opozitar i drejtuar nga PS 

“Bashkimi për ndryshim” përbëhej nga 5 parti politike. “Aleanca Socialiste për Integrim” ishte një 

koalicion prej gjashtë partish i udhëhequr nga LSI. “Poli i Lirisë” me gjashtë parti, një koalicion i 

themeluar në prill 2009, ishte koalicion i qendrës së djathtë.53  Fitues të këtyre zgjedhjeve doli PD 

me 68 mandate deputetësh të fituar, PS 65 mandate të fituara, LSI 4 mandate dhe nga 1 mandat 

fituan PR, PDIU dhe PBDNJ. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, vendosën 

të qeverisin së bashku Shqipërinë, për katër vitet e ardhshme. 

Zgjedhjet e teta parlamentare në Republikën e Shqipërisë u mbajtën më 23 Qershor 2013. Këto 

zgjedhje u zhvilluan sipas sistemit proprocional rajonal, pa ndryshime të rëndësishme teknike dhe 

administrative nga zgjedhjet e vitit 2009. Gjashtëdhjetë e gjashtë parti politike dhe dy kandidatë 

të pavarur u regjistruan për të konkuruar në një proces gjerësisht përfshirës që u ofroi zgjedhësve 

një zgjedhje të mirëfilltë. Shumica e partive politike të regjistruara u bashkuan me njërin nga dy 

koalicionet zgjedhore të drejtuara nga Partia Demokratike (PD) ose Partia Socialiste (PS).54 25 

parti politike u bënë pjesë e koalicionit “Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim” të 

udhëhequr nga PD-ja, dhe 37 parti krijuan koalicionin “Aleanca për Shqipërinë Evropiane” të 

udhëhequr nga PS-ja. Të drejtë vote sipas KQZ kishin 3.271.885, ndërsa në votime dolën 

1.744.261 ose 53.31%. Më 6 gusht, KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare për zgjedhjet. Nga 

140 deputetë të zgjedhur në parlament, 25 ishin femra55 dhe 115 meshkuj. Fitues i zgjedhjeve të 

                                                           
51 Kushtetura e Republikës së Shqipërisë, pjesa e tretë – Kuvendi, Kreu I Zgjedhjet dhe Afati, 2008- Amendimi i 
Kushtetutës dhe reflektimi i ndryshimit të sistemit elektoral në të është bërë më 28 Prill 2008.  Kushtetura e 
Republikës së Shqipërisë, pjesa e tretë – Kuvendi, Kreu II Deputetët, 2008;   
52 Lista e kandidatëve nuk u dorëzua nga një parti në koalicionin e udhëhequr nga PD-ja; 
53http://politike.al/sq/zgjedhjet-risite-dhe-rezultatet-2009/; 
54http://www.osce.org/sq/odihr/elections/108194?download=true; 
55 Neni 15 i Ligjit për Barazinë Gjinore në Shoqëri vendos një standard 30 përqind për përfaqësimin e të dy gjinive 
në parlament; 
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vitit 2013 doli Partia Socialiste, e cila fitoi 65 mandate deputetësh, Partia Demokratike doli si forca 

e dytë politike me 50 mandate të fitura, Lëvizja Socialiste për Integrim doli si parti e tretë me 16 

mandate deputetësh, PDIU 4 mandate, PR 3, nga 1 mandat fituan PBDNJ dhe PKD.56 

 

Përfundim 

Tipari më i dukshëm i sistemeve elektorale të zbatuara në Shqipëri në këto 20 vjet është ndryshimi 

sistematik i tyre. Në çdo palë zgjedhje në Shqipëri janë zbatuar sisteme elektorale të ndryshme apo 

të ngjashëm me modifikimet përkatëse brenda formulave zgjedhore. Gjatë këtyre viteve post-

periudhës komuniste janë aplikuar sistem mazhoritar me dy raunde, sistem miks të varur, sistem 

miks të pavarur, sistem proporcional rajonal, sistem miks ku dimensioni mazhoritar përcaktohet 

nga modeli mazhoritar me dy raunde në disa raste apo me shumicë minimale siç është rasti i 

zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2005.   

Në zgjedhje të ndryshme janë aplikuar numër i ndryshëm deputetësh në parlament, 250 në 1991, 

140 në 1992 dhe në 1996, 155 në 1997, dhe 140 pas vitit 1998 me miratimin e Kushtetutës së 

Shqipërisë. Ndryshimi kaq i shpeshtë i sistemit ka ofruar produkte politike të ndryshme të cilat 

rrezatohen në gjithë sistemin politik, dhe në modelin e demokracisë që zbaton Shqipëria.  

Sisteme të ndryshme elektorale kanë dhënë mundësi të eksperimentohet me modele të ndryshme 

opozicioni dhe mazhorancash nga ato më të fuqishmet deri tek ato më të brishtat dhe të 

kushtëzuara. Sidomos zgjedhjet brenda dekadës së parë kanë ofruar ekstremitetet e maxhorancave 

shumë të fuqishme dhe minorancave shumë të dobta në numër. Ndërkohë që zgjedhjet e mbajtura 

në dekadën e dytë post-komuniste i sjellin më afër maxhorancën dhe opozitën në shifra nga njëra 

anë dhe dimensionin kushtëzues opozitar nga ana tjetër. Zgjedhjet e vitit 2009 na ofrojnë një 

mazhorancë të brishtë në shifra dhe një opozitë të fuqishme (në logjikën e shifrave) të paprovuar 

më parë.   

 

                                                           
56http://www.cec.org.al/Portals/0/Documents/CEC%202013/zgjedhje-per-
kuvend/2013/zgjedhje_2013_web/lidhja_2.pdf; 
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Klima biznesore nuk rezultoi të jetë e ndikuar 

pozitivisht nga politikat ekonomike: rast i evidencës 

empirike 

 

Fluturim Saliu,57 

 UDC: 334.72:303.725.3 

 

Abstract 
Observed data, however, are not enough to take any concrete steps in the business. More 

detail needs to be analyzed to establish successful business. But the market is big. There 

is no realistic chance to study the whole thing for information about any of its features 

because such expenditures would not cover our successful business for centuries. 

Therefore, today the largest number of market research are based on the research 

sample. The sample is a small part of the basic community and it is a model of the 

research object. This paper is precisely intended to analyze and test hypotheses given 

in the public through a random sample of observed taken as a sample. 

 

Keywords: observation, sample, expected value, standard error, hypothesis testing 

 

1. Hyrje 

Dukuritë e ndryshme në jetën e sotme bashkëkohore kanë një dinamizëm të 

paparashikueshëm. Krahas kompleksivitetit të tyre dhe problematikës që paraqitet, për 

tu evidentuar dhe inçizuar ato, për studim dhe përpunim të të dhënave të tyre, 

njëkohësisht paralel me fushën e gjërë të tyre paraqiten metoda të shumëllojshme që 

mund të shfrytëzohen për këto ecuri. Për një problem ekonomik, për shembull 

analizimin e një tregu të caktuar, ofertës, kërkesës dhe çmimit si segmente të tij, si hap 

i parë mund të merret metoda e vrojtimit. Vrojtimi është proces i të vërejturit dhe 

evidentimit të fakteve ose ndodhive, pa parashtrimin e pyetjeve, personave, sjelljet e të 

cilëve përcillen. Me bashkësi themelore apo dukuri masive apo ndryshe popullimi 

kuptojmë grup të njësive të njerëzve, të ndërmarrjeve, të produkteve, të regjioneve 

shitëse, të shitoreve të cilat kanë tipare të përbashkëta  dhe prej të cilave zgjedhet 

                                                           
57 Autori është docent në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tetovës 
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mostra58. Pra, mostra është përfaqësuese e dukurisë masive dhe bazuar më lartë te 

vrojtimi ajo nuk është vrojtim i përgjithshëm, por vrojtim i pjesshëm ose jo i plotë, i cili 

mund të reprezantojë, në analiza stasistikore, karakteristikat e përgjithshme të dukurive 

të ndryshme ekonomike dhe shoqërore. 

 

2. Shqyrtimet paraprake teorike dhe empirike. 

Ideja dhe thelbi i mostrës janë shumë mirë të njohura në jetën e përditshme. Duke marrë 

në dorë një libër të ri, ne vetëm në bazë të shfletimit ose leximit të ndonjë pjese të vogël 

të tij, mund të nxjerrim përfundim mbi vlerën dhe përmbajtjen e atij libri. Mostra është 

një numër karakteristikash i zgjedhur rastësisht nga një popullim i vrojtuar59. Analiza e 

dukurive në tërësi përballet me kufizimet e kohës dhe mjeteve financiare. Rezultatet e 

fituara nga mostra janë më pak precize se sa rezultatet e fituara nga analiza e 

përgjithshme. Por, analizat e realizuara në bazë të mostrës, nëse janë të zhvilluara në 

mënyrë korrekte, japin rezultate të besueshme për marrje të vendimeve të caktuara 

afariste dhe vendimeve tjera. Detyra kryesore e metodës së mostrës është vlerësimi i 

parametrave të dukurive masive. Përdorimi i metodës së mostrës paraqitet si 

domosdoshmëri për në 

vrojtimin e dukurive në fusha të ndryshme 

ekonomike, natyrore dhe shoqërore dhe ka 

qëllim analizën e ligjeve dhe variacioneve 

të dukurive masive në tërësi. Si mostër ka  

mundësi të merret çdo njësi e dukurive të 

ndryshme masive. Mostra përdor një mori  

metodash statistikore dhe e rrit efikasitetin  

e analizës statistikore. Analizat e vrojtimit  

të plotë nuk mund të ndjekin sakt ritmin e 

zhillimit bashkëkohor. Gjykimet apo konstatimet mbështeten te vetitë e dukurisë së 

vrojtuar. Hulumtimi i studjuar është metodë e kërkimeve të respektuara dhe e 

kërkimeve të reja për opinionet e praktikave sociale60. Duhet të kemi shumë njohuri për 

                                                           
58 Dukuria masive (bashkësia e përgjithshme, grumbulli, popullimi) është sasia e diferencuar në 
mënyrë  
  cilësore. Burim: Nuhiu,R. dhe Shala,A. (2005). Bazat e statistikës. UP. Prishtinë. Fq.16. 
59 Hoti, I. (2001). Encyclopedic:English-Italian-Albanian. STAR. Durrës. Fq.1123.  
60 Evans, MDR and Kelley, J. (2004). Religion, Morality, and Public Policy in International    
   Perspective, 1984-2002. International Social Science Surveys. Australia. 
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këtë metodë dhe t'i respektojmë parimet e vërtetësisë, të përgjegjsisë, rrezikut etj. 

Parimisht, analiza e mostrës ka më pak gabime sepse ka edhe më pak punë nga analiza 

totale. Te mostra ka ndikim teoria e probabilitetit apo rastësia dhe kriteret tjera objektive 

të reprezantimit të saj.  

Mesatarja aritmetike e tërësisë së përgjithshme mund të caktohet në bazë të 

mesatares aritmetike të mostrës. Vlerësimi i saj jepet në intervale apo limite, madhësia 

e të cilëve varet nga probabiliteti i caktuar i nivelit të besimit. Nëse i shënojmë: me x  

mesataren aritmetike të tërësisë së përgjithshme, me mx  mesataren aritmetike të mostrës 

dhe me n numrin e mostrave, do të kemi:  

n

x
x

m

m


    mesatarja aritmetike, 

n

xxm
n
 



2

2
)(

    devijimi standard (varianca), 

n
xg


)(    gabimi standard, 

)]([)]([ xgtxxxgtx mm    intervali i besimit, 

)(  vlersimiti gabimi xgtgt     gabimi i vlerësimit. 

Me proporcion apo raport kuptohet treguesi relativ që shpreh raportin mes 

rasteve të volitshme dhe të mundëshme të një tërësie të vrojtuar. Nëse me n shënohet 

numri i rasteve të volitshme, atëherë: 

n

m
p     proporcioni i tërësisë së përgjithshme, 

p
n

m

n

m

n

n

n

mn
q 


 11   proporcioni i rasteve që nuk vrojtohen,  

nëse mblidhen të gjitha rastet kemi:  p+q=1. 

Homogjeniteti i tërësisë së përgjithshme vlerësohet duke marrë parasyshë raportin, 

përmes: 

(p·q)  variancës,  

)( qp   devijimit standard,         

)(
p

q
   koeficientit të variacionit.   

Raporti ndërmjet numrit të njësive të mostrës që kanë veti kërkimore n(m) dhe numrit 

të njësive të zgjedhura të mostrës (n) paraqet proporcionin e mostrës (pm): 
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n

mn
pm

)(
  

kurse për njësitë pa tipare kërkimore vlen:   11  mmmm qppq , 

)()( pgtpppgtp mm     intervali i besimit me probabilitet të caktuar,   

)
1

(
1

)(









N

nN

n

qp
pg    vlera e gabimit standard të proporcionit, te mostra e madhe,   

1
)(






n

qp
pg   vlera e gabimit standard të proporcionit, te mostra e vogël  (këtu  

                         nuk aplikohet faktori korrigjues:  
1



n

nN
). 

Vlerësimi i vëllimit të dukurisë përmes mostrës aplikohet kryesisht në ato raste 

kur nuk kemi të dhëna primare për të, kur nuk ekzistojnë shumë mundësi të ndryshme 

për të, dhe atëherë përdoren disa të dhëna më karakteristike për vetitë e dukurisë që 

studiohet. Pasojnë elementet: 

mxNVm  ,   ku: Vm = vëllimi përmes mostrës,  N = numri i njësive të dukurisë dhe 

                   x = mesatarja aritmetike e mostrës, 

)()( xgNvg     gabimet standarde,    

)()( vgtVmVvgtVm     intervali i besimit.    

Gjatë vlerësimit të disa treguesve kryesorë dhe karakteristikave të një tërësie me anë të 

mostrës, përdoret edhe kriteri i probabilitetit apo statistik. Kjo metodë bazohet në 

hipotezat paraprake, verifikimi i të cilave bëhet duke i krahasuar me mostrën. Funksioni 

i distribuimit të probabilitetit të një variable të rastësishme është reprezantuese e 

probabiliteteve për të gjitha rezultatet e mundshëm61. Bazuar në krahasimin e tyre nëse 

nuk dallohen shumë, hipoteza pranohet si e mundshme dhe anasjelltas hipoteza nuk 

pranohet fare nëse dallimet mes tyre nuk janë të rastësishëm, pra janë të mëdha. 

Hipoteza zero në përgjithësi është opozitë e hipotezave hulumtuese, në të cilën 

hulumtuesi beson sinqerisht dhe dëshiron ta demonstrojë atë besim62. Verifikimi i 

hipotezave kryhet përmes testimit. Testimet statistikore janë përpjekje për të hudhur 

poshtë hipotezën zero63. Për testim të një hipoteze, duhet të dhënat t’i përgjigjen 

                                                           
61 Grup autorësh. (2007). Statistics for Business and Economics. Pearson. N.Jersey. Fq.137. 
62 Johnson,D.H. (1999). The Insignificance of Statiscical Significance Testing. Journal of Wildlife  
   Management 63(3):763-772. 
63 Text material © 2007 by Steven M. Carr. 
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konceptit teorik dhe duhet të gjendet mënyra e sigurimit të mostrave (observimeve) për 

të, p.sh. mënyra më praktike është anketa, e cila shërben edhe për matje të variablave 

psikologjikë. Gjithashtu kanë rëndësi të shihen mundësia e paraqitjes së gabimeve, 

natyra e të dhënave, njësia matëse dhe dimensioni, të dhënat të mblidhen në mënyrë 

ekonomike dhe me saktësi, të vlerësohen burimet sistematike të gabimeve, përshkrimi 

i variablave, konstrukti i tyre, burimet e të dhënave dhe perioda e observimit si dhe 

perioda e parashikimit (ekstrapolacionit) që përfshin vlerat jasht mostrës. Vlerësimi i 

aftësisë parashikuese hulumton stabilitetin e vlerave të parametrave në model si dhe çka 

ndjejnë parametrat kur ndryshon madhësia e mostrës. Aftësia e parashikimit caktohet 

në dy mënyra: 

1. Përdorimi i vlerave të modelit për periudhën që nuk është përfshirë në mostër dhe 

caktimi i diferencave statistikore mes atyre të prognozuara dhe vlerave faktike të 

realizuara, dhe 

2. Vlerësimi i modelit në bazë të mostrës së zgjëruar dhe testimi i diferencave 

statistikore të tyre. 

Kur qëllimi kryesor i modelit është parashikimi përmes specifikimit racional 

doemos t’i kushtohet rëndësi edhe testimit për hulumtimin e aftësisë së parashikimit. 

Përdoren metoda të ndryshme të testimit. Mënyra e testimit të hipotezave është e njëjtë 

me atë të vlerësimit të treguesve të tërësisë së përgjithshme përmes mostrës. Këto 

hipoteza në thelb korrespondojnë në modele të ndryshme64. Në teorinë dhe praktikën 

statistikore në kontrollimin e hipotezave, më shpesh përdoret testi T, testi F dhe testi 

X2. Si karakteristikë universale për veprim të të gjitha testeve është mbështetja në 

hipotezën zero. 

 

3. Hipoteza kryesore dhe të dhënat. 

Në analiza statistikore dhe ekonometrike, të dhënat sigurohen nga observimet 

eksperimentale dhe joeksperimentale. Të dhënat e siguruara duke observuar sjelljen 

aktuale jasht ndonjë rregullimi eksperimental quhen të dhëna observuese65. Këto të 

dhëna mblidhen duke shfrytëzuar anketime të ndryshme. 

Gjatë testimit të një grupi menaxherësh nga 150 të testuar mbi atë se çfarë 

qëndrimi kanë për ndikimin e koalicioneve qeveritare në menaxhmentin biznesor, ata 

                                                           
64 Grup autorësh. Null Hypothesis Testing: Problems, Prelevance, and An Alternative. Journal of  
   Wildlife Management 64(4):912-923. 
65 Stock and Watson. (2007). Introduction to econometrics. Pearson. USA. Fq.10. 
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kishin pasur mundësi të të pajtuarit ose jopajtueshmërisë me pohimin e propozuar se 

koalicionet e caktuara qeveritare kanë ndikim pozitiv në menaxhmentin biznesor privat. 

Pohimet e propozuara ishin: 

 nuk pajtohem plotësisht me pohimin e propozuar (-2), 

 nuk pajtohem pjesërisht me pohimin e propozuar (-1), 

 nuk kam asnjë qëndrim për pohimin e propozuar (0), 

 pjesërisht pajtohem me pohimin e propozuar (+1), 

 plotësisht pajtohem me pohimin e propozuar (+2). 

 

4. Analiza statistikore dhe shqyrtimi i rezultateve. 

Gjatë analizës statistikore së të dhënave, statisticientët dhe ekonometristët përballen 

me problemin e zgjedhjes së modelit adekuat ekonometriko-statistikor. Ky problem 

lidhet me këto pyetje66: 

- Cila është forma matematike më e mirë? 

- Cilat ndryshore duhet të përfshihen në model? 

Meqenëse, në rastin tonë, përgjigjet ishin plotësisht të rastësishme, çdo përgjigje 

i përket logjikisht 1/5 (150:3=30), gjë që paraqet dendurinë teorike (Vlerën e pritur) – 

Vi. 

Rezultatet e fituara: 

 -2 -1 0 +1 +2 Σ 

Smi 31 27 15 39 38 150 

Vi 30 30 30 30 30 150 

Të dhënat për shprehjen e x2 janë si në vijim: 

Smi Vi Smi-Vi (Smi-Vi)2 
i

ii

V

VSm 2)(   

31 30 1 1 33.0
30

1
  

27 30 -3 9 30.0
30

9
  

15 30 -15 225 5.7
30

225


 

39 30 9 81 66.2
30

81


 

38 30 8 64 13.2
30

64


 

                                                           
66 Osmani,M. (2005). Metodat e ekonometrisë. Tiranë. Fq.231.  
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                                                                                                                        Σ=12.62 

 

Numri i shkallëve të lirisë përcakohet ashtuqë nga 5 njësitë ( -2, -1, 0, +1, +2 ) zbritet 1 

(5-1=4) dhe fitohen katër shkallë lirie. 

 

5. Interpretimi statistikor. 

Nga tabela e vlerave kufitare të x2 (nga tabela e dhënë në aneks) me nivel të saktësisë 

p=0.05 dhe me 4 shkallë lirie, vlera për x2 (hi katrorë) e fituar është më e madhe nga 

vlera kufitare: ( x2 = 12.62 > p0.05 = 9.49 ), prandaj mund të përfundohet se frekuencat 

e fituara kanë dallim domethënës statistikor, prandaj edhe hudhet poshtë hipoteza zero 

dhe pranohet hipoteza alternative. 

 

6. Disa konkluza. 

 Nga disa analiza të këtij punimi modest dhe nga njohuritë e përgjithshme për 

mostrën dhe për evidencat empirike, mund të japim disa konkluza, siç vijojnë: 

 

 Evidencat empirike dhe kuantitative e rrisin besueshmërinë e rezultateve 

konkrete. 

 Varësisht nga definimet e kërkimeve, aplikohen metoda të ndryshme statistikore 

me qëllim që të arrihen rezultate sa më precize. 

 Nëse aplikohet si duhet, mostra në mënyrë korrekte arrin t'i përfaqësojë 

karakteristikat e përgjithshme të dukurive të ndryshme. 

 Sa më i madh që është numri i observimeve, aq më e ulët është toleranca e 

gabimeve dhe aq më i lartë është intervali i besueshmërisë. 

 Llojet e koalicioneve qeveritare nuk kanë ndikim të rëndësishëm në suksesin e 

menaxhmentit të biznesit sepse sadoqë ata mund të kenë lidhshmëri eventuale, 

në parim dallojnë për nga objektivat themelore dhe qëllimet tjera. 
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1. Formula për devijimin standard të mostrës në tërësi: 
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2. Faktori korigjues: 
1
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nN
, ku një shprehje nën rrënjë katrore mund të marrë formën: 

f
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n

N

N

N
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1

1
, dhe f paraqet fraksionin ose proporcionin  e pjesëmarrjes së 

mostrës në tërësinë e përgjithshme. 
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3. Devijimi standard mesatar: 

a) për mostra të vogla:  
1
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4. Proporcioni për çdo mostër:  
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5. Vlerësimi i proporcionit të tërësisë së përgjithshme:  
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6. Vlera e pritur67:     
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7. x2 shpreh ndryshimet mes të dhënave të vrojtuara empirike (Smi) dhe vlerave të  

    pritura (Vi), pra:  
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Karroca intelegjente - komponentë e teknologjisë së 

avancuar në treg 

Fluturim SALIU,68              

 

 

Abstract 
As the influence distributed among people, the same way innovations are distributed to 

the market. Every day, marketers straddle consumers with thousands of new products. 

Usually, new products have the right success to achieve the desired profit. They are key 

to increasing sales, benefits, and comparative strength for most organizations. Today 

50% of new products fail because needs or desires are more completed by existing 

products than new ones. Organizations should bring innovation, which innovation is 

often very risky and very expensive. Sometime, technology changes are so strong and 

universal that their impact will change everything. Technology will transfer every 

institution to the World. It will create winners and losers, change the way we do 

business, the way we teach our children, the way we communicate and operate. 

 

Hyrje 

Konsumatori gjithnjë e më shumë pret cilësi më të lartë të shërbimeve. Ai mund 

të marrë  informacion të gjërë për produktin nga Interneti dhe burime tjera të 

teknologjisë, të cilat i lejojnë të bëjë tregëti në mënyrë më intelegjente. Në një treg 

global superkompetitiv rriten nevojat për informacione praktike dhe të vlefshme për 

sjelljet dhe motivacionet konsumatore. Çështja qëndron se si do ta sigurojmë këtë 

informacion përmes aplikimit të teorisë, metodave dhe teknikave për të identifikuar dhe 

zgjidhur problemet e marketingut. Për të  ndihmuar në këtë qështje marketerët kanë 

përdorur teknologjinë e avancuar duke interpretuar informacionet e nxjerra nga shkenca 

mbi sjelljen, me qëllim hartimin e një strategjie të veçant për situata të veçanta. Në 

teknologjinë e sotme, shumë kompani zhvillojnë produkte që sigurojnë komoditet për 

të gjithë njerëzit. Një nga këto komoditete që duhet përfshirë në këtë teknologji të re 

është që t’u mundësohet klientëve një eksperiencë e lehtë për blerje. Për problemin e 
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pritjes në radhë të gjata për të kontrolluar artikujt e blerë, duhet implementuar një 

teknologji e re e cila do reduktojë këtë vonesë në kohë. 

 

 

Karroca intelegjente 

Shpeshherë ndodh që blerësit të futen në treg (p.sh. në supermarkete), por të 

mos mund t’i gjejnë  produktet që duan t’i blejnë. Një problem tjetër është edhe ajo që 

çmimet e produkteve të jenë shkëputur rastësisht nga shkafet. Zgjidhje e këtyre dhe 

problemeve tjera në treg, do të ishte përdorimi i kartelave (Smart Shopping Cart), një 

sistem që lejon kontroll më të shpejtë dhe do të rezultojë që shpenzimet të jenë më të 

ulëta. Kjo do të mund të mundësohet përmes karrocës elektronike (intelegjente). 

Karroca do të posedojë rrjet (wireless touch screen browser) i cili është i vendosur në 

vet karrocën (fig. 1). Nga ky ekran shpërndahen shërbime të personalizuara dhe 

stimuluese në momentin kur në të aktivizohet kartela blerëse e konsumatori. Secila 

karrocë përmban qasjen identifikuese RFID (radio frequency identification tag) e cila 

ndihmon blerësit të gjejnë çdo produkt që ju duhet dhe të mund të përshkruhet rruga 

për t’a gjetur atë. Mundësi tjetër është se do të ofrohet shpjegimi për çdo produkt që 

gjendet nëpër shkafet ku kalon blerësi. Përveç kësaj, sistemi të përfshijë edhe ruajtjen 

e të dhënave për produktet e blera. 

Figura 1. Karroca intelegjente 

 

 

 

 

 

Burimi: http://www.usatoday.com/tech/news/2005-05-03-smart-carts_x.htm 

Karroca do të pajiset me skaner që t’u mundësojë blerësve të mos humbasin 

kohë, por thjeshtë të bëjnë skenimin e barcod - it të secilit produkt që merret nga shkafi 

dhe në fund pasi të ketë përfunduar procesi i mbledhjes së produkteve, automatikisht 

http://www.usatoday.com/tech/news/2005-05-03-smart-carts_x.htm
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sistemi do të gjenerojë llogarinë përfundimtare69. Janë prezente poashtu disa qasje tjera 

atraktive (fig.2): 

 Bazuar në kartelën lojale të blerësit, secili konsumator do të ketë mundësinë të 

gjenerojë listën e produkteve të tij të preferuara  apo të produkteve që i ka blerë, 

të themi para një jave. Kjo do të ofrohet si rezultat i memorizimit të pajisjes. 

Përveç kësaj, blerësit mund të fusin listën e re të produkteve të cilën e kanë 

përgatitur nga shtëpia, gjegjësisht të bëhet download lista e re dhe të mund t’i 

dërgohet me postë elektronike vetë karrocës. 

 Gjatë blerjes, në çdo moment të marrjes së produkteve nga shkafet, klientët 

mund të bëjnë skenimin e secilit artikull dhe automatikisht në ekran do të 

tregohet vlera përfundimtare e arritur në çdo moment. 

 Duke ecur nëpër radhët e shkafeve,  nga ekrani automatikisht paraqiten reklama 

në lidhje me produktet, sidomos për produktet që kanë ulje në çmim. Nëse 

blerësi është i interesuar për produktin për të cilin shfaqet reklama, atëherë ai 

thjesht duhet të prekë ekranin dhe automatikisht bëhet regjistrimi i tij në karrocë. 

Kjo do të shndërrojë blerjen në një argëtim për klientët70.   

 

Figura 2. Regjistrime/çregjistrime në karrocën intelegjente 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: http://www.usatoday.com/tech/news/2005-05-03-smart-carts_x.htm 
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 Nëse një blerës nuk dëshiron ta marr ndonjë send që e ka skanuar, largimi i tij 

nga karroca është i thjesht: vetëm merret produkti, skanohet përsëri me minus 

dhe do të shihet se ai tërhiqet nga karroca. 

 Pajisja ofron edhe reçeta për produktet që blehen. Pra, kur blehet një artikull 

dhe i njëjti  skenohet, menjëherë në ekran paraqiten reçetat në lidhje me 

mënyrën se si ai mund të përgatitet. Nëse me të vërtetë ju pëlqejnë 

rekomandimet, atëherë ju mund t’i postoni ato në mënyrë elektronike që të 

mund t’i keni në dispozicion edhe në shtëpi71.  

 

Benefitet në biznes 

Si rezultat i impementimit të karrocës intelegjente, do të pasojnë një sërë benefitesh si 

për blerësin ashtu edhe për kompaninë: 

 

 Përfitimet për blerësit 

- mënyrë më e lehtë dhe më atraktive për të blerë  

- eliminimi i problemeve për gjetjen e produktit konkret 

- eliminimi i pritjes në radhë për të paguar  

- përcaktimi i çmimit dhe llogarisë përfundimtare në çdo moment 

- shndërrimi i blerjes në argëtim 

- ofrimi i reçetave për përgatitjen e produkteve 

- përgatitje e listës së produkteve nga shtëpia 

- mundësi për t’u shërbyer me listën e produkteve të blera më parë 

-  njoftimi me produktet nëpërmjet reklamave 

- metodë e blerjes që shfrytëzohet nga çdo moshë 

 

 Përfitimet për kompaninë 

- përmirësimi i shërbimit ndaj konsumatorit 

- tërheqja e më shumë kosumatorëve (sidomos word of mouth) 

- përparësi konkurruese 

                                                           
71 http://www.coolest-gadgets.com/20051018/ibm-shopping-buddy/ 
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- më tepër informata për blerjet e konsumatorëve 

- mundësi për të përcaktuar produktet më të shitura 

- karroca intelegjente zëvendëson funksionin e price checkers duke reduktuar kostot 

- realizimi i transaksioneve të pagesës më lehtë dhe më shpejt 

- ulja e rrezikut nga vjedhjet eventuale 

-  kontroll më i lartë 

- rritje të shitjeve  

  

  

 

Forma e funksionimi dhe elementet e nevojshme teknologjike 

           Përdoruesi do skanojë Kodin Universal të Produktit (UPC) që është në artikullin 

e blerë duke përdorur lexuesin e barkodeve (barcode reader). Informacionet e barkodit 

do të ruhen në memorien e një kompjuteri dhe do të kontrollohen nga një databazë prej 

të cilës ajo do të marrë informacionin e duhur. Një paketë softwer-ike do të lidhë 

pajisjen me databazën dhe me një paisje bluetooth. Ai gjithashtu do të bëjë të mundur 

që mikroprocesori të kalkulojë çmimin total për gjithë artikujt e skanuar dhe ta shfaqë 

atë në LCD ekranin. Nëse konsumatori është i gatshëm që të bëjë pagesën, ai do të 

kalojë kartën përmes arkëtarit. Totali i çmimeve do të dërgohet te arkëtari përmes 

bluetooth-it dhe  llogaria do të shtypet automatikisht. Të gjithë konsumatorët do të 

mund të paguajnë çmimin total, pa qenë nevoja që t’i shkarkojnë artikujt nga karroca e 

tyre. Në këtë mënyrë pritet që smart shopping cart të jetë një mënyrë e besueshme për 

kontrollin e artikujve, gjë që do të zvogëlojë sasinë e kohës që konsumatori duhet të 

presë gjatë realizimit të blerjes. I gjithë ky sistem procesorial do të përbëhet nga: 

 kompjuter me LCD ekran 

 një mikroprocesor  

 një  kartele wireless 

 lexuesin e barcode - ve 

 baza themelore e të  dhënave 

Koncepti i karrocave të mençura për blerje (smart shopping cart) shfrytëzon një 

kompjuter të vogël i integruar në karrocat për blerje tek shitoret. Teknologjia përmban 

një display të përshtatshëm (touch screen) i cili ndërlidhet me sistemin e barcod-it. 
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Kompjuteri perms wireless-it është lidhur me databazën qendrore e cila operohet dhe 

azhurohet nga pronari i sistemit i cili jep informata në kohë reale tek konsumatorët për 

produktin. Konsumatorët mund t´i skanojnë produktet e tyre derisa blejnë, duke 

shfrytëzuar kompjuterin e bashkangjitur në karrocë. Artikujt mblidhen në një listë dhe 

pastaj kalkulohet shuma që pritet konsumatori të harxhojë. Produkti më i ri nga IBM 

mundëson që nga web faqja e shitores konsumatorët të krijojnë një listë për blerje prej 

shtëpie dhe ta dërgojnë përmes Internetit. Pastaj në shitore konsumatori e skanon 

kartelën e tij në karrocë dhe lista paraqitet në ekran. Lista ndërvepron me shitoren duke 

i treguar konsumatorit se ku mund ti gjejnë produktet gjithashtu me çmim më të 

volitshëm. Konsumatori mund të porosisë nga karroca e tij dhe pastaj vetëm e mer 

porosinë e tij kur është gati. 

 Një përparim i madh në teknologji është përdorimi i RFID kartelave në shitore. 

Megjithatë, përdorimi i këtyrë kartelave është shumë i kushtueshëm dhe i komplikuar 

për ta programuar nqs shitorja ka shumë produkte. Aktualisht, brenda disenjit të smart 

shopping cart ekzistojnë mangësi. Shumë kompjuterë të ndërlidhur me handly bar janë 

të pavolitshëm për konsumatorët. Konsumatorët nuk mund të shfrytëzojnë shportën e 

përparme të karrocës për të ulur fëmijët ose për të vendosur produktet delikate. Problem 

tjetër mund të jetë skanimi i produkteve me sasi të mëdha. Me këtë model ekzistues, 

konsumatori për të skanuar produktet duhet t´i lëvizë ato deri në kompjuter. Ky është 

problem sidomos për personat e paaftë, të dobët dhe të moshuarit. Shumicës të këtyre 

pajisjeve u mungon mundësia e transferimit të të dhënave për produktet në checkout 

counter. Me fjalë të tjera, të dhënat e paraqitura për produktet e zgjedhura nga 

konsumatori janë në dispozicion vetëm të konsumatorit. Kur konsumatori arrin në 

checkout line, arkëtari duhet t´i skanojë të gjitha produktet në mënyrë që konsumatori 

të paguajë.  

Me këtë rast, sygjerojmë që të bëhet një Smart Shopping Cart e cila do të 

optimizojë funksionet themelore të skanimit të produkteve duke përdorur barcod-et në 

një bazë të të dhënave, ku pastaj mund të krijohet një etiketë për produktet e blera dhe 

me wireless të dërgohen në checkout counter. Kur konsumatori të ketë përfunduar 

blerjen, mund të paguajë shumë shpejt sepse artikujt e tij janë tashmë të regjistruar. 

Karroca elektronike ka aftësi të lartë memorizuese, ashtu që mund të memorizojë 

blerjen e artikujve në të kaluarën, madje edhe e rikujton konsumatorin edhe për ndonjë 

produkt që nuk e ka blerë për një kohë më gjatë. Shpeshherë kjo mund të jetë 

shqetësuese për blerësit sepse shitësit kanë qasje në blerjet e tyre. Disa kompani kanë 
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bërë anketimin e blerësve rreth kësaj çështje dhe shumica prej tyre janë përgjigjur: "Unë 

mendoj se kjo karrocë është e mrekullueshme, sepse ajo më ndihmon mua. Në qoftë se 

shitësi do të kishte qasje në numrin tim të telefonit, adresën time apo diçka të tillë, ajo 

do të më shqetësonte, por kjo nuk më shqetëson aspak"72.  

 

Disenji i nevojshëm 

Dizajnimi i produkteve është shumë i ndërlikuar për tu analizuar. 

Ndërlikueshmëria është prezente nga shkaku se disenji sipas natyrës së vet duhet të 

paraqet shpirtin e njeriut, përkatësisht rezultante që shumë vështirë maten (variabla 

dummy). Sipas kësaj, në analizën e suksesit të disenjit, parasëgjithash duhet të 

orientohemi për atë për të cilin është dedikuar dhe të fitohet vlerësim sa më i mirë sipas 

mundësive nga ai – a ka sukses disenji. Mendimi i këtillë mund të jetë i ndryshëm nga 

mendimi i hulumtuesit të marketingut. 

  

Figura 3. Model disenji 

 

 

Qëllim themelor është që karrocat intelegjente të jenë në gjendje për të 

përmbushur tërë objektivat dhe specifikat të cilat qëndrojnë në vend të parë. Hapi i parë 

është baza e të dhënave e cila do të përmbajë tërë informacionin e nevojshëm për 

inventarët në shitore, gjegjësisht informata mbi: 

 përshkrimin e porodukteve, 

 çmimet, 

 sasinë, 

 barcod-et e produkteve. 

                                                           
72 http:// www.idautomation.com 

http://www.coolest-gadgets.com/20051018/ibm-shopping-buddy/
http://www.idautomation.com/
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Baza kryesore e të dhënave do të ripërtërihet çdoherë kur një produkt skenohet 

dhe do të jetë në gjendje që të ruajë tërë informacionin nga gjithë karrocat në shitore. 

Përveç tjerash, baza e të dhënave duhet të jetë shumë fleksibile, që dmth. nëse ka 

ndryshime në të dhënat, ajo të mund t’i modifikojë pa asnjë problem.  

 

Integrimi i teknologjive 

Personal Digital Asistent (PDA) është teknologji e cila do të zëvendësojë 

kompjuterët e shopping carts. Bluetooth wireless barcode scanner është mënyrë që 

konsumatorët mund të skenojnë produktet e mëdha pa pasur nevojë të lëvizin ato. 

Bluetooth technology shërben për të dërguar informatat e faturimit në checkout counter 

kur blerësi përfundon blerjen. Për të parandaluar mosskanimet e artikujve që të mos 

merren pa pagesë, duhet hartuar një masë kundër vjedhjes (antitheft). Në këtë pjesë do 

të përfshihet një laser-induced grid rreth shportës kryesore i cili llogarit numrin e 

artikujve që ndodhen në shportë dhe një sensor peshues nën shportën kryesore me 

qëllim që të jenë në gjendje të tregojnë nëse pesha e skanuar përputhet me peshën në 

shportë. Figura 4 tregon se si do të duket ky dizajnim i integrimit të teknologjive të 

ndryshme. 

 

Figura 4. Modeli i teknologjive të integruara 

 

 

 

        

 

      

 

Burimi: http:// www.amazon.com 

Pra sic shihet edhe në diagramin më lart, bluetooth-i i aktivizuar në laptop do të veprojë 

si një checkout counter për projektin. Qëllimi është që të transmetohen informacinet 

nëpërmjet bluetooth nga PDA në laptop. Skaneri me barkodin e bluetooth-it do të 
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përdoren për skenim të barkod-it dhe transmetim të inormacionit në softwerin e PDA, 

i cili përmes wireless do të ketë qasje në databazë dhe do të pranohet çmimi dhe 

informacionet tjera, të bazuara te artikulli konkret. 

 

 

Buxheti financiar dhe kostot 

Buxheti financiar është një nga aspektet më të rëndësishme për çdo projekt. Ai 

përcakton nëse një projekt mund të realizohet. Kështu, kalkulimi i një buxheti të sakt 

financiar dhe një plan për të qëndruar brenda kornizave të këtij buxheti është mjaft e 

domosdoshme për çdo projekt të ri. Në rastin e projektit tonë, kjo është edhe më shumë 

e rëndësishme sepse bëhet fjalë për një produkt për të cilin mund të paraqiten kosto të 

papritura ashtu siç do të përparojë edhe projekti. Duhet kërkuar alternativat më të lira 

për të gjitha produktet me qëllim që të ketë kosto minimale. Kuptohet se mund të 

paraqiten edhe kosto marxhinale, andaj për këtë arsye duhet të ruhet një shumë e 

papërdorur nga buxheti pikërisht për këto rrethana të paparashikuara. 

 

 

 

 

Pajisjet që do shfrytëzohen: 

 Bluetooth barcode reader: Bluetooth barcode scanner kit, MS 9535 BT scanner 

USB. Ky Bluetooth barcode reader është më i liri për arsye se nuk kërkon 

kabllo. Çmimi  $149.9973. 

 Shtresë e jashtme nga metalet si alumini dhe mjetet tjera pune. E gjithë kjo do 

të kushtojë rreth $ 10074. Këto të dhëna mund të ndryshojë maksimum deri 25% 

nga ajo që duhet propozuar. 

 

 

 

 

                                                           
73 http://cgi.ebay.com 

74 http://www.metalsdepot.com/ 

 

http://cgi.ebay.com/
http://www.metalsdepot.com/
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Përfundim 

Forca motorike e destinuar për njeriun është teknologjia. Teknologjia është 

shoqëruar me "mrekullira" të natyrave të llojllojshme. Çdo teknologji e re zëvendëson 

një të vjetër. Transistorët zëvendësuan llampat e radios, fotokopja zëvendësoi letrën 

kopjuese... Në këto kushte, një ndërmarrje duhet tu korrespondojë novaconeve në 

mjedisin e saj që, nga njëra anë, përbën një vështirësi, nga ana tjetër, përbën një burim 

zhvillimi. Mendohet se teknologjia përmirëson jetën e njerëzve sepse ajo sjell risi në 

mënyrën dhe stilin e jetesës.  Kjo nuk është vetëm një mendim, por është realitet sepse 

sot gjithnjë e më tepër po vërejmë se ajo ndikon në jetën tonë dhe kjo më mirë kuptohet 

nga varësia që ajo tashmë ka krijuar te njerëzit. Kjo vërehet edhe në procesin e blerjes, 

ashtu që me aplikimin e karrocës intelegjente nëpër supermarkete është përmirësuar 

shërbimi ndaj konsumatorit. Nga inovacionet e shpeshta në teknologji, njerëzit sikur 

janë të prirur të kërkojnë gjithnjë e më shumë shërbime të sofistikuara për të lehtësuar 

aktivitetet e përditshmërisë së tyre.  
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ETHNOCULTURAL IDENTITY 

The problem of differences (diversity - changes) 

 

QASHIF BAKIU 
 

Abstract: 

 

In the scientific work “Ethnocultural identity” are treated important elements wich 

show two main segments : the difference and solidarity. The main idea is that on the 

human being its the relationship between "I " and the others, the social existence base 

is analyzed, were stays the question for the difference respectively the differences. 

Consequently in his social life the person joins in a lot of social relations and acts as a 

participant in a lot of social groups from which we treat the society- ethnical and 

religious society and group difference , also the tolerance as a phenomenon and as a 

concept too. In this direction we treat the relation in the direction of : acceptance or 

exclusion of the different or differences. 

 

Keywords: ethnocultural identity, differences, ethnicity, society, state… 

 

Qashif Bakiu, Arsim Aziri 

 

1. Man is a biological and social being. The man according to Aristotle is "soon politic", 

a social animal75:  biological existence is realized simultaneously with the  social one. 

"He who lives outside of the society is either a God or a beast," Aristotle continues.76 

Society is the community of, if possible, all the relationships in which the social 

life of man derives. The essence of humanity is the relationship between the ego and 

others. Thus, on the basis of human social existence, arises a question about the 

difference - the difference, the "variation", in relation to others. Change or distinction 

is an ethical relationship based on the connection between the same and the different. 

                                                           
75 Aristotle. Politika, Sofia, 1995, pg.5 
76 Ibid, pg.6 
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Man is same and different at the same time. People are the same as human beings. 

Within the "homo sapiens" type, in their sameness, they form their own changes. 

Differences have different bases. They may be natural - race, gender, gift; social - class; 

professional; cultural, etc. The changes determine and enable the separation and 

characteristics of the individual at the boundaries of the biological equality of mankind. 

On one hand, change or diversity is presented as individual in a personal plan, as a 

personification. This is a collection of features that characterize human individuality. 

On the other hand, the personality is also distinguished with regard to the relevance of 

different social groups. The existence of such a distinction is presented as social 

identification. 

In his social life, the individual engages in many social relationships and acts as 

a participant in many social groups. Thus the ego  is presented as the bearer of different 

identities, depending on the individual's affiliation in different collectivities. In practice, 

as Anthony Smit says, " The ego is formed by multiple identities, based on social 

classifications that can be changed or even replaced."77 

Social classification allows us to define more categories from which every ego 

is defined, while some of them are important and permanent. Literature expresses the 

belief that they are the  following categories: family, territory, class, religion, ethnicity, 

gender.78 Nevertheless, I find that the definition in question is inaccurate because it 

places on the same level the biological and social categories. Undoubtedly, gender 

belonging, for example, is key and visible. The division of people by gender is 

universal, but precisely because of this it can not reveal and determine collective 

identity. Differences between the sexes area fact but are not a social category that  

define a collective identification. One of the basic and stable differences that objectively 

determines collective identification is ethnic affiliation. The formation of different 

social groups, acceptance of diversity and social identification, in this case the 

formation of the relationship to the difference (diversity) should be sought at the social  

starting point , in the substance which establishes the beginning of human society. This 

beginning is in particular ethnic groups. 

2. Human society is presented as a separate society based on concrete ethnic 

groups. 

                                                           
77 Smith, A., National Identity, Sofia, 2000, pg.13 
78 Ibid,pg.13 
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Ethnicity has two sides: natural (biological) - ethnical and social (social) - societas. 

Ethnicity is a collective organic self-producing type - ethnosocial organism. 

The ethnic affiliation of the individual forms his first social identity. Such a 

thing is based on its own language, mythology and religion, its social norms, its 

traditions, morals and cults. These are the elements of particular ethno-culture that 

through the consciousness direct the individual to his ethnic group. 

The development of any ethno-social society at a certain historical stage forces 

its organization into the state. The state is the necessary organization through which the 

particular society preserves and continues its independent and progressive 

development. The ethno-social society is transformed into the natural establishment of 

the state as an organizational form. Human composition is the ethnic element of the 

social content of the state and is marked by the notion of substance of the state. The 

substance of the state is the population of the state. Population reflects the 

organizational (state) affiliation of the ethnic substance. State substance can be mono-

ethnic when the population has only one ethnicity and multiethnic when the population 

has different ethnic groups. 

The first variant is more theoretical, and if it exists as such somewhere in the 

world it is an exception. In practice, a second variant is found which is the objective 

result of the historical developments of human society and its state forms. The historical 

development of ethnos is expressed in its continuous progressive development, from 

tribe to population to nation. Thus, historically, the substance of the state is tribal, 

popular and national. 

The state is created as the organization of a certain tribe, as a tribal state. In such 

cases, as the historical sources say, the direct condition for the appearance of the state 

is the act of domination, subordination, attachment of other tribes to the ruling tribe. 

The cause is the social inadequacy which is overcome through the rule of foreigners, 

while the state arises as a need to guarantee leadership.79 So by the fact of the self-

representation of the state, its population is of different ethnicity and becomes ethnically 

diverse. 

The historical destiny of subordined, attached ethnic groups is different. Some 

manage to free from their rulers, organized into their state and continue to survive 

independently. Others assimilate by transforming their ethnicity into the rulers’ 

                                                           
79 Дачев, Лъчезар; Учения за държавата, С. 2001, fq. 65 
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ethnicity. In the third case   the ruled and rulers ethnicity are interwoven, a process of 

ethnic amalgamation is created and a new population is formed. 

The Middle Ages are the time when the people and states of Europe are created. 

As an ethno-cultural and social society, the people represent a uniform substance of the 

state, but it is not excluded the possibility of joining different ethnic groups in it. Such 

examples in the Western European countries are Jews, Romes, Arabs, and so on. The 

objective reasons for introducing the new ethno-cultural differentiation of the 

population of Western European countries in the late Middle Ages are the Reformation 

and the formation of national states. 

The Reformation marks the end of the same faith, divides the population into 

Catholics, Protestants, Calvinists, Anglicans, etc. and creates religious conflicts. The 

national state defines the territorial boundaries of its jurisdiction, trying to expand to 

the neighbors' account, usually by war. As a result, the ethnic composition of the 

population increases its non-homogeneity. Indicators in this regard in the later historical 

period are the Berlin Agreement, with which the borders of the Balkan states are 

determined in an oblique manner in regard to the ethnic composition of the territories.80 

Most of the local wars and the two world wars in the twentieth century fulfill 

the photography of ethnic diversity of the contemporary state's population. Concretely 

for the Balkan region, special importance is given to the problem we face in Yugoslavia 

(Croat and Slovene Kingdom) after the World War I and the formation of its federations 

after World War II. The historical view of state development shows that its substance 

has unhomogenous ethno-cultural content. Differences are created in ethnicity with the 

characteristics of ethnicity, culture, tradition, language, religion, etc. Due to these 

objective differences within the population of the state, different parts are created, as a 

rule of majority  in  number  and one or more  minor parts in smaller numbers. 

3. This factual situation is present in the contemporary national state, taking 

different theoretical interpretations as well as the legal-constitutional and legal 

framework. 

In the theoretical plan are supported two views regarding the national state. 

Undoubtedly, the ethno-social society is experiencing developments, but the 

                                                           
80 M. Glenny, Historia e Ballkanit 1804 -1999. Nacionalizmi, Lufterat dhe Fuqite e 

Medha, (The Balkans, 1804-1999, Nationalism, war and the great powers), Tirana, 

2007. pg. 143-151. 
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differences in the development and outcome of that development must be distinguished. 

The first one recognizes that "ethnicity" is an existing objective human characteristic. 

It exists according to the force of nature. This is the gift  of human existence.  The 

ethnos develops, changes, but does not disappear and, according to general rules, is 

preserved. In its historical development ethnos passes from tribe to population and from 

population to nation - "the so-called ethnic nation". A factor for that development is the 

state as an organization of ethno-social society. The state adds features to the new 

(political) ethnosocial identity. They are state power and right, common ground, and 

common official religion. The nation's ethno-unifying role helps to create a certain 

nationality, and behind it the transition to the ethnic nation. Thus, according to this 

view, the nation has an ethnic character. The national state is the ethno organization in 

question. If the national state has a uniform ethnic substance it can be accepted as the 

ideal type of a national state. In it the population has  only one ethnic nation- the nation 

in question.81 

The second stance supports that "ethnicity" is something quite random, of the 

situation. The affiliation of an individual to a particular ethnic group is a matter of 

acceptance, feelings, which are changeable, overwhelming, and are influenced by the 

situation in which the subject is located. Since the situation is changed, the group's 

human identity also changes.82 

To fend off contradictions a thesis develops for the development of the ethnos 

from the  ethnic group in ethnic society. The aim is to support the well-known thesis 

that the United States population is a national citizenship. The thesis may be contained 

but it is not fair to generalize it and use it as the only model of the nation or national 

state respectively. 

What is important in the thesis is the liberation, the elimination of the ethnic 

nature, the ethnic signs from the term nation. "The nation is a nominated population, 

which shares a common historical land or homeland, or common myths and historical 

memories, mass public culture, common and equitable economics, and joint legal 

obligations for all members."83 

                                                           
81 Д. Ангелов; Образуване на Българската народност, С. 1981. pg. 10-17 and 34-

35 
82 Smith, A., National Identity, Sofia, 2000, pg.34 
83 Ibid 
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The fact is that contemporary national states, especially in Europe, are not 

entirely ethnical. The state borders do not correspond to the borders of the ethnic nation, 

the population of states is not ethnically homogeneous. However, such a situation is not 

a sign of contemporaryity. The same case was  also in the ancient empires, but also in 

the medieval states. The thesis for the "citizen nation" changes the ethnic character of 

the population in the national state from that of a national (ethnic) identity, to that of 

citizen identity. Equality between different ethnic groups in terms of rights and 

sovereignty over state power gives the political organizational identity. Regardless of 

their ethnicity, they are all submissive; today they represent the citizen of the state. 

According to this view, the national state has no defined ethnic substance. While 

the national state is the organization of "a nominated population" such theory reveals a 

formal type of national state. Its population is ethnically diverse, there is no ethnic 

character, and the sign that identifies unity is citizenship. 

In the end, there is theoretically realistic realization of the national (popular ) 

state. It has a diverse ethnic substance with predominant ethnos - an ethnic nation. In 

the population, apart from the main ethnic group there are also other ethno-cultural 

societies. The ethnic diversity of this type of national state creates objective 

contradictions. Ethno-cultural differences are historically created and cannot be 

overcome through the transition to the citizen's nation.84 The transition to a monoethnic 

national state opens the way to separatism, violent assimilation, genocide, ethnocide, 

and other inhuman political forms. That is why the contemporary world seeks and 

creates new solutions. 

 

Ethnocultural Tolerance 

 

1. Ethno-social differences have always existed, which raises the question of the 

difference and the different. This relationship is expressed in two directions: acceptance 

or exclusion of difference and the different. 

History provides many examples of religious persecution, of violent 

assimilation. As of  the latest, actions for ethnic cleansing are known, which are 

                                                           
84 Л. Дачев; История на политическите и правни учения. Дял II. С. 2007, pg.182 
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expressed with  genocide and ethnocide.85 These are cases of mass destruction of an 

ethnic group. Such example is the action of Nazi politics versus Jews and Romes.86 An 

example of this is the case of Greeks against the Albanians of Çamëria after the Second 

World War, while for the closest history case can be mentioned the ethnic genocide of 

the  Serbian ruler over the Albanian population in Kosovo during 1998-1999. 

2. The human being is created on the basis of certain ethnics and it determines 

its objective ethnic diversity. The problem  concernced regarding  the relations between 

them  is manifested  by the   manifestation of the state. 

The state is born as a result of the rule of one ethnic community over  the other. 

The cause is the need for material goods that the rulers provide through the exploitation 

of the ruled. The need for the ruled tribe to be submissive to create goods for its leaders 

creates changes in the leadership of the ruling tribe. From social, he turns to politics, to 

state leadership, respectively it becomes a state. 

In the social structure of the first states ( in antiquity) are included both  the 

rulers and ruled, who belong to another ethnic group.  The subjected are accepted as an 

economic tool or mechanism and producers for rulers. This need characterizes  the 

specificity of their acceptance. In ethnic terms, it expresses itself as a "your own-others" 

relationship, in a social plan - as a relationship between leadership and subordinates. 

Maintaining the  rule of law on foreigners is a duty of political power and it determines 

the content of the relationship of acceptance to them. The political goal of ancient states 

is to preserve the dominated foreign ethos. They are ruled to be exploited, and therefore 

not destroyed, but are accepted respectively to take the place of the subjects in the state. 

The determined purpose of the state excludes the idea of ethno-cultural leveling 

of  the subjugated foreign ethnoses. Removing, destroying their culture, religion, 

traditions, language or their violent orientation towards the culture of rulers would lead 

to the elimination of the natural differences upon which their subordinate position is 

based. That is why the purpose of the ancient state is not to take away but to keep the 

differences and diversities. The typical tool is imposed endogamy - a prohibition of 

mixed marriages between rulers and the ruled. 

Throughout antiquity and medieval times many established states are destroyed, 

while new states are emerging. This is related to the process of separation and 

                                                           
85 Smith, A., National Identity, Sofia, 2000, pg.47 
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disengagement of ethnic groups in the first case as well as the creation of new state-

owned multiethnic societies in the second case. 

In multi-ethnic states that preserve their existence over time, the process of 

unification and ethnic cleavage takes place, and multitribal society turns into 

nationality. 87The community of nationality is a prerequisite for the formation of 

съсловната държава. The State Съсловната държава is structured with a professional 

indication of producers and defenders. Relations between them have a social and non-

ethnic character, and are imposed and protected by political power. In cases of invasion 

and attachment of foreign ethnic groups to the people, they meet the group of producers. 

The rule on foreigners' acceptance has a political character. Against them, in 

some cases, heavy taxation policy is applied, as well as violent acts of imposing the 

religion of the greatest (leading)ethnos . In most cases,on the  ethnical level  the 

relationships of patience (tolerance) is preserved. 

The Middle Ages in Europe are characterized by the determining role of the 

political and spiritual life of the Christian Church (Catholic). The Catholic Church 

managed to build a very powerful organization with the Pope in the lead , which allowed 

it to impose its rule on universal rule under Christian philosophy,  in which rulers 

receive power through God's inheritance through the  mediation of the church. Their 

job is to be an unconditional protector of spiritual power. 

Changes in the social attitudes of Western society during the 16th century lead 

to the emergence of the reform period as an anti-clerical movement. Martin Luther's 

call is "for early  righteous Christianity" toward Christian freedom, manifesting his 

religion without the clergy's mediation. The result is the division of Catholicism and 

the creation of Protestantism, Calvinism, and later of many other Christian sects. In its 

result, the Roman wreath summoned the rulers for support, for the extinction of the new 

believers. The reform broke the union of the Christian church created in the Middle 

Ages. The way of manifesting religion brings to the fore the new idea of time, 

difference. This cause determines the issue of acceptance or rejection of this distinction. 

3. Reformers (Luther, Calvin and others) preach loyalty, submission to 

authoritarian power. They appear as defenders of authoritarian power versus the 

intervention of the Roman church. Despite this, they do not receive protection from the 

                                                           
87 Л. Дачев. Учение за държавата, Сoфия,2000, pg.88, 89 
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rulers, while they are subject to persecution and annihilation. The response of the 

general government was categorical, refusal to accept the distinction. 

John Locke offers the opposite alternative, which gives the greatest theoretical 

contribution. John Locke (1632-1704) lives at a time when the Reformation-led 

religious controversy stuck England, intertwined with political battles amongst the 

supporters of royal absolutism and the instigators of the king's limited power, among 

which is Locke himself. 

In that created social and political situation, he creates his famous works, among 

which is the "Letter of Tolerance" published in the Netherlands in 1689. The meaning 

of tolerance in this historical period is of limited meaning and implies religious 

endurance. The idea of religious tolerance and henceforth of different Christian 

religious sermons does not come from Locke, it is an element of Reformation. Locke 

gives arguments in his  defense, which justify accepting religious tolerance, as well as 

tolerance as a general ethical category. 

Locke writes the  "Letter of Tolerance" (first letter, later writing three more on 

the same topic), after which he has outlined his main political work "Two Treaties on 

Governance". Because of this, the main ideas of the essay are presented and continued 

in the "Letter". For this thesis in the "Letter of Tolerance" should be seen in the sense 

of the concept of natural law in the "Treaties".  The determining factor in it is the 

human-state relationship. 
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ABSTRACT 

The role of the media in society is obviously very important. The media have the power 

to improve or punish the work of government institutions. But the role of media in the 

transition countries, like Macedonia, the work of the media is much more challenging 

It would be ethical and professional in such situations that media have a positive impact 

and contribute to raising awareness of a better coexistence. But we can not say that 

there is such a fact in Macedonia. Simply as society is politically divided, so the media 

are dividend. 
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      Nё ditёt e sotme media ёshtё bёrё aq e domosdoshme sa vet ushqimi dhe 

veshmbathja. Ajo ka luajtur njё rol tё rёndёsishёm nё forёcimin e shoqёrisё. Media 

konsiderohet si “ pasqyra”e shoqёrisё modern, nё fakt ёshё media ajo e cila formёson 

jetёn tonё. 

Poashtu, sot media luan njё rol vendimtar sa i takon ndёrtimit tё binarёve tё njё 

demokracie tё mirfilltё. Media zё vendin vendin e katёr sa ju takon mbajtёsve tё fuqisё 

publike tё njё shteti. Ajo ka rolin e njё gjygjtari qё vlerson ose ndёshkon punёn e 

institucioneve  shtetёrore gjithmonё duke mbajtur anёn e popullit dhe duke ruajtur 

interest e tyre. Mirёpo, nё vendet nё tranzicion, ku bёn pjesё edhe Maqedonia, akoma 

hasin nё probleme tё shumta kur bёhet fjalё pёr informimin objektiv tё mediave.Njё 

rajon dhe njё shoqёri tejet e politizuar si kjo nё mesin e sё cilёs jetojmё, e ka akoma 

shumё tё vёshtirё tё pavarura dhe objektive. 

Historia ka treguar se mediat mund t’i nxisin njerёzit drejt dhunёs.Hitleri ka 

pёrdorur mediat pёr tё krijuar botkuptimin e urrjetjes pёr çifutёt, homoseksualёt dhe 

pakicat e tjera. Ndikimi i mediave nё eskalimin e konflikteve ёshtё mё i gjerё se ndikimi 

i tyre nё ndërtimin e paqes. Media mund të kontribuojë për dialogun dhe të kuptuarin, 

ajo mundtë jetë në të njëjtën kohë faktor për gjenerimin e tensionit social nëpërmjet 

stereotipave dhe raportimit të pasaktë. Akoma dhe më keq, media mund të shpërndajë 

“fjalime urrejtje” ose komente bazuar në diskriminim racor ose etnik. Në mënyrë të 

natyrshme kjo nuk është e dëshirueshme në një shoqëri përfshirëse dhe mundësisht nuk 

është as e tolerueshme. 

Ekziston edhe njё pёrplasje nё mes pronarёve tё mediave dhe gazetarёve. Pronarёt 

ё mediave dëshirojnë tё  shesin produktet e tyre mediatike  duke mos marrё shumё 

parasysh pёrmbajtjen e asaj qё e transmetojnё.   

Ndikimi i medias nё ndёrtimin e paqes duhet tё jetё mё i rёndёsishёm duke pasur 

parasysh ndikimin e tyre tё fuqishёm nё konflikte. Mediat duhet tё pёrdoren nё mёnyrё 

efektive pёr parandalimin e konflikteve dhe nё ndёrtimin e paqes.88 Media gjithashtu 

mund tё zbusё tensione etnike dhe fetare. Kёshtu  u tha Lisa Shnelinger  pjesmarёsve 

nё sesionin “Role of Media in Peace-Building” : “ e gjithё varet se si gazetari raporton 
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historinё. Prandaj raportimi mediatik gjatë rasteve të diversitetit kulturor duhet të jetë 

objektiv dhe i saktë. 

Komunikimi ndërkulturor nënkupton procesin e komunikimit në të cilin 

përfshihen njerëzit e  kulturave të ndryshme, të cilët i kanë të reduktuara në skajshmëri 

ngjashmëritë qoftë në  përdorimin e kodit gjuhësor, të sjelljes dhe atë të sistemit të 

vlerave. Ky lloj komunikim ka  

tiparet e interaksionit ndërpersonal megjithatë në rastin e vendeve me përzierje të lartë 

kulturore masmediat apo komunikimi masiv deri në njëfarë mase përcaktojnë llojin, 

nivelin e  

efektshmërisë së interaksionit ndërkulturor.  

Faktorët që ndihmojnë procesin e komunikimit ndërkulturor janë vetëdija 

kulturore, perceptimi jo gjykues , strategjitë e përshtatjes dhe empatia kulturore. 

Përshtatja kulturore në fakt qëndron në thelbin e komunikimit ndërkulturor megjithatë 

shpesh ky term nga studiuesit e fushës, por edhe të atyre që vijnë nga sfera të tjera 

sociale, nuk vecohet nga termi asimilim. Ky i fundit ka kuptimin e risocializimit, 

zëvendësimin e përkatësisë, identitetin dhe sistemint të vlerave të një individi ose grupi 

me një system tërësisht të huaj. Adapimi nga ana tjetër është procesi në të cilin individët 

në kuadër të  konteksteve ndërkulturore mundohen të përshtaten përmes gjetjes së pikës 

së përbashkët në mes vlerave dhe sjelljeve përkatëse dhe nëse procesi rezulton i 

suksessëhm komunikuesit mund të quhen “persona multikulturor ose bikulturor”89 ( 

Bennet,1998:25) 

Njё prej detyrave mё tё rёndёsishme me tё cilёn pёrballen gazetarёr ёshtё tё shkruajnё 

pёr njerёzit qё ndryshojnё prej tyre nё gjёra thelbёsore. Nёse njё burim ёshtё i njё etnie, 

besimi fetar, orientimi seksual, klase shoqёrore , ose statusi ekonomik tjetёr, shpesh roli 

i gazetarit ёshtё tё transmetoj me saktёsi mendimet e personit, idetё ose pikpamjet e tij 

, edhe pse dallimet mund tё jenё tё thella. 

 Nё zona si Europa Juglindore, ku dallimet shoqёrore dhe etnike kanё thelluar 

lidhjet e komuniteteve tё ndryshme, arritja e kёtij objektivi mund tё jetё veçanёrisht 

shumё i vёshtirё pёr tu kuptuar.Megjithatё nuk ёshtё i pamundur. Dhe nёse gazetarёt 

                                                           
89 Bennet j Milton, Basic concepts of intercultural communication, Intercultural Press, Yarmouth, USA, 
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dёshirojnё tё kurojnё e tё ripajojnё shoqёritё e tyre, ёshtё thelbёsore qё ata tё bёjnё tё 

pamundurёn pёr tё nxitur mirkuptimin dhe tolerancёn e dallimeve dhe jo tё friksohen 

dhe tё jenё mosbesues.90 

 

 

Gjendja e mediave në Maqedoni është jashtëzakonisht në situatë shumë të rëndë. 

Vendi në të gjitha raportet e huaja renditet pothuajse në vendet e fundt. Në raportin e  

“Freedom House” në vitin 2013 thuhet se Maqedonia është në mesin e vendeve 

pjesërisht të lira për sa i përket lirisë se mediave.  

Tensionet ndëretnike u ndezën në Maqedoni në vitin 2012, me incitetnte të 

dhunës mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Në janar zjarrvënësit sulmuan një kishë 

ortodokse në një fshat mysliman shqiptar pasi maqedonasit etnik në një karneval veshën 

kostume  që u perceptuan si fyerje ndaj islamit. Në fillim të marsit, jo më pak se 14 vetë 

u plagosën në përleshjet ndëretnike në Shkup dhe Tetovë, një qytet me shumicë 

shqiptare. Një muaj më vonë, pesë maqedonas u vranë në një liqen jashtë Shkupit. 

Autoritetet në bastisjet e koordinuara në fillim të majit arrestuan 20 shqiptarë etnikë në 

lidhje me vrasjet, disa prej të cilave autoritetet përshkruheshin si islamikë radikalë.  Në 

fund të majit komuniteti shqiptar protestoi për arrestimet në një demonstratë në 

kryeqytet,. Në dhjetor, u hap një gjyq për vrasje kundër gjashtë të dyshuarve, duke 

përfshirë katër të arrestuarit në sulmet e majit. Dy të tjerët po gjykoheshin në mungesë. 

Qeveria shtoi tensionet etnike në gusht, kur VMRO-DPMNE propozoi një 

projekt-ligj për të ofruar shërbime falas shëndetësore dhe shërbime të tjera anëtarëve të 

forcave të sigurisë që shërbyen në konfliktin e vitit 2001, shumica e të cilëve ishin 

maqedonas etnik, por jo edhe veteranët paramilitarë shqiptarë. Pasi BDI kërcënoi të 

largohej nga koalicioni, opozita mbajti një votim mosbesimi në tetor, të cilin qeveria e 

Gruevskit mbijetoi. Në dhjetor, tensionet politike u përshkallëzuan kur qeveria miratoi 

buxhetin e 2013 pasi hoqi udhëheqësit e opozitës nga parlamenti, duke nxitur protestat 

publike dhe kërcënimet e opozitës për të bojkotuar zgjedhjet lokale të marsit 2013. 91 
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Përsëri në raportin e “Freedom House” në vitin 2014 Maqedonia renditet si vend 

jo i lirë. Kriza politike e vitit 2013 u trashëgua edhe në 2014. Pjesë e kësaj krize ishin 

edhe tensionet ndëretnike. Në fundjavën e parë të marsit, trazira përfshinë Shkupin 

ndërsa maqedonasit dhe shqiptarët u përleshën me njëri-tjetrin dhe me policinë. Më 1 

mars, qindra maqedonas etnik u mblodhën për të protestuar ndaj emërimit të fundit të 

Talat Xhaferit, një ish-udhëheqësi ushtarak shqiptar separatist, si Ministër i Mbrojtjes. 

Një ditë më vonë, shqiptarët etnikë protestuan në përgjigje. Të paktën 22 persona u 

plagosën dhe 18 u arrestuan gjatë trazirave.92 

As në vitin 2015 gjendja e mediave në Maqedoni nuk ishte përmisuar. Përsëri 

sipas “Freedom House” edhe në vitin 2015 mediat në vend renditeshin si pjesërisht të 

lira . Tensionet ndëretnike vazhduan edhe në edhe në qershor, një gjykatë e Shkupit 

dënoi gjashtë shqiptarë etnikë për vrasjen e pesë maqedonasve në Smillkovcë, e cila u 

zhvillua në vitin 2012 gjatë një periudhe të zgjatur të tensioneve ndëretnike. Në korrik, 

shqiptarët etnikë dolën në rrugë për të protestuar ndaj bindjeve, të cilat ata thanë se ishin 

të padrejta dhe të motivuara nga islamofobia. Protestuesit u përleshën me policë, gjë që 

çoi në disa arrestime. Derisa protestat përfundimisht pushuan, tensionet ndëretnike 

mbetën të larta në fund të vitit. 93 

Mediat në Maqedoni  sipas “Freedom House” vazhduan të ngelin pjesërisht të 

lira edhe në vitin 2016. Kushtetuta siguron lirinë e shtypit. Megjithatë, mediat 

maqedonase janë subjekt i presionit dhe ngacmimeve politike, duke rezultuar në 

vetëcensurim. Mediat janë të ndara sipas linjave etnike. Regjistrimet e përgjimeve të 

publikuara nga opozita në vitin 2015 duket se zbulojnë biseda midis funksionarëve të 

nivelit të lartë të qeverisë dhe stafit të disa stacioneve të mëdha televizive, duke 

përfshirë transmetuesin publik dhe Sitelin, një stacion televiziv privat me një arritje 

kombëtare, që tregon se qeveria ishte drejtpërdrejt Duke ndikuar në politikat editoriale. 

Qeveria në tetor prezantoi projektligje që do të ndalonin lirimin dhe ripublikimin e 

përmbajtjeve nga përgjimet, duke tërhequr kritika të ashpra nga vëzhguesit e pavarur 

dhe opozita. Qasja në internet është e pakufizuar. 

Kushtetuta garanton lirinë e fesë. Një mosmarrëveshje e gjatë midis Kishës 

Ortodokse Maqedonase të shkëputur dhe Kishës Ortodokse Serbe të njohura në mënyrë 
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kanonike mbetet e pazgjidhur. Islamofobia është e pranishme në retorikën e 

politikanëve dhe në diskursin publik. 

Megjithëse liria akademike është përgjithësisht e pakufizuar, sistemi arsimor 

është i dobët sipas standardeve evropiane. Tekstet mezi mbulojnë periudhën e 

pasindependencës, kryesisht sepse maqedonasit etnikë dhe shqiptarët etnikë e 

interpretojnë ndryshe konfliktin civil të vitit 2001. Gjithnjë e më shumë, shkollat po 

bëhen të ndara etnikisht. 

Hapësira për diskutim të lirë privat të kontraktuar pas akuzave të besueshme të 

opozitës për përgjimin e përgjthshëm të qeverisë dhe monitorimin e qytetarëve privatë, 

gazetarëve, politikanëve dhe udhëheqësve fetarë. 

Edhe për 2017-n, “Freedom House” e ka renditur sërish Maqedoninë  në 

mesin e vendeve pjesërisht të lira. Maqedonia ka shënuar rënie në lirinë e shprehjes 

dhe lirinë e mediave, të cilat tani ndodhen në kategorinë jo të lirë me vlerësim më të 

ulët se në vitin 2001 kur Maqedonia u përball me një konflikt të armatosur. 

 

Për sa i përket lirisë së mediave në raportin e “Reporterëve pa kufi”,  në vitin 

2015 Maqedonia  u rendit e 117 me rradhe nga 180 vende në reditje botërore. .  Liria e 

medias ka rënë në të gjithë rajonin, por erozioni i sundimit të ligjit ka qenë më i dukshmi 

në Maqedoni,  kandidate për anëtarësim në BE. Shpifja është hequr nga kodi penal në 

vitin 2012, por ndjekjet penale janë zëvendësuar me veprime civile me mundësinë e 

gjobave të rënda dhe kushteve të burgimit për gazetarët dhe pronarët e mediave. Ka 

pasur shumë raporte për kërcënime, dhunë, ngacmim dhe kërcënime të gazetarëve gjatë 

demonstratave politike në vitin 2016, por nga ata që ishin përgjegjës, pak ishin akuzuar. 

Paqëndrueshmëria politike ndikon në punën e gazetarëve dhe presioni i partisë në 

pushtet ka bërë që disa media të censurojnë veten.  

Ndërsa në vitin 2016 ajo pësoi ulje duke u renditur e 118 me rradhë nga 180 vende në 

renditje botërore. Nga të gjithë vendet e rajonit Maqedonia është e ranguar më ultë në 

raportin e ri të vitit 2017  të përpunuar nga “Reporterët pa kufi” për sa i përket lirisë së 

medieve.  Maqedonia është në vendin e 111, për dallim nga viti i kaluar kur ishte në 

vendin e 118, dhe është në grupin e vendeve ku situata e medieve është e rëndë. 
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 Gjatë analizës së raportimit mediatik të disa ngjarjeve  në cilat kanë nxitur konflikte 

ndëretnik si p.sh. raportimi mediatik i protestës kundër Talat Xhaferit në krye të 

Ministrisë së Mbrojtjes, raportimi mediatik i vrasjes së pesëfishtë në Smillkovcë, 

Raportimi i protestës “ Për Maqedoni të Përbashkët” , pasqyrimi i ngjarjeve të 27 Prillit 

në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, është  arritur nё pёrfundim se mediat kanё 

njё impakt tё madh nё marrёdhёniet ndёretnike. Megjithatё, nёse kemi parasysh se ky 

ndikim nё aspektin praktik ёshtё negative, atёherё mund tё parashtrohet pyetja se cili 

ёshtё interesi i mediave qё tё ndikojnё nё pёrkeqёsimin e marrёdhёnieve ndёretnike 

pёrderisa stabiliteti i vendit ёshtё interes i pёrbashkёt jo vetёm i subjekteve politike por 

edhe i subjekteve tё tjera me natyrё shoqёrore dhe ekonomike.  Duke u nisur nga fakti 

se shumё analiza tregojnё se mediat nё Maqedoni kanё ndikim shumё tё madh nga 

partitё politike, atёherё mund tё vijm nё pёrfundimin se ky ndikim paraqet njё reaksion 

verig, i cili pikёnisjen e tij e ka pikёrisht tek partitё politike. 94 

 

 Megjithatё, edhe pёrkundёr kёtij fakti, ky ndikim politik nuk e minimizon rrolin 

e medias nё marrёdhёniet ndёretnike.Edhe njё herё duhet tё ritheksuar rёndёsia e rolit 

dhe përgjegjësisë së mediave në promovimin e tolerancës ndëretnike dhe 

vetëpërmbajtjes së tyre nga përhapja e stereotipave ose nxitja e çdo tensioni 

ekzistues.Media duhet të paraqesë informacionin në një mënyrë etike dhe duhet të 

inkurajohet në paraqitjen e shembujve pozitive të marrëdhënieve ndëretnike dhe në 

krijimin e një mjedisi të favorshëm për kohezionin social. 
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