
 

 

1.0.0.0. SISTEMI ORGANIZATIV I EKONOMIZIMIT 

 

1.1.0.0.SHQYRTIME TË PËRGJITHSHME  

 

Sistemi organizativ i ekonomizimit është sistem i krijuar prej njeriut, dhe me te përfshihen të 

gjitha aktivitetet prodhuese dhe joprodhuese të një individi, të një familjes, të bashkësisë 

individuale ose familjare të njerëzve, të një vendi, të një regjioni ose më gjerë, deri në nivel 

kontinental ose botëror, -  njerëzimit, me të cilin sigurohet mirëqenia e tij shpirtërore dhe 

materiale. Ndërsa, menaxhimi me sistemin ekonomizimit ka të bëjë me zbatimin e aktiviteteve 

themelore të drejtimit dhe të udhëheqjes (planifikimit, organizimit, kuadrimit, ekzekutimit dhe 

kontrollit)  të zhvillimeve të gjithmbarshme në të gjitha sistemet organizative të veprimtarive 

prodhuese (industrisë dhe xehetarisë, bujqësisë dhe peshkatarisë, pylltarisë, ndërtimtarisë, 

komunikacionit dhe informatikës, tregtisë dhe hotelerisë dhe mjeshtërisë dhe punësisë shtëpiake) 

dhe veprimtarive joprodhuese ( punësisë banesore komunale, punësisë kulturale e sociale dhe 

punësisë së organeve shtetërore). 

 

Sipas kësaj njohurinë mbi ekonomizimin e karakterizojnë: 

  

- shprehja e nevojave njerëzore për të mira materiale, 

 - njohuria e mjeteve për realizimin e tyre, 

 - aftësia organizative për përdorimin e mjeteve prodhuese, 

 - angazhimi i vetëdijshëm i njeriut për gjetjen e mjeteve dhe të  

                mënyrave më qëllimsjellëse për plotësimin e nevojave gjithnjë e 

                më   të mëdha. 

 

Frytet e mira natyrore janë fryte të lira. Këto fryte njeriu i përdor pa ndërrimin e tyre. Mirëpo në 

natyrë ekzistojnë edhe fryte jo të lira. Për përdorimin e tyre ato njeriu duhet t’i ndërrojë. 
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  Fig. 1. 

 

Shoqëritë socialiste i karakterizon ekonomizimi i planifikuar. Në disa bashkësi dominon 

planifikimi centralistik, i cili ka filluar të marrë forma të reja, që dalin nga rrethanat e reja të 

sigurimit të të mirave natyrore dhe nga kushtet e reja të prodhimtarisë me forca të mëdha 

prodhuese. 

 

Shoqëritë kapitaliste si dhe bashkësitë e tyre i karakterizon ekonomizimi i tregut. Organizatat 

prodhuese tentojnë që të zhvillohen, zgjerohen dhe rriten vetëm për të pasur pozitë më të mirë e 

më të sigurt në treg. Në këtë mënyrë më mirë i plotësojnë nevojat e shpenzuesve dhe nevojat e 

veta e të bashkësive të tyre. 

 

 

1.2.0.0. PRODHIMTARIA E TË MIRAVE MATERIALE 

 

Kusht i domosdoshëm për ekonomizimin dhe zhvillimin e njeriut dhe të shoqërisë njerëzore 

është prodhimtaria shpirtërore dhe materiale. Në procesin e prodhimtarisë materiale, si proces 

themelor të ekonomizimit, njerëzit me aftësitë e tyre organizative e të tjera të punës, me ndihmën 

e veglave të punës veprojnë mbi sendet e punës, duke i përshtatur kështu këto nevojave të veta 

prodhojnë prodhime të reja materiale. Në çdo proces prodhues dallohen katër faktorët vijues: 

  

- mjeti (vegla) për punë, 

 - sendi (objekti) i punës, 

 - puna (veprimi i njeriut) dhe  

 - prodhimi (fryti i punës). 

 

Vegla e punës me sendin e punës bëjnë mjetet e prodhimtarisë. 

 

Puna. Puna është veprimtari qëllimsjellëse, me të cilën njeriu vepron mbi sendet e punës me 

mjetet e punës. Njeriu me punën e tij, të përbërë prej pjesës fizike dhe pjesës intelektuale, 

përkatësisht me aftësitë e veta psikofiziologjike racionalisht realizon qëllimin e paramenduar. 

 

Meqë sendet e punës burojnë nga natyra, kurse i përshtaten njeriut pas veprimit të tij 

qëllimsjellës, pra punës, atëherë fjalët e ekonomistit William Petty: “Natyra është nëna, kurse 

puna është baba e pasurisë”, fitojnë në domethënien e tyre. 

 

Ekziston puna prodhuese (produktive) dhe joprodhuese (joproduktive) 

 

Prodhimi. Prodhimi, ose fryti i punës është rezultat i angazhimit psikofiziologjik i njeriut në 

procesin e veprimit të mjeteve të punës mbi sendet e punës. 

 

Në bazë të kësaj del se me prodhim, si nocion bashkëkohorë, duhet kuptuar prodhimet gjenerike 

(prodhimet fisnike): 

   



- prodhimet-mallra (hardware), 

  - programet, projektet, informatat, etj. (software), 

  - materialet procesor (përpunimet), dhe 

  - shërbimet (prodhuese dhe joprodhuese). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.0.0. MARRËDHËNIET  NË  PROCESIN  E  PRODHIMTARISË  

 

Marrëdhënia e prodhuesit ndaj mjeteve të prodhimtarisë në procesin e punës të prodhimtarisë së 

synuar shoqërore quhet marrëdhënie prodhuese. Puna njerëzore me mjetet e prodhimtarisë bën 

forcat prodhuese të ndonjë shoqërie. 

 

Në skemën (fig. 2.) është paraqitur ndërlidhja në mes të mënyrës së prodhimtarisë së të mirave 

materiale dhe forcave prodhuese dhe marrëdhënieve prodhuese 
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                                                           Fig.  2 

 

Forcat prodhuese dhe marrëdhënia në mes të njerëzve në procesin e prodhimtarisë karakterizojnë 

çdo prodhimtari, përkatësisht çdo ekonomizim. Prandaj me analizën dhe krahasimin e tyre bëhet 

periodizimi i historisë së bashkësive njerëzore në formacione shoqërore e ekonomike siç janë: 

bashkësia e parë njerëzore, bashkësia skllavopronare, feudalizmi, kapitalizmi, socializmi dhe 

komunizmi. 

 

1.3.1.0. SHPËRNDARJA 
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Shpërndarja ose distribuimi është faza e ekonomizimit, e cila cakton se cila pjesë e prodhimtarisë 

së përgjithshme shoqëror (bruto-prodhimit shoqëror) u takon pjesëmarrësve në procesin e 

prodhimtarisë. Në këtë mënyrë shpërndarja u mundëson dhe u definon pjesëmarrësve të drejtat 

për sasinë e caktuar të prodhimtarisë. 

 

Që të kuptohet njohuria mbi shpërndarjen si dhe format e saja, më për duhet shpjeguar 

kategorinë e pasurisë natyrale dhe kategorinë e pasurisë shoqërore e ekonomike. 

 

Pasuria natyrale. 

Pasuria ekonomike. 

 

Bruto prodhimtaria. Kjo përfshinë tërë prodhimtarinë në të cilën hyn puna e sendërtuar dhe 

puna rrjedhëse, nëse matja bëhet me kohën e shpenzuar. Nëse është fjala për tërë shoqërinë dhe 

prodhimtarinë e saj, atëherë kemi të bëjmë me bruto prodhimtarinë shoqërore, për dallim nga 

bruto prodhimtaria e ndonjë dege ose organizate prodhuese, etj. Rëndom bruto prodhimtaria 

llogaritet për periudhën njëvjeçare të ekonomizimit, nëse nuk ceket ndryshe. 

 

Neto prodhimtaria. Kjo është pjesa e bruto prodhimtarisë e cila i përgjigjet punës rrjedhëse të 

periudhës për të cilën llogaritet edhe bruto prodhimtaria. Prej neto prodhimtarisë ndahen mjetet 

për fondin e akumulimit, i cili shërben për zgjerimin e prodhimtarisë. Pjesa e mjeteve e cila ngel 

pas marrjes së mjeteve për fondin e akumulimit formon fondin e shpenzimit personal të 

shoqërisë. Me mjetet e fondit të shpenzimit plotësohen nevojat personale, të përbashkëta dhe të 

përgjithshme shoqërore. 

Sipas përkushtimit bruto prodhimtaria shoqëror ndahet në: 

 

 - mjetet e prodhimtarisë dhe  

 - mjetet e shpenzimit, (fig. 3). 

 

Mjetet e prodhimtarisë. Këto janë të gjitha prodhimet, mjetet e punës (makinat, veglat etj.), 

sendet e punës dhe shërbimet të cilat bëhen dhe përdoren në procesin e punës të riprodhimtarisë 

materiale (reproduksionit material). 

 

Mjetet e  shpenzimit. Në  këto shpenzime hyjnë të gjitha prodhimet dhe shërbimet, të cilat janë të 

përkushtuara për plotësimin e nevojave personale joprodhuese të njerëzve, si dhe për plotësimin 

e nevojave të veprimeve joprodhuese të shoqërisë (shpenzimet personale si dhe shpenzimet 

shoqërore), tabela T-1. 
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Fig. 3. 

 

         

 

Tabela T-1. 

BRUTO PRODHIMTARIA SHOQËRORE 

Klasa    STRUKTURA 

MATERIALE 

       STRUKTURA 

VLERËSORE 

  I          Mjetet për prodhimtari 

(A) 

 Vlera e bartur 

 (Shpenzimet riprodhuese) 

 II 

(B)        Mjetet e shpenzimit 

Vlera e 

rikrijuar 

Shpenzimi 

shoqërore 

 (të ardhurat Shpenzimi 

personal 

  popullore) Akumulimi 

 

B r u t o  p r o d h i m t a r i a  s h o q ë r o r e, në bazë të strukturës vlerësore ndahet, sipas 

tabelës  T-1, në: 

 - vlerën e bartur, përkatësisht në shpenzimet e materialit dhe të 

               shërbimeve të huaja, dhe 

- vlerën e rikrijuar, e cila përbëhet nga shpenzimi shoqëror, nga 

  shpenzimi personal dhe nga  akumulimi.  

 

Pjesa e bartur e vlerës ose shpenzimet e riprodhimtarisë (reproduksionit) të bruto prodhimtarisë 

shoqërore janë rezultat i ndonjë procesi të kryer të prodhimtarisë, prandaj pjesërisht ose tërësisht 

hyjnë në prodhimtarinë e re shoqërore. 

 



Vlera e rikrijuar ose neto prodhimtaria shoqërore (të ardhurat popullore, të ardhurat kombëtare) 

janë mjete prej të cilave varet standardi shoqëror dhe personal i anëtarëve të një bashkësie 

njerëzore. Secila shoqëri tenton që këto mjete t’i ketë sa më të larta. 

 

 

1.3.2.0. KËMBIMI I PRODHIMTARISË 

 

Çmimi. Me çmim  quhet vlera e mallit e shprehur në të holla. Çmimi ndryshon me ndërrimin e 

vlerës së të hollave, ose me ndërrimin e vlerës së mallit. 

 

Masa e vlerës. Këtë funksion të hollat e kryejnë nëpërmes çmimeve, duke shprehur vlerën e të 

gjitha mallrave si cilësisht (kualitativisht) të barabartë, kurse sasikisht (kvantitativisht) si 

madhësi të matshme. Për këtë qëllim shërbejnë të hollat me shenja të ndryshme - monetat e 

ndryshme (euroja, leku, dinari, lira, dollari, rupia, funta, frangu, marka etj.). Masën e çmimit e 

paraqet pesha e arit. Çdo monetë e ka çmimin e vet. 

 

Mjet qarkullimi. Si ndërmjetësuese në këmbimin e mallrave të hollat kryejnë rolin, përkatësisht 

funksionin e mjetit qarkullues. Cikli qarkullues i mallit është:  malli - të hollat - malli.  

 

Grumbullimi i pasurisë. 

 

Grumbullimi i të hollave, përkatësisht i pasurisë shërben si rezervë e të hollave, prej nga të hollat 

lëshohen në qarkullim, ose si rezervë ku të hollat grumbullohen kur tërhiqen nga qarkullimi. 

 

Qarkullimi i mallit në përgjithësi mund të zhvillohet vetëm nëse të gjithë pjesëmarrësit në 

qarkullim disponojnë me rezerva të caktuara të të hollave. 

 

Mjet pagimi. Te hollat, huaja,monetar kreditore- te hollat e kredise (kambiali, çeku, banknota 

etj.) 

 

Monetë botërore. Të gjitha funksionet e përmendura vlejnë kryesisht në tregun e brendshëm, por 

edhe në të jashtmin, në tregun ndërkombëtar. Të hollat, moneta, vetëm në tregun botëror 

dëshmon vlerën e vet të vërtetë, si të holla, monetë prej ari ose argjendi. 

 

Njësitë monetare veç e veç mund të krahasohen vetëm nëpërmes sasisë së arit (më rrallë të 

argjendit), të cilën e përmbajnë në veti. përveç arit si monetë botërore shërbejnë devizat e disa 

vendeve (dollari i SHBA, funta e Britanisë së Madhe, franga e Zvicërës, euroja e BE e të tjera). 

 

Që të kuptohen më mirë ecurit lidhur me këmbimin e mallit në vend  dhe në botë duhet pasur 

sadopak njohuri edhe për disa kategori të të hollave, të monetës siç janë: 

 

Pariteti. Marrëdhënia e sasisë së arit të përmbajtur në njësit monetare krahasuese quhet paritet. 

Ky shërben për këmbimin ndërkombëtar. Për këtë më së shpeshti shërben një monetë speciale 

kreditore e cila emërohet devizë. Devizën me kuptim të gjerë e paraqet çdo monetë e huaj në 

vend me paritet përkatës. Ky është i ashtuquajturi kurs devizor zyrtar. Përveç paritetit si kurs 

devizor zyrtar, ekziston edhe kursi devizor i lirë. Ky kurs formohet në tregun e lirë të devizave. 



 

Revalvimi. Revalvimi paraqet shtimin e paritetit, përkatësisht të kursit ekzistues të monetës, e kjo 

shprehet me zvoglimin e çmimeve. Në praktikë kjo mund të arrihet shumë vështirë. 

 

Devalvimi. Devalvimi paraqet zvogëlimin e paritetit, përkatësisht të vlerës së njësisë monetare. 

Devalvimi shprehet me ngritjen e çmimeve. Për dallim nga revalvimi, devalvimi zbatohet më 

lehtë në praktikë. 

 

Inflacioni. Shprehja inflacion rrjedh nga shprehja latine inflare që do të thotë fryrje. Inflacioni 

lind me lëshimin e sasisë së madhe të të hollave në qarkullim; 

Shteti ndonjëherë mund të nxisë inflacioni edhe artificialisht, për sanimin e gjendjeve të caktuara 

financiare. 

 

Inflacioni lind, përveç me emitimin e sasisë së madhe të të hollave në qarkullim, edhe me 

shtimin e kredive dhe me shtimin e masës së të hollave (monetave) kreditore, por me kusht që të 

mos ndryshojë shpejtësia e qarkullimit. 

 

Deflacioni. Kjo paraqitje është e kundërt me inflacioni. Deflacioni lind me zvogëlimin e sasisë 

së të hollave në qarkullim. Pasojat e deflacionit janë të kundërta  me ato të inflacionit.  

 

Revalorizimi. Revalorizimi ka të bëjë me ricaktimin e vlerës së caktuar. Për shembull ekziston 

revalorizimi i mjeteve të prodhimatrisë në nivelin e parë, i cili ka ekzistuar më parë. 

Revalorizimi i monetës (i të hollave) bëhet me ndihmën e devalvimit dhe të revalvimit. 

 

 

1.3.3.0. SHPENZIMI I PRODHIMTARISË 

 

Prodhimtaria nuk duhet të jetë qëllim i vetvetes. Qëllimi i çdo prodhimtarie duhet të jetë shtija-

shpenzimi. 

 

Në këtë mënyrë shuma e nevojave dhe llojllojshmëria e prodhimeve diktojnë orientimin e 

prodhimtarisë dhe të shpenzimit. këtu vepron ligji i përgjithshëm i prodhimatrisë shoqërore, i 

ashtuquajtur ligji i ndarjes proporcional.  

 

 

Shpenzimi i tërthortë. 

 

Sipas përkushtimit të të mirave materiale në procesin e shpenzimit, dallojmë dy lloje 

shpenzimesh: 

 

 - shpenzimin prodhues, dhe 

 - shpenzimin joprodhues. 

 

 

1.4.0.0. VEÇORITË E EKONOMIZIMIT BASHKËKOHORË 

 



Nëse e shikojmë ekonomizimin botëror nga aspekti shoqëror, në të vërejmë dy sisteme: 

 

 - sistemin e ekonomizimit sipas kushteve të tregut (kapitalist) dhe 

 - sistemin e ekonomizimit socialist. 

 

 

1.4.1.0. SISTEMI I EKONOMIZIMIT SIPAS  KUSHTEVE TË  TREGUT  

 

Në sistemin pronësorë (kapitalist) të ekonomizimit mjetet e prodhimtarisë janë pronë e individit 

ose e grupit, e në bazë të kësaj ata rezervojnë të drejtën që t’u takojnë edhe frytet e punës me 

këto mjete. 

 

Në bazë të asaj që u shënua lidhur me përbërjen e kapitalit, mund ta shënojmë relacionin për 

kapitalin: 

 

   K c v m      
këtu janë: 

 K - kapitali i tërë, 

 c - pjesa konstante e kapitalit të tërë, 

 v - pjesa variabile e kapitalit të tërë, dhe 

 m - pjesa variabile e kapitalit e përmbajtur në tepricën e vlerës. 

   K c v m      
këtu janë: 

 K - kapitali i tërë, 

 c - pjesa konstante e kapitalit të tërë, 

 v - pjesa variabile e kapitalit të tërë, dhe 

 m - pjesa variabile e kapitalit e përmbajtur në tepricën e vlerës. 

 

 

1.4.1.1. Akumulimi ose koncentrimi i kapitalit 

 

Me këtë nocion shprehet akumulimi i tepricës së vlerës. 

 

Shkalla e tepricës së vlerës. Me këtë shkallë paraqitet marrëdhënia  në mes tepricës së vlerës dhe 

kapitalit të ndryshueshëm: 

   m
m

v

1  , - shkalla e tepricës së vlerës. 

Këtu janë: 

                  m - teprica e vlerës, 

      v - kapitali i ndryshueshëm (pjesa variabile e kapitalit të tërë). 

 

Shkalla e tepricës së vlerës mund të paraqitet edhe me shkallën e tepricës së punës: 

   m
p

P

p  , - shkalla e tepricës së punës. 

Këtu janë: p - puna e tepërt me të cilën prodhohet teprica e  vlerës, 

 



     P - puna e nevojshme me të cilën krijohet prodhimi i nevojshëm  

                      për punëtorin. 

 

Shkalla e tepricës së vlerës tregon shkallën e eksploatimit të fuqisë punonjëse nga kapitali, 

përkatësisht paraqet shkallën e eksploatimit të punëtorit nga kapitalisti. 

 

Shkalla e profitësisë. Kjo paraqet marrëdhënien në mes tepricës së vlerës dhe kapitalit të tërë të 

angazhuar: 

   p
m

c vf  
100 [%], - shkalla e profitetit.  

Këtu janë:   

       m - teprica e vlerës, 

      c + v = K - kapitali i tërë, 

      c - pjesa konstante e kapitalit të tërë, 

      v - pjesa variabile e kapitalit të tërë. 

 

Shkalla e profitetit njëkohësisht paraqet edhe rentabilësinë (rentabilitetin) e kapitalit të 

angazhuar. 

 

1.4.1.2. Përtrirja e kapitalit 

 

Me këtë kategori paraqitet përtrirja e mjeteve të prodhimtarisë. Problemi i përtrirjes së kapitalit 

të përhershëm rrjedh nga mënyra e formimit dhe e shpenzimit të fondeve të amortizimit.  

 

Problemi i realizimit të prodhimtarisë, përkatësisht i shitjes së prodhimeve ose të shërbimeve 

është problemi më i rëndë i afarizmit sipas kushteve të tregut. 

Shikuar nga aspekti i formës materiale të prodhimit, tërë prodhimtaria shoqërore mund të ndahet 

në dy pjesë: 

 

 - prodhimtaria e mjeteve për prodhimtari ose pjesa I, dhe 

 - prodhimtaria e mjeteve për shpenzimin personal ose pjesa II. 

 

Vështirësitë të cilat rrjedhin nga shpenzimi i pamjftueshëm  në sistemin e ekonomizimit sipas 

kushteve të tregut nxisin dhe janë shkak për paraqitjen e krizave ekonomike ose 

hiperprodhimtarisë (hiperproduksionit). 

 

1.4.1.3. Kriza ekonomike 

 

Me krizën ekonomike paraqiten vështirësitë, të cilat rrjedhin prej disproporcionit në mes 

prodhimtarisë së shtuar dhe shpenzimit të zvogluar. Në paraqitjen dhe zhvillimin e krizës 

ekonomike dallohen katër faza: 

  

- kriza 

 - depresioni 

 - ringjallja, dhe     

 - vrulli 



 

Kriza. Krizën e karakterizojnë: sasia e madhe e mallrave në treg të cilat nuk mund të shiten, 

rënia e çmimeve, zvogëlimi i prodhimtarisë dhe i qarkullimit, falimentimi i shumë organizatave  

prodhuese dhe joprodhuese (ndërmarrjeve), falimentimi i bankave, pengesat në lëmin kreditore 

dhe rritja e numrit të papunëve. 

 

Depresioni. Me depresion shprehet  periudha më e dobët e krizës dhe në të fillon përmirësimi i 

ekonomizimit, por këtë përmirësim e ndjekin pasojat e krizës nga faza e parë edhe për një kohë. 

 

Ringjallja. Ringjallja shënon periudhën e përmirësimit ekonomik, e cila rrjedh prej depresionit 

dhe në këtë fazë të krizës ekonomike pak ose fare nuk vërehen elementet e fazës së parë të 

krizës. 

 

Vrulli. Vrulli paraqet fazën përfundimtare të krizës. Në këtë fazë nuk vërehen elementet e krizës 

së kaluar, por mund të vërehen elementet e krizës së ardhshme. Me përfundimin e vrullit fillon 

kriza e re dhe kështu mbyllet cikli.Në periudhën e vrullit prodhimtaria e arrin maksimumin e vet, 

profitet rriten, rritet edhe numri i të punësuarve dhe shtohet shpenzimi.  

 

 

1.4.2.0. SISTEMI I EKONOMIZIMIT SOCIALIST 

 

Këtë sistem të ekonomizimit e karakterizon pronësia shoqërore e mjeteve të prodhimtarisë, 

planifikimi shoqëror i zhvillimit dhe ndarja shoqërore e fryteve të punës. Gjatë funksionimit të 

këtij sistemi të ekonomizimit janë paraqitur dy forma të pronësisë së mjeteve në nivelin 

shoqëror. Kështu që janë dalluar dy sisteme të zhvillimit socialist: 

 

 - sistemi socialist qendror ose  shtetëror dhe 

 - sistemi socialist vetëqeverisës. 

 

Sistemi i parë është zhvilluar dhe zbatuar në ish Bashkimin Sovjetik dhe vendet nën ndikimin 

ideor të tij (Shqipëria, Polonia, Hungaria, Rumania, Bullgaria, Estonia, Letonia, Lituania, pastaj 

ish Gjermania Lindore, ish Çekosllovakia - sot Çekia dhe Sllovakia), kurse tash ende zbatohet në 

forma të ngjashme në Korenë Veriore, në Kubë, në Vietnam, në Etiopi, në Siri, në Libi e në 

forma të ndryshme adaptimi edhe në vendet tjera, si për shembull në Kinë.  

 

Sistemi i dytë është zhvilluar dhe zbatuar në ish Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. 

 

1.4.3.0. POLITIKA EKONOMIKE 

 

Politika ekonomike është disipline shkencore e cila merret me korodinimin e zhvillimeve të 

veprimtarive të ndryshme ekonomike të një vendi (për shembull: të Kosovës), të një regjioni (për 

shembull: të Ballkanit),  të një kontinenti (për shembull: të Evropës ) ose të botës, si tërësi.  

 

1.5.0.0. VEPRIMTARITË  EKONOMIZUESE 

 

Sipas nomenklaturës  bashkëkohore ekzistojnë 10 veprimtari : 



    

 1) industria  dhe xehetaria, 

 2) bujqësia dhe peshkataria, 

 3) pylltaria, 

 4) ndërtimtaria,     veprimtaritë 

 5) komunikacioni     prodhuese 

 6) tregtia dhe hoteleria      

 7) mjeshtria dhe punësia shtëpiake 

                       

 8) veprimtaria banesore komunale, 

 9) veprimtaria kulturale e sociale,  veprimtaritë  

 10) veprimtaria e organeve shtetërore.  joprodhuese  

         

Shtatë veprimtaritë e para janë prodhuese, kurse tri veprimtaritë e tjera janë joprodhuese. 

 

Veprimtaritë e një vendi, përveç ndarjes në prodhuese dhe joprodhuese ndahen edhe në tre 

sektorë ekonomikë: 

 

 - sektori primar, 

 - sektori sekondar, dhe 

 - sektori terciar. 

 

Sektori primar përfshin veprimtaritë, të cilat merren me përfitimin e të mirave materiale 

drejtpërsëdrejti nga natyra (bujqësia, peshkataria, xehetaria, pylltaria), 

 

Sektori sekondar përfshin veprimtaritë ekonomike me të cilat zhvillohen veprimet përpunuese, të 

cilat përfshijnë përpunimin e prodhimeve të fituara në bazë të veprimtarive në sektorin primar, 

(industria, ndërtimtaria, qarkullimi prodhues), 

 

Sektori terciar përfshinë veprimtaritë e tjera ekonomike në të cilat zhvillohen shërbimet e 

ndryshme prodhuese dhe personale (komunikacioni, tregtia, hoteleria, turizmi, veprimtaria 

komunale, qarkullimi shërbyes e tjera). 

 

 

1.5.1.0. NDARJA E  VEPRIMTARIVE  EKONOMIZUESE 

 

Kështu për shembull veprimtaria industriale dhe xehetare ndahet në këto degë: 

 

 - prodhimtaria dhe ndarja e energjisë elektrike, 

 - prodhimtaria, fisnikërimi dhe përpunimi i xeheve jometalike, 

 - metalurgjia e metaleve të ngjyrosura, 

 - industria e metalit dhe e përpunimit të metalit, 

 - metalurgjia e zezë, 

 - ndërtimtaria e anijeve, 

 - elektroindustria  

 - prodhimtaria dhe përpunimi i thëngjillit, 



 - industria kimike, 

 - industria e materialit ndërtimor, 

 - industria e drurit, 

 - industria e prodhimeve prej celulozës, letrës dhe drunit, 

 - industria e tekstilit, 

 - industria e lëkurës dhe e veshmbathjes, 

 - industria e gomës, 

 - industria ushqimore, 

 - industria grafike, 

 - industria e duhanit,  

 - industria e filmit dhe e mjeteve tjera të komunikimit dhe të  

               zbavitjes masovike, 

 - hulumtimet gjeologjike e të tjera të të cilat i shërbejnë veprimtarisë    industriale e 

xehetare,  

 - industria e naftës, 

 

 

1.5.2.0. LLOJET E VEPRIMEVE  TË  DEGËS INDUSTRIALE 

 

 

Prodhimtaria  dhe ndarja e energjisë elektrike merret me prodhimtarinë, bartjen, transformimin 

dhe ndarjen (distribuimin) e energjisë elektrike...etj. 

 

 

 

2.0.0.0. PLANIFIKIMI I PRODHIMTARISË 

 

2.1.0.0. SHQYRTIME TË PËRGJITHSHME 

 

Ekzistojnë plane të ndryshme. Sistemi  ekonomizues i zhvilluar dallon: 

 

 - planin e zhvillimit të tërë bashkësisë shoqërore ( planin federativ,    konfederativ ose 

planin e tregut të përbashkët, (për sh.: Evropian),  

 - planin e republikës, 

 - planin rajonal,   

 - planin komunal dhe 

 - planin e ndërmarrjes. 

 

Sipas kohës së planifikimit dallohen: 

 - plani perspektiv ose afatgjatë, për shembull 20 vjeçar, 

 - plani afatmesëm, për shembull 5 vjeçar dhe 

 - plani afatshkurtër, për shembull 1 vjeçar. 

 

Këto plane mund të jenë themelore, me të cilat jepet kahu i zhvillimit të përgjithshëm (zhvillimi 

dhe angazhimi i forcave materiale), dhe operative, me të cilat zbatohen planet themelore. 



 

 

2.2.0.0. PARIMET THEMELORE TË PLANIFIKIMIT 

 

Planifikimi duhet të bëhet në bazë të studimeve shkencore e profesionale të të gjitha elementeve 

me ndikim në rezultatet e realizuara në bazë të planit (nga periudha e kaluar). 

Të gjitha këto parime mund të përmblidhen në dy grupe kryesore: 

 - parimet ekonomike të planifikimit dhe  

 - parimet metodologjike të planifikimit. 

 

 

2.2.1.0. PARIMET EKONOMIKE TË PLANIFIKIMIT 

 Meqë me planifikimin modelohet procesi i riprodhimtarisë (reproduksionit) për periudhë të 

caktuar kohore në të ardhmen, planifikimi është aktivitet ekonomik me të cilin parashikohen 

rezultatet ekonomike në të ardhmen. Prandaj, me planifikimin parashikohen: 

 - rezultatet afariste (të prodhimtarisë), 

 - mjetet e nevojshme për realizimin e rezultateve të pritura  

              (investimet e nevojshme), 

 - marrëdhënia ndërmjet rezultateve të afarizmit dhe mjeteve të       angazhuara 

të parashikuara me plan. 

Sipas kësaj del se me procesin e planifikimit duhet të sigurohet zbatimi i parimit themelor 

ekonomik të riprodhimtarisë: të arrihen rezultate maksimale afariste me investime minimale. 

Ky parim themelor ekonomik i riprodhimtarisë nëpërmes të procesit të planifikimit zbatohet në 

dy forma angazhimi: 

 - angazhimit në formë të shpenzimit të mjeteve të punës, sendeve të    punës dhe të 

fuqisë punëtore dhe 

 - angazhimit në formë të inkuadrimit (mjetet e angazhuara në mjetet 

               e prodhimtarisë dhe në të ardhurat personale). 

Në bazë të kësaj mund të shohim se ekonomësia, prodhimësia dhe rentabilësia janë parimet 

themelore të planifikimit, të cilat njëkohësisht janë edhe treguesit kryesor, masat themelore të 

suksesit afarist të ndërmarrjes. 

 

 

2.2.2.0. PARIMET METODOLOGJIKE TË PLANIFIKIMIT. 

 

 Me ndihmën e këtyre parimeve hapen mundësitë për zbatimin e parimeve ekonomike nëpërmes 

të procesit të planifikimit. Parimet metodologjike për zbatimin e principit themelor të  

ekonomizimit janë të shumta e të llojllojshme, kurse me rëndësinë e tyre dallohen: 

 - niveli shkencor në planifikim, 

 - kompleksia në planifikim, 

 - realitetësia në planifikim, 



 - konkretësia në planifikim, 

 - kontinuitetësia në planifikim, 

 - demokratësia në planifikim,  dhe 

 - direktivësia në planifikim. 

 

 

2.3.0.0. FAKTORËT E PLANIFIKIMIT 

 

Faktorët e planifikimit janë të shumtë e të llojllojshëm, prandaj për hulumtimin e tyre duhet bërë 

klasifikimin e tyre. Sipas burimit të ndikimit të faktorëve të planifikimit dallojmë: 

 - faktorët e brendshëm të planifikimit dhe  

 - faktorët e jashtëm të planifikimit. 

F a k t o r ë t  e  b r e n d s h ë m  ose  i n t e r n  të p l a n i f i k i m i t  ndikojnë përbrenda 

ndërmarrjes. Me zotërimin dhe orientimin e tyre mund të ndikohet në veprimin e tyre dhe në këtë 

mënyrë mund të arrihen efekte të mëdha të planifikimit. 

Faktorët e brendshëm të planifikimit me ndikim më të madh janë: 

 - programi i prodhimtarisë, 

 - forma organizative e prodhimtarisë, 

 - madhësia e ndërmarrjes, 

 - niveli i mekanizimit (automatizimit dhe robotizimit), 

 - struktura kuadrovike, 

 - tradita prodhuese. 

F a k t o r ë t  e  j a s h t ë m  t ë  p l a n i f i k i m i t  ndikojnë nga jashtë dhe jashtë organizatës 

prodhuese dhe joprodhuese, prandaj në ta nuk mund të ndikohet fare ose mund të ndikohet 

pjesërisht. Mirëpo, me ndikimin e tyre në planifikim duke llogaritur çdo herë. 

 

 

Faktorët e jashtëm me ndikim më të madh janë: 

 - marrëdhëniet prodhuese, 

 - zhvillimi i forcave prodhuese, 

 - sistemi ekonomizues, 

 - zhvillimi i shkencës dhe i teknikës dhe shkalla e zbatueshmërisë së 

               të mbërrimeve të tyre, 

 - tregu (madhësia dhe kërkesat e tij), 

 - sendet e punës dhe energjia (cilësia dhe burimet e tyre), 

 - mendimi i opinionit (parabindja për cilësinë e prodhimeve të        ndërmarrjes), 

 - sistemi kreditues, 

 - politika e investimit, 

 - politika fiskale, etj. 

 

 

2.4.0.0. PLANI I NDËRMARRJES PRODHUESE 



Ndërmarrja është sistem i krijuar prej njerëzve i cili paraqet celulën themelore ekonomizuese dhe 

i cili jeton dhe vepron organikisht i ndërlidhur me tërë sistemin ekonomik. Ndërmarrja është e 

pavarur në afarizmin ekonomizues, e sipas kësaj duhet të ketë planin e vet ekonomizues të 

pavarur. Me planin e vet ekonomizues ndërmarrja tenton të arrijë baraspeshën ndërmjet 

kapaciteteve prodhuese dhe kërkesave të tregut. 

 

Hartimin e planeve të përgjithshme shoqërore e bëjnë organet e posaçme të niveleve të ndryshme 

organizative (federative, republikane, krahinore, rajonale, komunale, etj.). 

 

 

 

2.5.0.0. ORGANIZIMI I PLANIFIKIMIT TË PRODHIMTARISË 

 

Plani ekonomizues i ndërmarrjes hartohet në bazë të orientimeve nga politika afariste e 

ndërmarrjes. Kurse, si dimë, në hartimin e politikës afariste të ndërmarrjes ndikojnë shumë 

rrethana brenda dhe jashtë ndërmarrjes. Megjithatë të gjitha këto rrethana dhe faktorë janë të 

ndërlidhur reciprokisht, prandaj ashtu të ndërlidhura duhet edhe të analizohen e të shqyrtohen 

sistematikisht mbi baza shkencore, në mënyrë që edhe parashikimi i ngjarjeve të ardhshme, të 

cilat përfshihen me planifikim (afatgjatë, afatmesëm ose afatshkurtër) të jenë shkencore. 

 

Sipas kësaj, planifikimi pa parashikim shkencor nuk mund të jetë i mirë. 

 

Me organizimin e planifikimit përfshihen: 

 - hulumtimi i elementeve themelore të planit, 

 - studimi i mundësive prodhuese të ndërmarrjes, dhe 

 - zbatimi i metodave shkencore të planifikimit. 

 

H u l u m t i m i  i  e l e m e n t e v e  t h e m e l o r e  t ë  p l a n i t  kërkon që së pari të caktohet 

periudha për të cilën hartohet plani. Kjo periudhë mund të jetë e gjatë, perspektive ose 

shumëvjeçare (për shembull për ndërmarrjet për të cilat merren me ndërtimin e anijeve, 

makinave të rënda, etj.), afatmesëm ose pesëvjeçar (për shembull për ndërmarrjet me proceset 

më të shkurtra prodhuese, siç është ndërtimi i konstruksioneve të çelikta, prodhimtaria e 

vagonëve, etj.) dhe afatshkurtër ose njëvjeçar. Gjatësia e periudhave të planifikimit, si shohim, 

varet nga lloji i procesit të prodhimtarisë. Planet afatgjata dhe afatmesme janë statike, prandaj 

përpunohen në plane dinamike (tremujore, dhjetëditore, javore, ditore dhe në ndërresa). Që këto 

plane dinamike të mund të realizohen, duhet të përpunohen në plane operative. Planet operative 

janë të hollësishme dhe mund të përgatiten, jo vetëm për procesin e prodhimtarisë në përgjithësi, 

por edhe për njësitë e saja organizative prodhuese e shërbyese deri në vendet e punës. 

 

Studimi i mundësive prodhuese të ndërmarrjes përfshin analizën dhe hulumtimin e veçorive 

teknike, ekonomik, organizative, komerciale dhe financiare të ndërmarrjes 

 



Zbatimi i metodave shkencore të planifikimit ndihmon që parashikimi i zhvillimit dhe i 

përparimit të prodhimtarisë dhe i ndërmarrjes në përgjithësi të jetë sa më real. Sepse nga metoda 

e zgjedhur e planifikimit varet parashikimi i ngjarjeve të ardhshme dhe i faktorëve me ndikim në 

marrjen e vendimeve të drejta dhe me kohë, lidhur me politikën afariste dhe rezultatet e afarizmit 

të ndërmarrjes në të ardhmen. 

 

 

2.6.0.0. LLOJET E PLANEVE   

Ndarja e planeve të ndërmarrjes mund të bëhet sipas tri kritereve themelore: 

 - përmbajtja e planit, 

 - rëndësia e planit dhe 

 - koha për të cilën hartohet plani. 

Sipas përmbajtjes planet mund të jenë: 

 - të përbashkëta dhe   

- të veçueshme (individuale). 

 

Me  p l a n i n  e  p ë r b a s h k ë t  të ndërmarrjes përfshihet afarizmi i gjithmbarshëm i 

ndërmarrjes dhe i njësive të saja organizative prodhuese ose shërbyese, kurse me  p l a n e t  i n d 

i v i d u a l e  përfshihen pjesët e caktuara të afarizmit të përgjithshëm të ndërmarrjes nga plani i 

përbashkët. 

Plani i përgjithshëm afarist i ndërmarrjes industriale ndahet në këto plane individuale: 

 - plani i shitjes, 

 - plani i prodhimtarisë, 

 - plani i investimeve, 

 - plani i sigurimit të mjeteve të prodhimtarisë, 

 - plani i furnizimi me energji, 

 - plani i fuqisë punëtore, 

 - plani i çmimeve, 

 - plani i masave për zbritjen e çmimit të kushtimit, 

 - plani i shpenzimeve të mjeteve të shpenzimit të përbashkët, 

 - plani i mjeteve të nevojshme qarkulluese, 

 - plani i formimit dhe i përmbajtjes së të hyrave të tëra, 

 - plani i përndarjes së të ardhurave, 

 - plani i bilancit devizor, 

 - plani financiar, 

 - plani operativ. 

 

 

Me çdo plan precizohen: 

 - bartësi i ekzekutimit të planit, 

 - çka duhet bërë për plotësimin e planit, dhe 

 - cilat masa duhet ndërmarrë për sigurimin e realizimit të planit. 



Plani i shitjes ose plani i realizimit. Ky planë paraqet bazën e procesit të planifikimit. Përmban 

sasinë, cilësinë dhe asortimentin e prodhimeve. Hartohet në bazë të kërkesave të tregut. Ky plan 

më tej ndahet në: 

 - planin e qarkullimit, 

 - planin e propagandës ekonomike, 

 - planin e distribuimit dhe  

 - planin e transportit të jashtëm. 

Hartohet me njësi natyrale ose vlerësore të sasisë së prodhimtarisë, sipas prodhimeve ose 

grupeve të prodhimeve dhe sipas dinamikës së prodhimtarisë (çerekviti, muaj, dhjetëditë ose 

javë). 

Plani i prodhimtarisë. Plani i prodhimtarisë hartohet në bazë të elementeve të planit të shitjes, 

kapacitetit të ndërmarrjes dhe përgatitjes kadrovike të saj. Me këtë planë përfshihen: 

 - prodhimet e gatshme, shërbimet prodhuese, gjysmëprodhimet dhe    prodhimtaria 

e pakryer, 

 - sendet e punës (materiali, repromateriali, paralënda etj., në njësi    natyrale ose 

vlerësore), 

 - amortizimi, 

 - shpenzimet e regjisë, dhe 

 - të ardhurat personale të bërjes (bamjes, krijimit). 

Plani i investimeve. Me këtë plan jepet pasqyra e hollësishme e angazhimit të mjeteve financiare 

në të gjitha mjetet themelore, kohën e sigurimit të tyre dhe burimet e mjeteve për investime. Ky 

plan duhet të përmbajë edhe llogarinë e rentabilësisë dhe dëshminë për nevojën e domosdoshme 

për investime. 

Plani i sigurimit të mjeteve të prodhimtarisë. Në këtë plan duhet të precizohen: 

 - shpenzimet për sigurimin e sendeve të punës, 

 - shpenzimet për sigurimin e mjeteve të punës, 

 - shpenzimet e transportit të jashtëm e të brendshëm, 

 - shpenzimet e deponimit, 

 - shpenzimet e tëra të sigurimit të mjeteve të nevojshme për       prodhimtari. 

 

Plani i furnizimit me energji. 

Plani i fuqisë punëtore. 

Plani i çmimeve. 

Plani i masave për zbritjen e çmimit të kushtimit. 

Plani i shpenzimit të mjeteve të shpenzimit të përbashkët. 

Plani i mjeteve të nevojshme qarkulluese 

Plani i formimit dhe i përndarjes së të hyrave të tëra. 

Plani i përndarjes së të ardhurave të tëra 

Plani financiar. 

Plani i bilancit devizor 

Plani financiar ndahet në: 

 - planin financiar themelor ose planin financiar statik, dhe 

 - planin financiar operativ ose planin financiar dinamik. 



Me  p l a n i n  s t a t i k  parashihet zhvillimi perspektiv i ndërmarrjes, kurse me p l a n i n  d i n 

a m i k  parashihet zhvillimi konjuktor afatshkurtër. Në kuadër të planit financiar duhet të 

parashihet edhe formimi, përdorimi dhe shpenzimi i mjeteve investive. 

Plani operativ. Ky plan hartohet në bazë të planeve vjetore dhe mujore, në mënyrë që të caktohet 

dinamika e zgjidhjes së detyrave të caktuara me planin ekonomizues të ndërmarrjes. 

Plani operativ ndahet në disa mënyra: 

 - sipas kohës në: ditë, ndërrime dhe orë, 

 - sipas hapësirës në: klasa punuese, punëtori, grupe punues, 

              vende të  punës, 

 - sipas teknologjisë: procese prodhuese, procese teknologjike, 

               fazat e   procesit teknologjik, operacione punuese-operacione 

              teknologjike, 

- sipas kritereve ekonomike e financiare në: elemente të 

-  shpenzimeve të  prodhimtarisë.  

Veprimi në hartimin e planit operativ përbëhet nga dy punë: 

 - analizën e planifikimit dhe 

 - sintezën e planifikimit. 

Sipas kohës për të cilën planet hartohen, përkatësisht sipas periudhave kohore prodhuese për të 

cilat planet hartohen, planet ndahen në: 

 - plane afatgjata, 

 - plane afatmesme dhe 

 - plane afatshkurtra. 

Nga shqyrtimet e bëra për planet afatgjata, afatmesme dhe afatshkurtra del se preciziteti i tyre, 

përkatësisht detajizimi i tyre është në proporcionalitet të kundërt me kohën për të cilën plani 

është hartuar - sa më e shkurtë që është koha e planifikuar, aq më i hollësishëm është plani dhe 

anasjelltas. 

 Kjo mund të ilustrohet grafikisht si në figurën 4.  
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   Fig. 4. 

 

 

 

 

2.7.0.0. HARTIMI I PLANIT 

 

Procesi i hartimit të planit nëpër funksionet e ndërmarrjes kalon me këtë renditje logjike: 

 

 - funksioni i shitjes, 

 - funksioni i prodhimtarisë, 

 - funksioni i furnizimit,  

 - funksioni i financimit, 

 - funksioni i kuadrove. 

 

Në figurën 5 është dhënë paraqitja skematike e renditjes së fazave të aktiviteteve të procesit të 

hartimit të planit deri te marrja e vendimit mbi propozimin definitiv të planit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

  Fig. 5. 

Radhitja e fazave të aktiviteteve për nxjerrjen e planit, sipas figurës 5 është si vijon: 

 - caktimi i synimeve të afërta e të largëta afariste, 

 - definimi i problemit të cilin duhet zgjidhur, 

 - mbledhja e informatave dhe e shënimeve të nevojshme, 

 - analizimi i informatave dhe e shënimeve të mbledhura si dhe 

              dhënia e  parashikimeve të përgjithshme në bazë të tyre, 

 - nxjerrja e disa varianteve, zgjidhjeve të propozimit të planit, 

            - marrja e vendimit mbi pranimin e variantit të caktuar të 

                planit, 

- parashikimi dhe ndërmarrja e aktiviteteve të nevojshme për 

  realizimin  e rezultateve të parapara afariste (aktivitet e 

  planifikuara në pjesën teknike e ekonomike dhe në   pjesën  

  ekonomike e financiare të afarizmit të ndërmarrjes). 

 

Me përcaktimin (definimin) e punëve dhe të aktiviteteve në mënyrën e dhënë arrihet: 

     Caqet Definimi i problemit Mbledhja e informatave 

Rezultatet e  

nevojshme 

 Aksionet Vendimet 

Analiza e 

informatave 

Parashikimi 

R/1 

R/2 

R/3 

R/4 

R/5 



- forma më e përshtatshme organizative e të gjitha njësive 

               organizative të ndërmarrjes për realizimin e detyrave sipas 

               vendimit që është  marrë, 

- përcaktohet koha e fillimit dhe e përfundimit të punëve dhe të  

  aktiviteteve të ndryshme lidhur me realizimin e vendimit 

- parashikohet    koha e zgjatjes së aktiviteteve, 

 - parashikohen dhe sigurohen mjetet e nevojshme për 

               realizimin e planit, sipas sasisë, cilësisë dhe dinamikës së 

               zbatimit, përkatësisht të përdorimit, 

 - sigurohet kuadri i nevojshëm për realizimin e synimeve. 

 

Në secilin plan individual duhet të definohen: çka duhet punuar, kur duhet krijuar, kush duhet të 

punojë, me çka duhet punuar, sa mjete do të nevojiten për punë, ku do të punohet dhe në çfarë 

mënyre duhet punuar (forma organizative e ekzekutuesve të planeve). 

 

 

 

2.8.0.0. MASAT DHE METODAT E PLANIFIKIMIT 

 

Të gjitha planet shprehen me masa të caktuara ose me madhësi matematikore. Masat më të 

shpeshta të cilat përdoren në planifikim janë: 

  

- masat natyrale dhe 

 - masat vlerësore.  

Masat natyrale. Masat natyrale janë madhësi fizike. Detyrat e planit shprehen me madhësi 

fizike, siç janë për shembull, masat sipas Sistemit Ndërkombëtar të  

Masave (SI-Sistem International D’Unites): m, m2, m3, t (tona),, kWh (kilovatorë), copë, litër (l), 

etj. 

Masat  vlerësore. Masat vlerësore janë m a s a t  m o n e t a r e (dollarë ose njësi të ndryshme 

valutare). Detyrat e planit me karakter të ndryshëm prodhues ose shërbyes shprehen me vlerë 

monetare, emërues i përbashkët i të gjitha masave fizike me të cilat mund të shprehen 

individualisht. Kështu që me vlera monetare të planeve mund të zhvillohen operacionet e 

ndryshme matematikore, që të mund të fitohen sa më shumë tregues të suksesit afarist. 

M a s a t  m o n e t a r e, si masa vlerësore kanë karakter të ndryshueshëm, prandaj te përdorimi 

në planifikim nuk janë të sigurt, dhe mund të krijojnë vështirësi të caktuara. Kjo është e metë e 

madhe e masave vlerësore, sepse, me ndryshimin e masave vlerësore, ndryshojnë edhe çmimet e 

prodhimeve. Për këtë arsye dallohen tri lloje çmimesh: 

 - çmimi i përhershëm, 

 - çmimi i planifikuar dhe 

 - çmimi rrjedhës. 

Ç m i m i  i  p ë r h e r s h ë m  përcaktohet në fillim të procesit të planifikimit dhe shërben për 

krahasimin e planeve me veçori të ndryshme përmbajtësore, hapësirore dhe kohore. 



Ç m i m i  i  p l a n i f i k u a r  përcaktohet me qëllime dhe veti të ngjashme me çmimin e 

përhershëm, por vlen për periudhë më të shkurtër kohore (deri dy vjet). 

Ç m i m i  i  r r j e d h ë s  formohet në bazë të ndryshimeve të cilat i dikton tregu, posaçërisht 

vlera e të hollave, prandaj nuk është i përshtatshëm për operacione matematikore lidhur me 

procesin e planifikimit për afat më të gjatë kohor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.0.0. METODAT E PLANIFIKIMIT 

 

Metodat më të rëndësishme të cilat zbatohen në planifikim janë: 

 - hulumtimi operativ, 

 - planifikimi operativ, 

 - planifikimi rrjetor, dhe 

 - analiza hyrje-dalje (input-output). 

 

Hulumtimi operativ. 

Punën grupore e karakterizojnë: 

 - gjithanshmëria, 

 - tërësia, 

 - risia, 

 - themelsësia, dhe 

 - optimalësia (optimaliteti).  

Për këtë arsye, te kërkimi i zgjidhjeve optimale, hulumtimi operativ shërbehet me mjetet më 

bashkëkohore ndihmëse (kompjuterët, informatika, etj.) dhe përdorë metoda të ndryshme, prej të 

cilave në praktikë posaçërisht dallohen: 

 - programimi linear, 

 - teoria e “bishtave”, 

 - teoria e përlënieve (zahireve), dhe 

 - programimi dinamik. 

Përveç metodave të përshkruara të hulumtimit operativ përdoren edhe disa metoda e teori të 

tjera, siç janë: teoria e lokacionit, llogaria me variacione, teoria e zëvendësimit, programimi 

bilinear, etj. 

Planifikimi rrjetor. Metoda e planifikimit rrjetor mundëson përfshirjen sistematike të të gjitha 

elementeve të planeve më të ndërlikuara, duke marrë parasysh të gjitha ndërvarësitë, ndërrimet 

dhe veçorit e tyre. 



Duke krahasuar karakteristikat e planifikimit rrjetor me planifikimin me gantogram mund të 

vërehen të gjitha përparësitë e planifikimit rrjetor.  

Për këtë qëllim do të shfrytëzojmë shënimet nga gantogrami figura 6a dhe figura 74b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 6a.          Fig. 6b. 

 

Nga figura 6a shihet se gantogrami jep afatet e fillimit dhe të përfundimit të aktiviteteve të 

ndryshme prodhuese. Mirëpo, në këtë mënyrë nuk janë dhënë ndërvarësitë  ndërmjet 

aktiviteteve,e as parashikimet e kohëve rezervë për rast nevoje. Nëse tash paraqesim aktivitetet  

A deri E, si në figurën 6b,  të ndara në punë të pjesshme të shënuara me shtyllat në diagram dhe 

shënojmë ndërvarësitë në mes tyre, do të kemi mundësinë që të përcjellim edhe shkaktarët e 

moszhvillimit të aktiviteteve sipas planit të parashtruar në gantogram. 

Kur hiqet përmasa kohore nga diagrami (gantogrami) dhe përdoret mënyra e posaçme e 

paraqitjes grafike, fitohet diagrami rrjetor, si në figurën 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fig. 7. 

 

Nga kjo dalin elementet kryesore të planifikimit rrjetor: 

   - ngjarja, 

   - aktiviteti, 

 i - ngjarja fillestare e aktivitetit, 

 j - ngjarja përfundimtare e aktivitetit. 

Në figurën 8 është paraqitur ndërlidhja logjike e këtyre elementeve kryesore të diagramit rrjetor. 
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Fig. 8. 

Te planifikimi rrjetor veprimet kryesore të hartimit të planit janë: 

 - projekti, 

 - aktiviteti dhe 

 - ngjarja. 

Varësisht nga përparësia e cila u jepet aktiviteteve ose ngjarjeve, diagramet rrjetore hartohen në 

dy mënyra: 

 

 - mënyra e përshkruarjes së aktiviteteve në diagramin rrjetor dhe  

 - mënyra e përshkruarjes së ngjarjeve në diagramin rrjetor. 

 

Në figurën 9 është paraqitur planifikimi rrjetor me diagramin rrjetor në të cilin janë të 

përshkruara aktivitetet, kurse në figurën 10 është paraqitur planifikimi rrjetor me diagramin 

rrjetor në të cilin janë të përshkruara ngjarjet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

   

 

 

 

 

                 

 

 

 

Fig. 9. 
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 Fig. 10. 

 

Pa marrë parasysh mënyrën e hartimit të diagramit rrjetor, procesi i planifikimit dhe i 

ekzekutimit të çdo detyre me teknikën e planifikimit rrjetor përbëhet nga këto tri faza kryesore: 

 - analiza e strukturës, 

 - analiza e kohës, dhe 

 - optimalizimi i mjeteve. 

Metodat e planifikimit rrjetor të cilat më së shpeshti zbatohen në praktikë janë: 

 - metoda PERT (Project Evaluation and Review Technique), 

 - metoda CMP (Critical Path Mthod), 

 - metoda PM (Potencial Method), 

 - metoda “Simplex”, 

 - metoda “Monte Carlo”. 

Zbatimi i këtyre metodave varet nga natyra e detyrave të cilat planifikohen. 

Përparësitë e planifikimit rrjetor të parashtruara shkurtimisht janë: 

 - pasqyra e qartë e tërë projektit, 

- pasqyrimi njëkuptueshëm i zhvillimit të proceseve të 

  pjesshme të  varura reciprokisht, 

 - vlerësimi i saktë i kohës për secilin proces, 

- vërejtja e pjesës më të ngarkuar të planit, të ashtuquajtur 

  pjesë ose   rrugë kritike e planit, 

- vërejtja me kohë e ndikimeve të cilat do të mund të ndërronin 

-  rrjedhën  e  projektit,  

 - mundësia e krahasimit objektiv të varianteve të ndryshme të 

              planit, 

 - ndërlidhja logjike të punëve me çka shpejt dhe lehtë vërehen 

               të metat organizative, koha e zgjatjes së aktiviteteve, koha 

               ndërmjet   aktiviteteve, 

- kontrolli i thjeshtë i ekzekutimit të punëve, brenda afateve të 

               parapara-sipas planit, 

 - vërejtja me kohë e përgjegjësve për kryerjen e detyrave. 

M e t o d a  PERT.  Kjo metodë është emërtuar si shkurtesë nga shprehja në gjuhën angleze 

“Project Evalution and Review Technique”, e cila do të thotë “teknika e vlerësimit dhe shikimit 

të programit”. Kjo metodë paraqet teknikën e re të palinifikimit dhe të kontrollit (të cilën në 

përdorim e ka futur detaria-marina-amerikane në vitin 1958). 

Vlerësimi i afatit të zgjatjes minimale dhe maksimale për çdo detyrë elementare bëhet në mënyra 

të ndryshme: 

 - sipas eksperiencës, 



 - sipas kontratës, 

 - sipas metodave statistikore, 

 - sipas përvetësimit të kohëve standarde. 

Metoda PERT  shfrytëzon kohën si emërues të përbashkët për të gjitha detyrat elementare, dhe 

paraqet planifikimin vizual dhe jep orarin kohor të të gjitha fazave, të cilat nevojiten për 

zgjidhjen e ndonjë projekti, siç janë: 

 - lansimi i prodhimit të ri, 

 - zëvendësimi i mjeteve prodhuese, 

 - përgatitja e fushatës reklamuese, 

 - prodhimtaria dhe montimi i prodhimeve të përbëra dhe të tërësive  

               të tyre, etj. 

Për rastet kur duhet përcjellë zhvillimin e më shumë detyrave elementare sipas sistemit PERT, 

me sukses mund të përdoren makinat elektronike-kompjuterët.  

Në figurën 11 është dhënë diagrami logjik (algoritmi) për metodën PERT,  

M e t o d a  CMP. Kjo metodë është emërtuar me shkurtesën nga anglishtja “Critical Path 

Method”, që do të thotë “metoda e rrugës kritike”, ose “metoda e trajektorisë kritike”.  

Këtë metodë ka filluar ta përdorë Dupon-i (Dypon), afërsisht kur është paraqitur edhe metoda 

PERT. Këto dy metoda janë mjaft të ngjashme. Kështu për shembull, teknika e paraqitjes grafike 

e rrjedhës së etapave është e njëjtë.  

Dallimi ndërmjet këtyre dy metodave vërehet te vlerësimi i kohës. Te metoda CMP koha nuk 

vlerësohet, por merret vetëm një afat kohor. Më vonë me zbatimin e metodës kërkohet shkurtimi 

optimal i afateve të planifikimit. Edhe te zbatimi i kësaj metode me lehtësi mund të përdoren 

kompjuterët.  

 

 

 

 

Në figurën 12 është paraqitur diagrami logjik i radhitjes së operacioneve te zbatimi i metodës 

CMP. 
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Fig.11 - Diagrami logjik për metodën PERT. 
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Fig. 12 -  Diagrami logjik i radhitjes së operacioneve  

      me zbatimin e metodës CMP. 

M e t o d a  PM.  Është emërtuar sipas shprehjes në anglishte “Potencial Method”, që do të thotë 

“metoda potenciale”. Kjo metodë matematikore vështirë ka gjetur zbatim praktik, prandaj këtu, 

për të nuk do të bëjmë fjalë më shumë. 

M e t o d a  “S i m p l e x”. Kjo metodë zbatohet te programimi linear. Me te mund të gjenden 

zgjidhje për programin më të thjeshtë prodhues (për shembull prej dy prodhimesh) dhe më të 

përbërë. Sipas kësaj metode, më parë duhet gjetur zgjidhjen më të thjeshtë ose themelore, e 

pastaj këtë duhet përmirësuar me një varg veprimesh, deri sa të mos arrihet më shumë zgjidhje, 

ndërmjet të cilave duhet zgjedhur zgjidhjen optimale. Problemet të cilat mund të zgjidhen me 

këtë metodë mund të jenë të përbëra prej teknologjisë, ekonomikës, organizimit, drejtimit, 

udhëheqjes, kontrollit dhe matematikës.  

M e t o d a  “M o n t e  C a r l o”. Me këtë metodë mund të imitohen procese të ndryshme, 

ngjarje të ndryshme ose punë të ndryshme. Prandaj kjo metodë shërben për paraqitjen e modelit 

analog nga realiteti. Veçanërisht është e përshtatshme për veprime ku kemi të bëjmë me numra të 

mëdha, siç janë për shembull mostrat e rastit. Për fitimin e rezultateve mjaft të mira modeli duhet 

të jetë reprezentativ, pra që mjaft me bindje të zëvendësojë realitetin. Nga madhësia e mostrës 

dhe nga mirësia e modelit të paramenduar varet saktësia e rezultateve të imitimit. 

                               Verifikimi i < j 

        Llogaritja    

      t i

o( )
dhe  t j

o( )  

Llogaritja t ti j

( ) ( ),1 1
, (St) ij, (Ss)ij, (Sn)ij dhe (Su)i 

Verifikimi se a është llogaritur për çdo aktivitet 

dhe çdo ngjarje çdo shënim 

Përvetësimi i projektit Ts 

Shtypja (i-j), tij, t t t ti

o

j

o

i j

( ) ( ) ( ) ( ), , ,1 1
 

(St)ij, (Ss)ij, (Sn)ij, dhe (Su)ij 

       

NDALJA 

  (STOPI) 

JO 

JO 

PO 



Metoda “Monte Carlo” më me sukses përdoret në këto raste: 

- te zgjidhja e integraleve të caktuara njëfishore dhe 

                shumëfishore, 

 -  te zgjidhja e ekuacioneve diferenciale të cilat nuk mund (ose 

                mund) të zgjidhen me metoda të rëndomta, 

 -  te zgjidhja e sistemeve të ekuacioneve lineare, llogaritja e 

                matricave  inverse dhe potencimi i matricave, 

 - tek imitimi i grimcave elementare, difuzioni i gazrave, 

                problemet e bartjes së nxehtësisë, të fluideve etj., 

 - te toleranca e shtrëngimi i tërësive dhe të shmangieve të tyre, 

               ndarja e   masës përfundimtare në varg, 

           -   te caktimi i kohës së qëndrimit të tërësive ose të prodhimeve  

               të  përbëra,  kur dihen kohët e qëndrimit të pjesëve të tyre, 

- te caktimi i rrjedhës së proceseve teknologjike ose të 

- proceseve të    prodhimtarisë, ose të proceseve të tjera, te të 

  cilat nuk janë të njohura të gjitha ndërvarësitë dhe ku rasti  

  mund të ndikojë në rezultate. 

 

 

2.10.0.0. ANALIZA E PLANIFIKIMIT TË PRODHIMTARISË 

Analiza e planifikimit ka të bëjë me shfrytëzimin e përmbushjes (ose mospërmbushjes) së 

planeve nga viti i kaluar.  

Të gjitha elementet e afarizmit të ndërmarrjes duhet të analizohen sipas treguesve natyral dhe 

monetarë.  

Analiza e planifikimit duhet të bëhet çdo tre muaj, një muaj, dhjetë ditë, ditë dhe ndërrim për çdo 

njësi organizative të prodhimtarisë (klasa punuese, punëtori, grup punues dhe vend pune). 

Ndërsa, suksesi ose mossuksesi definitiv duhet të paraqitet në analizën e llogarisë përfudimtare të 

ndërmarrjes. 

Analiza e planifikimit përfshin analizën e këtyre elementeve të planit-analizën e ekzekutimit të 

këtyre planeve nga viti i kaluar: 

 - analizën e asortimentit, 

 - analizën e vëllimit të realizimit të prodhimtarisë, 

 - analizën e kapaciteteve, përkatësisht të mjeteve të punës, 

 - analizën e problematikës së sendeve të punës, 

 - analizën e fuqisë punëtore, 

 - analizën e energjisë, 

 - analizën e procesit teknologjik, 

 - analizën e realizimit të prodhimtarisë, përkatësisht të shitjes,  

 - analizën e rezultateve financiare, 

 - analizën e investimeve, 

 - analizën e mbrojtjes në punë dhe të mbrojtjes nga puna. 

 

 



 

 

3.0.0.0. ORGANIZIMI I PRODHIMTARISË  

 

3.1.0.0.NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

 

Prodhimtaria është njëra prej fazave më të rëndësishme të ekonomizimit. Ajo duhet  në mënyrë 

sa më të përlotë t’i plotësojë nevojat njerëzore, personale e të përgjithshme, të cilat janë gjithnjë 

në rritje e sipër. Kështu prodhimtaria njëkohësisht është bërë kusht për ekzistimin e njerëzve dhe 

të shoqërive njerëzore, dhe bartëse kryesore e prosperitetit dhe e progresit shoqëror. 

Studimi i të gjitha këtyre problemeve duhet të bëhet në mënyrë sa  më të gjithanshëm, me 

pjesëmarrjen e ekspertëve të të gjitha profileve dhe mbi baza shkencore. Për analizë më të 

hollësishme të tërë problematikës së ekonomizimit, e kështu edhe të prodhimtarisë, në rend të 

parë duhet të angazhohen shkencat ekonomike. Mirëpo përveç shkencave ekonomike, detyrë jo 

më pak të rëndësishme në studimin dhe gjetjen e orientimit të zhvillimit të mëtejmë të 

ekonomizimit shoqërore e me këtë edhe të prodhimtarisë kanë edhe shkencat e tjera si shkencat 

shoqërore e juridike, ashtu edhe shkencat natyrore e teknike si dhe arti. 

Aktiviteti prodhues industrial i shoqërisë nëpër organziatat prodhuese industriale quhet 

prodhimtari industriale. Shprehja “industri” është e origjinës latine dhe do të thotë: vyeshmëri, 

zellshmëri, kujdesshëmri dhe punësi në përgjithësi, si dhe krijimtari. 

Mjetet (makinat, veglat, instalimet etj.) e punës dhe sendet (objektet) e punës, mjetet e 

prodhimtarisë, mjetet prodhuese ndërrohen dhe zhvillohen pandarë. 

 

3.2.0.0. ZHVILLIMI I  PRODHIMTARISË  I  NDUSTRIALE 

 

Zhvillimi i prodhimtarisë së të mirave materiale deri te mënyra industriale bashkëkohore ka 

kaluar nëpër tri faza: 

-  

- mënyra zejtare (zanatore),  

- mënyra manifakturale dhe  

- mënyra industriale. 

- 3.2.1.0. PRODHIMTARIA ZEJTARE (ZANATORE) 

 Në këtë lloj të prodhimtarisë suksesi i punës dhe i procesit të prodhimtarisë në përgjithësi varet 

nga eksperienca  dhe ushtrimësia e punëtorit dhe e fuqisë punuese të cilën ai është në gjendje të 

përdorë.  

 

3.2.2.0. PRODHIMTARIA  MANIFAKTURALE 

 

3.2.3.0. PRODHIMTARIA I NDUSTRIALE 

 

Kjo paraqet prodhimtarinë më të zhvilluar e më të mekanizuar se sa prodhimtaritë e dy mënyrave 

të cekura më parë. Pra me prodhimtarinë industriale nënkuptojmë prodhimtarinë kryesisht 

mekanike në ndarje të zhvilluar të punës, me prodhimtari të madhe të prodhimeve të njëjta, me 

cilësi (kualitet) të barabartë për treg, përkatësisht për shpenzuesin e panjohur. 

Kjo mënyrë e prodhimtarisë karakterizohet  me ndarje më të zhvilluar, por jo edhe të 

mjaftueshme të punës, se sa që është te prodhimtaria zejtare. Me këtë mënyrë të prodhimtarisë, jo 



vetëm që  prodhohen më shumë prodhime, por mund të prodhohen edhe më shumë  lloje 

prodhimesh. 

Veçoritë e përbashkëta të proceseve prodhuese formojnë kriteriumet për ndarjen e prodhimtarisë 

industriale në tri tipe karakteristike: tipi i prodhimtarisë industriale veçore (veç e veç), tipi i 

prodhimtarisë industriale serike (vargore) dhe tipi i prodhimtarisë industriale masovike. 

Nga kjo mënyrë e prodhimtarisë rrjedhin veçoritë e prodhimtarisë së tipit veçorë:  

 - përgatitja e posaçme e prodhimtarisë, 

 - angazhimi jo rentabil i mjeteve të riprodhimtarisë,  

 - organizimi i prodhimtarisë me mundësi të vogla për planifikim. 

Veçoritë e prodhimtarisë serike janë: 

 - përgatitja e mirë e punës, 

 - angazhimi rentabil i mjeteve të prodhimtarisë në riprodhimtari, 

 - përcjellja relativisht e thjeshtë e suksesit afarist, 

 - përgatitja relativisht e thjeshtë e fuqisë punonjëse.  

Prodhimtarinë masovike e karakterizon në mënyrë të posaçme prodhimtaria e lirë e artikujve të 

përdorimit të gjerë: aotumobilat, aparatet e ndryshme për amvisni, radioaparatet, llojet e 

ndryshme të prodhimeve tekstile, artikujt e ndryshëm ushqimorë, e të tjera. 

 

3.3.0.0. ORGANIZIMI I PRODHIMTARISË MATERIALE  

             SIPAS KRITEREVE TË TREGUT 

 

Organizata prodhuese ose joprodhuese e cila kreyn veprimtarinë ekonomizuese si tërësi 

ekonomike ose afariste paraqet ndërmarrjen. 

Mjetet me të cilat shërbehet ndërmarrja mund të jenë: 

 - mjetet  në pronësi shoqërore, 

 - mjetet në pronësi kooperuese, 

 - mjetet në pronësi shoqërore, kooperuese dhe në pronësi të  

              personave juridikë e fizikë e qytetarëve të vendit ose nga bota  

              e jashtme.  

 

3.3.1.0. FORMAT ORGANIZATIVE TË PRODHIMTARISË NË NDËRMARRJE 

Në bazë të dispozitave ligjore ndërmarrjet mund të organizohen si (fig. 4) 

 - ndërmarrje shoqërore, 

 - ndërmarrje e përzier, 

 - ndërmarrje kontraktuese, 

 - ndërmarrje private dhe format e tjera të organizimit të punës    prodhuese dhe 

shërbyese private (punëtoria, ekonomia 

              bujqësore etj). 

 

3.3.1.1. Ndërmarrja shoqërore 

 



Ndërmarrja shoqërore afarizon me mjetet në pronësi shoqërore. Prandaj ndërmarrjet shoqërore 

mund të themelojnë ndërmarrjet shoqërore, bashkësitë vetëqeverisëse të interesit, bashkësitë 

lokale dhe personat e tjerë juridikë shoqërorë. 

Me aktin për themelimin e ndërmarrjes shoqërore përcaktohen: 

 

- emërtimi i themeluesit, 

 - firma dhe selia e ndërmarrjes shoqërore, 

 - veprimtaria e ndërmarrjes shoqërore, 

 - sasia e mjeteve për themelimin dhe fillimin e punës së 

              ndërmarrjes shoqërore dhe mënyra e sigurimit të mjeteve, 

 - të drejtat dhe obligimet e themeluesit në pikëpamje të 

              kryerjes së veprimtarisë për të cilën është themeluar 

              ndërmarrja, drejtimit, pjesëmarrjes në fitim, bartjes së  

              rrezikut afarist dhe kthimit të mjeteve, 

 - personi i cili do të kryejë punën e organit të përkohshëm      punëdrejtues dhe 

kompetencat e tij, 

 - të drejtat dhe obligimet e ndërmarrjes shoqërore e cila po  

              themelohet ndaj themeluesit, 

- kushtet dhe mënyra e hyrjes në punë dhe daljes nga puna,  

   si   dhe të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e  

   punëtorëve nga marrëdhënia në  punë gjatë kohës së 

   themelimit të ndërmarrjes, 

 - afati për nxjerrjen e statutit dhe zgjedhjen e organit 

              punëdrejtues dhe e organeve të tjera drejtuese, 

 - të drejtat dhe obligimet e tjera reciproke të themeluesit dhe të    ndërmarrjes e cila po 

themelohet. 

 

3.3.1.3. Format e bashkimit të ndërmarrjes shoqërore 

Format e organizatave prodhuese dhe joprodhuese të cilat mund të mirren me bashkimin e 

ndërmarrjeve shoqërore janë: 

 - ndërmarrja e përbashkët, 

 - ndërmarrja e posaçme shoqërore, 

 - ndërmarrja e bashkuar, 

 - ndërmarrja e përbërë, 

 - ndërmarrja shoqërore me pjesëmarrje (ndërmarrja aksionale),  

            - forma  tjera të bashkimit të ndërmarrjeve shoqërore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Në figurën 13 është dhënë paraqitja skematike e formave të ndryshme të sajimit të sistemeve 

organizative prodhuese ose shërbyese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.13. 

 

 

3.4.0.0. STRUKTURA E VEPRIMTARISË SSITEMIT ORGANIZATIV  

             TË PRODHIMTARISË INDUSTRIALE 

 

Lidhur me organizimin e organizatave prodhuese industriale në industri dhe në xehetari dallohen 

katër lloje veprimtarish të organizatave prodhuese industriale, përkatësishtë të ndërmarrjeve 

prodhuese industriale: 

 

 - veprimtaria themelore, 

 - veprimtaria ndihmëse, 

 - veprimtaria sekondare dhe  

 - veprimtaria joindustriale për të cilat mund të thuhet shkurtimisht si 

               në vijim. 

 

 

 

 

       Format organizative të prodhimtarisë materriale 

Ndërmarrja shoqërore 

Ndërmarrja e përbashkët 

Ndërmarrje e posaçme 

Ndërmarrje e bashkuar 

Ndërmarrja e përzier 

Ndërmarrje e përbërë 

Ndërmarrje me 

pjesëmarrje 

Ndërmarrje me forma 

tjera bashkimi 

Ndërmarrja   

kontraktuese 

Shoqatë pjesëmarrëse (aksionale 

Shoqata me përgjegjësi të kufizuar 

Shoqatë komanduese 

Shoqatë me përgjegjësi të  

pakufizuar të anëtarëve 

Ndërmarrja 

private 

Punëtoria 

Ekonomia 

byjqësore 

Koperativa 

Ndërmarrje e 

ekonomisë së 

vogël 

Ndërmarrje  

për punësimin 

e invalidëve 



Veprimtaria themelore paraqet veprimtarinë për shkak të së cilës organizata është themeluar. 

Këtu hyjnë punëtoritë e organizatës në të cilat kryhet procesi prodhues për bërjen e prodhimeve 

për shitje ose si mjete për prodhimtari, ose si sende për bërjen e prodhimeve të shpenzimit të 

drejtpërdrejtë. 

 

Veprimtaria ndihmëse shërben për realizimin e prodhimtarisë themelore-veprimtarisë themelore. 

Këtu hyjnë klasat energjetike (kazantoret, makinoret), punëtoritë ndihmëse (mekanike, 

elektromekanike, farkuese e të ngjashme), transporti (i brendshëm, i jashtëm, parku i makinave 

transportuese), udhëheqja teknike, kontabiliteti i repartit, laboratoriumet, depot e të ngjashme. 

 

Veprimtaria sekondare përfshin krijimin e prodhimeve të cilat nuk hyjnë në kuadër të 

veprimtarisë themelore, mirëpo organizata i prodhon për shkak të ekonomësisë, si për shembull: 

prodhimtaria e ambalazhës për paketimin e prodhimeve të veta, shfrytëzimi i mbeturinave nga 

prodhimtaria vetanake, prodhimtaria e ndonjë materiali ndihmës, prodhimtaria e prodhimeve 

bujqësore për nevojat e ushqimit shoqëror, etj.  

 

Veprimtaria joindustriale është ajo veprimtari e cila nuk ka të bëjë me prodhimtarinë e 

drejtpërdrejtë industriale. Këtu hyjnë për shembull: veprimtaria ndërtimore, bujqësore, drejtoritë 

me ndërtesat banesore dhe të përdorimit të përbashkët, etj. 

 

 

 

4.0.0.0. SISTEMI ORGANIZATIV PRODHUES  

 

4.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Qëllimi i organizatës prodhuese industriale është që me punim, përpunim ose ripunim të sendit të 

punës (paralëndës ose repromaterialit) të prodhojë në mënyrë fabrikore për treg prodhimet e 

nevojshme (të mirat e nevojshme materiale), me sasi dhe cilësi të kërkuar në treg, në kohën kur i 

pret tregu dhe me çmimin që mund ta pranojë tregu. 

 

4.2.0.0 KLASIFIKIMI I SISTEMEVE  ORGANIZATIVE PRODHUESE   

Që të mund të përcillet dhe studiohet më lehtë e më mirë organizimi dhe afarizmi i organizatave 

prodhuese industriale ato klasifikohen: 

 - sipas mënyrës së prodhimtarisë dhe llojit të prodhimeve, 

 - sipas numrit, llojit dhe mënyrës së shkallëzimit të prodhimtarisë,    dhe 

 - sipas madhësisë. 

Sipas numrit, llojit dhe mënyrës së shkallëzimit të prodhimtarisë dallohen: 

 - organizatat prodhuese me prodhimtari të thjeshtë, 

 - organizatat prodhuese me prodhimtari të ndërlikuar me    

   ndërlidhje vertikale ose me ndërlidhje horizontale. 

Sipas madhësisë organizatat prodhuese industriale ndahen në të vogla, të mesme e të mëdha. 



Shikuar nga ky aspekt do të ishte ekonomikisht e arsyetueshme që klasifikimi i organizatave 

prodhuese industriale të bëhet në: 

 - organizata prodhuese me madhësi nënë optimale, 

 - organizata prodhuese me madhësi optimale dhe  

 - organizata prodhuese industriale me madhësi mbi optimale. 

Meqë për organizimin si dhe ekonomikën e organizatës prodhuese industriale rëndësi të posaçme 

kanë sasia e mjeteve themelore dhe qarkulluese, numri i punëtorëve, sasia e materialit dhe sasia e 

energjisë së shpenzuar, atëherë në bazë të intenzitetit të tyre klasifikimi i organizatave prodhuese 

mund të bëhet në: 

 - organizata prodhuese industriale me sasi të mëdha të mjeteve        themelore, 

 - organizata prodhuese industriale me numër të madh punëtorësh, 

 - organizata prodhuese industriale me shpenzime të mëdha      materiali, 

përkatësisht të paralëndëve, dhe 

 - organizata prodhuese industriale me shpenzim të madh të       energjisë. 

Organizata prodhuese industriale me mjete të mëdha themelore (me më shumë se 50% të 

shpenzimeve të tëra) janë: hidroelektranat, termoelektranat, organizatat e nxjerrëse të naftës, 

shkritoret, fabrikat e mekanizuara të qelqit, të makinave të rënda, disa fabrika kimike, 

(cementoret, gëlqeroret etj.) dhe objektet e tjera industriale për të cilat nevojiten mjete të mëdha 

investive për objektet ndërtimore dhe pajimet. Këtu veçanërisht janë të larta shpenzimet e 

amortizimit, e mirëmbajtjes së stabilimenteve, premitë e sigurimit janë gjithashtu të larta, etj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për shkak të karakterit të tyre këto shpenzime janë kryesisht konstante dhe janë shumë të larta në 

krahasim me shpenzimet e tëra (fig.14a). Prandaj esenca e ekonomikës në organizatat e tilla 

industriale qëndron në shfrytëzimin sa më të madh të kapaciteteve dhe shpenzimin sa më 

racional të energjisë ngasëse. Organizatat prodhuese me mjete të mëdha themelore rëndom 

quhen edhe organizata intensive me mjete. 
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Fig. 14a. 

T 

H 

Ç 



 

K 

H 

Ç 

Çkk 

Qn 

H
v
n

 

f n
 

H
c
 

Ç
k
n

 

Ç
sh

n
 

 

Qk Q 

T 

0 

 
    Fig. 14b      . 

 

Organizatat prodhuese industriale me numër të madh punëtorësh ose thjesht intensive me punë, 

kanë shpenzime të mëdha proporcionale (fig. 14b), pra rrogat e punëtorëve bëjnë pjesën më të 

madhe të çmimit të kushtimit, kurse shpenzimet konstante janë relativisht të vogla. Në këto 

organizata hyjnë fabrikat e mekanizuara dobët siç janë për shembull fabrikat për ndreqje dhe 

mirëmbajtje, fabrikat për prodhimtari me seri të vogla, organizatat prodhuese të duhanit, të 

tekstilit, të këpucëve, të tjegullave dhe të tullave, të mobileve e të ngjashme.  

Esenca e ekonomikës në këto organizata prodhuese qëndron, për shkak të numrit të madhë të 

punëtorëve, në organizimin racional të punës dhe në shtimin e prodhimësisë së punës, sepse në 

këto organizata të prodhimtarisë industriale shpenzimet e njëshme të shpenzimeve të tëra 

konstante rriten ngutshëm me zvogëlimin e tepërt të vëllimit të prodhimtarisë. Mirëpo, 

organizatat e tilla prodhuese mundësojnë punësimin e numrit të madh të punëtorëve, prandaj 

preferohen të ngriten në regjionet ku ka fuqi të madhe punëtore. 

Organizatat prodhuese industriale me sasi të madhe materiali ose thjeshtë intensiv me material, 

përkatësisht intensiv me material shumë të shtrenjtë janë kryesisht organizatat prodhuese 

metalurgjike, fabrikat e makinave, fabrikat kimike, fabrikat për përpunimin e drurit, e lëkurës, e 

metaleve të çmueshme etj. Pjesën kryesore të shpenzimeve në këto organizata prodhuese e 

përbëjnë shpenzimet e materialit, të cilat rriten me rritjen e vëllimit të prodhimtarisë, pra janë 

kryesisht shpenzime proporcionale. Esenca e ekonomikës dhe e organizimit të mirë te këto 

organizata qëndron në furnizimin e volitshëm, deponimin e kujdesshëm dhe përdorimin racional 

të materialit dhe të mbeturinave përpunuese. Me zvogëlimin e vëllimit të prodhimtarisë nuk 

zvogëlohen shpenzimet e njëshme të prodhimeve. Gjatë themelimit të organizatave të tilla 

prodhuese kujdes i posaçëm duhet t’i kushtohet ngritjes së vetëdijes së punëtorëve për zbatimin 

konsekuent të parimeve të racionalizimit të punës. 

 

Organizatat prodhuese industriale me shpenzim të madh të energjisë ose thjeshtë intensiv me 

energji, ndahen në dy grupe: 

   



 

 - organizatat prodhuese industriale me shpenzim të madh të  

                energjisë termike dhe  

- organizatat prodhuese industriale me shpenzim të madh të  

   energjisë elektrike. 

 

Si për grupin e parë, ashtu edhe për grupin e dytë të këtyre organizatave prodhuese esenca e 

organizimit dhe e ekonomikës së mirë qëndron në zgjedhjen e lokacionit të përshtatshëm ndaj 

burimeve të energjisë, si dhe në përdorimin e energjive alternative ndaj burimeve të shtrenjta të 

energjisë kudo që është e mundshme me shpenzimin racional të energjive të të gjitha llojeve. 

Organizatat intensive me energji, sa i përket energjisë kanë shpenzime të përbëra nga shpenzimet 

konstante (nëse energana është ndërtuar në regjinë e tyre) dhe variabile.  

Pikënisje gjatë organizimit të organizatave prodhuese industriale është sigurimi i burimeve të 

energjisë. Shpeshherë ky është kusht i pavarur. 

 

 

4.3.0.0. SAJIMI  I SISTEMIT ORGANIZATIV  PRODHUES 

Për aspektin juridik e ekonomik të themelimit të organizatave prodhuese, është bërë fjalë në 

kuadër të shqyrtimit të formave të organizimit të prodhimtarisë materiale sipas kushteve të 

tregut. Në kuadër të kësaj teme  bëhet vështrimi i themelimit të organizatave nga aspekti teknik e 

ekonomik i organizimit. 

Që të mund të themelohet ndonjë organizatë prodhuese industriale (ndërmarrja shoqërore, 

ndërmarrja private etj.) më parë hollësisht duhet studiuar kushtet e themelimit dhe duhet 

përpiluar elaboratin e dokumentuar për çështjet kryesore që ai i trajton siç janë: 

 

 - a nevojitet ndonjë prodhim në vend dhe jashta vendit, 

 - a kemi paralëndë të nevojshme në vend apo duhet s’importojmë 

               dhe me çfarë kushtesh, 

 - a kemi, sa kemi dhe ku kemi energji të nevojshme për  

               prodhimtarinë e   paraparë, 

 - cilat pajime për prodhimtari (makinat, instalimet, stabilimentet,  

      veglat, etj.) na duhen dhe a mund t’i sigurojmë në vend apo duhet    t’importojmë 

nga jashtë dhe me çfarë kushtesh, 

 - çfarë fuqie punonjëse na duhet, sa, me çfarë profilesh dhe a       mund të 

sigurojmë në vend apo duhet të kërkojmë në botën e  

               jashtme, a kemi mundësi që kuadrat t’i ngrisim në organizatë  

               përkatësisht në  vend veçanërisht nëse është fjala për punëtorët  

               specialistë ose   ekspertët, 

 - çfarë janë kushtet e transportit lidhur me vendosjen e organizatës    prodhuese 

industriale (lokacioni), 

 - çfarë objektesh nevojiten të standardit shoqëror, 

 - me çfarë procesi teknologjik mendojmë të prodhojmë, a do të       prodhojmë 

për depo apo për porositësin, a do të prodhohet  

               veçueshëm (me copë), në mënyrë serike, masovike apo në ndonjë  

               mënyrë tjetër të kombinuar, 



 - sa dhe çfarë mjetesh financiare do të nevojiten dhe si dhe me çfarë    kushtesh ato 

do të          mund të  sigurohen, 

 - cili është rreziku i prodhimtarisë dhe i afarizmit të organizatës,       veçanërisht 

nga aspekti i modës, sezonës, sigurimit të paralëndëve,  

               të  tregut e të ngjashme, 

 - llogaritja e rentabilësisë  individuale dhe shoqërore të organizatës,    përkatësisht 

llogaria e kohës brenda të së cilës investimet do të       shpaguhen. 

 

 

 

4.3.1,0, CAKTIMI I LOKACIONIT TË SISTEMIT ORGANIZATIV 

             PRODHUES  

Me caktimin e lokacionit kuptojmë gjetjen e vendit ku do të themelohet organizata e re 

prodhuese ose joprodhuese. 

Për të mundur më lehtë t’i zbatojmë në praktikën e caktimit të lokacionit, faktorët e lokacionit i 

ndajmë  

kryesisht në tri grupe: 

  - faktorët ekonomikë të lokacionit të gjerë, 

  - faktorët joekonomikë të lokacionit të gjerë dhe  

  - faktorët e lokacionit të ngushtë. 

 

4.3.1.1. Faktorët ekonomikë të lokacionit  të gjerë 

 

Faktorët kryesorë ekonomikë të cilët mund të ndikojnë gjatë caktimit të lokacionit të gjerë për 

ndërtimin e objektit (ose të objekteve) të organizatës prodhuese industriale janë: 

 - rrethanat historike, 

 - burimet e paralëndëve, 

 - energjia, 

 - tregu, 

 - transporti, 

 - fuqia punonjëse, 

 - shkalla e zhvillimit teknik dhe teknologjik, 

 - madhësia e organizatës prodhuese, 

 - koha e ndërtimit të objekteve. 

 

4.3.1.3. Faktorët e lokacionit të ngushtë. 

 

Në bazë të të gjitha shpenzimeve, të cilat burojnë nga ndikimi i të gjith faktorëve të lokacionit të 

gjerë bëhet, zgjedhja e lokacionit të gjerë optimal. Pas zgjedhjes së lokacionit të gjerë optimal 

bëhet zgjedhja e lokacionit të ngushtë. Nga kjo del se faktorët e lokacionit të ngushtë nuk kanë 

ndonjë ndikim të madh ekonomik gjatë vendosjes së organizatës prodhuese industriale, mirëpo 

dukshëm mund të ndikojnë në zgjedhjen e terrenit ku do të ndërtohen objektet industriale, ose 

pjesët e tyre. 



Faktorët të cilët më së shumti mund të ndikojnë në zgjedhjen e vendit për ndërtimin e 

kapaciteteve janë: 

 

- afërsia e vendbanimeve dhe mundësia e shfrytëzimit të  

   komunaleve ekzistuese, 

 - natyra e tokës, e cila duhet t’u përgjigjet kërkesave të caktuara      ndërtimore 

dhe shkallës së kërkuar të ndërtimit ekonomik, 

 - afërsia e burimeve të energjisë, ujit, avullit etj., 

 - afërsia e vendbanimeve të punëtorëve dhe mundësia e ngritjes së  

               tyre, 

 - mundësia e plotësimit të nevojave jetësore dhe kulturale,  zbavitëse      dhe  sportive 

të punëtorëve dhe afërsia e këtyre objekteve, 

 - afërsia e objekteve (rrjetës) të komunikacionit publik, dhe 

 - mundësia e zgjerimit të kapaciteteve me zhvillimin e ardhshëm      eventual të 

organizatës prodhuese industriale. 

 

 

4.4.0.0. ZGJEDHJA E LLOJIT TË PRODHIMTARISË INDUSTRIALE 

Organizata prodhuese industriale themelohet me qëllim që në te, duke vepruar me vetëdije dhe 

në mënyrë të organizuar me mjetet e punë mbi sendet e punës, të krijohen të mira materiale për 

plotësimin direkt ose indirekt të nevojave të bashkësisë së ngushtë ose të gjerë njerëzore. 

Nga ky definicion del se për të realizuar prodhimtarinë industriale duhet angazhuar këto 

elemente: 

 - punën, si aktivitet psikofiziologjik të njeriut, 

 - mjetet e punës, me të cilat njeriu vepron mbi sendet e punës,   

 - sendet e punës, të cilat njeriu i përdor për punimin e mëtejmë ose 

               për të mira materiale. 

Nga kjo rrjedh se qëllimin e prodhimtarisë industriale mund ta shprehim me funksionin e 

elementeve të angazhuara: 

   y = f(x1, x2, x3 ) 

ku janë: 

 y - sasia e efekteve të prodhuara, 

 x1 - sasia e punës së angazhuar, 

 x2 - sasia e mjeteve të angazhuara për punë, 

 x3 - sasia e sendeve të angazhuara të punës. 

Derisa të mos shumëzohen me çmimet e veta sasitë e elementeve të angazhuara të prodhimtarisë 

janë të pamatshme, si dhe vetë efektet e prodhimtarisë. Prandaj që të mund t’i masim sasitë e 

elementeve të angazhuara si dhe efektet e prodhimtarisë, ato i shumëzojmë si vijon: 

 - x1  c1 - sasinë e punës me të ardhurat e punëtorit, 

 - x2  c2 - sasinë e mjeteve me çmimin e tregut, 

 - x3  c3 - sasinë e sendit të punës me çmimin e tij në treg. 

Me zëvendësimin e këtyre vlerave në ekuacionin e lartë do të kemi: 



   y = f(x1  c1, x2  c2, x3  c3 ) 

si formë të re të funksionit të prodhimtarisë industriale. 

Meqë secili nga elementet e angazhuara  (x1, x2, x3)  është i përbërë si vijon: 

 - nga punët e çdo punëtori (x1,1 deri  x1,n), 

 - nga secili mjet i punës (x2,1 deri  x2,m), 

 - nga secili send i punës (x3,1 deri  x3,k), atëherë funksioni i      prodhimtarisë e merr 

formën: 

   y = f(x1,1  c1,1  deri x1,n  c1,n, x2,1  c2,1  deri x2,m  c2,m, x3,1  c3,1  deri x3,k  c3,k). 

Në këtë ekuacion, në të vërtetë kur të mblidhen të gjitha elementet e angazhuara të shumëzuara 

me çmimet përkatëse, brenda kllapave fitohet lartësia e shpenzimeve të tëra të prodhimtarisë (H). 

Me zëvendësimin e shpenzimeve të tëra në funksionin e prodhimtarisë ai e merr formën 

   y = f(H) 

që paraqet funksionin monetar të prodhimtarisë. 

Për realizimin e qëllimit lidhur me llojin e prodhimtarisë, nga ky ekuacion dalin shumë mundësi, 

prej të cilave dy janë më të rëndësishme: 

 

 - të caktohet efekti i dëshiruar, e atëherë me kombinimin e  

               elementeve të gjendet mënyra më e lehtë e realizimit të 

               prodhimtarisë dhe 

 - të kombinohen elementet ekzistuese dhe të kërkohen mundësitë    prodhuese me të 

cilat përcaktohen efektet. 

 

Kështu për shembull me kombinimin sasior dhe cilësor të elementeve të angazhuara: 

 

 - të punës me ndërrimin e kualifikimeve të punëtorëve (x1,1 deri x1,n)  

               do të kemi efektin e punës: 

   y = g(x1, x2, x3), 

 - të mjeteve me ndërrimin e teknikës së prodhimtarisë (x2,1 deri x2,m) 

               do të kemi efektin e mjeteve: 

   y = h(x1, x2, x3), dhe 

 - të sendeve, me ndërrimin për shembull të paralëndës (x3,1 deri x3,k) 

               do  të kemi efektin e sendit të punës: 

   y = p(x1, x2, x3). 

Nëse këto elemente të angazhuara i shumëzojmë me çmimet, atëherë do të kemi: 

   y = g(H),  y = h(H)  dhe  y = p(H). 

Secili prej këtyre funksioneve do t’i ketë karakteristikat e veta të cilat e veçojnë procesin e 

prodhimtarisë sipas: 

 - llojit të procesit teknologjik, 



 - metodës së zbatuar të punës dhe  

 - tipit organizativ. 

 

Me kombinimin e të gjitha këtyre veçorive duhet kërkuar llojin më optimal të prodhimtarisë, e 

cila do t’i përgjigjet realizimit të prodhimit të dëshiruar ose të prodhimeve të dëshiruara. Prandaj 

studimi i karakteristikave të prodhimtarisë industriale kërkon kujdes të posaçëm. Për këtë arsye 

do t`i përpunojmë veç e veç: 

 - procesin prodhues, 

 - metodat prodhuese dhe  

 - tipet prodhuese, sepse me to edhe përcaktohet lloji i prodhimtarisë 

               industriale. 

 

 

4.4.1.0. PROCESI PRODHUES 

Në organizatat prodhuese industriale procesi prodhues përbëhet nga dy procese të ndërlidhura 

reciprokisht: 

 - procesi material e teknik dhe  

 - procesi social e ekonomik. 

Ndërrimin e proceseve prodhuese e përcjellin edhe mënyrat e klasifikimit të tyre. Në këtë 

periudhë të zhvillimit të tyre ato mund të ndahen sipas: 

 - formave kryesore, 

 - rrjedhës kohore, 

 - veprimtarisë afariste të organizatës prodhuese, 

 - veçorive teknologjike, 

 - mjeteve të përdorura të prodhimtarisë. 

Nga nyjëzimi i tillë i proceseve prodhuese rrjedhin tri forma kryesore të proceseve prodhuese: 

 - procesi i fitimit (përfitimit), 

 - procesi i rikrijimit (riprodhimit), dhe 

 - procesi i riformimit (ripunimit). 

 

 

4.4.2.0. PROCESI TEKNOLOGJIK 

Procesi prodhues përbëhet nga proceset teknologjike. Prandaj procesi i prodhimtarisë me 

proceset teknologjike, si pjesë të procesit të tërësishëm prodhues bën ndërrimin e sendit të punës 

(pamjen e jashtme, dukjen, dimensionet, vetitë, gjendjen agregate, përbërjen molekulare, etj.). 

Çdo proces i prodhimtarisë karakterizohet me proceset e veta teknologjike. 

Dallojmë 

 - proceset e thjeshta dhe  

 - proceset e përbëra teknologjike. 

Proceset e thjeshta teknologjike. Këto procese teknologjike dallohen me ecjen e njëpasnjëshme 

punuese. 



Proceset e thjeshta teknologjike i hasim te industria kimike, te ajo tekstile, ushqimore, 

përpunuese të naftës, pastaj hasim në metalurgji, etj. 

Proceset e përbëra teknologjike. Këto procese teknologjike janë të përbëra nga shumë pjesë të 

njëpasnjëshme të proceseve prodhuese, për krijimin e pjesëve të ndryshme të ndonjë prodhimi 

përfundimtar ose të ndonjë pjese të përbërë të ndonjë prodhimi përfundimtar. Këto pjesë të 

procesit teknologjik nuk janë të ndërlidhura me nevojën e përcjelljes së njëpasnjëshme të ecjeve 

prodhuese. Kështu secila pjesë prodhohet me ritmin e vetë prodhues, por të harmonizuar me 

efektin përfundimtar të procesit të përbërë teknologjik. 

Proceset e përbëra teknologjike përdoren në makineri, anijendërtimtari, elektroindustri, në 

industrinë e automjeteve dhe të motorëve, në industrinë e drurit dhe të konfeksionit, në ndërtimin 

e fluturakeve, etj. 

Lidhur me kontinuitetin e prodhimtarisë ekzistojnë dy mundësi për zhvillimin e proceseve të 

përbëra teknologjike: 

 - prodhimtaria me metoda të specializuara dhe  

 - prodhimtaria me prodhime të specializuara. 

 

 

4.4.3.0. METODAT PRODHUESE 

Sipas formës organizative të mjeteve të prodhimtarisë dhe të vetë prodhimtarisë, me qëllim që të 

plotësohen kushtet themelore për punë ekonomike dhe rentabile dallojmë metodat prodhuese që 

vijojnë: 

 - prodhimtaria veçore (veç e veç), 

 - prodhimtaria serike dhe  

 - prodhimtaria masive. 

Në zgjedhjen e metodës prodhuese ndikojnë këta faktorë: 

 - veprimtaria e organizatës prodhuese, 

 - kushtet e tregut, 

 - kapaciteti i mjeteve prodhuese, 

 - aftësia financiare dhe 

 - cilësia e kuadrove. 

 

 

4.4.4.0. TIPET PRODHUESE 

Në bazë të metodave prodhuese janë krijuar tipe të ndryshme prodhuese. Kështu në 

prodhimtarinë bashkëkohore dallojmë këto cipe të prodhimtarisë, përkatësisht tipe prodhuese: 

 - veçorë, 

 - serikë, 

 - masivë dhe  

 - vargorë. 

 

4.4.4.1. Prodhimtaria veçore 



Prodhimtaria veçore karaterizohet me metodën më joracionale prodhuese për shkaqe vijuese: 

 -shpenzimet përgatitore janë relativisht më të larta, 

 - dokumentacioni teknik përgatitet vështirë dhe është e shtrenjtë, 

 - procesi prodhues është i copëtuar dhe vështir kontrollohet, 

 - vendet e punës nuk janë të specializuara, prandaj duhet të jenë të    pajisura me vegla 

më të llojllojshme dhe me punëtorë më të      kualifikuar, 

 - mjetet e punës (makinat, veglat, etj.) janë universale me  

               shfrytëzimin e kufizuar të kapacitetit, 

 - grumbullitë e materialit dhe të gjysëmprodhimeve janë të shumta  

               dhe vështirë kontrollohen, 

 - ecja e sendit të punës është më e gjatë dhe mjaft shpesh endëse, për    shkak të 

pozitës reciproke të vendeve të punës, të makinave e të    punëtorive, etj. 

 

4.4.4.2. Prodhimtaria serike 

Ky tip prodhues karakterizohet me mundësinë që në një cikël prodhues mund të punohet një 

numër i madhë punimesh të gatshme ose pjesët e tyre njëkohësisht, duke filluar me prodhimin e 

parë dhe duke përfunduar me prodhimin e fundit nga seria, me çka edhe mbyllet cikli i 

prodhimtarisë. 

Caktimi i serisë optimale. Prodhimtaria serike është më racionale se sa prodhimtaria veçore. 

Mirëpo ekzistojnë seri me madhësi të ndryshme. Madhësia e serisë mund të kufizohet me 

zgjatjen e procesit prodhues si dhe me kushtet e përcaktuara me programin prodhues, në 

pikëpamje të afateve për dërgimin e prodhimeve të gatshme. 

Gjatë caktimit të madhësisë së serisë duhet pasur pasaçërisht kujdes për sjelljen e shpenzimeve të 

karakterit përgatitor-përfundimtar dhe shpenzimeve të mjeteve qarkulluese. Këto shpenzime, 

sipas natyrës së tyre, kanë tendenca të kundërta: 

 

 -   shpenzimet me karakter përgatitor-përfundimtar zvogëlohen me 

                   rritjen e serisë, sepse masa e njëjtë ndahet me numër gjithnjë më 

                   të madh të prodhimeve, 

- shpenzimet qarkulluese rriten me rritjen e serisë, sepse me rritjen e shpenzimeve këtu 

bëhet angazhimi gjithnjë e më i madh i mjeteve, si dhe zgjatja e procesit, përkatësisht 

ciklit prodhues. 

Për çdo lloj prodhimi duhet të gjendet ajo madhësi e serisë për të cilën shuma e këtyre 

shpenzimeve për njësi të prodhimtarisë do të jetë minimale. Seria me madhësi të tillë quhet seria 

optimale. 

Shpenzimet përgatitore-përfundimtare janë të përhershme, prandaj të shndërruara për njësi të 

prodhimtarisë marrin formën e hiperbolës, e nëse prodhimtaria matet me copë, të shndërruara për 

një copë të prodhimtarisë janë: 

   t
s

x1  , 

 

këtu janë: s [€.] - shpenzimet e përhershme, 

     x [copë/seri] - madhësia e serisë. 



Shpenzimet e ndryshme (shpenzimet e mjeteve qërkulluese pa materialin direkt dhe pa fuqinë 

punonjëse) janë: 

   to = a.x, 

 a (€./copë) - shpenzimet e mjeteve qarkulluese për njësi të                 

prodhimtarisë, 

 x [copë/seri] - madhësia e serisë. 

Në këtë llogari nuk marrin pjesë shpenzimet e njëshme për materialin direkt dhe shpenzimet e 

njëshme të fuqisë punonjëse, meqë madhësia e tyre nuk varet prej numrit të prodhimeve, 

përkatësisht nga seria e prodhimtarisë:  

 h md [€./copë] - shpenzimet e njëshme të materialit direkt, 

 h fd  [€../copë] - shpenzimet e njëshme të fuqisë punonjëse direkte. 

Duke mbledhur shpenzimet e njëshme përgatitore-përfundimtare dhe shpenzimet e njëshme të 

ndryshueshme kemi: 

  y = ti + to,  përkatësisht me zëvendësimin adekuate kemi: 

   xa
x

s
y   ; 

ku y paraqet shpenzimet e përgjithshme të njëshme, të cilat varen nga madhësia e serisë. 

Me derivimin e funksionit të lartë sipas x dhe me krahasimin e funksionit të tillë me 0 kemi: 

   ,0
2


x

s
a

dx

dy
  prej nga kemi: 

   
a

s
x   

Nga fig.6. kemi: 

   s OA AM  , dhe a
AM

OA
  

Me zëvendësimin e s me OA AM  dhe të a me 
AM

OA
 në relacionin e majtë kemi: 

   ,OA

OA

AM

AMOA
x 


  

 

ku OA paraqet minimumin e shpenzimeve për njësi të prodhimtarisë dhe gjendet në prerjen e 

lakoreve, të cilat shprehin ecurinë e shpenzimeve të përhershme dhe të ndryshueshme të 

prodhimtarisë (fig. 15), përkatësisht madhësia x=n paraqet madhësinë e serisë optimale. 
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 Fig.15. 

     

Ekzistojnë edhe format e tjera kryesisht empirike për llogaritjen orientabile të serisë optimale. 

Prandaj për caktimin sa më të saktë të madhësisë optimale të serisë duhet të merren parasysh të 

gjitha karakteristikat ekonomike dhe teorike për çdo lloj prodhimi konkret. Në praktikë rezultate 

të mira japin edhe metodat grafike. Në figurën 15 është paraqitur metoda grafike për caktimin e 

serisë optimale. 

Nëse kemi: n [copë/seri]-prodhime të serisë optimale, 

h1 [€/copë]-shpenzime të njëshme të pavarura nga madhësia e  serisë, 

h2 [€/copë]-shpenzimet e njëshme të cilat rriten me madhësinë e serisë, dhe 

h3 [€/copë]-shpenzimet e njëshme të cilat zvogëlohen me shtimin e serisë, 

                   atëherë çmimi real i njëshëm i kushtimit paraqitet grafikisht  

                   si në figurën 15..  me h [€/copë]. 

Madhësia h fitohet me mbledhjen e madhësive h1, h2, dhe h3; sepse për çdo interval kemi: 

 

 h = h1 + h2 + h3,  gjë që mund të shihet edhe nga figura 6. 

Mirëpo për zgjedhjen e serisë optimale nuk mjafton të merren parasysh vetëm shpenzimet e 

cekura, por duhet të mirren parasysh edhe faktorët vijues, siç janë: 

 - vëllimi i prodhimtarisë i paraparë me plan, 

 - afatet e caktuara me plan për dërgimin e prodhimeve, 

 - metoda prodhuese dhe montuese, 

 - kapaciteti i hapësirës prodhuese dhe montuese, 

 - madhësia e sipërfaqeve prodhuese dhe deponuese, 

 - rrjedhshmëria e linjës prodhuese me madhësinë e sipërfaqeve të    vendeve të punës, 

 - madhësia dhe vëllimi i prodhimeve dhe i prodhimtarisë së pakryer,    etj.     

Nga kjo që u tha më lartë rrjedh se për çdo lloj prodhimi duhet të gjendet seria optimale, duke i 

marrë parasysh të gjitha karakteristikat ekonomike e teknike të prodhimtarisë përkatëse. 

Shpenzimet konstante 



Nga figura 15 rrjedh se vlerës minimale të h në abcisë i përgjigjet seria optimale, shënuar me nopt 

[copë/seri]. 

Në literaturën profesionale hasen edhe shumë formula të tjera për llogaritjen e madhëisë të serisë 

optimale. Prej tyre më së shpeshti hasen formula e  
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këtu janë: X0[copë/seri] - numri optimal i prodhimeve në seri, 

    Vj [copë/vit] - numri i nevojshëm i prodhimeve për një vit, 

                Kr [€/copë] ose [€/seri] - ose me ndonjë njësi tjetër paraqet                   

  shpenzimet përgatitore, 

    Ks [€copë] - shpenzimet e njëshme të cilat paraqesin çmimin e                 

njëshëm të kushtimit të prodhimtarisë, 

    z [%] - kamatat vjetore për mjetet e angazhuara. 

 

4.4.4.3. Prodhimtaria masive 

Me këtë tip prodhues prodhohen në mënyrë masive prodhime të gatshme ose pjesët e tyre. 

Prodhimtaria masive shquhet me përgatitjen e mirë të prodhimtarisë që në fillim të ngritjes së 

stabilimenteve, prandaj shpenzimet e përgatitjes kalkulohen me amortizimin e mjeteve 

themelore.  

Te ky tip i prodhimtarisë vendet e punës janë të grupuara sipas rrjedhës së procesit teknologjik, e 

kjo ndihmon racionalizimin e ecjes së materialit. Zgjatja e cikleve prodhuese është e caktuar me 

kohën teknologjike të nevojshme që materiali t’i kalojë të gjitha fazat e prodhimit.  

Në këtë tip prodhues mund të angazhohen e me sukses të zbatohen të gjitha të mbërrimet teknike 

e teknologjike si dhe fazat e mekanizimit, automatizimit e të robotizimit. Sepse investimet sado 

të mëdha që të jenë meqë ndahen në numër shumë të madh prodhimesh, llogaritur për njësi të 

prodhimtarisë, janë të ulëta. 

Tipi prodhues masiv mund të kombinohet me tipin prodhues serik. Në këtë rast operacionet e 

ndryshme prodhuese janë të varura më shumë njëra prej tjetrës se sa te prodhimtaria e thjeshtë 

masive. 

 

4.4.4.4. Prodhimtaria vargore 

Te të gjitha tipet e përmendura prodhuese, e posaçërisht te prodhimtaria serike dhe masive 

shfrytëzohet organizimi i procesit prodhues sipas sistemit vargor. Karakteristika themelore e këtij 

tipi prodhues është kontinuiteti i procesit krijues prej fillimit  e deri në fund të ciklit prodhues.  

Operacionet prodhuese janë të caktuara si në kohë ashtu edhe në hapësirë.  

Takti i punës, koha e qëndrimit të prodhimit në një vend të punës, është caktuar gjatë përgatitjes 

së punës. Nga aspekti teknologjik, tipi prodhues vargor është identik me tipin prodhues serik. 

Përparësitë e tipit prodhues vargor janë: 

 



 - rrjedhshmëria e madhe e materialit, përkatësisht shfrytëzimi më i  

               mirë i kohës së punës të njerëzve e të makinave, 

 - mundësia pë vendosjen e makinave njëpasnjëshëm sipas rrjedhjes  

               së procesit prodhues dhe për përdorimin e makinave të  

               specializuara, universale ose të kombinuara, 

 - ndarja e lehtësuar e punës, 

 - bartja kontinuele e sendit të punës gjatë tërë procesit të punimit, me    mundësinë e 

rregullimit të shpejtësisë së ecjes, 

 - kontrolli i lehtë i fazave të punës, etj. 

 

Me tipet prodhuese është e lidhur ngushtë radhitja e makinave dhe e mjeteve prodhuese. 

 

 

4.5.0.0. RADHITJA E MJETEVE PRODHUESE 

Sipas parimit themelor të racionalizimit të procesit prodhues sendi i punës gjatë veprimit të 

mjeteve prodhuese duhet të udhëtojë në një kahe pa kthime dhe gërshetime të endjes. Në këtë 

mënyrë duhet të sigurohet që kjo rrugë të jetë sa më e shkurtër. Nga kjo rrjedh që më ideale do të 

ishte endja nëpër vijën drejtvizore. Kuptohet kjo duhet të zbatohet me eliminimin e njëkohshme 

të distancave në kohë dhe në hapësirë. Për t’i plotësuar këto kërkesa duhet të përputhen disa 

faktorë të prodhimtarisë, siç janë: 

 - vëllimi i prodhimtarisë i të gjitha llojeve të prodhimeve, 

 - organizimi i procesit prodhues dhe i kontrollit teknik, 

 - njëshmëria e procesit prodhues, 

 - sasia e mjeteve dhe e makinave me numër të nevojshëm punëtorësh    me 

specializime të caktuara, 

 - sipërfaqet e nevojshme prodhuese, 

 - kërkesat për mbrojtjen higjiene e teknike, etj. 

Format klasike për radhitjen e makinave janë: 

 - radhitja linjore, 

 - radhitja grupore dhe  

 - radhitja e kombinuar. 

Se cila prej këtyre formave të radhitjes së makinave do të jetë më e përshtatshme në rastin 

konkret varet prej definimit preciz të programit prodhues dhe prej metodave të përpunuara 

hollësisht të procesit prodhues. Prandaj për gjetjen e radhitjes optimale të makinave dhe të 

mjeteve të tjera prodhuese domosdo duhet: 

 - të definohet në mënyrë precize programi prodhues dhe  

 - të përpunohen hollësisht metodat teknologjike. 

Karakteristikat themelore të mënyrave të cekura për radhitjen e makinave duhet të studiohen veç 

e veç. 

 

 

4.5.1.0. RADHITJA LINJORE 

 



Kjo mënyrë e radhitjes së mjeteve të prodhimtarisë (stabilimenteve, makinave, etj) është e 

përfaqësuar shumë te prodhimtaria bashkëkohore vargore. Veçoritë e saja ndikojnë në: 

 

 - mjetet e punës, 

 - përgatitjet e prodhimtarisë, 

 - rrjedhën e prodhimtarisë, 

 - angazhimin e mjeteve, 

 - vëllimin e prodhimtarisë, 

 - kushtet ekonomike e komerciale dhe teknike e ekonomike të  

               afarizmit të  organizatës të punës së bashkuar. 

 

Mjetet e punës (për shembull: makinat) janë të radhitura sipas rrjedhës së operacioneve punuese, 

kështu që sendi i punës ec gradualisht prej mjeti të punës deri te mjeti tjetër në një kahe (fig. 16). 

Nëse radhitja linjore e mjeteve të prodhimtarisë është në shërbim të prodhimtarisë masive, 

atëherë karakteristikat e saja janë identike me ato të tipit prodhues vargor: 

 

 - nevojiten investime të mëdha në mjetet themelore, sepse një mjet i  

    punës (për sh.: makina ose mjeti tjetër i punës) lajmërohet aq herë 

              sa herë përsëritet operacioni i punës, 

 - mjetet e punës (makinat, veglat, etj.) janë kryesisht speciale e jo     universale, 

     - transporti i brendshëm zhvillohet me mjete speciale transportuese,  

             - nevojiten metoda, sisteme, dhe instrumente speciale kontrolluese, 

    - arrihet racionalizimi i madh për shkak të zvogëlimit të hapësirave  

               të dëmshme dhe të evitimit të depove nëpër punëtori, 

 

 

 

 

         

      

Fig. 16. 

  

- shkalla më e lartë e  përpunimit të metodave krijuese me: 

 - përgatitjen e vendit të punës, e cila bëhet cetëm njëherë, kurse              shpenzimet e 

saj ndahen në prodhime dhe pjesët e tyre sa zgjatë    linja, 

 - operacionet teknologjike rëndom të zbërthyera në nën operacione    ekzekutuese 

dhe kontrolluese, 

 - shkallën e lartë të mekanizimit, të automatizimit dhe të robotizimit, 

 - standardizimin e sendeve të punës dhe të materialeve si kusht për    fillimin dhe 

zhvillimin e papenguar të rrjedhës së prodhimtarisë, 

 - caktimin e normave dhe të normativave dhe kalkulimin e të              ardhurave  

personale shumë të thjeshtuara, pastaj: 

 - rrjedhat e sendeve të punës janë të njënjëshme gjatë tër fazave të    punës  

 - kapacitetet janë të harmonizuara në të gjitha fazat, 

 - precizitet të madh të mjeteve të mekanizuara të punës, 

             - lidhshmëria e madhe e vendeve të punës, me çka  
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   evitohen mospajtimet në mes të ekzekutuesve të vendeve të punës, 

               disiplina e punës është më e madhe, shpejtësia e prodhimtarisë  

   rregullohet dhe kontrollohet gjatë tërë linjës prej një vendi, 

 - prishja vetëm e njërës makinë, ose mjeti tjetër në linjën e punës    shkakton ndaljen e 

tërë linjës, e kjo shkakton humbje të mëdha  

   në kohë, gjë që ndikon në rritjen e madhe të çmimit të kushtimit, 

 - mjetet e angazhuara për një punëtor janë të mëdha, por kjo ndikon    nëpërmes 

mjeteve të mëdha themelore në: 

 - shkurtimin e ciklit punues, 

 - evitimin gati të plotë të depove ndërfazore,   

 - zvoglimin e bartjes së sendeve të punës gjë që ndikon shumë në        uljen e 

shpenzimeve të transportit të brendshëm; 

 - tipi prodhues racional vargor kërkon vëllimin e madh të       prodhimtarisë, 

 - duhet të ekzistojë numri i caktuar i punëtorëve specialistë në në     rezervë, që të mund 

të zëvendësojnë në rast nevoje numrin e               punëtorëve që mungon, ose nuk mund të 

punojë, 

 - duhet të ekzistojë numri i caktuar i makinave në rezervë që të              

zëvendësohen makinat e prishura, 

 - të gjitha kalkulimet janë të thjeshta për shkak të prodhimtarisë së           thjeshtuar, 

 - nevojiten punëtor me kualifikime të ultë, por me specializime të  

               larta, që relativisht  përgatiten lehtë, 

 - tipi prodhues është i ngurtë-riorjentimi i prodhimtarisë së caktuar  

               ose   mund të bëhet pak ose nuk mund të bëhet fare, 

 - sigurimi i tregut i paralëndëve dhe i prodhimeve të gatshme. 

 

 

4.5.2.0. RADHITJA GRUPORE E MJETEVE TË PUNËS 

Radhitja grupore e makinave dhe e mjeteve të tjera prodhuese përdoret më së shpeshti te të 

ashtuquajtura prodhimtari grupore. Makinat janë të radhitura sipas grupeve të posaçme 

funksionale, përkatësisht sipas karakteristikave të tyre teknike e teknologjike. Gjatë 

prodhimtarisë grupore, ku makinat dhe mjetet e tjera prodhuese janë të radhitura sipas 

karakteristikave teknologjike, ecja e sendit të punës nuk i nënshtrohet në masë të duhur parimeve 

të racionalizimit-lajmërohet ecja kthyese e sendit të punës, gjë që mund të shihet në figurën 17.  

 

Përparësitë e radhitjes grupore janë: 

 

 - shkurtimi i rrugëve transportuese, shpejtimi i proceseve prodhuese,    zvogëlimi i 

cirkulimit të mjeteve qarkulluese, zvogëlimi i 

               cirkullimit të prodhimtarisë së pakryer, 

 - prodhimet janë të tipizuara, kurse punëtorët janë të specializuar për    punë me 

makinat dhe mjetet e caktuara prodhuese, 

 - procesit prodhues i bëhet vështrimi leht, për shkak të punimit sipas    grupeve 

funksionale, kontrolli është i lehtë, më mirë planifikohen  

               dhe përcillen terminët, 

- shpenzimet e përgatitjes janë të ultë, etj. 

-  



Të metat e radhitjes grupore janë: 

 

 - nevoja për hapësirën punuese shtohet me shtimin e numrit të      mevojshëm 

të makinave e të mjeteve të tjera punuese, 

 - hapësira punuese nuk i nënshtrohet parimeve themelore të      

racionalizimit, sepse vetë radhitja e makinave i zgjat rrugët       transportuese dhe shton 

nevojën për hapësira deponuese në mes    grupeve të makinave me karakteristika të 

ndryshme teknologjike, 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 17. Radhitja grupore e makinave. 

 

- me zvogëlimin e prodhimtarisë duhet të reduktohen vendet e punës 

               e kjo është e lidhur ngushtë edhe me reduktimin e numrit të  

               nevojshëm të mjeteve prodhuese nëpër grupet funksionale, 

 - për të gjitha operacionet punuese nuk mund të formohen grupet    funksionale të 

mjeteve prodhuese, prandaj sendi i punës për disa    operacione punuese duhet të endet prej një 

grupi në grupin tjetër    funksional, e të tjera. 

 

 

 

4.5.3.0. RADHITJA E KOMBINUAR E MJETEVE TË PUNËS 

Radhitja e kombinuar e makinave dhe e mjeteve të tjera prodhuese paraqet kombinimin në mes 

radhitjes linjore dhe radhitjes grupore. Ky kombinim mund të zbatohet çdo herë kur atë e lejon 

procesi teknologjik. Kjo mënyrë e radhitjes së makinave mundëson më shumë se dy mënyrat e 

para racionalizimin e prodhimtarisë, gati në të gjitha kushtet teknike e ekonomike dhe 

ekonomike e komerciale. 

Proceset teknologjike duhet të zgjedhen ashtu që disa operacione të mund të kryhen në makinat 

dhe veglat e radhitura linjikisht e disa në ato të radhitura, sipas funksioneve të tyre. Kështu për 

shembull nëse punohet ndonjë prodhim i komplikuar me shumë pjesë të standardizuara, atëherë 

pjesët e tilla mund të prodhohen në makinat e radhitura linjikisht, kurse disa pjesë të tjera në 

makinat e radhitura funksionalisht. Vendosja e këtyre makinave dhe të veglave mund të bëhet 

nëpër punëtori të specializuara, gjë që lehtëson organizimin e prodhimtarisë, figura 18. 

 a 
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Fig. 18. Radhitja e kombinuar e makinave. 

 

Radhitja e kombinuar e makinave nuk duhet të bëhet pa studim të hollësishëm të procesit 

prodhues. Megjithatë ekzistojnë disa mënyra të radhitjes së kombinuar të makinave të cilat japin 

mundësi pak më të madhe universale për përdorimin e tyre për nevojat e ndryshme teknologjike. 

Njëra prej metodave më të shpeshta për radhitjen e kombinuar të makinave për qëllime të tilla 

është metoda e trekëndëshit, figura 19, 20, 21 dhe 22. Principi i radhitjes së kombinuar sipas 

metodës së trekëndëshit është si vijon: 

 

Për dy operacione punuese: makinat vendosen linjikisht si në figurën 19, ku  sendi i punës,  pas 

kryerjes së operacionit punues  në makinën a kalon e deponohet te makina b   për operacionin e 

dytë punues,  

 

Për tri operacione punuese: makinat vendosen në këndet e trekëndëshit  brinjënjëshëm si në 

figurën 20, sepse në këtë mënyrë sendi i punuar në cilëndo prej makinave pa  vështirësi të 

posaçme mund t’i jepet operuesit te  makina tjetër, 

 

Për katër operacione punuese:duke nderuar principin e radhitjes në trekëndësh, makina e katërt 

mund të vendoset në njërën nga pozitat e cekura në figurën 21, prej nga shihet se  pa vështirësi 

makina e katërt mund të komunikoj vetëm me dy makinat, kurse për komunikim me makinën e 

tretë nevojitet angazhim i ri transportues, pra duhet të zbatohet zgjidhja e re transportuese. 

 

Për pesë e më shumë operacione punuese radhitja e makinave duhet të bëhet si   në figurën 22, 

do të thotë se makinat    duhet të vendosen sipas metodës së  trekëndëshit në pikat prerëse të  

rrjetit trekëndësh 

                                              

 

 

 

Fig.19.- Radhitja linjore  

              e makinave 
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 Fig.20.Radhitja e makinave                 Fig.21. Radhitja  e makinave 

                         sipas sistemit të                                    sipas sistemit të  

                         trekëndsheve.                                   trekëndsheve. 

Radhitja e makinës sipas metodës së trekëndëshit është e përshtatshme si për prodhimtarinë 

veçore, ashtu edhe për prodhimtarinë me seri të vogla .  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Fig. 22. Radhitja e makinave sipas sistemit të trekëndësheve. 

 

 

 

5.0.0.0. KAPACITETI I SISTEMIT ORGANIZATIV PRODHUES 

 

5.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Që organizata prodhuese industriale të mund të prodhojë duhet të disponojë me stabilimentet e 

caktuara ndërtimore dhe makinike e elektroteknike. Këto stabilimente mund të jenë ekzistuese, të 

instaluara dhe të painstaluara. 

Stabilimentet ekzistuese janë ato të cilat llogariten si inventar i organizatës prodhuese, pa marrë 

parasysh rregullshmërinë dhe shkallën e aftësimit në rastin e hulumtimit. 

Stabilimentet e instaluara janë ato të cilat janë dorëzuar eksploatimit, pa marrë parasysh a 

punojnë apo nuk punojnë. 

Stabilimentet e painstaluara janë ato të cilat nuk gjenden në eksploatim, kurse këto mund të 

gjenden në depo ose gjetiu (të porositura). 

Fjala kapacitet është me prejardhje latine dhe rrjedh prej fjalës “capacitas” që do të thotë 

aftësi, mundësi që të pranojë diçka në vete. 

Aftësia e ndonjë mjeti për punë që brenda kohës së caktuar (t) të prodhojë sasinë e caktuar të 

ndonjë prodhimi, përkatësisht sasinë e caktuar të efekteve (Q) e emërtojmë kapacitet (K) të atij 

mjeti, dhe shënojmë: 

   K
Q

t
 , 



këtu janë: 

   K - kapaciteti, 

   Q - sasia e efekteve dhe 

   t  - periudha kohore brenda të së cilës është arritur sasia Q e  

                    efekteve. 

Përveç sasisë së prodhimeve, përkatësisht të efekteve, duhet dalluar edhe cilësinë e tyre. Kjo do 

të thotë  se, përveç kapacitetit sasior ekziston edhe kapaciteti cilësor.  Për këtë shkak caktimi i 

kapacitetit optimal është detyrë e rëndë, por edhe e domosdoshme. Sepse madhësia e tepërt e 

kapaciteteve për prodhimtarinë sipas planit dhe programit të definuar prodhues, mund të jepë 

kapacitete të lira, ndërsa kapacitetet e pamjaftueshme e bëjnë të pamundshëm realizimin i sasisë 

së nevojshme të prodhimtarisë, për t`i përmbushur me sukses kushtet e afarizmit.   

Veprimet e menaxhimit të kapaciteti në ndërmarrjet prodhuese  industriale janë 

 Planifikimi, 

 Organizimi, 

 Kuadrimi, 

Ekzekutimi dhe 

Kontrolli i kapaciteteve. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.0.0. CAKTIMI  I  KAPACITETIT TË SISTEMIT ORGANIZATIV 

              PRODHUES 

Në këtë rast caktimi i kapacitetit ka të bëjë me gjetjen e aftësisë së organizatës prodhuese 

industriale që të prodhojë të mirat e parapara materiale. Në të vërtetë kjo ka të bëjë me aftësimin 

e njerëzve, caktimin e mjeteve dhe organizimin e tyre që brenda periudhës së caktuar të mund të 

prodhohen të mirat materiale të cilat i dëshiron tregu në mënyrë sa më racionale. Në këtë mënyrë 

sikur të veprohej, atëherë do të duhej të caktohet kapaciteti njerëzor dhe pasuror i organizatës 

prodhuese industriale. Mirëpo për temë të shqyrtimeve tona kemi kapacitetin teknik të 

organizatës prodhuese. 

Prandaj që të mund të caktohet kapaciteti duhet të caktohen edhe kushtet brenda të cilave 

kapaciteti mund të realizohet. Kushtet, përkatësisht faktorët kryesorë, të cilat duhet të merren 

parasysh janë: 

 - sasia e caktuar e prodhimeve, përkatësisht e efekteve dhe lloji i           efekteve dhe 

cilësia e prodhimeve, 

 - sendet e punës, repromateriali, përkatësisht paralënda e caktuar, 

 - njësitë për matjen e efekteve dhe të sendeve të punës, 

 - fuqia e nevojshme  punuese, 

 - periudha e caktuar kohore, 

 - koha e punës dhe numri i ndërrimeve, 

 - mjetet e zbatuara teknike dhe metodat teknologjike, 

 - shfrytëzimi i plotë i mjeteve të instaluara dhe i hapësirave punuese    dhe  



 - zbatimi i shkallës më të lartë të racionalizimit të punës e të  

               mjeteve. 

Duke i pasur parasysh faktorët e përmendur të caktimit të kapacitetit dallojmë: 

 - kapacitetin ideal, 

 - kapacitetin e montuar dhe  

 - kapacitetin punues e 

 - kapacitetin optimal. 

  

5.2.1.0. KAPACITETI IDEAL 

Nëse faktorët, përkatësisht kushtet e përmendura nuk ndryshojnë, atëherë nuk ndryshon as 

kapaciteti i caktuar brenda atyre kushteve, mirëpo nëse ndryshon cilido prej kushteve atëherë do 

të ndryshojë edhe kapaciteti. Këtu kapaciteti paraqet mundësinë teknike të efektit më të madh, pa 

marrë parasysh shpenzimet. 

Kapaciteti ideal paraqet prodhimtarinë e paramenduar në kushtet ideale të punës me shfrytëzimin 

teorik maksimal të vendeve të punës. 

 

5.2.2.0. KAPACITETI I MONTUAR 

Kapaciteti i montuar, ose kapaciteti i instaluar paraqet kapacitetin maksimal, të stabilimenteve 

dhe të vendeve të vendosura për prodhimtari të caktuar. Këtu ngushtica e prodhimtarisë mund të 

jetë në cilëndo makinë, në cilindo stabiliment ose vend të punës ose njësi punuese. Kapaciteti i 

montuar njëkohësisht paraqet mundësinë teknike teorike të faktorëve të prodhimtarisë.  

Kapaciteti teorik, ose i montuar i mjeteve të prodhimtarisë është: 

Km =/(viti)  (dita)/ = 365  24 =  8 760 [orë/vit] 

 

këtu janë:  Km[orë/vit] - kapaciteti i montuar me shfrytëzim: në tri 

                  ndërrime 8 760 [orë/vit], në dy ndërrime 5 840  [orë/vit] dhe  

                  në një ndërrim 2 920 [orë/vit],  

 - (viti) - 365 ditët e vitit dhe 

 -  (dita) - me 24 orë të mundshme për shfrytëzimin e kapaciteteve të montuara (tri 

ndërrime) ose me  shfrytëzimin e ndonjë orar tjetër ditor të punës (dy  ose  një ndërrim).     

 

5.2.3.0. KAPACITETI  PUNUES 

Kapaciteti punues, ose kapaciteti real paraqet shfrytëzimin e mundshëm real të kapacitetit të 

instaluar, sipas normave të parapara për tipin e caktuar punues, përkatësisht për llojin e caktuar të 

prodhimtarisë. Kapaciteti i tillë është baraz me kapacitetin e montuar të zvogëluar për ndërprerjet 

e domosdoshme, siç janë: 

 

- zëvendësimi i ndërrimeve (koha e nevojshme që punën e  

                punëtorëve të një ndërrimi të vazhdojnë punëtorët e ndërrimit 

               tjetër), 

 - mirëmbajtja preventive (koha e nevojshme për ndërrimin e pjesëve  

               të parapara për ndërrim me plan), 



 - evitimi i prishjeve (koha e humbur gjatë rregullimit të makinave,    stabilimenteve ose të 

pjesëve të tyre të prishura ose të nevojshme 

               për zëvendësimin e mjeteve të prishura ose të dëmtuara të procesit    prodhues), 

 - ngushtica e prodhimtarisë (koha që humbet duke pritur që sendi,    ose sendet e punës ta 

kalojnë makinën, stabilimentin ose vendin e    punës ose njësinë e paharmonizuar të procesit 

prodhues), etj. 

Në bazë të kësaj që u tha më lartë lidhur me kapacitetin punues, mund të shkruhet: 

   Kp = Km - tn [orë/vit]. 

ku janë: 

 Kp [orë/vit]  - kapaciteti punues i stabilimenteve, i makinave,             

përkatësisht i mjeteve prodhuese, 

 Km [orë/vit] - kapaciteti montues i mjeteve prodhuese, 

 tn [orë/sit]    - koha e ndërprerjeve të punës gjatë vitit të shqyrtimit. 

Vetvetiu kuptohet se gjithmonë Kp < Km. Në varësi nga numri i ndërrimeve Kp merr vlerat: 

 Kp1 [orë/vit] - për punë në një ndërrim, 

 Kp2 [orë/vit] - për punë në dy ndërrime dhe  

 Kp3 [orë/vit]- për punë në tri ndërrime, kurse prej këtu kemi:  

                           

Kp1 < Kp2 < Kp3. 

 

 

 

 

5.2.4.0. KAPACITETI OPTIMAL 

Kapaciteti optimal duhet të shikohet nga dy aspekte: teknik dhe ekonomik. Kur kapaciteti 

optimal shikohet si kategori teknike, atëherë ai paraqet shfrytëzimin optimal të kapacitetit ideal, 

teorik, teknik i cili i përgjigjet koeficientit më të përshtatshëm të veprimit teknik. Kurse nëse 

kapaciteti optimal shfrytëzohet nga aspekti ekonomik, atëherë ai paraqet shkallën e shfrytëzimit 

të kapacitetit kur realizohen rezultatet më të mira financiare (Fig.14), kur dallimi në mes të 

hyrave dhe të dalurave të organizatës prodhuese është më i madh. Mirëpo edhe atëherë kur 

kapaciteti optimal shikohet nga aspekti teknik, në të vërtetë shikohet llogaria ekonomike. Sepse 

një mjet prodhues mund të ngarkohet mbi optimalen pa dëm për një kohë të shkurtë, kurse ndër 

optimalen për një kohë më të gjatë. Në rastin e parë shkalla e shfrytëzimit ndikon negativisht në 

qëndrueshmërinë e mjetit teknik, kurse në rastin e dytë mjeti teknik nuk  e ka shkallën e mirë të 

shfrytëzimit. Pra në të dy rastet në analiza kyçet llogaria ekonomike. Në disa raste llogaria 

ekonomike tregon që më mirë është ndonjë mjet prodhuese të ngarkohet shumë e të prodhohen 

prodhimet interesante për treg brenda afatit të caktuar, ndërsa në disa raste prapë llogaria 

ekonomike mund të tregojë se më mirë është që ndonjë mjet prodhues të mos shfrytëzohet 

shumë, kur shpenzimet do të jenë të larta për efektin e arritur, mirëpo afati i qëndrimit të mjeteve 

do të jetë i gjatë. 

Organizata prodhuese duhet të mundësojë shfrytëzimin optimal të kapacitetit. Në shkallën e 

shfrytëzimit të kapacitetit ndikojnë: 

 - numri i ndërrimeve punuese, 



 - karakteristikat teknike të mjeteve të punës, 

 - struktura kualifikuese e fuqisë punonjëse, 

 - kushtet e furnizimit, 

 - ekzistimi i ngushticës së prodhimtarisë dhe  

 - organizimi i përgjithshëm shkencor i prodhimtarisë e faktorët e 

               tjerë. 

 

 

5.3.0.0 PLANIFIKIMI I KAPACITETIT  TË SISTEMIT ORGANIZATV 

            PRODHUES  

Në procesin prodhues marrin pjesë makinat, stabilimentet, instalimet, ndërtesat, aparatet, veglat e 

tjera të organizatës prodhuese industriale ose të pjesës së saj. Kapaciteti i organizatës prodhuese 

paraqet shumën e të gjitha kapaciteteve të këtyre mjeteve prodhuese. Për planifikimin e nevojave 

të ndërmarrjes për kapacitetet e nevojshme të mjeteve punuese të një pjese të saj organizative, 

ose për tërë procesin e prodhimtarisë, rezultatet më të sakta arrihen me metodën e llogaritjes 

matematikore të kapacitetit.  

Prandaj, mund të shkruajmë: 
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ku janë: 

Kop [orë] - kapaciteti i organizatës prodhuese industriale ( kapaciteti  

     i  ndërmarrjes), 

 Q1, Q2, Q3, ... , Qn [orë/vit]- kapaciteti i komponentëve nga të cilat          

përbëhet kapaciteti i organizatës prodhuese           (makinat, stabilimentet 

dhe pajimet e tjera           prodhuese), 

 t [orë] - koha brenda së cilës analizohet kapaciteti i organizatës. 

Caktimi i kapacitetit montues të organizatës punuese: bëhet në mënyrë analoge si dhe caktimi i 

kapacitetit të mjetit prodhues teknik: 

   Kmop = Km1 + Km2 + Km3 + ... + Kmn = Kmi
i

n




1

, 

këtu janë: 

   Kmop [orë/vit]- kapaciteti i montuar i organizatës prodhuese      

industriale, 

   Km1, Km2, Km3, ... , Kmn [orë/vit] - kapacitetet e komponentëve nga 

                                                       të cilat përbëhet kapaciteti i                      

organizatës (ndërmarrjes) prodhuese. 

Gjatë caktimit të kapacitetit të montuar merret se të gjitha mjetet prodhuese punojnë pandarë, 

përkatësisht që angazhimi i tyre është i plotë brenda 24 orëve. 



Megjithatë, si kemi shpjeguar më parë kapaciteti i montuar nuk mund të shfrytëzohet pandarë, 

por shfrytëzohet me një shkallë të konsiderueshëm shfrytëzimi. Kjo shkallë e shfrytëzimit 

paraqet shfrytëzimin punues, përkatësisht kapacitetin punues të organizatës prodhuese 

industriale, të cilën do të shkruajmë: 

   Kpop = k1  k2  k3  kn  Kmop = k Ki mop
i

n





1

, 

këtu janë: 

   Kpop [orë/vit] - kapaciteti punues i organizatës prodhuese, 

   k1, k2, k3, ... , ki - koeficientet e faktorëve të ndryshëm të cilët 

                                           ndikojnë  në shfrytëzimin e kapacitetit të  

                                           organizatës prodhuese, 

   Kmop [orë/vit] - kapaciteti i montuar (real) i organizatës prodhuese. 

Që të mund të punojë në mënyrë rentabile një organizate prodhuese duhet të shfrytëzojë 

racionalisht kapacitetin. Konsiderohet se organizata prodhuese shfrytëzon racionalisht 

kapacitetin nëse përmbushet pabarazia: 

 0,65 Kmop < Kpop < 0,75 Kmop, përkatësisht nëse kapaciteti punues arrin vlerën: 

   Kpop = (0,65 deri 0,75 )  Kmop. 

Madhësia e kapacitetit të organizatës punuese Kpop është element me të cilin duhet të planifikohet 

prodhimtaria e organizatës prodhuese industriale për periudhë të caktuar. Që të mund të 

realizohet prodhimtaria e planifikuar duhet të plotësohen, mes tjerash, edhe këto kushte: 

- të caktohen mjetet ekzistuese të punës, sipas madhësisë dhe 

               cilësisë, 

 - të caktohen mjetet e nevojshme për punë, sipas sasisë dhe cilësisë. 

Ngushtica e prodhimtarisë mund të paraqitet në më shumë vende të procesit prodhues të të gjitha 

llojeve, përveç te prodhimtaria me seri të mëdha dhe te prodhimtaria vargore. Ngushtica e 

prodhimtarisë manifestohet te mjeti prodhues me aftësi më të vogël prodhimtarie të tij, në mesin 

e mjeteve prodhuese me të cilat formon linjën teknologjike të procesit teknologjik të 

prodhimtarisë së caktuar. Ngushtica e tillë përkufizon aftësinë prodhuese të mjeteve të tjera dhe 

kështu zvogëlon shkallën e shfrytëzimit të kapacitetit të ndonjë mjeti ose të tërë linjës prodhuese 

ose të tërë organizatës prodhuese. Pasojat e ekzistimit të ngushticës së prodhimtarisë janë të 

shumta, prandaj duhet të evitohen. Për këtë qëllim shërbejnë: 

 - dyfishimi i sistemit të punës, 

 - përmirësimi i mjetit ekzistues të punës, ose angazhimi i mjetit më  

   të përsosur, 

 - përmirësimi i orarit të punës, 

 - ndërrimi i personelit të angazhuar ose rikualifikimi i tij,  

 - ndarja më e mirë dhe më e përshtatshme e punës, 

 - ndërrimi adekuat i konstruksionit të sendit prodhues ose të pjesës 

 së tij që ka të bëjë me operacionet punuese të fyteve të ngushta, etj. 

Nga kapaciteti punues, si kemi cekur edhe më parë, varet realizimi i prodhimtarisë së planifikuar. 

Rasti ideal do të ishte nëse kapaciteti punues i organizatës punuese industriale do të plotësonte 

kërkesat e planit, përkatësisht nëse do të ishte: 

   Kp1 op = Kp op, 



këtu janë: 

   Kp1 op - kapaciteti i planifikuar i organizatës prodhuese i cili varet 

                           prej  mjeteve ekzistuese për punë sipas sasisë dhe cilësisë së 

                           tyre si  dhe prej kapacitetit të mjeteve të nevojshme sipas  

                           sasisë dhe  cilësisë për realizimin e planit prodhues, 

   Kp op - kapaciteti punues i organizatës prodhuese (mjetet e siguruara   për 

punë). 

Mirëpo për shkak të ndikimit të faktorëve të ndryshëm rrallë herë mund të përputhen kapaciteti i 

planifikuar dhe ai ekzistues i organizatës prodhuese. Faktorët, të cilët ndikojnë në dallimin e 

këtyre kapaciteteve mund të jenë objektivë dhe subjektivë: 

 

- faktorët subjektivë, të cilët ndikojnë brenda organizatës prodhuese 

   janë struktura kualifikuese e fuqisë punonjëse, mundësia e  

   furnizimit me sende të punës me kohë dhe cilësisë së duhur, 

   harmonizimi i punës   në mes njësive organizative, të cilat marrin 

   pjesë në realizimin e prodhimtarisë, furnizimi me kohë me energji 

   të nevojshme sipas sasisë dhe cilësisë e tjera, 

- faktorët objektivë, të cilët veprojnë jashtë organizatës prodhuese  

   janë gjendja në treg, masat administrative, kushtet atmosferike e të 

   ngjashme. 

 

Nëse ndodh që prodhimtaria të mos realizohet sipas planit, atëherë kemi: 

  

Kp1 op < Kp op, ose Kp1 op > Kp op ,  

 

përkatësisht mund të paraqitet periudha kur,  për shkak të angazhimit tepër të madh të të gjitha 

kapaciteteve ekzistuese të tejkalohet kapaciteti i planifikuar normal real, kurse në periudhën 

tjetër për shkak të mungesës së repromaterialit ose për shkak të prishjes së ndonjë mjeti prodhues 

nga stërngarkimi në periudhën e parë, të mos shfrytëzohen kapacitetet ekzistuese sa parasheh 

plani prodhues. 

Duke u nisur nga kërkesa për shfrytëzimin optimal të kapacitetit të organizatës prodhuese 

industriale dhe duke pasur parasysh vjetrimin ekonomik dhe teknik të mjeteve prodhuese, për 

organizatorin e organizatës prodhuese, lidhur me madhësinë e saj, është me rëndësi esenciale që 

t’i caktojë kufijtë optimal të madhësisë së organizatës punuese. Meqë puna e organizatës 

prodhuese industriale bazohet në prodhimin e të mirave materiale me sasi dhe cilësi çfarë dhe 

kur i dëshiron tregu, por duke i knaqur maksimalisht principet e ekonomisë dhe të rentabilësisë, 

madhësia e organizatës prodhuese industriale mund të definohet si madhësi me të cilën arrihet 

shkalla më e lartë e rentabilësisë. Shkalla e rentabilësisë varet nga shkalla e angazhimit të 

mjeteve të punës, si dhe nga madhësia e të ardhurave të realizuara. Të ardhurat e realizuara varen 

nga shpenzimet e riprodhimit (reprodukimit) të mjeteve prodhuese si dhe nga çmimi i 

prodhimeve në treg. Nëse çmimi i kushtimit të prodhimeve është nën çmimin e shitjes, atëherë 

organizatës prodhuese punon rentabilisht, kurse, nëse çmimi i kushtimit është më i lartë se sa 

çmimi i shitjes atëherë organizata punon me humbje, punon jorentabilisht (fig. 23).  

Nga figura 23 del s, për shfrytëzimin e kapacitetit të organizatës prodhuese nën Q1 , si dhe për 

shfrytëzimin e kapacitetit mbi Q4 , kemi çmimin e njëshëm të kushtimit (çk ) më të lartë, se që 

është çmimi i njëshëm i shitjes (çsh). Prandaj, pikat kufitare A dhe B paraqesin pikën e poshtme 



dhe të lartë të shfrytëzimit rentabil të kapacitetit të organizatës prodhuese industriale. 

Njëkohësisht Q1 dhe Q2 paraqesin kufijtë e prodhimtarisë rentabile. Kurse Q3 dhe Q2 paraqesin 

kufijtë e madhësisë optimale të organizatës prodhuese. Nëse kapaciteti i mjeteve prodhuese të 

organizatës do të shfrytëzohet mbi vëllimin e prodhimtarisë Q4, për shembull me vëllimin Q5, 

atëherë çmimi i njëshëm i kushtimit do të jetë (për njësinë prodhuese copë të vlerësuar me 

njësinë monetare - €: lekë, dollarë, marka, dinarë, etj.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fig.23. 

Në figurën 23 janë: 

(Q4 - Q1) - kufijt e prodhimtarisë të ndërmarrjes (A, B), 
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  - vëllimi optimal i prodhimtarisë, 

 (Q3 - Q2) - kufijtë e madhësisë optimale të ndërmarrjes, 

 çsh  - çmimi i shitjes të cilin nuk mund ta pranoj tregu. 

 ççk5 > ççsh [€/copë] dhe në këtë mënyrë organizata prodhuese me shfrytëzimin e madh të 

kapacitetit në vend se të punojë me fitim, punon me humbje, e kjo ndodh shpeshherë me 

organizatat prodhuese të cilat nuk kujdesen sa duhet për afarizmin e vetë. Në disa kushte dhe 

rrethana të jashtëzakonshme një afarizëm i tillë tolerohet ( fatkeqësia natyrore dhe nevoja e 

shkurt për prodhimet e caktuara të organizatës, nevojat e luftës etj.).  

Shpeshherë këto rrethana të paramenduara si dhe disa arsena ekonomike arsyetojnë ndërtimin e 

organizatës prodhuese me kapacitet që është jashtë kufirit të lartë të rentabilësisë. Për 

shfrytëzimin e kapacitetit Q2 organizata arrin çmimin më të ultë të njëshëm të kushtimit (çk2), 

mirëpo me sasinë e tillë të prodhimeve nuk i kënaq nevojat e tregut, prandaj, duhet kërkuar 

vëllimin optimal të prodhimtarisë së realizuar, përkatësisht duhet gjetur kapacitetin optimal të 

organizatës prodhuese. Sipas figurës 23 kemi: 
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këtu janë: 

 Q3[[copë/vit] - vëllimi më optimal i shfrytëzimit të kapacitetit të               

organizatës prodhuese, 

 Q2 [copë/vit] - vëllimi i realizuar i prodhimtarisë me çmimin më të ultë              

të njëshëm të kushtimit, 

 H1, H2, H3, H4 [€./vit] - çmimet e tëra kushtuese për realizimin e              

prodhimtarisë me vëllimet përkatëse (Q1, Q2, Q3 , Q4 ), 

 Qopt = Q3 [copë/vit] - shfrytëzimi optimal i kapacitetit të organizatës            

prodhuese, duke mos u mbështetur vetëm në            aspektin ekonomik të 

prodhimtarisë. 

Nga kjo që u tha më lartë del se madhësia optimale e organizatës prodhuese si dhe shfrytëzimi 

optimal i mjeteve të saj prodhuese gjendet mbi Q2, kur arrihet madhësia më e madhe e të 

ardhurave, dhe nën Q3, kur të ardhurat fillojnë dukshëm të zvogëlohen. Shikuar në aspektin e të 

ardhurave të përgjithshme nga figura kemi (fig. 23): 

  ,0)(min  AkshBA QççTTTa
AA

 dhe 

  ,0)(min  BkshBA QççTTTa
BBB

  

sepse në pikat kufitare të rentabilësisë kemi: 

                          çshA = çkA, çshB = çkB dhe  çshk = çkk = çk0 ; çshA= çshB; çkA= çkB; 

Pastaj kemi: çmimet e tëra të kushtimit, përkatësisht shpenzimet e tëra: Ç 

  H1 = çk . Q1 ; H2 = çk . Q2 ; H3 = çk . Q3 ; [€./vit]; 

dhe çmimet e tëra të shitjes për:  

 çshA = çsh1 = çsh2 = çsh3 = çsh4 = çsh5 = çsh6 = çshB [€./copë]; 

Çsh 1 = çsh. Q1 ; Çsh 2 = çsh. Q2 ; Çsh 3 = çsh. Q3 ; Çsh4  = çsh. Q4 [€./vit];    

si dhe fitimi i tërë, përkatësisht të ardhurat e tëra: 

Ta1 = Çsh1 – H1 = (çsh1 - çk1) . Q1 = 0, sepse: çsh1 = çk1 = çshA,  

Ta2 = Çsh2 – H2 = (çsh2 - çk2) . Q2 = Ta max; sepse: çsh2 - çk2  është  max. të ardhurat  janë 

maksimale-  

Ta3 = Çsh3 – H3 = (çsh3 - çk3) . Q3 = Ta opt; të ardhurat janë optimale optimale dhe: 

  Ta4 = Çsh4 – H4 = (çsh4 - çk4) . Q4 = T0; sepse: çsh4 = çk4 = çshB ; 

 

,kurse për shfrytëzimin e kapacitetit për prodhimtari me vëllim Q5, duke llogaritur në mënyrë 

analoge kemi: 

   

  H5 = çk5. Q5;  Çsh5 = çsh5. Q5 [€./vit];   

sepse kemi:   

  çsh5 = çk5 = çsh  [€./copë]. 

Se ku do të gjendet optimalja e madhësisë së organizatës varet prej faktorëve të cilët do të 

ndikojnë në madhësinë optimale të organizatës punuese gjatë themelimit të saj. Këta faktorë 



mund të jenë të shumtë e të llojllojshëm, prandaj që më parë duhet të evidentohen dhe të 

studiohen me kujdes. 

Problem të posaçëm për shfrytëzimin rentabil të kapacitetit të mjeteve prodhuese, e posaçërisht 

të kapacitetit të organizatës prodhuese industriale, paraqet matje me sukses e kapacitetit. 

 

 

5.4.0.0. METODAT PËR MATJEN E KAPACITETIT 

Për  zhvillimin e politikës së drejtë afariste e organizatës prodhuese industriale dhe që të mund të 

ekonomizohet më mirë me pjesën ekonomike e teknike të saj, duhet të njihet mirë kapaciteti i 

çdo objekti me të cilin disponon organizata: makinat, instalimet, aparatet, stabilimentet, 

punëtoritë etj.  

Që të mundë të caktohen kapacitetet e objekteve të organizatës prodhuese, duhet të njihen 

metodat e matjes së tyre, përkatësisht të caktimit të tyre për çdo pjesë të objektit prodhues, për 

çdo objekt prodhues si dhe për tërë organizatën prodhuese. 

Për këtë qëllim ekzistojnë metodat e ndryshme. Të gjitha metodat për matjen e kapacitetit mund 

të ndahen në dy grupe kryesore: 

 - metoda analitike e llogaritare dhe  

 - metodat statistike. 

Duke pasur parasysh rëndësinë e metodave për matjen e kapacitetit për shkallën e shfrytëzimit të 

objekteve prodhuese, do t’i parashtrojmë veç e veç më gjerësisht. 

 

 

 

5.4.1.0. METODAT ANALITIKE E LLOGARITARE PËR MATJEN E 

             KAPACITETIT 

Metodat analitike e llogaritare marrin parasysh të gjitha elementet dhe faktorët (cilësinë, 

dimensionet, materialin dhe pamjen e jashtme të prodhimit, cilësinë ekonomike dhe teknike të 

makinave dhe të mjeteve tjera të punës, nivelin e kulturës teknike të punonjëseve dhe të 

popullatës të mesit ku gjendet organizata prodhuese, normat e punës, metodat e përpunimit, 

shkallën e zbatimit të organizimit shkencor të punës etj.) të cilët mund të ndikojnë në aftësinë 

prodhuese të objekteve prodhuese, analizojnë ato dhe sintezojnë dhe kështu në mënyrë 

kalkulative tregojnë se si mund të realizohet aftësia maksimale, përkatësisht teorike prodhuese e 

objektit, prej nga pastaj rrjedhin kapaciteti real dhe optimal. 

 

Për këtë metodë, si dhe për metodat tjera, për matjen e kapacitetit përdoren njësitë e posaçme për 

shprehjen e kapacitetit, si për shembull: 

 - prodhimi, 

 - numri ekuivalent, 

 - koha, 

 - paralënda dhe  

 - shpenzimet. 

Në vazhdim do të njihemi me veçoritë e tyre. 



Prodhimi. Matet me njësi të ndryshme, varësisht nga lloji i prodhimit (copë, kg, m, m2, m3 etj.), 

te objektet të cilat prodhojnë vetëm një lloj prodhimi, që është rasti i thjeshtë, kjo mënyrë për 

matjen e kapacitetit mund të përdoret vetëm nëse prodhimet e objektit prodhues mund të 

shprehen dhe maten ndaras, në rastet tjera kjo mënyrë matëse nuk do të ishte reale. 

Numri ekuivalent. Kjo mënyrë për matjen e kapaciteti përdoret kur fabrika ose objekti tjetër 

prodhues prodhon prodhime të gjinisë (të ngjashme). Në këto raste prodhimet gjinore shprehen 

me numrin ekuivalent duke thjeshtuar dhe paraqitur shumë lloje prodhimesh me një prodhim 

përfaqësues ose standard: për këpucë, amortizatorë, tjegulla, këmisha ose prodhime tjera. 

Masat për prodhime janë për shembull: në tonelata për naftën (ose fuçia), thëngjillin, hekurin, 

çelikun, drithërat (ose m3), sheqerin, mishin, duhanin, miellin, xehet, akumulatorët (ose copë), 

letrën, lëkurën, etj.; në kWh ose mWh për energjinë elektrike të prodhuar, të nevojshme ose të 

shitur etj.; në m3 për gaz, ujë, dru etj.; në m2  për pëlhurë, shtroja etj.; në copë për tulla tjegulla, 

automate të ndryshme, automobila etj.; në palë për këpucë,dorëza, skia, etj. 

Koha. Këtu koha ka të bëjë me zgjedhjen e efektit ose të prodhimtarisë. Kjo mënyrë  e matjes 

përdoret te prodhimtaria e më shumë artikujve. Matet koha e nevojshme për ndonjë efekt ose për 

shumë prodhime brenda kohës së caktuar, artikujve të cilët nuk kanë rrjedhim të njëjtë prodhues, 

prandaj me llogaritjen nuk mund të thjeshtohet në një përfaqësues. Kjo metodë e matjes së 

kapacitetit përdoret më së shumti te organizatat intensive me makina, me fuqi punonjëse, ku 

matja bëhet me orë pune të makinave, përkatësisht të orëve të punës, të normaorëve të punës. 

Paralënda. Matet sasia e paralëndës së futur në procesin prodhues. Përdoret në rastet kur me 

kohë nuk mund të përcaktohet sasia e nevojshme e paralëndës dhe kur prodhimi final nuk është i 

njohur me kohë, prandaj, për matje nuk mund të përdoren mënyrat tjera matëse. Në rastet e tilla, 

siç janë: përpunimi i naftës, i katranit, i thëngjillit, i duhanit të pafermetuar, etj., për matjen e 

kapacitetit ndonjëherë përdoren edhe mbeturinat e procesit prodhues. Te përdorimi i kësaj 

metode mund të gjendet edhe efikasiteti i stabilimenteve, në aspektin e shfrytëzimit të 

paralëndës, duke matur sasinë e paralëndës së futur në proces me sasinë e prodhimeve të gatshme 

të cilat dalin prej procesit të caktuar. 

Shpenzimet. Kur nuk ekziston mundësia që kapaciteti të shprehet me mënyrat e cekura më lartë, 

atëherë për shprehjen e kapacitetit përdoret shprehja me anë të shpenzimeve, përkatësisht me të 

ardhurat e tëra ose me të hyrat e tëra të realizuara brenda periudhës së caktuar kohore. Kjo masë 

përdoret te prodhimtaria e gizës, elektrodave, konstruksioneve prej metalit dhe në përgjithësi në 

industrinë përpunuese të metalit, në industrinë ushqimore dhe farmaceutike, në disa degë të 

industrisë tekstile e të ngjashme.  

Kjo mënyrë e matjes së kapacitetit është e ndryshueshme. Për të mundur sa më tepër të caktohet 

kontinuiteti dhe përherësia e matjes së tillë të kapacitetit, për shprehjen me vlerë të sasisë së 

prodhimtarisë ose të sasisë së elementeve të shpenzuara në prodhimtari, duhet të përdoren 

çmimet e përhershme, të ashtuquajtura bazike ose të përdorshme, në mënyrë që të eliminohet në 

masë sa më të madhe ndryshimi i tyre 

Mënyra më e përshtatshme për shprehjen dhe matjen e kapacitetit është matja me sasinë e 

mundshme të prodhimtarisë së prodhimeve karakteristike, me cilësi të caktuar, brenda njësisë 

kohore. Te mënyra analitike e llogaritare për matjen e kapacitetit, në varësi nga llojet dhe shuma 

e prodhimeve, dallojmë: 



 - kapacitetin kryesor, i cili ka të bëjë me prodhimet kryesore të      organizatës 

prodhuese industriale, 

 - kapacitetin sekondar, i cili ka të bëjë me prodhimet sekondare, 

 - kapacitetin e kohë pas kohshëm, i cili ka të bëjë me prodhimet të  

  cilat organizata prodhuese mund t’i prodhojë kohë pas kohe 

              varësisht prej  ndërrimeve organizative. 

 

 

5.4.2.0. METODAT STATISTIKE PËR MATJEN E KAPACITETIT 

Organizatat prodhuese industriale bashkëkohore, për shkak të mekanizimit, automatizimit dhe 

robotizimit gjithnjë më të madh, janë intensive me mjete themelore. Prandaj, për punën e tyre 

racionale problem të madh paraqet shfrytëzimi sa më i madh i kapacitetit të organizatës 

prodhuese në tërësi ose të pjesëve të saj. Te organizatat e tilla duhet tentuar që kapaciteti afarist 

të harmonizohet sa më shumë me kapacitetin prodhues. 

Në organizatat prodhuese intensive me mjete prodhuese ekziston një shumë e madhe shkaqesh të 

cilat ndikojnë që njëra ose makina tjetër të ketë ndërprerje të punës. 

Me njohuri paraprake të teorisë së gjasave dhe të matematikës statistikore, do të shpjegojmë 

natyrën stokastike (stohastike) të ngjarjes së tillë, përkatësisht do të dëshmojmë që ato paraqitje 

janë të rastit. Sikur të hulumtoheshin veç e veç shkaqet e ndaljeve të makinave ose të 

stabilimenteve, ato do të kërkonin shumë kohë, e kjo, përveç në rastet e jashtëzakonshme, do të 

ishte shumë gjatë dhe do të kërkonte shumë mjete prandaj edhe evitohet. Në vend të 

hulumtimeve të tilla të hollësishme përdoren metodat statistikore, me të cilat përcaktohet shkalla 

e shfrytëzimit të kapacitetit të një punëtorie, të një stabilimenti, makine ose të një vendi të punës 

ose të një organizate prodhuese, si dhe kërkohen shkaktarët e drejtpërdrejtë, të cilët nxisin ndaljet 

dhe kështu ndikojnë në zvogëlimin e shkallës reale të mundshme për shfrytëzimin e objektit 

prodhues të shqyrtuar. 

Metoda statistikore e cila më së shumti përdoret për këtë qëllim, emërtohet METODA E 

VËREJTJEVE MOMENTALE - MVM. Të cilën së pari e ka zbatuar L.H.C. Tippet në industrinë 

tekstile angleze. Tipeti me një metodë statistikore ka përcaktuar kohën e ndaljeve dhe të pritjeve 

të makinave dhe të njerëzve, dhe këtë metodë të suksesshme e ka emërtuar “Snap reading 

method” (metoda e vërejtjeve momentale) me të cilën emërtim edhe sot përdoret. 

Esenca e idesë, e cila më vonë është përpunuar matematikisht, përbëhet nga kjo: nëse gjatë orarit 

të punës kalojmë pranë ndonjë makine duke përcjellur shkurtimisht punën e saj, atëherë vërejnë 

se makina ndonjëherë punon e ndonjëherë nuk punon. Varësisht nga numri i gjendjeve në të cilat 

makinën e kemi hasur (në punë ose të qetë) formojmë bindjen se makina punon mjaft ose pushon 

tepër nga puna. 

Kjo ide sistematikisht mund të punohet në këtë mënyrë: një vrojtues duhet ta matë saktë dhe 

pandarë kohën e punës, përkatësisht të pushimit të makinës, kurse vrojtuesi tjetër kohë pas kohe 

vjen dhe regjistron gjendjet: në punë ose pa punë. 

Vrojtimi kohë pas kohshëm duhet të bëhet në intervale të ndryshme kohore, për shembull çdo 13, 

14, 16 dhe 17 minuta. Kjo disharmoni kohore nevojitet që të mos ndodhë që matësi të hyjë në 

ritmin e situatave të njëjta-të has në makinën gjithnjë në punë ose në pushim. 



Që të mund të kuptojmë më lehtë këtë të thënë, marrim një shembull: gjatë një ndërrimi është 

vërejtur puna e një makine dhe koha në punë dhe në pa punë janë regjistruar si në figurën 24. 

   

Punon makina  (q)                                   90 

herë 

Nuk punon makina (p)                            60 

herë 

     

    Fig. 24. 

Nga gjithsejtë 150 matjet 90 herë është gjetur makina në punë dhe 60 herë në pushim. Nëse kemi 

parasysh orarin e punës prej 7,5 orëve efektive, atëherë rrjedh: 

  q = 90 herë është hasur makina në punë dhe  

  p = 60 herë është hasur makina në pushim, ose 

  k

q

p
  

90

150
0 6,  ose 60% të matjeve makina ka punuar dhe  

  ki

p

n
  

60

150
0 4,  ose 40% të matjeve makina ka  

 

pushuar, dhe ku  n = 150 paraqet numrin e tërë të matjeve, përkatësisht llogaritur në minuta të 

zgjatjes së orarit të punës kemi: 

  Q = q  7,5  60 = 0,60  450 = 270 [minuta] makina ka punuar, 

  P = p  7,5  60 = 0,40  450 = 180 [minuta] makina ka pushuar. 

Me matjen e kohës reale do të mund të konstatohet se diferencat në mes kohës reale në punë dhe 

kohës reale në pushim dhe asaj të llogaritur në mënyrën e mëparshme do të jenë shumë të vogla. 

Këto dallime do të jenë aq më të vogla sa më i madh që të jetë numri i matjeve. 

Efekti i njëjtë arrihet nëse shikohet numri i madh i makinave dhe nëse bëhen më shumë vrojtime, 

pa i ndarë makinat, përkatësisht duke bërë vrojtime të përbashkëta për të gjitha makinat e një 

reparti, ose të një klase, me çka mundësohet gjetja e shkallës së shfrytëzimit të kapacitetit të 

reparteve ose të klasës. Kushtet fillestare të përkufizuara (të definuara) janë: 

  - karakteri i shpërndarjes, 

  - mostra, dhe 

  - incizimi. 

Karakteri i shpërndarjes. Këto ngjarje kryesisht sillen sipas ligjit për shpërndarjen binome të 

gjasës. Kur numri i mjeteve është mjaft i madh (n), dhe nëse dallimi në mes “punon” dhe “nuk 

punon” nuk është i madh, atëherë karakteri binom i kësaj ngjarjes i afrohet karakterit të 

shpërndarjes normale të gjasës, kurse kjo mundëson që formulat për llogaritjen e vlerës mesatare 

dhe të devijimit standard të shpërndarjes binome të përdoret për shpërndarjen normale. 

 

Mostra. Nëse shqyrtohet punëtoria ose klasa, atëherë për grumbull bazor merret e tërë punëtoria 

ose klasa, kurse për mostër merret numri i vrojtimeve të tërë gjatë një vizite të bërë në punëtori 

ose klasë. 

 



Incizimi. Për të bërë incizimin e suksesshëm duhet bërë këto përgatitje: 

 

 - të caktohen punëtorët për incizimin e punës së pajimeve të të cilëve    është 

vendosur si dhe të njoftohen ata për arsyeshmërinë e punës së    ndërmarrë, 

 - të hartohet plani i kohës dhe i renditjes së vizitave në periudhat e    incizimeve, 

 - të hartohen formularët për incizime duke cekur se çka nënkuptohet  

               me “punon”  dhe çka me “nuk punon”, 

 - të caktohet numri i mjaftueshëm i incizimeve dhe të bëhet 

               verifikimi i tyre gjatë incizimit, 

 - të “kapet” prodhimtaria normale, e rëndomtë dhe kjo të verifikohet    gjatë 

incizimit, 

 - të kontrollohet saktësia e aparateve matëse. 

Për matjen e suksesshme të kapacitetit si dhe për zbatimin e drejtë të metodave incizuese 

ekzistojnë udhëzime të ndryshme të përgjithshme dhe speciale. 

 

 

5.5.0.0. MATJA E PUNËS SË KAPACITETEVE PRODHUESE 

Për matjen e saktë të punës duhet evidentuar me saktësi më të madhe gjendjet “në punë” dhe “në 

pushim”, për çdo mjet të punës, si dhe për çdo të punësuar. E kjo është punë e vështirë dhe 

shumë delikate. Intensiteti i punës, ritmi i punës, kategoria e punës dhe shkaku i ndërprerjes së 

punës duhet të jenë pandarë preokupimet e incizuesit. Që të mund të kuptohen më mirë 

udhëzimet lidhur me veprimet që duhet ndërmarr përkitazi me këto kategori do t’i parashtrojmë 

veç e veç: 

Intensiteti i punës. Gjatë tërë orarit të punës, gjatë tërë javës, gjatë tërë muajit si dhe tërë vitit 

intensiteti i punës së punëtorëve nuk është i njëjtë. Prandaj incizuesit këtë duhet ta kenë 

parasysh, posaçërisht kur dëshirohet që incizimet të jenë sa më të sakta. 

Ritmi i punës.  Gjatë hartimit të planit të vizitave si dhe të renditjes së tyre mund të hyhet në 

ritmin e punës, kur incizuesi me vizita njëkohshme mund të has gjithnjë në makinën në punë, në 

pushim ose në përgatitje. Që të evitohet kjo, gjatë hartimit të planit duhet të përdoret tabela e 

numrave të rastit, tabela T-2. 

 

                TABELA T-2 

 S 

(%) 

   1     2      3     4    5     6     7    8      9   10 

     n 40000

P 

10000

P 

4444P 2500

P 

1600

P 

1111

P 

816P 625

P 

494P 400P 

 

Kategoria e punës. Varësisht nga caku i hulumtimeve duhet të precizohet kategoria e veprimit 

“punon”, “nuk punon” ose “përgatitje”. Përgatitja  këtu ka të bëjë me kohën e nevojshme që të 

merret copa e cila përpunohet, të vendoset në makinë, të lëshohet makina në punë, ndalet, të 

kontrollohen dimensionet e punuara, të lirohet e të vendoset në vendin e caktuar pjesa e 

përpunuar. Kjo kohë është koha ndihmëse dhe mund të përdoret për normimin e kohës së punës, 

ku rëndomë shënohet më tn. 



Shkaku i ndërprerjes. Në planin e hartuar të incizimeve ndonjëherë, për hirë të marrjes së 

informatave më të sakta, mund të parashihen shkaqet e ndërprerjes së punës, siç janë për 

shembull: për shkak të makinës, për shkak të punëtorit, për shkak të materialit, për shkak të 

veglës ose për shkak të dokumentacionit. 

 

 

5.5.1.0. CAKTIMI I NUMRIT TË MATJEVE 

Në bazë të përkufizimit (definimit) të qëllimit të mjeteve bëhet përcaktimi edhe për saktësinë e 

rezultateve që duhet të arrihen. Sepse nga numri i vërejtjeve, përkatësisht i matjeve varet edhe 

mundësia dhe preciziteti i vlerësimit të shkallës së shfrytëzimit të kapacitetit. Numri i matjeve 

me përcaktimin e saktësisë së rezultateve, të cilat duhet të arrihen, mund të japin edhe pasqyrën 

më të qartë ose më të zbehtë të shkaktarëve, me ndikimin më të madh ose më të vogël të tyre në 

ndaljen e procesit prodhues në përgjithësi dhe veç e veç për çdo pajim ose vendi të punës. Pra 

saktësia e matjeve, përkatësisht e vërejtjeve varet nga numri i incizimeve. Sipas këtij definicioni 

kemi: saktësia e rezultateve është baras me gjysmën e kufijve të gjasës së vendosur në 

marrëdhënie me përqindjen e llogaritur për makinën kur nuk punon (p). Për kufijtë e gjasës 

merret  2S, përkatësisht diapazoni 4S, që do të thotë se 95% e rezultateve konkrete do të 

gjinden brenda këtij diapazoni. 

Devijimi standard për përndarjen (distribuimin) binomor nga kjo del: 

      p p
n

( )1
1

, ndërsa sipas definicionit të cekur saktësia e është: 

   S
p p

p p n

p
   

1

2

4 2 2 1  ( ) /
 

Prej formulës së lartë mund të llogarisim numrin e vërejtjeve (n): 

   n
p

S p






4 1
2

( )
. 

Saktësinë, si kemi cekur më parë, e zgjedhim vet, varësisht nga rëndësia që u kushtojmë të 

rezultateve të incizuara. Për llogaritjen e shkallës së shfrytëzimit të kapacitetit mjafton saktësia 

5%. Për fillimin e incizimit duhet gjetur përqindjen kur makina nuk punon (p). Për këtë arsye, së 

pari caktohet një numër orientabil i incizimeve (100, 120, 150, 200 ose ndonjë tjetër) në bazë të 

të cilave llogaritet “p”  orientabile, e pastaj gjatë incizimeve të vazhdueshme korrigjohet, sepse 

me shtimin e numrit të incizimeve “p” e “përvetësuar” në këtë mënyrë gjithnjë e më shumë i 

afrohet vlerës reale. 

Për stabilimentet, për të cilat një herë është caktuar “p” në përsëritjen e matjeve - incizimeve, për 

fillim mund të përdoret kjo vlerë. 

Formula për llogaritjen e numrit të vërejtjeve mund të thjeshtohet duke zëvendësuar: 

   P
p

p


1
   prej nga kemi: 

   n
S

P 
4

2  



Shembull për llogaritjen e numrit të inçizimeve (vërejtjeve)-n: 

Për S = 3[%] kemi: 

   S S   3%
3

100

3

100

9

10000
2

2

2,  të cilën kur e zëvendësojmë në 

formulën për llogaritjen e inçizimeve del: 

   n
S

P P P    
4 4

9

10000

4444 4442 , , kurse 

përvetësojmë:  n = 4444 P. 

Për pasqyrim më të mirë të vlerave të fituara për “n” me ndërrimin e vlerave të “S” jepet tabela 

që vijon T-3: 

 

            TABELA T-3. 

S %      1      2     3     4     5     6     7    8    9   10    11 

  S2      1      22     32     42     52     62     72    82    92   102    112 
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  n 40000

P 

10000

P 

4444

P 

2500

P 

1600

P 

1111

P 

 

816P 

 

625

P 

 

496P 

 

400P 

 

330P 

 

Në tabelën T-3 janë dhënë disa nga vlerat të cilat mund të marrin numrin “n” në varësi nga 

saktësia e dëshiruar “S”. Si saktësia ashtu edhe numri i incizimeve mund të marrin edhe vlera të 

tjera. 

Varësia e tyre reciproke si dhe vlerat gjegjëse për P mund të shihen në figurën 25. Në figurë, në 

ordinatë janë dhënë përqindjet (p), kurse makina nuk punon, kurse në abshisë është dhënë numri 

i nevojshëm i incizimeve (n) me ndarje logaritmike. 



   
1. për p=65% dhe n=600 gjendet saktësia: S=6% 

 2. për vlerat e dhënura p=80% dhe S=5% gjendet numri i shënimeve:  

     n=2000 

 3. Për vlerat e dhënura n=800 dhe S=4% gjendet përqindja p=75% 

     

Fig. 25 

Llogaritja e përqindjes kur makina nuk punon (p) për saktësinë e dëshiruar (S) për diagramin nga 

figura 25 bëhet si vijon: 

Shembulli i parë: për saktësinë e incizimeve S = 1 [%]  të rezultateve: 

Nga tabela T-2 për S e dhënë lexojmë: 

   n = 40 000 P, prej nga llogarisim: 

   P
n


40000

, 

Me ndryshimin e vlerës për numrin e inçizimeve n ndryshojnë edhe vlerat e përqindjeve p, për 

makinën e cila nuk punon. 

Në këtë shembull për n = 2 000 kemi: 

   P  
2 000

40000
0 05, , kurse me zëvendësimin e kësaj vlere në formulën për 

llogaritjen e p kemi: 

   P
p

p





1
0 05, , prej nga më tej kemi: 



   1-p=0,05 p, 1 = p+ 0,05 p = (1 + 0,5) p, 

   p 



1

1 0 05
0 952

,
, , përkatësisht p = 95,2[ %.] 

 

Nga figura 25 lexojmë, përkatësisht mund të nxjerrim vlerat \e kërkuara, si vijon :  

1. për p=65[%] dhe n=600 gjendet saktësia: S=6[%]; 

 2. për vlerat e dhënura p=80[%] dhe S=[5%] gjendet numri i  

                shënimeve n=2000, 

3. Për vlerat e dhënura n=800 dhe S=4[%] gjendet përqindja  

    p=75[%]. 

  

Shembulli i dytë: për saktësinë e incizimeve S = 5% të rezultateve: 

Për këtë saktësi të dhënë nga tabela T-2 lexojmë: 

  n = 1 600 P, prej nga llogarisim: 

  P
n


1600

, kurse për numrin e incizimeve n = 400 del: 

  P  
400

1600
0 25, , ndërsa me zëvendësimin e kësaj vlere në relacionin për p kemi: 

  P
p

p





1
0 25, , prej nga llogarisim     

 p 



1

1 0 25
0 8

,
, , përkatësisht p = 80%. 

Shembulli i tretë: për saktësinë e incizimeve  S = 25[%]. 

Për saktësinë e incizimeve S = 25[% ] në tabelën T-2 mungon vlera e numrit të incizimeve n, 

prandaj për këtë shembull së pari duhet ta llogarisim sipas formulës së njohur: 

   n
S

P 
4

2 , për të cilën gjejmë: 

   S S    25%
1

100
25

25

100

625

10000
2

2

2,  

   n P  
4

625

10000

64%  

   n = 64 P. 

Me ndihmën e kësaj vlere për n, llogarisim vlerën përkatëse për përqindjen kur makinat (pajimet) 

nuk punojnë p për saktësinë e përvetësuar S = 25% në varësi nga numri i incizimeve n, 

përkatësisht për n = 100 kemi: 

  P
n

  
64

100

64
1 563,  - prej nga kemi: 

  P
p

p





1
1 563,  - sipas të cilës relacion llogarisim: 



  p 



1

1 1 563
0 39

,
,   përkatësisht p = 39[%]. 

Duke llogaritur në këtë mënyrë janë gjetur pikat përkatëse për saktësitë e ndryshme, të 

llogaritura për numrin e caktuar të incizimeve (vërejtjeve) n dhe përqindjet përkatëse p, kur 

makinat (pajimet) nuk punojnë. 

Diagrami nga figura 25 përdoret në këtë mënyrë: 

Pas zgjedhjes se me çfarë saktësie duhet të llogariten rezultatet, me përqindjen e konstatuar kur 

makina (pajimi) nuk punon, nga ordinata tërhiqet vija horizontale deri te prerja me vijën për 

saktësinë e dëshiruar. Mandej, prej pikës së prerjes të këtyre dy vijave lëshohet vija vertikale deri 

te prerja e saj me abshisën, ku lexohet numri i nevojshëm i incizimeve (vërejtjeve). 

Në rastin tjetër nëse kërkohet “p” për “n” e caktuar dhe saktësinë e dëshiruar “S”, atëherë 

veprohet anasjelltas. Prej abshisës tërhiqet vertikalja deri te prerja me vijën e saktësisë së 

dëshiruar, prej nga pastaj tërhiqet horizontalja deri te prerja e saj me ordinatën, - ku lexohet 

përqindja përkatëse e makinave të cilat nuk punojnë (p). 

Kemi edhe rastin kur për “p” dhe “n” e caktuar kërkohet “S” përkatëse. Atëherë tërhiqet 

horizontalja prej p së dhënë dhe vertikalja prej n së dhënë, dhe vendi i prerjes së këtyre dy vijave 

jep S përkatëse. 

Të gjitha këto raste janë të shënuara në figurën 25. 

 

 

5.5.1.1. Studimi dhe paraqitja e rezultateve 

 

Natyra e detyrës së parashtruar, shkalla e njohurisë së metodës të vërejtjeve momentale (MVM) 

dhe koha e cila është në dispozicion kushtëzojnë mënyrën e incizimit dhe formën e paraqitjes së 

shënimeve dhe të rezultateve të hulumtimit.Për hulumtimin sa më të hollësishëm e më të mirë të 

punës së makinave si dhe për evidentimin dhe analizën sa më të mirë të kësaj pune rëndom 

merren këto shënime: 

 

 - grupi i makinave (pajimeve), nëse sosh ka më shumë, me shkallën 

               e shfrytëzimit të tyre me strukturën e shkaktarëve të ndaljeve, 

 - intensiteti i punës së makinave (pajimeve) sipas kohës së kufizuar    (orë, ditë, 

muaj etj.),  

 - intensiteti sipas ndërrimeve (nëse punohet me ndërrime), 

 - krahasimi i rezultateve të punës të njësisë punuese e cila  

   hulumtohet me rezultatet e punës të njësisë së ngjashme punuese 

               (nëse ka më shumë sosh në kuadër të organizatës prodhuese), 

 - rezultatet e verifikuara të hulumtimit sipas planit të përgatitur për    përcjelljen e 

hollësishme dhe sistematike të punës së pajimeve, të    vendeve të punës ose të njësive 

punuese. 

Të gjitha këto shënime duhet të paraqiten në formular të hartuar ashtu që të mund të shihen qartë 

të gjitha informatat e nevojshme lidhur me mënyrën e mbledhjes së shënimeve dhe parashtrimin 

e tyre. Shembulli që vijon do ti pasqyrojë më mirë e më qartë veprimet e nevojshme lidhur me 

MVM. 



Shembull: Në një njësi punuese e cila programin e vet prodhues e realizon me vijën teknologjike 

të përbërë prej grupit të makinave që vijon: 

   

- prerëse                 3 

  - shpuese            11 

  - gërshërë              3 

  - zhveshëse              8 

  - grryerëse              6 

  - gdhendëse            17 

  - ngjitëse (salduese) 9 

  - presa                         20, dhe 

  - montuese             20, 

 

(Vërejtje: Rezultatet për zhvillimin e kësaj detyre janë të evidentuara në formularët: F-1, F2, F3 

dhe F4, prej faqes 130 deri në faqen 133 të librit ORGANIZIMI I PRODHIMTARISË, të autorit 

Qemal BUÇINCA, botim i vitit 1996). 

Kërkohet të gjendet shkalla e shfrytëzimit të kapacitetit të grupit të makinave, me pasqyrën e 

shkaktarëve eventualë të mos shfrytëzimit të mjaftueshëm të grupit të makinave në tërësi dhe të 

makinave  veçueshëm (veç e veç). Detyrën do ta zgjidhim me metodën e vërejtjeve momentale-

MVM. 

Që të mund të zgjidhet detyra me MVM duhet të gjenden numri i inçizimeve (n), saktësia (S) dhe 

përqindja e makinave të cilat nuk punojnë. Për të marrë sa ma shumë informata për punën e 

makinave të grupit hulumtues hartojmë formularët F-1, formularin F-2, formularin F-3 dhe 

formularin F-4. Këta formular janë hartuar për përdorim të kushtëzuar me detyrën e parashtruar. 

Mirëpo, me ndërrime ca të vogla mund t’u përshtaten edhe kushteve të parashtruara të çfarëdo 

detyre tjetër. Nga formulari F-4, për shtatë ditë të vërejtjeve, përkatësisht të inçizimeve 

momentale të punës së grupit G-1 të makinave (të shënuar me G-1 për çështje operative) dhe të 

makinave të veçueshëm të grupit, lexojmë vlerat kumulative: 

I. Vlerësimi i parë: sipas vlerave të vërejtjeve momentale. 

  nk = 4074 - numri kumulativ i inçizimeve,  

                   pk = 3,706[%] - përqindja e makinave të cilat nuk punojnë, 

  rk = 15,096[ %] - përqindja e makinave të cilat gjenden në    

   përgatitjen dhe  

  qk = 81,19[%] - përqindja e makinave në punë. 

 

Këtu vërejmë se përqindja e makinave të cilat janë gjetur jashtë punës gjatë vizitave shtatëditëshe 

është relativisht e vogël (3,706%), kurse përqindja e makinave të cilat janë gjetur në punë është 

gjithashtu megjithatë e vogël, sepse përqindja e makinave në përgatitje është relativisht e madhe 

(15,096%). Arsyet për përqindjen e madhe të makinave në përgatitje mund të jenë të shumta e të 

llojllojshme, kurse prej tyre më të mundshmet janë: 

 

 - makinat dhe pajimet e ndërlikuara,  

 - personeli shërbyes jo mjaftë i stërvitur, 

 - veglat e ndërlikuara, 



 - mungesa ose shpenzimi i shpejtë i veglave (materiali i dobët ose    përpunimi jo 

adekuat), 

 - sendi i punës (prodhimi) i ndërlikuar, prandaj përgatitja e kalimit 

prej një operacioni punues në operacionin tjetër zgjatë shumë (më  

tepër se sa janë distancat kohore në mes të vizitave), 

- mirëmbajta e dobët e makinave dhe e pajimeve etj. 

 

Se cilat prej këtyre shkaqeve ose arsyeve të tjera dominojnë në të vërtetë, mund të caktohet 

vetëm në bazë të një analize plotësuese, e kjo nuk është paraparë me këtë detyrë. 

Në bazë të vlerave për numrin e inçizimeve nk dhe përqindjen e makinave që nuk punojnë pk, nga 

diagrami në figurën 25 lexojmë saktësinë përkatëse të inçizimeve: për nk = 4074 dhe pk = 3,096 

% nga diagrami kemi Sk = 16% , ose analitikisht kemi: 

  S
n

p

pk

k

k

k

2
4 1 4

4076

1 0 03706

0 03706
0 0255 


 




,

.
,  ose 

  Sk  0 0255 0 1597, ,  ose me përqindje 

  Sk = 15,97[%]. 

I 

I. Vlerësimi i dytë: sipas vlerave nga MVM, por me konsiderimin e makinave në përgatitjen si 

makina jashtë punës. Në këtë rast përqindja e makinave, të cilat nuk punojnë përbëhet prej: 

                kkk rpp ' [%],  

ku janë: 

 pk = 3,706 [% ]- përqindja e makinave të cilat nuk punojnë nga 

             F-4/ T-6 

 rk = 15,096 [% ]- përqindja e makinave të cilat gjenden në                 

përgatitje gjithashtu sipas F-4/T-6,  

prandaj me zëvendësimin e këtyre vlerave në relacionin e lartë për pk

'  kemi: 

 802,18096,15706,3' kp [%] që paraqet  

përqindjen e vlerave kumulative të makinave që nuk punojnë dhe të makinave të cilat gjenden në 

përgatitje, kurse vlera kumulative e numrit të inçizimeve nk, sipas formularit F-4, është: 

   nk = 4074. 

Për këto vlera të nk dhe të pk nga diagrami në figurën 16 lexojmë shkallën e saktësisë Sk

' : 

për nk = 4074 dhe pk

'  = 18,802% nga diagrami kemi: Sk

'  = 7%, ose grafikisht: 

  S
n

p

pk

k

k

k

'
,

,
,2

4 1 4

4074

1 0 18802

0 18802
0 004240 


 


  ose 

 Sk

' , , 0 004240 0 0651, ose në përqindje 

 Sk

'  = 6,51[ %.] 

Dallimi i saktësisë së prezantimit të rezultateve në mes të mënyrës së parë dhe të dytë të 

vlerësimit të rezultateve të incizimit është: 



 Dk = Sk - Sk

'  = 15,97 - 6,51 = 9,4[%], prej nga shihet se Dk është mjaft e madhe dhe se 

vlerësimet dallohen dukshëm. Se cilën mënyrë të vlerësimit do ta zbatojmë varet nga përcaktimi 

i ynë se çfarë informatash dëshirojmë të marrim nga MVM. Nga mënyra e parë e vlerësimit  

rrjedh shkalla e shfrytëzimit të makinave (sipas F-4): 

   qk = 100 - pk = 100 - 3,706 = 96,294[ %], 

kurse sipas mënyrës së dytë të vlerësimit të rezultateve të incizimit kemi: 

   
[%].19,81)096,15706,3(100

[%],)(100100

'

''





k

kkkk

q

rppq
 

 

Dallimi i shkallës së shfrytëzimit të kapacitetit të makinave të grupit G-1, sipas mënyrës së parë 

dhe të dytë të vlerësimit është: 

   [%.]104,1519,81294,96'  kkk qqDq  

Ky dallim është mjaft i madh, prandaj duhet të jetë në funksionin e saktësisë së prezentimit të 

rezultateve të caktuara të përcjelljes së grupit të makinave G-1, të njësisë punuese dhe të 

makinave veçueshëm në punë e sipër sipas metodës të vërejtjeve momentale-MVM. Për 

llogaritjen e shkallës së shfrytëzimit të kapacitetit mjafton saktësia e MVM prej S = 5[%]. Për 

rastin e analizuar, si për vlerësimin e parë ashtu edhe për vlerësimin e dytë vlera e saktësisë është 

më e madhe: 

   S dhe Sk k   15 97 5 6 51 5, [%] , [%].'  

Sikur të ishte S më e vogël se 5% atëherë do të duhej të merret numri më i madh i incizimeve, 

për shembull për dhjetë ditë punues.Nga rezultatet e parashtruara mund të konkludojmë se 

shkalla e shfrytëzimit të kapacitetit të makinave të grupit G-1 është e lartë sipas vlerësimit të 

parë, kurse me vlerësimin e dytë është mjaft më e vogël. Mirëpo në këtë rast, kur pjesën më të 

madhe të makinave që nuk punojnë e përbëjnë makinat në përgatitje, - si konkluduam edhe më 

parë, - duhet të jenë të shqyrtuara si problem në vete.  

 

Formularët e hartuar, me shënimet që përmbajnë, japin edhe informata të tjera të rëndësishme, 

lidhur me punën e makinave të grupit G-1, si dhe të njësisë organizative punuese përkatëse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.0.0.0. PAJIMET E SISTEMIT ORGANIZATIV PRODHUES 

 

6.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Mjetet e punës me të cilat në procesin e prodhimtarisë veprohet mbi sendet e punës, sipas 

përkushtimit të tyre dhe energjisë të cilën e shfrytëzojnë për tu vënë në lëvizje punuese, ndahen 

në pajisje dhe pajime. 

Pajisjet. Me pajisje emërtohen veglat dhe mjetet e ndryshme prodhuese dhe matëse të punës të 

cilat i përkushtohen fuqisë punonjëse, siç janë për shembull: çekani i dorës, gërshërët e dorës, 

shpuesja (turiela) e dorës, danat, këndmatësi makinik, kompasi, mikrometri, metri e tjera, në 

veprim i vë njeriu. Energjia e tyre prodhuese si dhe numri i operacioneve prodhuese të cilat 

mund të kryhen me to, varen kryesisht nga energjia psikofiziologjike e njeriut dhe nga 

stërvitshmëria e tij.  

Pajimet. Pajime quhen mjetet e ndryshme të punës të cilat u përkushtohen proceseve të caktuara 

prodhuese, përkatësisht proceseve dhe operacioneve të caktuar teknologjike, siç janë për 

shembull: ndërtesat teknologjike, stabilimentet e ndryshme teknologjike, makinat e ndryshme, 

veglat e prodhuara për shfrytëzimin e makinave, instalimet, përçuesit e ndryshëm, aparatet, 

instrumentet dhe mjetet e tjera matëse dhe prodhuese të mekanizuara ose të automatizuara, të 

cilat në veprim i vë njeriu, kurse energjia e tyre prodhuese dhe aftësia e punës lirohet plotësisht 

ose pjesërisht nga vetvetiu - varësisht nga shkalla e mekanizimit, përkatësisht të automatizimit të 

aktiviteteve prodhuese të tyre, rëndom të programuara që më parë nga njeriu. 

Forma dhe madhësia e pajisjeve dhe e pajimeve mund të jenë të ndryshme. Si pajisjet, ashtu eshe 

pajimet mund të prodhohen për punë, përkatësisht operacione prodhuese universale ose të 

specializuara. 

 

 

6.2.0.0. STRUKTURA E PAJIMEVE  TË PRODHIMTARISË 

 

Shikuar nga pikëpamja e strukturës, përkatësisht e përbërjes së pajimeve dallojmë organizatat 

prodhuese bashkëkohore dhe të vjetruara ( me pajime të demoduara). Mirëpo, në praktikë mund 

të hasen organizata prodhuese me pajime bashkëkohore dhe të vjetruara ekonomikisht e 

teknikisht. 

 

 

6.3.0.0. KLASIFIKIMI I PAJIMEVE TË PRODHIMTARISË 

Ekzistojnë mënyra të ndryshme të klasifikimit të pajimeve. Më së shpeshti klasifikimi bëhet 

sipas përkushtimit të pajimeve, në grupe vijuese: 

 - pajimet energjetike, 

 - pajimet prodhuese, 

 - pajimet transportuese, 

 - pajimet e lidhjeve informuese, mjetet e PTT, etj., 

 - pajimet prodhuese, matëse e kontrolluese, etj. dhe 

 - pajimet mbrojtëse, etj. 

 



6.3.1.0. NJËSITË ORGANIZATIVE PËR PAJIME 

Në figurën 26 është dhënë skema organizative e mundshme e drejtimit me lajimet e organizatës 

punuese industriale. Njësia organizative e pajimeve (stabilimenteve) industriale mund të jetë në 

kuadër të sektorit të krijimit, atëherë kur organizata punuese nuk është e madhe dhe kur ajo ka 

veprimtarinë themelore relativisht të thjeshtë, prandaj as pajimet nuk janë të ndërlikuara e të 

shumta. Në rastet e tjera, kur organizata prodhuese është e madhe dhe ka programin prodhues 

relativisht të ndërlikuar, njësia organizative e sigurimit dhe drejtimit me pajime duhet të 

organizohet si njësi e pavarur. Në këtë mënyrë sigurohet objektiviteti i punës së saj. Mirëpo, çdo 

herë formën organizative të drejtimit me pajime duhet ta përcjellë racionalizimi i afarizmit të 

përgjithshëm të organizatës prodhuese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 26. 

 

Nëse forma organizative e pajimeve do të jetë si në figurën 26, pa marrë parasysh se në kuadër të 

së cilës njësi qendrore organizative do të organizohen (sektori teknik apo krijues) ose do të jenë 

të pavarur, lëmenjtë përbërëse do të përfshijnë si vijon: 

Klasa për planifikimin e investimeve: 

 - seksioni për hartimin e projekteve (ideore ekzekutuese) me       parashikimin 

e materialeve themelore, me kalkulime statike me      llogaritë e përafërta dhe me ndërlidhje me 

sektorin krijues dhe      financiar dhe  institucionet e jashtme të planifikimit, 

 - seksioni për mbikëqyrjen e rindërtimit kryen përgatitjen e punëve    organizative 

dhe llogaritare sipas planit kontor ndërtimor (planit 

               ekonomikisht të arsyetuar) dhe bën mbikëqyrjen e ndërtimeve, 

 - veprimtaritë ndihmëse në kuadër të klasës së planifikimit të       investimeve, 

me përcjelljen e  tërë aktivitetit lidhur me   hartimin e    projekteve dhe bërjen e llogarive, 

shumëzimin e tyre dhe       shpërndarjen dhe evidentimin e tyre e të ngjashme. 

 

Klasat e ndërtimtarisë: 

 

 - seksioni për planin e ndërtimeve harton vizatimet përfundimtare në    bazë të 

dokumentacionit për çdo objekt, përcakton mikrolokacionet    (për objektet e rrethit të 
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organizatës prodhuese), përgatit       kalkulimet e sakta statike, llogarit e shpenzimeve 

dhe kujdeset për    lejet e ndërtimit dhe për përgatitjet e tjera lidhur me ndërtimin 

               efektiv e racional të objekteve të nevojshme ndërtimore, 

 - seksioni për udhëheqjen e ndërtimit udhëheq dhe përcjell ndërtimin    në të gjitha 

fazat e tij dhe sipas detajeve nga dokumentacioni      ndërtimor,  duke u kujdesur edhe 

për materialin e deponuar (sipas      sasisë dhe  cilësisë), 

 - seksioni për punët ndihmëse të ndërtimit themelon punëtorinë ku    mund të zhvillohen 

punët, të cilat e ndihmojnë veprimtarinë      ndërtimore themelore (energjetike, 

ujësjellësi, ranorja, punëtoria e    punëve mekanike e salduese, etj. 

 

Klasat e pajimeve teknike e teknologjike: 

  

- seksioni për planin e pajimeve teknik e teknologjike hulumton  

   nevojat për mjetet prodhuese (makinat, veglat, instalimet, aparatet  

               dhe stabilimentet e tjera prodhuese), përcakton kërkesat e tyre për  

               objektet e reja ose të rikonstruktuara ndërtimore, planifikon  

               vendosjen e makinave nëpër punëtori, dhe në rast se vetë 

               organizata  

               prodhuese prodhon pajimet, atëherë ky seksion kryen edhe punët 

               lidhur me projektimin dhe konstruktimin e pajimeve të nevojshme, 

               kurse në   rast se pajimet porositen prej prodhuesit tjetër (ose 

               prodhuesve të tjerë), atëherë ky seksion përgatit dokumentacionin e 

               ne nevojshëm    teknik e administrativ për porositje, 

 - seksioni për montimin dhe mbikëqyrjen e pajimeve teknike e     teknologjike 

merret me montimin dhe vënien në lëvizje të mjeteve  

               të punës (makinave, instalimeve, stabilimentet e të ngjashme),       mbikëqyr 

tërësishëm pajimet e përgjithshme të organizatës  

               prodhuese industriale, përcjell hartat e makinave dhe jep urdhër për 

               ndreqje, 

 - seksioni i energjetikës përfshin energanat (kazanët e avullit, depot 

              e gazit industrial, rezervoarët e ujit dhe të lëndëve të ndryshme 

               djegëse, etj.),  

 - seksioni për transport përfshin të gjitha sistemet dhe mjetet     transportuese 

të transportit të brendshëm dhe të jashtëm të 

               organizatës prodhuese industriale, siç janë: transporti ujor 

               mjetet dhe skelet  (vetanake), transporti rrugor mjetet dhe 

               stacionet përkatëse, transporti hekurudhor dhe stacionet më  

               përkatëse për ngarkim-shkarkim e tjera,  mirëpo ndonjëherë punët e 

  këtij seksioni ose tërë funksioni i tij mund të hyjnë, në pikëpamje  

  organizative, në kuadër të veprimtarisë të sektorit të krijimit 

  ose të sektorit të komerciales, gjë që varet nga    vëllimi i  

  veprimtarisë transportuese dhe ndërlikueshmëria e mjeteve  dhe e 

  sistemeve transportuese, 

- seksioni i punëtorive ndihmëse përfshin të gjitha punëtoritë ku  

  zhvillohen punët me të cilat ndihmohet veprimtaria themelore e  

- organizatës prodhuese, ato janë: punëtoritë mekanike, 



  elektroteknike, salduese, zdrukthuare, farkëtare,  teneqepunuese, e 

  të ngjashme.  

 

Zgjedhja dhe furnizimi me pajimet, përkatësisht me mjetet e punës për çdo organizatë prodhuese, 

më saktësisht për shërbimet e tyre të cilat merren me këtë veprimtari, paraqesin punë të 

ndërlikuara dhe shumë me përgjegjësi. Prandaj kësaj veprimtarie do t’i kushtojmë kujdes të 

veçantë. 

 

 

6.4.0.0. ZGJEDHJA E PAJIMEVE DHE FURNIZIMI ME PAJIME 

Zgjedhja e pajimeve dhe furnizimi i organizatës prodhuese industriale me pajime paraqitet si 

problem gjatë projektimit dhe ndërtimit të organizatës së re, ose gjatë modernizimit dhe zgjerimit 

të kapaciteteve të organizatës ekzistuese. Në zgjedhjen e pajimeve, përkatësisht të mjeteve të 

punës ndikojnë një varg faktorësh dhe rrethanash, të cilat mund të jenë të karakterit të 

përgjithshëm ose specifik, që rrjedhin nga vetë veprimtaria e organizatës prodhuese. Sipas 

natyrës së ndikimit të tyre këta faktorë mund të ndahen në tri grupe: 

 - faktorët teknik e ekonomikë, 

 - faktorët organizativë dhe 

 - faktorët ekonomik e komercialë. 

Që të gjendet optimumi ekonomik i zgjedhjes së mjeteve të punës të gjitha këta faktorë duhet të 

njihen mirë dhe të studiohen hollësisht ndikimet e tyre veç e veç dhe bashkërisht. 

Faktorët teknik e ekonomikë. Ndikimi i këtyre faktorëve në zgjedhjen e pajimeve dikton se në 

çfarë mase mjetet e punës me karakteristikat e veta teknike i plotësojnë nevojat teknologjike për 

realizimin e programit të caktuar prodhues, si dhe të kushteve ekonomike të parapara me këtë 

realizim. Prandaj në faktorët teknik e ekonomikë hyjnë: 

 - kapaciteti i mjeteve të punës, 

 - funksionaliteti i pajimeve, 

 - shkalla e mundshme e shfrytëzimit të kapacitetit, 

 - afati i qëndrimit të mjeteve të punës, 

 - shkalla e veprimit të frytshëm të mjeteve të punës, 

 - shpenzimet ngasëse të mjeteve të punës dhe disponimi (kamja e 

               tyre)    me to: elektroenergjia dhe llojet e tjera të energjisë  

               ngasëse, vajrat, pastrimi, mirëmbajtja e të ngjashme, 

 - shkalla e precizitetit të mjeteve të punës (sipas kërkesave të  

               programit prodhues), 

 - shkalla e shfrytëzimit të sendeve të punës nga ana e pajimeve      (mjeteve të 

punës), 

 - pamja estetike dhe mundësia e shfrytëzimit racional të hapësirës  

               për  vendosjen e tyre, 

 - shkalla e aftësimit të kuadrove për përdorimin e tyre, 

 - shkalla e besueshmërisë së pajimeve, përkatësisht të mjeteve të 

               punës, e  të ngjashme. 

 



Faktorët organizativë. Këta faktorë janë të lidhur ngushtë për planin dhe programin prodhues. 

Rëndom dallojmë këta faktorë organizativ: 

 - çmimi i blerjes së mjeteve të punës nga aspekti i organizimit të      transportit, 

 - montimi i pajimeve, 

 - caktimi i hapësirës së  funksionimit (hapësirës teknologjike), 

 - mënyra e organizimit të mirëmbajtjes, 

 - mënyra e përdorimit të pajimeve dhe caktimi i numrit të përdorëse    dhe të 

udhëheqësve të prodhimtarisë me strukturën kualifikuese,  - masat e nevojshme të cilat duhet 

zbatuar me qëllim të mbrojtjes    kolektive në punë dhe të mbrojtjes individuale, 

 - caktimi i masave të nevojshme për mbrojtjen e përgjithshme  

               popullore   dhe të vetëmbrojtjes shoqërore të lidhura për 

               organizatën prodhuese    në përgjithësi dhe për çdo mjet, 

               përkatësisht pajim të punës. 

Faktorët ekonomik e komercialë. Këta faktorë janë të lidhur ngushtë me tregun. Gjatë zgjedhjes 

dhe sigurimit të pajimeve të punës, ndikimi i këtyre faktorëve shprehet nëpërmes: 

 - kushteve të sigurimit të pajimeve, 

 - çmimit të sigurimit të mjeteve të punës, 

 - shpenzimeve të transportit dhe të shfrytëzimit (eksploatimit) të       mjeteve të 

punës, përkatësisht të punës. 

 

 

6.4.1.0. OBJEKTET  NDËRTIMORE 

Dallojmë objektet ndërtimore teknologjike dhe objektet ndërtimore joteknologjike.  

Objektet ndërtimore teknologjike. 

Objektet ndërtimore joteknologjike 

 

6.4.1.1. Zgjedhja e tipit optimal të ndërtesës 

 

Si thamë më parë, forma dhe madhësia e ndërtesave teknologjike varet nga plani dhe programi 

prodhues, përkatësisht nga procesi prodhues i cili duhet të zhvillohet në to. Që të sigurohet tipi 

optimal i ndërtesës, përkatësisht i objektit ndërtimor teknologjik duhet të plotësohen disa kushte 

lidhur me funksionalitetin dhe ekonomësinë e objektit në eksploatim. Përveç çështjeve lidhur me 

ekonomësinë e ndërtimit duhet të plotësohen edhe disa kushte të cilat rrjedhin nga zbatimi i 

masave për mbrojtjen e ekologjisë (mjedisit të punës e të jetës së njeriut) dhe i masave për 

mbrojtjen e përgjithshme popullore dhe vetëmbrojtjen shoqërore (posaçërisht për organizatat 

prodhuese me interes të përgjithshëm shoqëror). Përveç këtyre, ndërtesa duhet t’u përgjigjet të 

gjitha kushteve të nevojshme lidhur me mbrojtjen higjiene e teknike të kolektivit punues dhe të 

individëve në procesin prodhues. 

 

6.4.1.2. Zgjedhja e llojit të materialit për ndërtim 

Në zgjedhjen e materialit për ndërtimin e objekteve të ndryshme ndërtimore teknologjike ose 

industriale dhe të objekteve ndërtimore administrative, ndihmëse ose joindustriale, ndikojnë në 

shumë faktorë, në mesin e të cilëve rëndësi të posaçme kanë: lloji i procesit prodhues ose vetë 



programi prodhues dhe plani i prodhimtarisë (posaçërisht afatet), vetitë e materialit ndërtimor, 

sasia e kamur (në dispozicion), mundësit e formimit (e konstruktimit), çmimi i kushtimit, etj.  

 

6.5.0.0.  TRANSPORTI NË SISTEMIN ORGANIZATIV  PRODHUES 

Çdo lëvizje ose bartje e sendeve të punës, e mjteve të punës dhe e prodhimeve të punës dhe e 

prodhimeve të përpunimit ose të gatshme për qëllime të realizimit të prodhimtarisë industriale 

emërohet transporti industrial. 

Dallojmë transportin industrial të brendshëm dhe transportin industrialë të jashtëm. 

Me kohë eksperienca ka treguar se për organizimin racional të transportit të brendshëm gjatë 

projektimit, mirëmbajtjes dhe përsosjes së sistemeve transportuese dhe të mjeteve transportuese 

të transportit të brendshëm duhet përmbajtur principeve vijuese: 

 - rruga e sendeve të punës ( materialit) duhet të jetë sa më e shkurtë,    njëkahore 

dhe mundësisht    drejtvizore, 

 - vendosja e sendeve të punës ( paralëndëve, gjysmëprodhimeve,      repromaterialit), e 

mjeteve të punës ( veglave, makinave, aparateve,    instrumenteve matëse, etj.) dhe e 

prodhimeve të gatshme  duhet të    jetë e tillë që të mundësojë rrjedhën e pandërprerë të 

procesit       prodhues, në pikëpamje të zhvillimit të të gjitha operacioneve  

   punuese lidhur me to, 

 - shtigjet transportuese duhet të jenë të kalueshme, të pastra, mjaft të    ndriçuara, të 

shënuara sipas kërkesave dhe të furnizuara me shenjat    përkatëse të sinjalizimit, të 

lajmërimit e të kujdesit, 

 - me shfrytëzimin e mjeteve përkatëse për vënien e prodhimeve,      sendeve e të 

mjeteve të punës dhe me shfrytëzimin e mjeteve       përkatëse transportuese sa më 

shumë të shkurtohet koha e 

               Ngarkimit shkarkimit dhe e bartjes (lëvizjes)-me mundësimin e  

               zhvillimit pa pengesa të të gjitha operacioneve të punës, 

 - duhet pasur kujdes për ngarkimin sa më të njënjëshëm të të gjitha    mjeteve 

transportuese, posaçërisht të atyre të linjës së njëjtë të      sistemit transportues, 

 - të evitohet stërngarkimi i mjeteve transportuese, 

 - kudo që është e mundshme të shfrytëzohet gravitacioni i tokës,  

 - të stërviten mirë të gjithë shfrytëzuesit dhe përdorëset\ e mjeteve      transportuese 

për zhvillimin e operacioneve të caktuara  

               transportuese, 

- të organizohet mirë shërbimi për mirëmbajtjen e mjeteve  

  transportuese dhe të zhvillohen me kohë të gjitha intervenimet e  

  nevojshme lidhur me ruajtjen e aftësisë transportuese të sistemeve  

 dhe të mjeteve transportuese të transportit të brendshëm, të 

  ndërlidhurme transportin e jashtëm të organizatës prodhuese  

  industriale. 

Dallojmë këto sisteme kryesore të transportit të brendshëm: 

 - sistemi i relacioneve të rëndomta, 

 - sistemin e ralacioneve radiale, 

 - sistemin e relacioneve unazore, dhe  

 - sistemin e relacioneve ciklike. 



Sistemi transportues me  relacione të rëndomta. Në këtë sistem lidhja transportuese zhvillohet 

në mes dy njësive organizative prodhuese (për shembull: në mes depos në klasë dhe një klasë 

punuese). Pesha bartet vetëm në një kahje, prej depos në klasë, kurse në drejtimin tjetër, prej 

klasës punuese në depo, mjeti i transportit të brendshëm qarkullon pa peshë (ngarkesë), i pa 

shfrytëzuar. Në figurën 27 është paraqitur skema e transportit sipas sistemit të relacioneve të 

rëndomta. 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 27. Relacioni i thjeshtë. 

 

Sistemi transportues me relacione radiale. Ky sistem është i përbërë prej më shumë sistemeve 

me relacioneve të rëndomta, prandaj paraqet variantën e ndërlikuar të sistemit të relacioneve të 

rëndomta. Në figurën 28 është paraqitur skema e sistemit transportues me relacione radiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 28. Relacionet radiale.  

Ky sistem përdoret kur një njësi prodhuese është e lidhur me disa njësi të tjera prodhuese, në 

pikëpamje të organizimit të transportit të brendshëm. Edhe te ky sistem, si dhe te sistemi me 

relacione rëndomta, mjetet transportuese shfrytëzohen vetëm për një kahe të zhvillimit të 

transportit, sepse në kahen tjetër mjeti qarkullon i pangarkuar. Prandaj në mes këtyre dy 

sistemeve nuk ka dallime themelore e parimore. 

 

Sistemi transportues me relacione unazore. Këtë sistem e karakterizon qarkullimi i mjetit 

transportues në mes njësive organizative prodhuese, me ecje njëkahore nëpër rrugë të mbyllur në 

formë të rrethit ose të elipsës, ose të katërkëndëshit ose të katrorit ose të ndonjë figure tjetër 

gjeometrike. Me rëndësi është që mjeti transportues duke qarkulluar prej një njësie punuese në 

njësinë tjetër kalon nëpër të gjitha njësitë organizative prodhuese dhe kthehet në vendin prej nga 

është nisur,- duke e mbyllur kështu unazën qarkulluese. Në figurën 29 është dhënë skema e 

sistemit me relacione unazore. 

 

 

1  

       B  A 2 

 Q 

1 
2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

 A   B 

  C 

  D   E 



   Fig. 29. Relacioni unazor. 

Në këtë sistem nuk ka endje të zbrazët të mjetit transportues, meqë transporti i brendshëm është 

organizuar ashtu që sendet ose mjetet e punës barten prej një njësie organizative prodhuese në 

njësinë tjetër dhe mjeti transportues vjen i ngarkuar deri në vendin e nisjes ose afër vendit të 

nisjes. Për këtë arsye ky sistem është më ekonomik se  sa dy sistemet e para. 

Sistemi transportues me relacione ciklike. Ky sistem është më i ndërlikuar se sa sistemet e 

parashtruara. Përdoret për organizatat prodhuese industriale të cilat në gjirin e vetë kanë më 

shumë njësi organizative të ndara në tërësi organizative prodhuese. Këto tërësi ndërlidhen 

reciprokisht me relacione unazore vetanake, kurse këto relacione unazore reciprokisht ndërlidhen 

në një tërësi transportuese me sistem transportues unazor. Në figurën 30 është paraqitur sistemi i 

relacioneve ciklike. 

Vendosja e sistemit të relacioneve ciklike për transportin e brendshëm të ndonjë organizate 

prodhuese industriale kërkon njohuri të gjithanshme të problematikës të procesit prodhues dhe të 

transportit të brendshëm. Sistemet e relacioneve unazore dhe ato të relacioneve ciklike janë 

shumë më racional, mundësojnë zhvillimin më disiplinor të të gjitha operacioneve transportues, 

angazhimin më të drejtë të fuqisë punonjëse në shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen . e mjeteve 

transportues, kështu që shkalla e shfrytëzimit të tyre është mjaft e lartë - i afrohet njëshit 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 30- Relacionet ciklike. 

 

Se cilën prej këtyre sistemeve të përmendura do të duhej zbatuar në ndonjë organizatë prodhuese 

industriale, duhet ta caktojë hulumtimi i hollësishëm i arsyeshmërisë së zbatimit të njërit ose të 

tjetrit sistem, ose të sistemeve të kombinuara, nga aspekti i realizimit të planit dhe të programit 

prodhues sipas kushteve të afarizmit pozitiv të organizatës prodhuese në tërësi. 
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6.5.2.0. TRANSPORTI I JASHTËM  

Me transportin e jashtëm të organizatës prodhuese industriale sigurohet në radhë të parë 

furnizimi i prodhimtarisë me paralëndë dhe i tregut me prodhime të gatshme të organizatës 

prodhuese. Kuptohet kur vetë organizata i dërgon prodhimet rrjetit të shitoreve të veta, atëherë 

transporti i jashtëm gjendet drejtpërsëdrejti në funksionin e realizimit të programit e të planit 

prodhues. 

 

6.6.0.0..ZGJEDHJA  E MJETEVE TRANSPORTUESE 

 

Transporti i brendshëm do të jetë i definuar mirë nëse mjetet e zgjedhura transportuese 

plotësojnë kërkesat vijuese:  

 

 - mundësojnë rrjedhën e pandërprerë e të njënjëshëm të procesit       prodhues, 

 - mundësojnë arritjen e çimeve më të ultë të njëshme ( kg/m, ton/m  

               ose (ton/km), përkatësisht mundësojnë bartjen e një njësie peshore  

              në një njësi gjatësore të rrugës transportuese me çmim sa më të ulët, 

 - mirëmbajtja është e mundshme dhe e lehtë, 

 - përdorimi i mjetit është i lehtë, 

 - mund të sigurohen në tregun e brendshëm, çmimi i kushtimit,  

 - shpenzimi i vogël i energjisë ngasëse, 

 - angazhimin e numrit të vogël të punëtorëve,  

 - montohen dhe demontohen leht, e të tjera. 

 

 

6.7.0.0. KLASIFIKIMI I MJETEVE TRANSPORTUESE 

 

Klasifikimi i mjeteve transportuese mund të bëhet sipas kritereve të ndryshme. Përcaktimi këtyre 

kritereve rëndom niset nga përkushtimi, karakteristikat teknike dhe kushtet e ekploatimit të 

mjeteve transportuese. Të gjitha mjetet transportuese mund të klasifikohen në: 

 

 - dorëse, 

 - gravitacione,  

 - mekanike ( me ngasje elektromotorike, etj.) 

 - mjetet e transportit me ndërprerje, 

 - mjetet e transportit pa ndërprerje,  

 - mjetet e transportit horizontal,  

 - mjetet e transportit vertikal ose me ndonjë kënd pjerrtësie,  

 - mjetet e transportit të kombinuar, special,  

 - mjetet e kombinuara transportuese, e të tjera. 

 

Mjetet transportuese të cilat më së shpeshti hasen sot në industrinë dhe xehetarinë bashkëkohore 

dhe në përdorim në përgjithësi janë: 

  

 - ngritësit dhe bartësit e ndryshëm (për ngritjen dhe bartjen e 

               peshave lart-poshtë, përpara-mbrapa, majtas-djathtas ose cilëndo  

               pozitë në   hapësirë ose sipërfaqe të nivelit të arritshëm), 



 - transporterët (liftat, platformat dhe shiritat e ndryshme 

               transportuese për bartjen e peshave të formave të ndryshme në 

               distanca të mëdha, etj), 

 - ollukët e formave dhe të madhësive të ndryshme nga materiali i    ndryshëm për 

lëshimin e peshave të madhësive dhe të gjendjeve të    ndryshme agregate e të tjera),  

 - mjetet pneumatike (gypat e formave dhe madhësive të ndryshme  

               për bartjen e peshave të madhësive dhe të gjendjeve të ndryshme 

               agregate me shtypje ose nënshtypje - vakum), 

 - elevatorët, 

 - mjetet transportuese udhore (dorëse, mekanike-me ngasje      elektromotorike ose 

tjetër, karrocat, tërfukerrët-pirunjerët),  

 - mjetet transportuese hekurudhore (vonetat, vagonët, karrocat dhe    mjetet e tjera të 

rëndomta ose speciale për transportim nëpër 

               binarë), 

- transporterët shtigjorë, siç janë shtigjet e shtruara me cilindra, 

  pastaj    sajat transportuese, teleferikët, bartësit kërmillorë (çifti me 

  vidë   pafund) e të tjera. 

 

 

6.8.0.0. RACIONALIZIMI I TRANSPORTIT TË BRENDSHËM 

 

Principet themelore të cilave duhet t`i përmbahet projektuesi dhe organizuesi i transportit 

racional të brendshëm janë: 

 - rruga e materialit duhet të jetë sa më e shkurtër, 

 - manipulimi me sendet dhe mjetet e punës duhet të jetë sa më i 

               vogël    (vendosja duhet të jetë e tillë që të ketë sa më pak 

               ngarkesa, shkarkesa, ringarkime, paketime dhe ekspeditime etj.), 

 - ngarkimi i mjeteve transportuese duhet të jetë sa më i njënjëshëm, 

 - lëvizja e materialit duhet të bëhet nëpër rrugë njëkahëshe të liruara    nga lëvizjet e 

tepërta, 

 - rrugët transportuese duhet të jenë të gjera, të rrafshëta e të pastra, 

 - kapacitetet e mjeteve transportuese duhet të jenë ashtu të  

               balancuara me punë që të sigurohet shkalla sa më e lartë e 

               shfrytëzimit të tyre,  

 - personeli i angazhuar për përdorimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve    dhe të 

mjeteve transportuese duhet të jetë i ushtruar në masë të       nevojshme për përdorimin 

dhe mirëmbajtjen e drejtë të tyre me       shkallën sa më të vogël të lëndimeve. 

Për të gjitha këto hulumtime shërben grafikoni i rrjedhjes së prodhimtarisë, përkatësisht i 

rrjedhjes së operacioneve prodhuese ose të punës. Shkurtimisht këto grafikone quhen 

“grafoper”- grafikone operacionesh.  

 

 

 



Në figurën 31 është paraqitur grafoperi sipas rrjedhjeve të materialit të transportuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fig.31. Paraqitja grafike e ecurisë së sendeve të punës para                racionalizimit 

të transportit  të brendshëm  

                         (rruga e gjatë 132m). 

 

Në figurën 32 është paraqitur procesi i njëjtë teknologjik, por me transportin e brendshëm të 

racionalizuar - me zbatimin e parimeve themelore praktike të racionalizimit. Shfrytëzimi i 

hapësirës punuese e transportuese është më racional, rrugët transportuese janë dukshëm më të 

shkurta dhe sigurimi i lëvizjeve punuese e transportuese është shumë i madh.                                                                            

                     

  

 

            

   

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fig.32. Paraqitja grafike e ecurisë së sendeve të punës pas racionalizimit të transportit të 

brendshëm  (gjatësia e rrugës 53m). 
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7.0.0.0. MIRËMBAJTJA E SISTEMIT TË PRODHIMTARISË  

 

7.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Afarizmi normal i organizatave prodhuese bashkëkohore kërkon rrjedhën normale të procesit 

prodhues. Kjo kërkon, para së gjithash, që mjetet e punës të kenë pandarë aftësinë normale 

punuese. Prej këtu buron nevoja që këto mjete (ndërtesat, makinat, instalimet, veglat, mjetet 

transportuese, apartet matëse dhe kontrolluese etj) t’i nënshtrohen mbikëqyrjes dhe mirëmbajtjes 

së caktuar. 

Meqë në procesin prodhues marrin pjesë shumë mjete të llojllojshme të punës, për organizimin 

më të suksesshëm të evidentimit dhe të kontrollit të mirëmbajtjes e të ndreqjeve, bëhet 

klasifikimi i tyre dhe ndarja në grupet vijuese: 

 - ndërtesat industriale, pajimet ndërtimore dhe oborret, 

 - stabilimentet energjetike (të avullit, të ujit, të gazit, të rrymës      elektrike, 

etj),  

 - instalimet (ujësjellëse, avullsjellëse, elektrike, gazsjellëse,  

   kanalizuese, etj.), 

 - mjetet e prodhimtarisë (makinat, veglat, modelet, inventari i zyreve    dhe inventari 

i vendeve të punës operative, etj.), 

 - sistemet transportuese (rrugët e transportit të brendshëm, mjetet  

               dhe pajimet transportuese, etj.), 

 - ndërtesat e banimit dhe rrugët qarkulluese (të cilat mirëmbahen në    bashkëpunim 

me shërbimet përkatëse të vendbanimeve përkatëse ). 

 

7.2.0.0. ROLI DHE RËNDËSIA E MIRËMBAJTJES  

Mjetet e punës gjithnjë po fitojnë karakteristika të reja konstruktive dhe eksploative, me zbatimin 

e njohurive të reja shkencore e teknike në prodhimtarinë e të mirave materiale në mënyrë 

industriale. Proceset prodhuese gjithnjë e më shpejt po zhvillohen, kështu që mjetet e punës janë 

gjithnjë e më shumë të eksploatuara. 

Me kuptimin e drejtë të rolit e rëndësisë që për prodhimtarinë dhe afarizmin e punës në 

përgjithësi ka mirëmbajtja, sistemet e mirëmbajtjes gjithnjë e më shumë po zhvillohen dhe 

përparojnë. Kërkesat kryesore të cilat parashtrohen para këtyre sistemeve janë: 

 - të shpenzojnë sa më pak punë dhe material, 

 - të sigurojnë besueshmërinë sa më të madhe të sistemeve prodhuese    dhe të 

elementeve të tyre, 

 - të shpenzojnë sa më pakë kohë për zbatimin e detyrave të      mirëmbajtjes. 

Për këtë arsye organizuesi i mirëmbajtjes duhet të ketë kulturën e caktuar teknike. Për thellimin e 

diturisë dhe këmbimin e njohurive mbi mirëmbajtjen bashkëkohore të mjeteve të punës, 

themelohen shoqata dhe lidhje të ndryshme të mirëmbajtjes me karakter të ngushtë ose të gjerë 

ndërkombëtar (për shembull OCDE). Këto shoqata, lidhje ose bashkësi lidhjesh mbajnë 

këshillime të niveleve të ndryshme dhe japinë instruksione me emërtime të ndryshme, si është 

për sh.: “ISO 9000 dhe mirëmbajtja”, ku bëhet fjalë për rëndësinë e serisë së standardeve ISO 

9000 për mirëmbajtjen. Kështu për shembull në botë mbahet Kongresi i OCDE. Qysh në 

Kongresin e OCDE të mbajtur në 1963. është definuar pozita e mirëmbajtjes në procesin 



prodhuese të organizatave  prodhuese industriale, si në figurën 25. Rëndësia kaq e madhe i 

kushtohet mirëmbajtjes kryesisht për këto arsye: 

 

 - në proceset e mekanizuara (të automatizuara ose të robotizuara)  

      prodhuese mirëmbajtja, jo vetëm që siguron rrjedhjen e  

               pandërprerë të    proceseve teknologjike, por e dhe mundëson 

               shfrytëzimin maksimal të   mjete, rëndomë të shtrenjta, të punës, 

            - në proceset serike ose masovike prodhuese, ku ekziston         

ndërvarëshmëria e madhe e operacioneve të punës e të vendeve të    punës, me mirëmbajtjen e 

mjeteve të punës shtohet besueshmëria e    sistemit teknologjik ose prodhues, 

 - në prodhimtarinë veçore, ku ndonjëherë angazhohet një mjet i 

               punës e ndonjëherë mjeti tjetër, me mirëmbajtje sigurohet  

               gatishmëria teknike e teknologjike e mjeteve të paangazhuara të  

               punës për çdo kërkesë të   programit prodhues eventual,  

 - në njësitë organizative projektuese dhe ndihmëse (tash gjithnjë më  

               të pasura me mjete ndihmëse teknike - elektronike) të organizatës    prodhuese, 

mirëmbajtja ndihmon shfrytëzimin efektiv të personelit  

               e  të mjeteve ndihmëse të punës, 

 - në sistemet e komunikimit e të komunikacionit, zbatimi i sistemeve     përkatëse 

mirëmbajtëse jep shkallë më të lartë të besueshmërisë së    tyre dhe të punës së tyre, 

 - në afarizmin e gjithmbarshëm të organizatave prodhuese shton        besimin dhe 

guximin e marrjes së vendimeve nga ana e  

              udhëheqësve    dhe drejtuesve të niveleve të ndryshme, si në 

               pjesën ekonomike-teknike, ashtu edhe në pjesën ekonomike e  

               financiare,përkatësisht komerciale të afarizmit, dhe kështu 

              dukshëm zvogëlon shpenzimet e drejtimit e të udhëheqjes me 

              afarizmin e gjithmbarshëm   të organizatës. 

Kështu në skemën organizative të procesit prodhues ndonjëherë lajmërohen vetëm si grup për 

mirëmbajtje, ndonjëherë si shërbim për mirëmbajte e ndonjëherë, kur kërkon vëllimi i punëve, 

lajmërohen si njësia e posaçme organizative ose ndërmarrje e specializuar e ndonjëherë si 

inxhiniering për mirëmbajtje. Në figurën 33 është dhënë skema organizative e shërbimit të 

mirëmbajtjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Fig. 33. 

7.3.0.0.  LLOJET E MIRËMBAJTJES 

Që të mund të ruhet aftësia prodhuese e mjeteve teknike të prodhimtarisë për kohë sa më të gjatë, 

të gjitha punët e mirëmbajtjes nuk janë me zhvillim të njëjtë  dhe nuk zhvillohen në kohë të 
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njëjtë, prandaj sipas vëllimit të punëve të mirëmbajtjes, kohës së zhvillimit të tyre dhe sasisë së 

mjeteve të angazhuara financiare, të mjeteve të punës dhe të fuqisë punonjëse në procesin e 

mirëmbajtjes dallojmë: 

 - mirëmbajtjen sipas nevojës ose mirëmbajtjen  intervente, dhe  

 - mirëmbajtjen e paraparë ose të planifikuar ose mirëmbajtjen     preventive. 

 

7.3.1.0. MIRËMBAJTJA SIPAS NEVOJËS  

 

7.3.2.0 MIRËMBAJTJA E PARAPARË  

 

Për shkak të numrit të madh të mjeteve të punës dhe ndërlikueshmërisë gjithnjë më të madhe të 

konstruksionit të tyre dhe të mënyrës së përdorimit  në proceset teknologjike, në organizatat 

prodhuese bashkëkohore i jepet përparësi zbatimit të mirëmbajtjes së paraparë të planifikuar ose 

mirëmbajtjes së planifikuar preventive. 

Mirëmbajtja e planifikuar preventive në praktikë zbatohet në dy mënyra: 

 - mënyra e mirëmbajtjes preventive rrjedhëse, dhe  

 - mënyra e mirëmbajtjes preventive investive. 

 

7.3.3.0.  MIRËMBAJTJA PREVENTIVE  RRJEDHËSE. 

 

Punët të cilat marrin pjesë në mirëmbajtjen rrjedhëse janë: 

 - pastrimi i pajimeve, i mjeteve të punës, i instalimeve e tjera,        

 - mbrojtja nga ndryshku (korrozioni), lyerja e tjera, 

 - vështrimet preventive të mjeteve të punës (të makinave, të veglave    e tjera), 

 - ndërrimi i pjesëve, dhe 

 - përmirësimet e vogla. 

Këto punë mirëmbajtëse i zbatojnë ose punëtorët  e ngarkuar me përdorimin e këtyre mjeteve të 

punës ose punëtorët e njësive të posaçme organizative të specializuara për punë mirëmbajtëse.  

 

7.3.3.1. Mirëmbajtja preventive investive.  

Mënyra e mirëmbajtjes preventive investive, ose mirëmbajtja e paraparë investive, paraqet 

mënyrën e mirëmbajtjes së ndërlikuar e voluminoze e cila zgjatë shumë, prandaj mund të 

zbatohet vetëm nëse mjeti i punës çkyçet nga procesi prodhues dhe nëse ka mjete të mjaftueshme 

për investim në kthimin e aftësive të humbura plotësisht ose pjesërisht prodhuese të tij. 

Në praktikë dallohen këto lloje të mirëmbajtjes së planifikuar preventive investive: 

 - ndreqja e vogël me plan, 

 - ndreqja e mesme me plan, dhe  

 - ndreqja e madhe me plan. 

Aftësimin e mjeteve të punës me llojet e cekura të mirëmbajtjes e përcjellin më shumë ose më 

pak mjete financiare, varësisht nga lloji i përcaktimit për mirëmbajtje. Kështu që, për shembull, 



vlera e përdorshme e mjeteve pas ndreqjes së madhe është baras me shumën e mjeteve të 

investuara financiare për mirëmbajtje.  

Në figurën  34 është dhënë pamja e mundshme e hartës për ndreqjen javore (J), mujore (M), 

tremujore - kuartale (K), gjysëmvjetore (GJ) dhe vjetore (V) si dhe për ndreqjen e madhe (NM) 

të mjetit të punës, me datat e fillimit të ndreqjeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARTA PËR MIRËMBAJTJEN E MJETEVE TË PUNËS 

Punëtoria Makina                                   VITI: 2007 

 (vendi i              MUAJT DHE DITËT-JAVËT 

 punës)               MARS            PRILL         MAJ 

         2 9 1

6 

 23  30   6 13   20 2

7 

 8 15    22  29 

      A   ZH(1)     M      M       M  

      A   ZH(2)          V    V         M  

      A    ZH(3)     M      M       M  

      B     B(1)        K         

      B     B(2)     M      M       M  

      B     B(3)              

      C     G(1)   J  J  J   J    J           J   J 
 LEGJENDA: ZH- makina për zhvokje, B- makina për brerje dhe G- 
makina për   
                       grryerje. J- ndreqje javore e makinave, M- ndreqja mujore, 
V- ndreqje  
                       vjetore dhe Gj- ndreqje gjenerale, ndreqje e madhe, K- 
ndreqje kuartale  
                       (3 mujore).    

     

Fig. 34.       

Ndreqja e madhe ose ndreqja gjenerale duhet të bëhet me përgatitjen e mirë të të gjitha 

veprimeve të cilat i përfshinë kjo ndreqje. Prandaj për ndreqjen e madhe hartohen plani dhe 

programi i posaçëm paraprak i hollësishëm. Kurse vetë ndreqja zbatohet me demontimin e 

tërësishëm të mjetit të punës dhe me kontrollimin e hollësishëm të të gjitha tërësive dhe pjesëve 

të tyre me metoda bashkëkohore për diagnostifikim. 

Për këtë qëllim më së shpeshti përdoret metoda e detektimit 

. Rëndom aftësitë punuese me defektim kategoriz0hen: 

Gj Gj 



 - e aftë për punë të mëtejshme, 

 - mund të aftësohet, dhe  

 - të ndërrohet. 

7.4.0.0. RACIONALIZIMI I MIRËMBAJTJES 

Afarizmi i suksesshëm i organizatave prodhuese bashkëkohore industriale mund të arrihet vetëm 

nëse të gjitha pajimet e saja funksionojnë mirë pandarë. Kjo mund të arrihet vetëm nëse të gjitha 

mjetet e punës (ndërtesat, makinat, instalimet, veglat e tjera) pandarë gjenden në gjendje të 

rregullt teknike. 

Faktorët të cilat ndikojnë në zvogëlimin e aftësisë prodhuese të mjeteve të punës janë: 

 - shkalla e përdorimit të mjetit të punës, 

 - mënyra e përdorimit (aftësia profesionale e përdorësit), 

 - vjetrimi (teknik ose ekonomik), 

 - kushtet klimatike të vendit të punës (përdorimit), 

 - dëmtimet e papritura (vërshimet, zjarret dhe katastrofat e ndryshme    elementare 

dhe të tjera). 

Për organizimin e mirë të evidencës dhe kontrollit të mirëmbajtjes dhe të ndreqjeve, pajimet 

prodhuese dhe të tjera të organizatës mund të organizohen në këto grupe: 

 - ndërtesat dhe pajimet ndërtimore me oborret, 

 - makinat energjetike, 

 - kazanat (kaldajat) e avullit, 

 - përçuesit elektrikë me pajisjet përcjellëse, 

 - përçuesit e avullit, me pajisjet përcjellëse, 

 - përçuesit e ujit, me pajisjet përcjellëse, 

 - përçuesit e kanalizimit me pajisjet, 

 - makinat, 

 - veglat e mëdha, 

 - veglat e imta, 

 - modelet, 

 - inventari, 

 - mjetet transportuese (për transport të brendshëm dhe të jashtëm), 

 - rrugët e transportit të brendshëm (e ndonjëherë edhe të transportit 

               të jashtëm), 

 - mobilet e zyrave, 

 - mjetet e mekanografisë (mjetet ndihmëse, për nevojat e 

               administratës dhe të kontabilitetit), 

- ndërtesat e banimit dhe të rekreacionit, 

Në figurën 35 është paraqitur grafikisht cikli i planifikuar i mirëmbajtjes me ndërmarrjet 

mirëmbajtëse periodike, prej ndreqjes gjenerale Ngj1 e deri te ndreqja gjenerale Ngj2. 

 

ZGJATJA E CIKLIT TË MIRËMBAJTJES SË KAPACITETEVE 

Ngj1-Kp - Kp - Kp – Nv - Kp - Kp – Nm - Kp - Kp - Kp –Nv - Kp - Kp - Kp 

–Ngj2 

LEGJENDA:  

                     NGJ1- ndreqja gjenerale (e përgjithshme), Kp – kontrolli 



preventiv, Nv – ndreqja e vogël, 

                     Nm – ndreqja e mesme dhe Ngj2 – ndreqje përfundimtare 

gjenerale (e përgjithshme ose e  

                              Madhe) 

  

                                                          Fig. 35. 

Në figurën 35 janë: 

 Ngj1 - ndreqja e parë gjenerale ( e përgjithshme ose e madhe) prej  

                       nga fillon cikli i ndërmarrjeve të planifikuara mirëmbajtëse të 

                       mjeteve të punës,  

 Kp    - kontrolli preventiv, 

 Nv    - ndreqja e vogël, 

 Nm   - ndreqja e mesme dhe 

 Ngj2 - ndreqja e 2 gjenerale me të cilën përfundon cikli i caktuar i 

                       mirëmbajtjes me ndërmarrje të caktuara mirëmbajtëse. 

Nga figura shihet se cikli i dhënë i mirëmbajtjes ka në mes të dy ndreqjeve gjenerale: 11 

kontrolla preventive, 2 ndreqje të vogla, 1 ndreqje të mesme. 

Zgjatja e ciklit të mirëmbajtjes dallohet prej mjetit të punës. Kjo varet prej karakteristikave 

teknike e teknologjike të vetë mjetit të punës. Prandaj ciklet e zgjatjes së mirëmbajtjes duhet të 

hartohen për çdo mjet të punës. 

Për planifikimin e programimin e mirëmbajtjes së mjeteve të punës, pra edhe për caktimin e 

strukturës së punëve dhe zgjatjen e cikleve të mirëmbajtjes, shërbejnë vështrimet preventive, 

ndreqjet e vogla, të mesme e të mëdha dhe udhëzimet e prodhimeve të këtyre mjeteve. 

Pa marrë parasysh se kush jep udhëzimet për mirëmbajtjen e mjeteve të punës, prodhuesi ose 

shërbimi vetanak i organizatës prodhuese, e cila i përdorë mjetet, për mirëmbajtjen racionale të 

mjeteve të punës duhet të hartohen: 

 - harta e makinës dhe 

 - harta e ndreqjes (e mirëmbajtjes). 

Në figurën 36 a është dhënë pamja e mundshme e hartës së makinës, kurse në figurën 36 b është 

dhënë përmbajtja e mundshme e hartës për ndreqjen e makinës. 

 

 

 

 

 

 

 

                HARTA TEKNIKE E MAKINËS PËR ZHVOSHKJE 

 Njësia 

organizative 

 Punëtoria Vendi i 

punës 

Dit  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 



ët 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 Shenja  Tipi  Nr. inv. 

 Prodhuesi  Nr. i 

fabrikantit 

 Viti i 

blerjes 

  Viti i 

prodhimit 

 Grupi 

punues 

                            Shënimet teknike  Pajimet 

plotësuese 

 

 Vëllimi 

punues 

 lartësia punuese mm 

suporti   mm 

  Saktësia 

punuese: 

 Distanca e thepave mm, gjatësia 

punuese          mm 

  Lloji i 

shpenzi.: 

 Koka e 

boshtit 
  filetës mm, ngritja 

mm, gjat.mm 

  

 Konusi i jashtëm  Maks. 

copë mm 

maks

.e zhv. 

 mm 

  

 Konusi renshëm  Me 

shtrat pl. 

mm 

  Përshtat. e  

posaç. 

  cilindri punues           

mm 

 Pa urë      

mm 

    

 Gjatësia e cilindrit 

punu. mm 

 Me 

pll.pl.sup

. mm 

   

 Hapja e boshtit     mm   

 Skrajorja e boshtit           mm  Fotografia e makinës dhe 

masat e bazës: 

 Saja  Numri i sajeve të pavarur  

 Sajet e paver. me dy sup. Tërth.           

lëvizja motor: 

                                                                                  

me dorë:    

 

 Sipër e tërth. e thikës  

 Shaluesi  Lëvizja e mund. Nga mesi              

mm 

 

 Konuesi me thep në pinol  

  

 Shtrati   Gjatësia e 

thellimit 

 pa urë        

mm 

 

  para plan-

pllaka 

 me urë       

mm 

 

 Ngritja e boshtit udhëheqës                                      

mm 

 

  



  

 Paisjet  Plan pllaka  mm, kapja                 

mm   

 

 Lineta e fortë deri    mm      copë, 

lëviz   mm copë 

 

 Pompa për ftohje                   lit/min  

 Kapset deri                             mm  

     

Fig. 36 a. 

 

 

 

 

Këto shënime nga harta e mjetit të punës shërbejnë për sigurimin e pjesëve të nevojshme rezerve 

për të.  

 

 

 

 

 

 

 Institucioni  HARTA PËR MIRËMBAJTJEN 

E MAKINËS 

 Fleta 

   Faqe 

 Njësia 

prodhuese: 

 Shenja e 

punëtorisë 

 Numri i hartës  Hartuesi 

                                                   Koha e punës                    Viti                     

Muaji                    Data 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

23  24  25  26  27  28  29  30  31 

 Shënimi i makinës:  Tipi i makinës:  Nr. inventar 

 Prodhuesi     Vendi i punës 

  Nr. i fabrikimit   Grupi punues 

  Viti i prodhimit Udhëzimet për 

përdor.janë 

  Viti i blerjes   

 Shënimet e mirëmbajtjes  Mirëmbajtja e paraparë normative-

kujdesi 

 Veprimi për 

mirëmbajtje 

Pjesët e 

makinës 

Rregu

lla 

 Shëni.e 

ndërrimet 

         Lyerësi 

 

 Mënyra 

 

 Koha 

për 

mirëmbajtj

e 

-

mënyr

a 

-koha 

 

   I. 

 

   

II. 

 

 III. 

 

Shen

ja 

 

Ngj

yr. 

Sasi

a 

  kg 

 G-nr.i          



tërë i 

    

vështrime

ve 

 d- ditore 

 L-lyerja  j-javore         

 K-

kontrolli 

 m-mujore         

 P-

pastrimi 

 v-vjetore         

          

  t-terminar         

  ç-

çrregullt 

        

          

 

    Fig. 36 b 

 

Me planin vjetor parashikohen aktivitet mirëmbajtëse për vitin e caktuar, nga të gjitha aktivitetet 

e parapara nga cikli i mirëmbajtjes së mjetit të punës për vitin paraprak. 

Në figurën 37 është dhënë planifikimi i tillë vjetor.  

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 37. 

Nga figura 37 lexojmë: 

- për veprimet vjetore kemi: 5 vështrime preventive (Kp), 1 ndreqje vogël (Nv), dhe 1 

ndreqje gjenerale (Ngj2). 

Për planin dhe programin e hollësishëm vjetor të mirëmbajtjes shërbejnë njohuritë për vëllimin e 

punëve mirëmbajtëse të vështrimeve preventive (Kp), ndreqjen e vogël (Nv), ndreqjen e mesme 

(Nm) dhe ndreqjen e madhe ose gjenerale (Ngj2),  me sasinë e pjesëve rezervë dhe me kërkesat e 

tjera për përgatitjen dhe zbatimin e suksesshëm të mirëmbajtjes së mjetit të caktuar të punës. 

Planet e programet e hollësishme për mirëmbajtjen e të gjitha mjeteve të punës të organizatës 

prodhuese paraqesin planet individuale e programet për mirëmbajtjen e mjeteve të punës veç e 

veç. Pra me mbledhjen e planeve individuale për mirëmbajtjen e mjeteve të punës në mënyrë të 

planifikuar preventive, hartohet plani vjetor i mirëmbajtjes së mjeteve të organizatës prodhuese 

në tërësi. Plani i tillë mirëmbajtës preventiv, me programin e të gjitha aktiviteteve të cilat duhet 

ndërmarrë për mirëmbajtjen preventive të mjeteve të punës gjatë një viti, duhet të përmbajë këto 

elemente: 

 - numrin e orëve të punës në mirëmbajtje, 

Ngj1-Kp-Kp-Kp-Nv-Kp-Kp-Kp-Nm-Kp-Kp-Kp-Nv-Kp-Kp-Ngj2 

 
 CIKLI I TËRË I MIRËMBAJTJES 

Veprimet vjetore mirëmbajtëse 



 - sasinë e materialit të nevojshëm sipas llojeve, dhe    

 - numrin e pjesëve rezervë sipas llojeve. 

Këto elemente shërbejnë për llogaritjen e shpenzimeve të mirëmbajtjes sipas strukturës së 

ndërmarrjeve mirëmbajtëse. Mirëpo, shpenzimet e gjithmbarshme të mirëmbajtjes kanë karakter 

të përbërë, sepse në këto shpenzime hyjnë pjesërisht edhe shpenzimet e përbashkëta dhe 

shpenzimet e amortizimit. Shikuar në tërësi del se shpenzimet e tëra të mirëmbajtjes përbëhen 

nga: 

 - shpenzimet e mirëmbajtjes rrjedhëse dhe 

 - shpenzimet e mirëmbajtjes investive. 

Shpenzimet rrjedhëse ose vijuese përfshijnë të gjitha shpenzimet të cilat bëhen €lidhur me 

mirëmbajtjen rrjedhëse, siç janë: përmirësimet e vogla të mjeteve të punës, pastrimi, mbrojtja 

dhe korrozioni, vështrimet preventive, ndërrimet e vogla, etj. 

Shpenzimet investive përfshijnë shpenzimet të cilat bëhen lidhur me mirëmbajtjen investive, siç 

janë: ndreqja e vogël, ndreqja e mesme si dhe punët e tjera mirëmbajtëse për të cilat nevojiten 

mjete të mëdha financiare. 

Me mirëmbajtjen preventive investive ndërmerren punë të mëdha për aftësimin e mjetit ose të 

mjeteve të punës. Për këtë shkak me mirëmbajtjen e tillë duhet të rritet vlera e zvogëluar e mjetit 

ose e mjeteve të punës për shumën e amortizimit, proporcionalisht me shkallën e aftësimit 

teknologjik të pajimit, përkatësisht të mjeteve të mirëmbajtura të punës. 

Amortizimi, zvogëlimi vjetor i vlerës së mjetit themelor të punës, llogaritet me formulën 

   
J

V
a b [€ 

këtu janë: 

     a [€/vit] - amortizimi vjetor, përkatësisht shkalla e amortizimit, 

     Vb [€] - vlera blerëse e mjetit themelor të punës, 

     J [vjet] - jeta e mjetit, përkatësisht vjetët e parapara të qëndrimit          të mjetit 

themelor në shfrytëzim (eksploatim).   

 

Madhësia dhe struktura organizative e shërbimit të mirëmbajtjes brenda organizatës prodhuese 

varet nga madhësia dhe struktura prodhuese e vetë organizatës prodhuese, si dhe nga numri dhe 

karakteristikat teknologjike e mjeteve të prodhimtarisë. Prej këtu dalin detyrat e mirëmbajtjes .Të 

gjitha detyrat e mirëmbajtjes ndahen në dy grupe: 

 

 - detyrat primare të mirëmbajtjes, dhe 

 - detyrat sekondare të mirëmbajtjes. 

Detyrat prmare të mirëmbajtjes janë: 

 - mirëmbajtja e mjeteve ekzistuese të punës, 

 - mirëmbajtja e ndërtesave dhe terreneve ekzistuese, 

 - vështrimi dhe lyerja e mjeteve të punës, 

 - rekonstruktimi i mjeteve ekzistuese të punës (makinat, veglat,                   

ndërtesat etj.), 



 - montimi i mjeteve të punës (makinat, instalimet etj.) e të 

               ngjashme.  

Detyrat sekondare të mirëmbajtjes janë: 

 - kujdesi për zvogëlimin e papastërtisë dhe të zhurmës, 

 - zbatimi i masave për mbrojtjen  individuale dhe kolektive në punë  

               të parapara me ligj dhe me aktet e brendshme normative të 

               organizatës    prodhuese, 

 - shfrytëzimi i mbeturinave të prodhimtarisë dhe mbrojtja e         rrethinës së gjerë të 

punës (mbrojtja ekologjike). 

 

Sipas ndërlikueshmërisë së detyrave të cilat duhet t’i kryejë shërbimi i mirëmbajtjes, ato mund të 

grupizohen në tri grupe themelore: 

 - punët e thjeshta, 

 - punët mesatarisht të rënda, dhe 

 - punët e rënda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0.0.0. ORGANIZIMI I AFARIZMIT TË PRODHIMTARISË 

 

8.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Bazën për organizimin e afarizmit  të sistemeve organizative prodhuese ose joprodhuese 

(ndërmarrjeve të ndryshme prodhuese e jorprodhuese) bën karakteri shoqëror ose privat i 

mjeteve të prodhimtarisë, me të cilat ato disponojnë. 

Sistemi organizativ prodhuese industrial (organizata prodhuese industriale, ndërmarrja 

industriale) tenton që me punim, përpunim dhe ripunim të sendeve të punës të prodhojë 

prodhime dhe shërbime prodhuese, me sasi dhe cilësi sa dhe çfarë tregu kërkon, në kohën që 

kërkon shpenzuesi dhe sipas mundësisë pagimore të tij. Këtë prodhimtari sistemi organizativ i 

prodhimtarisë industriale duhet ta arrij me shpenzimin sa më të vogël të energjisë të të gjitha 

llojeve (energjia elektrike, uji, avulli, rryma e ajrit, sendet e punës, veglat e punës, mjetet e 

punës, ndërtesat, instalimet, etj). Pra prodhimtaria duhet të realizohet në mënyrë sa më racionale: 

prodhimësia optimale, ekonomësia e dëshiruar dhe rentabilësia e kërkuar. 

Synimet themelore të sistemit organizativ të prodhimtarisë industriale të një vend i jep bashkësia 

shoqërore në kuadër të politikës së vetë ekonomizuese. Ndërsa, sistemi i caktuar organizativ 

prodhues, me politikën e vetë afariste jep kahet e planifikimit dhe të organizimit të t gjitha 

pasurive (resurseve) me të cilat disponon, ose zhvillimin dhe plotësimin kohor të tyre, që të 

mundë të realizohen caqet e synuara afariste. 

 

8.2.0.0. POLITIKA AFARISTE E SISTEMIT TË PRODHIMTARISË  

 

Me politikë të drejtë afariste organet e organizatës prodhuese industriale duhet të bëjnë: 

 - zgjedhjen dhe caktimin e caqeve të afërta ose të largëta të      organizatës, 

 - caktimin e detyrave të cilat dalin nga caqet e zgjedhura, 

 - zgjedhjen e mënyrës për realizimin e qëllimeve dhe e detyrave të 

               tyre, 

 - zgjedhjen e sendeve dhe e mjeteve të punës më të përshtatshme për     realizmin e 

qëllimeve dhe të detyrave të cilat burojnë nga ato,  

 - zgjedhjen e tipit të prodhimtarisë (veçor, serik ose masovik), 

 - zgjedhjen dhe zbatimin e organizimit konkret për drejtimin dhe       kontrollin e 

prodhimtarisë, 

 - përgatitjen e kuadrove të nevojshme për realizimin e qëllimeve në    mënyrën e 

duhur, në kohën e duhur dhe në vendin e paraparë, 



 - sigurimin i energjisë ngasëse të nevojshme për procesin e paraparë    prodhues, e 

të ngjashme. 

Detyrat të cilat dalin nga një politikë e drejtë afariste janë: 

 - ruajtja e substancës së organizatës prodhuese, 

 - caktimi i vëllimit të prodhimtarisë dhe i asortimentit, 

 - zgjedhja e procesit teknologjik dhe e nivelit të mekanizmit     

(automatizimit) të tij, -përgatitja dhe prodhimtaria, 

 - hulumtimi i tregut në pikëpamje të sasisë, të cilësisë dhe çmimi i    paralëndëve dhe i 

prodhimeve, - furnizimi dhe shitja, 

 - sigurimi dhe përdorimi i mjeteve financiare, - komercialë, 

 - zgjedhja dhe ngritja e kuadrove, - politika kuadrovike, 

 - metodat e shpërblimit, - stimulimi dhe motivimi i punës, 

 - kujdesi për kushtet e punës dhe të jetës së anëtarëve të kolektivit       punues 

brenda dhe jashtë ndërmarrjes industriale, 

 - interesimi për suksesin e organizatës, ngritja kulturale, arsimore 

               dhe shëndetësore jo vetëm e anëtarëve të kolektivit punues, por  

               edhe e anëtarëve të  familjeve të tyre, 

 - përcjellja e suksesit afarist dhe racionalizimi i procesit      prodhues - 

zhvillimi dhe përparimi i organizatës prodhuese, 

 - drejtimi dhe udhëheqja, - informimi dhe marrëdhëniet 

               ndërnjerëzore, 

 - informatika, - marrja dhe dhënia e informatave, botimet, 

 - format e bashkimit të punës dhe të mjeteve dhe kooperimi dhe      

bashkëpunimi industrial. 

Sipas lëmenjve ku veprohet me politikën afariste dallojmë: 

 - politikën e brendshme afariste, dhe  

             - politikën e jashtme afariste .  

Politika e brendshme afariste. Kjo politikë afariste ka të bëjë me organizimin e prodhimtarisë, 

zhvillimin e procesit të prodhimtarisë, çështjet e kuadrove, çështjet financiare, transportin e 

brendshëm, kontrollin, përcjelljen e proceseve prodhuese, kontrollin, mënyrën e evidentimit, etj.  

Politika e jashtme afariste. Këtu politika afariste ka të bëjë me hulumtimin e tregut për furnizim 

me lëndët e para dhe për shitjen e prodhimeve vetanake, caktimin e rrugëve transportuese dhe e 

mënyrës së transportimit të lëndëve të para e të prodhimeve, caktimin e mënyrës së shitjes, etj. 

Sipas funksioneve, politika afariste mund të ndahet në: 

 - politikën e përgjithshme afariste, dhe 

 - politikat speciale afariste. 

Politika e përgjithshme afariste.  Kjo politikë merret me çështjet e tërsishme afariste të cilat 

burojnë nga orientimi i përgjithshëm afarist i ndërmarrjes.   

Politikat speciale. Politikat e tilla të ndara ose individuale paraqesin politikat, siç janë: politika e 

prodhimtarisë, e tregut, e reklamimit, e rrezikut afarist, e furnizimit me energji, paralëndë dhe 

kuadro, pastaj e organizimit të prodhimtarisë dhe të shërbimeve të ndryshme prodhuese dhe 

joprodhuese, e financimit, e kontabilitetit, mbrojtjes në punë, e mbrojtjes së ambientit, e 

mbrojtjes shëndetësore, e sigurimi social etj. 



Duke pasur parasysh numrin e madh të faktorëve me ndikim të madh në kushtet e afarizmit të 

organizatës prodhuese, ato mund t’i ndajmë në:  

 - kushte objektive të afarizmit, dhe   

 - kushtet subjektive të afarizmit.  

8.3.0.0  REALIZIMI I AFARIZMIT 

Afarizmi në përgjithësi realizohet në sistemet e shumta e të llojllojshme organizative prodhuese e 

joprodhuese (për shembull: shërbyese transportuese, informative, arsimore, etj.). Këto organizata 

mund të grupizohen sipas kritereve  të ndryshme. Grupet më të rëndësishme janë ato të cilat 

përfshijnë sistemet organizative sipas veprimtarive të tyre afariste, përkatësisht sipas ndarjes së 

punës. Kështu sipas veprimtarive të tyre dallojmë: 

 - sistemet organizative (organizatat) prodhuese, dhe  

 - sistemet organizative (organizatat) joprodhuese. 

 

8.3.1.0. SISTEMET ORGANIZATIVE PRODHUESE  

Në këto organizata ose ndërmarrje prodhohen të mira të ndryshme materiale. Dallojmë 

organizata prodhuese: 

 - industriale, 

 - bujqësore, 

 - ndërtimore, 

 - (zanatore), zejtare, dhe 

 - pyjore. 

8.3.2.0. SISTEMET  ORGANIZATIVE  JOPRODHUESE  

Në këto organizata ose ndërmarrje nuk zhvillohen proceset prodhuese, por zhvillohen veprime të 

ndryshme afariste të cilat e ndihmojnë prodhimtarinë e të mirave materiale. Sipas këtyre 

veprimeve dallohen organizatat joprodhuese si: 

  - sistemet organizative (organizatat, ndërmarrjet) tregtare, 

  - sistemet organizative (organizatat, ndërmarrjet, agjencitë, 

                            etj.) shërbyese, dhe 

  - sistemet organizative (organizatat punuese, ndërmarrjet e 

                            përbëra, etj) të përbëra (p\r shembull: korporata 

                            ekonomike, .sistemet e mëdha financiare, arsimore, 

                            shëndetësore, transportuese, luftuese,siguruese 

                            informuese, etj). 

 

8.3.2.1. Organizata tregtare.  

 

Këto ndërmarrje  ndërmjetësojnë në këmbimin e mallrave, me blerjen e mallrave për shitje ose 

me kryerjen e shërbimeve në qarkullimin e mallrave. Organizatat tregtare, të cilat bëjnë 

shitblerjen e mallrave mund të jenë: 

 - organizata tregtare me të madhe, ose me shumicë, 

 - organizata tregtare me të vogël, ose me pakicë, dhe  

 - organizata tregtare me shumicë dhe  pakicë. 

 



8.3.2.2. Organizatat shërbyese.  

8,3,2,3, Organizatat e përbëra.  

Inxhiniering. Organizatat e përbëra afariste e njohur me emërtimin inxhiniering (sipas gjuhës 

angleze: “enginieering”) është ndërmarrje me organizim të tillë që është e aftë të ndërmerr punë 

të ndryshme komplekse. Kështu që organizatat  me funksion të inxhinieringut merren me punë 

komplekse, të përbëra ose grupore, me të cilat ndërmerren përpunimet dhe zgjidhjet e të gjitha 

punëve e të problemeve, të cilat lajmërohen, duke filluar prej projektimit, themelimit e deri te 

përfundimi i themelimit dhe i konstituimit të organizatës së caktuar afariste, ose të pjesës së saj.  

8.4.0.0. MJETET E AFARIZMIT TË SISTEMIT ORGANIZATIV 

Për afarizmin e sistemit organizativ afarist prodhues ose joprodhues (organizatës, ndërmarrjes 

afariste prodhuese ose joprodhuese, për shembull: shërbyes) nevojiten mjete të konsiderueshme 

përkatëse. Përveç për nevojat afariste të sistemit organizativ afarist prodhues ose shërbyes, mjete 

të ndryshme të caktuara nevojiten edhe për nevojat e tjera, pa përmbushjen e të cilave ajo nuk 

mund të punojë, përkatësisht të zhvillojë veprimet e veta afariste. Shikuar nga kjo pikëpamje 

mjetet e afarizmit mund të ndahen si në figurën (38 a): 

  - mjetet afariste, 

  - mjetet e përkushtuara, dhe      

  - fondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. 38 a 

 

8.4.1.0. MJETET AFARISTE 

 

Mjetet afariste organizatat i shfrytëzojnë përditë për nevojat e veta afariste. Nga vëllimi dhe 

cilësia e këtyre mjeteve varet edhe vëllimi dhe cilësia e afarizmit të përgjithshëm të sistemeve 
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organizative prodhuese dhe joprodhuese organizatave. Mjetet afariste përmbajnë sendet, të 

drejtat dhe të hollat.  

 

Sipas përbërjes dhe mënyrës së shpenzimit në proceset e punëve afariste mjetet afariste ndahen 

në (30b): 

 

 - mjetet themelore afariste, dhe 

 - mjetet qarkulluese afariste. 
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           Fig. 38 b 

 

8.4.2.0. MJETET THEMELORE AFARISTE.  

 

- sendet, objektet; ku hyjnë: toka për qëllime ekonomizuese, pyjet dhe tokat e pyllëzuara, kopetë 

themelore (delet, lopët, kuajt, dhitë, etj.), objektet  ndërtimore për qëllime ekonomizuese, të 

mbjellat shumëvjeçare, mjetet e punës   (makinat, veglat, aparatet, instalimet, etj),  mjetet 

transportuese (për transport të brendshëm dhe të jashtëm), inventari dhe  ambalazhi (me vlerë të 

madhe), dhe mjetet e  tjera me kohëzgjatje në punë mbi një vit dhe  me vlerë mbi vlerën 

minimale të paraparë me   ligj për mjetet themelore;  

 

- të drejtat, ku hyjnë: patentat (si e drejtë ekskluzive për 

shfrytëzimin e ndonjë zbulimi) dhe  licencat (si e drejtë e blerë për shfrytëzimin e patentit të 

huaj, përkatësisht të zbulimit të  huaj);   

  

- të hollat, ku hyjnë: amortizimi i paguar, dotimet për mjetet  themelore dhe të hollat e inkasuara 

për shitjen ose dëmtimin për shkak të përdorimit të mjeteve themelore nga  shfrytëzuesit e tjerë. 

 

Në praktikën  e organizatave afariste dallojmë tri gjendje të mjeteve themelore: 

 

 - mjetet themelore në shfrytëzim, 

 - mjetet themelore në fazën e ndërtimit, dhe 

 - mjetet themelore të paangazhuara. 

Sipas përdorimit nga ana e njësive organizative të afarizmit dallojmë: 

 - mjetet themelore në angazhim të ndarë (për çdo njësi organizative),  - mjetet 

themelore në angazhim të përbashkët (të gjitha, ose disa 

               Njësi organizative të organizatës prodhuese ose joprodhuese e   



               përdorin bashkërisht mjetin e caktuar themelor). 

8.4.2.1 Mjetet qarkulluese të afarizmit.  

Këto mjete plotësisht shpenzohen në ciklin e prodhimtarisë. Kështu që nuk e ruajnë formën e vet 

fillestare, por gjithnjë e ndryshojnë gjatë afarizmit të organizatave. Vlera e tyre në tërësi hyn në 

prodhim, mirëpo te realizmipërsëri kthehet. Pra këto mjete gjithnjë shëndrrohen prej një forme 

në formën tjetër, përkatësisht qarkullojnë, si në figurën 38 c1 dhe 38 c2 :  

 

 

            

 

 

 

                                                    Fig. 38 c1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fig. 38 c2 

Format e paraqitjes së mjeteve qarkulluese janë: 

- sendet e punës, ku hyjnë: paralëndët dhe repromateriali e materiali tjetër i     nevojshëm 

për zhvillimin e prodhimtarisë,        prodhimet e pakryera dhe 

gjysëmprodhimet,        mbledhuritë (grumbullitë) e prodhimeve të 

gatshme,       inventari dhe ambalazhi (me vlerë të vogël), dhe       

mjetet e ndryshme të punës me kohëqëdrim të              shkurtër në punë 

(nën një vit) dhe me vlerë nën       vlerën minimale të paraparë me ligj për 

mjetet  themelore; 

-  të drejtat, ku hyjnë: kërkesat nga blerësit për mjetet themelore ose  

      mallin e shitur ose shërbimet e bëra me mjetet        themelore, licencat, 

të cilat paguhen  

                 proporcionalisht me vëllimin e realizuar ose jo        të realizuar të 

prodhimtarisë; 
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- të hollat, ku hyjnë: të hollat në bankë ose në xhirollogarinë e    

                organizatës të përkushtuara për blerjen e mjeteve       të ndryshme 

materiale ose për pengesat e        ndryshme (të ardhurat personale, 

shërbimet e të       huajve, etj.).            

Në praktikë, struktura e mjeteve qarkulluese, nga pikëpamja e angazhimit të tyre në afarizmin e 

organizatave, mund të jetë:    

 - mjetet qarkulluese në përgatitje, 

 - mjetet qarkulluese në procesin e prodhimtarisë, dhe 

 - mjetet qarkulluese në këmbim, 

                                                              

8.4.2.2. Mjetet e përkushtuara  

Mjetet e përkushtuara u shërbejnë organizatave për qëllime të ndryshme të caktuara. Këto mjete 

ndahen në: 

 - mjete rezerve, dhe  

 - mjete për shpenzime të përbashkëta. 

8.5.0.0. FONDET E AFARIZMIT TË NDËRMARRJES 

 

Lidhur me fondet e afarizmit të organizatave prodhuese dhe joprodhuese duhet të dallojmë 

njohuritë: 

 - mjetet e fondit, dhe 

 - fondi 

Mjetet e fondit. Me nocionin mjetet e fondit të caktuar duhet kuptuar të gjitha mjetet e atij fondi, 

pa marrë parasysh formën në të cilën ato gjenden, dhe pa marrë parasysh a ekziston apo jo 

obligimi për kthimin e tyre, siç janë për shembull kreditë. 

Fondi. Me nocionin fond duhet kuptuar vetëm vlerën e atyre mjeteve për të cilat organizata nuk 

ka obligim kthimi. Në këtë mënyrë fondet e organizatës bëhen burim i mjeteve vetanake. 

Sipas dispozitave ligjore organizatat prodhuese janë të obligueshme t’i formojnë këto fonde: 

 - fondin afarist, 

 - fondin rezervë, dhe 

 - fondin e shpenzimeve të përbashkëta. 

Përveç këtyre fondeve të përmendura, organet e nënsistemit të menaxhimit të sistemit 

organizativ prodhues ose joprodhues mund të vendosin për formimin edhe të fondeve tjera. 

 

8.5.1.0. FONDI AFARIST  

Mjetet e fondit afarist shërbejnë për blerjen e mjeteve themelore dhe të mjeteve materiale 

qarkulluese. Sipas kësaj këto mjete mund të ndahen në: 

 - fondin e mjeteve themelore, dhe 

 - fondin e mjeteve qarkulluese. 

 

8.5.1.1. Fondi i mjeteve themelore.  

 



Në fondin afarist të mjeteve themelore hyjnë: 

 - mjetet themelore të cilat shoqëria ia lë në dispozicion organizatës  

               nga fondet e veta të mjeteve themelore, 

  - mjetet themelore të siguruara ose të krijuara me financimin nga 

               fondet shoqërore, pa obligim kthimi, 

 - mjetet themelore monetare, të krijuara me ndarjen e rezultatit     financiar për 

blerjen ose krijimin e mjeteve themelore 

 - mjetet themelore të bartura pa pagesë nga organizatat e tjera. 

Organizatat prodhuese janë të obligueshme që të kujdesen për riprodhimtarinë (reproduksionin) e 

pandarë të mjeteve themelore, duke u kujdesur që ato të mos zvogëlohen. 

Për këtë arsye fondi i mjeteve themelore nuk guxon të zvoglohet. Ky fond është burim i mjeteve 

themelore afariste. 

 

8.5.1.2. Fondi i mjeteve qarkulluese 

 Ky fond është burim i mjeteve qarkulluese afariste të organizatave ekonomizuese. Me sasinë 

dhe cilësinë e mjeteve të këtij fondi dëshmohet aftësia afariste e organizatës ekonomizuese, si 

dhe pjesëmarrja e organizatës me mjetet vetanake në të. Ky fond formohet, për shembull, me: 

 - dotimet nga fondet shoqërore, 

 - ndarjen e rezultateve financiare të afarizmit, dhe 

 - bartjen e mjeteve nga fondet e tjera të organizatës. 

 

Fondi i mjeteve qarkulluese mund të shtohet ose të zvoglohet. Mirëpo, është e nevojshme që 

sasia dhe cilësia e mjeteve të këtij fondi të jetë e tillë që të mundësojë afarizmin normal të 

vijueshëm të organizatës ekonomizuese. 

 

8.5.1.3. Fondi rezervë  

 

Mjetet për këtë fond ndahen nga të ardhurat e përgjthshme të organizatës ekonomizuese, kurse 

dispozitat ligjore përcaktohet se cila pjesë e të ardhurave personale të paguara duhet të ndahet në 

këtë fond. Me dispozita ligjore rregullohet se në cilat kushte organizata ekonomizuese mundet 

mjetet e fondit rezervë t’i bartë në fondin afarist, dhe se si mund të shpenzohen mjetet e fondit 

rezervë. Përveç se për fondin e vet organizata është e obligueshme që të ndajë sasitë e caktuara të 

mjeteve edhe për fondin rezervë të komunës, përkatësisht të republikës. 

 

Fondi për shpenzime të përbashkëta. Ky fond formohet me ndarjen e mjeteve nga të ardhurat e 

tëra të organizatës, pa obligim kthimi, si dhe nga mjetet të cilat i janë dhënë organizatës për 

shpenzime të përbashkëta, gjithashtu pa obligim kthimi. Mjetet nga ky fond mund të përdoren 

për investime në mjetet e shpenzimit të përbashkët, pastaj për mirëmbajtjen investve rrjedhëse të 

objekteve të përdorimit të përbashkët (shtëpitë e shëndetit, të kulturës, të arsimimit, çerdhet për 

fëmijë parashkollorë, objektet e kulturës fizike të organizatës, etj.), për dhënien e bursave, për 

ngritjen e fermave për sigurimin e ushqimit shoqëror, objektet e ushqimit shoqëror, për 

arsimimin e punëtorëve, etj. Në kushte të caktuara mjetet e e fondit për shpenzime të përbashkëta 

mund të përdoren për shtimin e fondit afarist ose të fondit rezervë të organizatës, por nuk mund 

të përdoren për shtimin e të ardhurave personale. 



Bruto-prodhimi. 

Të hyrat e tëra 

Neto-prodhimi. 

 

8.6.0.0. MATJA E REZULTATEVE TË AFARIZMIT 

 

Që një organizatë prodhuese të mund t’i realizojë këto kërkesa, afarizmin e vet të përgjithshëm 

duhet ta mbështesë në parimin themelor ekonomik: të realizohen sa më shumë të mira materiale 

(a shërbyese), me shpenzimin sa më të vogël të  energjive të  të githa llojeve  (mjetet e sendet e 

punës, fuqia punëtore, energjia ngasëse dhe energjitë të tjera).  

Rezultatet e ekonomizimit të organizatave prodhuese industriale janë aqë të mëdha sa më e 

madhe që të jetë shkalla e plotësimit të nevojave individuale, të përbashkëta e të përgjithshme 

shoqërore, në bazë të këtyre rezultateve afariste. Ky plotësim i nevojave matet me: 

 - vëllimin e plotësimit, sasinë e prodhimtarisë, 

 - cilësinë e plotësimit, cilësinë e prodhimtarisë, 

 - kohën e plotësimit, prodhimtarinë me kohë të mirave të nevojshme     materiale 

sipas kërkesave të tregut. 

Për këtë arsye kur shqyrtohen rezultatet afariste të organizatës prodhuese për vlerësimin e drejtë 

të tyre duhet të merren parasysh faktorët relavantë ekonomikë në: 

 - prodhimtarinë e të mirave (të efekteve), dhe në 

 - qarkullimin e të mirave materiale (të efekteve të prodhimtarisë). 

Prodhimtaria e të mirave të nevojshme materiale ka të bëjë me pjesën teknike e ekonomike të 

afarizmit, ku faktorët ekonomikë, të cilët e përcaktojnë cilësinë e ekonomizimit të organizatës 

prodhuese kanë karakterin teknik, biologjik e shoqëror. Në këtë pjesë të afarizmit me ndikim 

janë këto procese: 

 

 - prodhimtaria e vlerave të përdorshme, 

 - bartja e vlerës së mjeteve të shpenzuara për prodhimtarinë e 

               vlerave të  përdorshme, 

 - shpenzimi i fuqisë punuese, 

 - prodhimtaria e vlerës së re (si shprehje e pranimit shoqëror të 

               vlerës  së  shpenzuar të fuqisë punuese), të pranuar në treg. 

Në tërë ekonomizimin e organizatës prodhuese dallojmë: 

 

 - suksesin e afarizmit teknik e ekonomik, dhe 

 - suksesin e afarizmit ekonomik e komercial. 

 

Suksesi i afarizmit teknik e ekonomik paraqitet me rezultatet e ekonomizimit të suksesshëm me 

elementet dhe faktorët materialë të prodhimtarisë, pa pjesëmarrjen e marrëdhënieve monetare e 

materiale. 

Suksesi i afarizmit ekonomik e komercial ose financiar paraqet ekonomizimin e suksesshëm, si 

në fazën e prodhimtarisë, ashtu edhe në fazën e qarkullimit të riprodhimtarisë të organizatës 

prodhuese.  

 



8.6.1.0. FAKTORËT TË CILËT NDIKOJNË NË REZULTATET  

             E AFARIZMIT 

Për studimin më të lehtë të tyre, faktorët ndahen në: 

 - faktorët subjektivë, dhe 

 - faktorët objektivë. 

 

8.6.1.1. Faktorët subjektivë  

 

Këta faktorë për nga burimi i tyre më shumë janë individuale, dhe mu për këtë arsye janë edhe 

më të llojllojshëm për organizatat e ndryshme prodhuese, madje me programe prodhuese të 

njëjta. Sipas ndikimit të tyre mund të jenë faktorë me ndikim në: 

 - përmirësimin e strukturës organizative, 

 - përmirësimin e kushteve të punës, 

 - shfrytëzimin racional të mjeteve të punës, të sendeve të punës, dhe 

               të   punës (orarit prodhues), 

 - përmirësimin e nivelit të ngritjes profesionale të kuadrove, etj. 

 

8.6.1.2. Faktorët objektivë 

  

Këta janë ata faktorë të cilët duhet të mirren parasysh në rrethanat dhe kushtet e caktuara të 

punës dhe të cilat nuk janë, por mund të jenë individuale. Këta faktorë në një periudhë të 

afarizmit mund të jenë si determinanta që më parë të dhëna për atë periudhë dhe, si të tillë, duhet 

të merren në konsiderim gjatë planifikimit të suksesit afarist. Për nga karakteri mund të jenë: 

 - faktorë kryesisht të jashtëm objektivë, 

 - faktorët kryesisht të brendshëm objektivë. 

Në figurën 39 është dhënë marrëdhënia ndërmjet faktorëve objektivë dhe subjektivë. 
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Fig. 39. 

 

Përveç sistematizimit të lartshënuar ekzistojnë edhe sistematizimet e tjera të faktorëve, të cilët 

ndikojnë në rezultatet e afarizmit të organizatave prodhuese industriale. Këto sistematizime 

bëhen, kryesisht që të mund të hulumtohen më lehtë, të studiohen dhe vlerësohen me qëllim që të 

mund të vehen nën kontroll ndikimet e tyre. 

 

8.7.0.0. TREGUESIT E SUKSESIT TË AFARIZMIT 

 

Treguesit, të cilët përdoren në praktikë ndahen në grupe sipas kritereve të ndryshme. Një ndarje e 

tillë e treguesve të suksesit afarist është si vijon: 

 - treguesit e unjësuar të suksesit afarist, 

 - treguesit e unjësuar të kushteve të ekonomizimit, dhe 

 - treguesit e unjësuar të shpërndarjes. 

Treguesit e unjësuar të suksesit afarist janë: 

 - neto-prodhimtaria e realizuar ndaj neto-prodhimtarisë krahasuese, 

 - neto-prodhimtaria për një punëtor, 

 - neto-prodhimtaria ndaj mjeteve të angazhuara afariste, 

 - sasia e realizuar e prodhimtarisë për një punëtor, 

 - të hyrat e tëra ndaj mjeteve të tëra të shpenzuara. 

Treguesit e unjësuar të kushteve të ekonomizimit janë: 

 - mjetet e angazhuara afariste për një punëtor, 

 - mjetet e angazhuara të punës për një punëtor, 

 - shkalla e afatësisë së mjeteve të punës, 

 - marrëdhënia ndërmjet mjeteve të punës dhe mjeteve themelore,  

 - marrëdhënia ndërmjet tatimit në qarkullim dhe neto-prodhimtarisë. 

Treguesit e unjësuar të shpërndarjes janë: 

 - pjesëmarrja e shpenzimit personal dhe të përbashkët në të ardhurat e     tëra, 

 - pjesëmarrja e bruto të të ardhurave personale në të ardhura të tëra, 

 - pjesëmarrja e neto të të ardhurave personale në të ardhurat e tëra për     një punëtor, 

 - neto të ardhura personale të paguara për një punëtor, 

 - madhësia e fondeve ndaj mjeteve të tëra afariste 

 - madhësia e fondeve për një punëtor,  

 - mjetet e shpenzuara të përbashkëta për një punëtor. 

Meqë, me zhvillimin dhe përparimin e forcave prodhuese, ndryshojnë kushtet e ekonomizimit, 

ndryshime pësojnë edhe treguesit e suksesit afarist. Qëllimi i këtyre ndryshimeve është që me 

zbatimin e treguesve të caktuar organizatat prodhuese të mund të krahasojnë dhe të vlerësojnë 

suksesin e vetë afarist me suksesin e organizatave të ngjashme kudo në vend ose në botë. 

Për matjen dhe shprehjen e suksesit afarist më së shpeshti përdoren treguesit nga grupi i parë. 

Masat e unjësuara sipas këtyre treguesve të unjësuar të cilat më së shpeshti përdoren për tregimin 

e suksesit afarist janë: 



 - ekonomësia (ekonomiciteti), 

 - rentabilësia (rentabiliteti), 

 - likuidësia (likuiditeti), dhe 

 - prodhimësia e punës (produktiviteti i punës). 

 

Me ekonomësinë, rentabilësinë dhe prodhimësinë e punës shprehet tërë suksesi i ekonomizimit të 

organizatave prodhuese, sepse në koeficientet e tyre hyjnë elementet themelore të proceseve 

riprodhuese. Kështu kemi: 

Për ekonomësinë koeficientet: E =
Q

A
, ose  E =

H

Th    

Për prodhimësinë e punës:  P =
P

F
,   ose P =

F

Th ,  dhe  

për rentabilësinë:  R=
a

a

M

T
, 

ku janë: 

 Q   - vëllimi i tërë i prodhimtarisë, efekti i punës, që paraqet qëllimin 

                     e prodhimtarisë, 

 A  -  vlera e mjeteve të angazhuara fizikisht (mjetet e punës, sendet e          punës 

dhe vlera e njeriut), 

 Th -  të hyrat e tëra, vlera e prodhimeve dhe e shërbimeve të 

                      realizuara, 

 H  -  shpenzimet e tëra të elementeve të prodhimtarisë, 

 F   -  fuqia punuese, si shprehje e pasurisë individuale dhe të              

përgjithshme shoqërore,  

 Ta  - të ardhurat e tëra, si shprehje vlerësore e punës së kryer në             

riprodhimin shoqëror, 

 Ma - mjetet e angazhuara, pa të cilat nuk ka kontinuitet 

                      riprodhimtaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9.0.0.0. KUADRIMI I PRODHIMTARISË 

 

9.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

 

 Pikënisje për kuadrimin e sistemeve organizative të të gjitha përkushtimeve paraqesin: 

 

- roli i njeriut në procesin e punës, dhe 

- studimi i njeriut në procesin e punës. 

 

Roli i njeriut në procesin e punës. Roli i njeriut në procesin e punës paraqet faktorin  krijues. Ai 

krijon të mira shpirtërore dhe të mira materiale. Si në krijimin e të mirave shpirtërore ashtu edhe 

në krijimin e të mirave materiale, ai angazhohet fizikisht dhe materialisht. Varësisht nga natyra e 

punës që bën njeriu ndonjëherë angazhohet më shumë fizikisht e ndonjëherë materialisht. 

Kështu, që njeriu të mund të prodhojë, duhet të disponojë me energji të caktuar fiziologjike dhe 

me aftësi të nevojshme psikologjike. Duke krijuar të mira shpirtërore njeriu më tepër angazhohet 

me punë intelektuale, kurse duke krijuar të mira materiale ai më tepër angazhohet me punën 

fizike. Mirëpo me zhvillimin e forcave prodhuese materiale gjithnjë e më shumë, në procesin e 

punës për krijimin e të mirave materiale, njeriu po lirohet nga angazhimet fizike dhe po 

ngarkohet me angazhimin intelektual. Në këtë mënyrë po ndryshon pozita e njeriut në procesin e 

punës. Prej vepruesit me muskujt e vet, njeriu po shndërrohet në drejtues dhe kontrollues të 

procesit të punës. Në procesin e punës, mbi sendet e punës gjithnjë më të mira e më të 

llojllojshme, po vepron njeriu gjithnjë më i aftë dhe më i angazhuar intelektualisht, me mjetet e 

punës gjithnjë më të zhvilluara e më të përsosura.  Në këtë mënyrë njeriu po bëhet më i  aftë që 

të krijojë të mira të llojllojshme materiale edhe për përmirësimin e kushteve të jetës dhe për 

përparimin dhe zhvillimin e kushteve të punës. 

 

Studimi i punës  Të gjithë njerëzit dallohen në mes veti. Secili paraqet një krijesë të ndërlikuar 

psikofiziologjike. Njeriu dallohet nga gjallesat tjera  sepse mund të sigurojë, përveç të mirave 

materiale edhe të mira shpirtërore për mirëqenien e vet, dhe të gjinisë së vet. 

 

9.2.0.0. NJOHURIA DHE DETYRAT E STUDIMIT TË PUNËS  

Njeriu krijon kushtet e punës dhe të jetës. Këto kushte ai i krijon me angazhimin e vet në 

procesin e punës. Mirëpo, meqë njeriut i nevojiten prodhime të ndryshme, ai duhet të krijojë 

edhe procese të ndryshme prodhuese. Në proceset e ndryshme prodhuese angazhohen mjete dhe 

sende të ndryshme të punës. Njeriu duhet të dijë që të përdorë këto mjete dhe sende të punës, 

duhet t’i mësojë metodat e veprimit të mjeteve të punës mbi sendet e punës për krijimin e të 

mirave të nevojshme materiale, me të cilat do t’i plotësojë nevojat individuale, nevojat e 

përbashkëta dhe të përgjithshme njerëzore. Pra njeriu përveç se duhet të dijë të përdorë në 



mënyrë qëllimmire mjetet dhe sendet e punës, ai duhet edhe të dëshirojë që të prodhojë. Prandaj 

në tërë aktivitetin e njeriut shprehet fiziologjia dhe psikologjia e punës së tij. 

 

9.2.1.0.  FIZIOLOGJIA E PUNËS   

 

Fiziologjia e punës studion proceset biologjike të cilat zhvillohen në organizimin e njeriut në 

gjendje të qetë ose aktive, e në varësi nga ndikimi i mjedisit ku njeriu jeton dhe punon. Prandaj, 

fiziologjia e punës paraqet një pjesë të shkencës mbi fiziologjinë e njeriut, e cila studion njeriun 

në procesin e punës. 

Fiziologjia e punës përfshin proceset e kërkimit të materies dhe të energjisë në organizmin e 

njeriut, pastaj funksionet e organeve të tij si dhe ndërlidhjen funksionale të organeve dhe 

veprimin reciprok. 

Në mjediset e ndryshme, ku njeriu jeton dhe punon, reaksionet e organizmit të tij janë të 

ndryshme. Proceset e punës duhet të organizohen në atë mënyrë dhe në ato kushte të jetës e të 

punës së njeriut, që ai të mund të punojë pa pengesa e dëme fiziologjike e psikologjike. 

Në proceset e këmbimit të materies dhe të energjisë në organizmin e njeriut marrin pjesë 

aktivisht zemra, mushkëritë, truri, barku, sistemi nervor dhe të gjitha organet dhe shqisat si dhe 

organet e tjera të tij. Aktiviteti i organeve dhe i organizmit të njeriut në tërësi janë të rregulluara 

për krijimin e aftësisë jetësore dhe të punës për ekzistimin e tij. 

Që organizmi i njeriut të mund të funksionojë normalisht, duhet të veprojnë në mëyrë të 

koordinuar dhe harmonike sistemi receptor, nervor dhe skelet-muskulor. 

S i s t e m i  r e c e p t o r  përbëhet nga një numër i madh qelizash speciale të shpërndara nëpër 

tërë trupin. Këto qeliza me ndjeshmërinë e madhe pranojnë të gjitha ndërrimet e mjedisit dhe të 

organizmit dhe ia dërgojnë sistemit nervor. Në bazë të këtyre shënimeve bëhet reagimi i 

organeve ose i organizmit në tërësi ndaj ndërrimeve të kushteve të jetës e të punës.  

S i s t e m i   n e r v o r  ka për detyrë që të bëjë rregullimin e organeve dhe të organizmit në 

tërësi, sipas kushteve të krijuara në mjedisin ku njeriu jeton ose në bazë të ndryshimeve të 

kushteve ku ai punon. Sistemi nervor manifestohet me shprehje gojore, me vetëdije, me 

memorim, aftësi për mendime dhe kombinime, etj. 

S i s t e m i  m u s k u l a r   i   trupit të njeriut përbëhet nga muskuj të llojllojshëm. Organet e 

brendshme të njeriut përbëhen nga muskujt e lëmueshëm, kurse skeleti është i mbushur me 

muskuj shkurtore dhe gjatësorë, zemra paraqet muskulin e veçantë. 

Nëpërmes të muskujve zbatohen qëllimet e sistemit nervor dhe përmbushen nevojat e organeve 

dhe të organizmit të njeriut në tërësi. Dallohet puna e brendshme dhe e jashtme e muskujve. 

Varësisht nga aktiviteti i vet, trupi i njeriut shpenzon edhe sasitë e energjisë. Në sasinë e 

energjisë së shpenzuar ndikim të madh kanë edhe kushtet jetësore dhe të punës në të cilat 

zhvillohet aktiviteti i njeriut. Energjinë e nevojshme njeriu e merr nëpërmes të ushqimit. Me 

zbërthimin e ushqimit krijohen materiet kimike, me tretjen e ta cilave prodhohet energjia kimike. 

Me procese të caktuara e të rregulluara automatikisht nga sistemi nervor, sipas nevojës, energjia 

kimike shndërrohet në energji elektrike, mekanike dhe termike. Këto lloje të energjive i 

shpenzon organizmi për aktivitetet e muskujve të brendshëm dhe të jashtëm (lëvizjen e 

mushkërive, punën e zemrës, lëvizjen e veshkave. lëvizjen e gjymtyrëve të jashtme, etj.). 



Shpenzimet e energjisë së njeriut maten me njësi termike (J) ose me njësi ekuivalente të punës 

(Nm). 

 

9.2.2.0. ENERGJETIKA E PUNËS.  

 

Energjia të cilën e shpenzon organizmi i njeriut gjatë proceseve të ndryshme të jetës e të punës 

ndryshon. Njerëzit e ndryshëm për proceset e njëjta të jetës e të punës shpenzojnë energji të 

ndryshme. Gjatë studimit të njeriut në procesin e punës duhet pasur parasysh të gjitha këto 

dallime. 

Rëndom, njeriu  një pjesë të energjisë e shpenzon për aktivitet trupore, kurse pjesën tjetër të 

energjisë e shpenzon për mirëmbajtjen e temperaturës normale të trupit. Sasia e tërë e energjisë e 

cila shpenzohet për një ditë paraqet energjinë ditore të njeriut. 

 

 

Puna dinamike mund të jetë pozitive (kur pesha ngrihet) ose negative (kur pesha lëshohet). Gjatë 

punës pozitive, për punën e njëjtë, njeriu shpenzon më shumë energji sesa gjatë punës negative. 

Prandaj, kudo që është e mundshme, operacionet punuese duhet zhvilluar me punë në drejtim të 

veprimit të gravitetit të Tokës, pra me punë dinamike negative. Në çdo punë fizike dhe 

intelektuale, njeriu shpenzon energji të caktuar. Në tabelën 4 është dhënë shpenzimi ditor i 

energjisë sipas profesioneve.  

        TABELA T-4. 

               Shpenzimi i energjisë ditore sipas profesioneve 

           Profesioni             Shpenzimi i energjisë 

      kcal/24 h               kJ/24 h 

Metalgdhendës 

Farkëtar 

Derdhtar 

Punëtori në petëzore 

Zdrukthëtar 

Gurthyes 

Murator 

Traktorist 

Lëvrues me parmendë 

dore 

Kopshtar 

Fshirës (Kombajner) 

Kositës (me dorë) 

Kositës (me makinë) 

Druvar (druprerës) 

Këmbësor në kazermë 

Artiler në kazermë 

Kalorës në kazermë 

Tankist në kazermë 

Student 

        3300 

    3700-4000 

    4000-4500 

    3500-4100 

        4500 

        5000 

        3900 

        3000 

    4700-5000 

    4100-4400 

    4700-6000 

        7200 

        3600 

        5000 

        3600 

        3800 

        4000 

    3700-4200 

    2800-3000 

        2400 

              13817,1 

    15491,9-

16748 

    16748   -

18841,5 

    14654,5-

17166,7 

    18841,5 

    20935 

    16329,3 

    12561 

    19678,9-

20935 

    17166,7-

18422,8 

    19678,9-

25122 

    30146,4 

    15073,2 

    20935 



Nxënësi prej 12-24 vjet 

Nxënësi 8-11 vjet 

        1900     15073,2 

    15910,6 

    16748 

    15491,9-

17585,4 

    11723,6-

12561 

    10048,8 

      7955,3 

 

9.2.3.0. PSIKOLOGJIA E PUNËS. 

 

Psikologjia e punës është pjesë e shkencës mbi njeriun, e cila studion njeriun në procesin e punës 

nga pikëpamja e ndikimit të procesit punues në psiken e njeriut. Prandaj, psikologjia e punës 

quhet edhe psikologji industriale, sepse studimet e veta i përqendron në studimin e njeriut, në 

zhvillimin e proceseve të prodhimtarisë industriale. Qëllimi i studimit të psikologjisë industriale 

është që të gjenden të gjitha kushtet dhe rrethanat e vendit të punës dhe të procesit punues me 

krijimin e të cilave do të mund të lirohet maksimalisht energjia biologjike e njeriut në procesin e 

punës dhe në të cilat procesi i punës do të zhvillohet pa pasoja fiziologjike ose psikologjike të 

dëmshme për njeriun. 

Njeriu është faktori i çdo prodhimtarie. Ai u ekspozohet ndikimeve të punës edhe fiziologjikisht 

edhe psikologjikisht. Këto ndikime psikofiziologjike e kushtëzojnë potencialin e tij punues, 

shikuar nga pikëpamja: çka mundet, çka dëshiron dhe çka di të punojë njeriu. Këtu rol të 

rëndësishëm ka ndikimi i monotonisë së punës, motivimi dhe shpërblimi i punës. Sepse prej 

vullnetit të njeriut varet çka do të punojë, sa do të angazhohet dhe sa do të përparojë në punë. 

P u n a   e   p s i k o l o g u t   i n d u s t r i a l   është studimi i psikologjisë së punës ose studimi i 

psikoteknikës nga pikëpamja e ndikimit të ndërsjellë të punës në njeriun dhe të njeriut në punë. 

Për psikologjinë e punës rëndësi të madhe ka orientimi profesional. Orientimi profesional fillon 

prej fëmijërisë dhe duhet të vazhdojë gjatë tërë periudhës së arsimimit të orientuar dhe të 

përsoset në punën që zhvillohet në vendin e punës të zgjedhur sipas përgatitjes dhe aftësisë 

profesionale ose shkencore. 

Me hulumtimet psikofiziologjike bëhet vlerësimi i vetive fizike dhe psikike të cilat duhet t’i 

plotësojë çdo individ, me qëllim që të bëhet zgjedhja e profesionit ose përsosja e profesionit në 

mënyrë sa më të drejtë e në baza shkencore. 

 

Vetitë karakteristike të cilat rëndom përfshihen me këto hulumtime e me studimin e vendit të 

punës janë: 

 - përgatitja profesionale shkollore, 

 - inteligjenca e përgjithshme, 

 - aftësia për kombinime dhe improvizime, gjendshmëria, 

 - logjika, 

 - mundësia e përqendrimit (koncentrimit), 

 - aftësia e reagimit, 

 - të pamurit, 



 - të ndëgjuarit, 

 - stabiliteti, 

 - zhdërvjellshmëria, 

 - forca, kondicioni fizik, shëndeti fizik, 

 - qëndrueshmëria, 

 - rezistueshmëria, 

 - njohja e punës, 

 - qëndrimi ndaj punës, 

 - eksperienca dhe mjeshtëria, etj. 

9.2.4.0. LODHJA NË PROCESIN E PUNËS 

 

Duke vepruar me mjetet e punës mbi sendet e punës në procesin prodhues, njeriu mund të ndjejë 

lodhshmërinë ose lodhjen. 

Lodhshmëria. Kjo ndjenjë   paraqet proceset e caktuara në organizëm të cilat janë pasojë e punës 

së pandarë të rëndë, e të cilat zvogëlojnë aftësitë e punës së njeriut. Për këtë shkak lodhshmëria 

është gjendje objektive fiziologjike e njeriut në organizmin e të cilit është çrregulluar baraspesha 

e funksioneve. 

Lodhja. Kjo  është ndjenjë subjektive e njeriut në procesin e punës, të cilën rëndom e përcjellë 

lodhshmëria të cilën njeriu e ndien dhe për të cilën është i vetëdijshëm. Për këtë shkak, njeriu e 

ndien lodhjen pasi që në organizëm është paraqitur lodhshmëria. Pra, lodhja paraqet 

manifestimin subjektiv të lodhshmërisë në organizëm.  

Përveç lodhshmërisë dhe lodhjes në angazhimin e pandarë e të rëndë të detyrueshëm të njeriut në 

procesin e punës mund të paraqitet edhe stërlodhja. Edhe stërlodhja është ndjenjë subjektive e 

njeriut dhe paraqitet si manifestim i lodhshmërisë objektive, e cila kalon nëpërmes lodhjes, si 

ndjenjë subjektive,  në stërlodhje. 

Lodhshmëria mund të paraqitet në një muskul ose në disa muskuj. Lodhshmëria më lehtë 

manifestohet te puna statike se sa dinamike. 

Lodhja dhe stërlodhja paraqiten në disa organe ose në tërë organizmin e njeriut. Sipas 

hulumtimeve të reja, shkaktare e paraqitjes së lodhjes dhe e stërlodhjes është shterja e oksigjenit 

dhe e sheqerit në organizëm. Këto rezerva të vogla organizmi i njeriut shpejt i shpenzon nëse 

punon rëndë e pa pushim, si dhe në kushtet e rënda të punës (pa ventilim dhe ajrosje të vendit të 

punës). Në punë e sipërm organizimi i njeriut shpenzon sasi të mëdha oksigjeni të cilat 

mushkëritë nuk mund t’i kompensojnë, prandaj këtë sasi oksigjeni që mungon organizmi e merr 

prej gjakut (prej rruazave të kuqe). Kur në gjak shpenzohet 1/3 e oksigjenit paraqitet lodhja. 

Nëse shpenzimi vazhdon edhe më tej, atëherë paraqitet stërlodhja. Si oksigjeni, ashtu edhe 

sheqeri i organizmit shpenzohet lehtë. Shpejtësia e shpenzimit të sheqerit varet nga mundi fizik 

të cilin e bën njeriu. Kështu gjatë punës së rëndë fizike sheqeri në organizëm shpenzohet 15 herë 

më shumë se në gjendjen e qetë (pushimi). Nëse trurit nuk i arrin sasia e mjaftueshme e 

oksigjenit dhe e sheqerit me gjak, e cila nevojitet për shndërrim në energji kimike të nevojshme 

për fitimin e energjisë elektrike dhe të impulseve nervore, truri shpejt reagon dhe dërgon 

nëpërmes të impulseve nervore ndjenjën e lodhjes e më vonë edhe të stërlodhjes, në mënyrë që të 

bëjë të mundshme që mundi fizik dhe psikik të zvogëlohet ose të ndërpritet, sepse nuk ka mjaft 

lëndë të punës (oksigjen dhe sheqer). 

 



9.2.5.0 . MANIFESTIMI I LODHJES TE PUNA FIZIKE DHE PUNA 

                 INTELEKTUALE 

                

Në mësimin mbi energjetikën e punës së njeriut, fiziologjinë e punës dhe psikologjinë e punës, 

mësuam se në aktivitetin punues të vetin njeriu angazhohet me këto pjesë të organizmit të vet, 

përkatësisht me këto pjesë të aparatit të vet psikofizik: 

 

 - sistemi qendror nervor, 

 - sistemi periferik nervor, dhe 

 - muskujt. 

Megjithatë për studimin e hulumtimin më të lehtë të angazhimit të njeriut me organet e veta në 

procesin e punës dallojmë:  

 - punën fizike, dhe 

 - punën intelektuale. 

 

9.2.5.1. Puna fizike 

 

Në punën fizike më tepër aktivizohen muskujt e njeriut. Shpenzimi i materies ushqyese të 

muskujve nuk është gjithmonë i njëjtë. Në disa aktivitete fizike njeriu shpenzon më shumë e në 

disa aktivitete të tjera më pak oksigjen dhe sheqer. Për këtë arsye dallojmë: 

 - punën statike, 

 - punën dinamike pozitive, dhe 

 - punën dinamike negative. 

Nëse mundemi gjithmonë duhet të zhvillojmë punën dinamike negative, sepse atëherë muskujt 

shpenzojnë më pak energji dhe lodhen më pak për efektin e njëjtë të punës dinamike pozitive 

(kundër drejtimit të veprimit të gravitetit). Mirëpo, proceset e punës janë të ndryshme dhe 

zhvillohen në kushte të ndryshme të punës dhe për këtë shkak ngarkesa fizike e njeriut mund të 

jetë llojllojshme. Çdo herë në punë marrin pjesë muskujt e njeriut. Muskuli punon ashtu që 

energjinë kimike potenciale e shndërron në energji kinetike, pra muskuli punon në parimin kimik 

e dinamik. 

Gjatë proceseve biokimike të muskulit bëhet tretja e materieve energjetike me çdo lëvizje të 

muskulit të caktuar. Këto materie duhet të resintetizohen në mënyrë që muskuli të jetë i aftë për 

të vazhduar funksionin e vet. 

Në këmbimin e materieve treten karbohidratet (glikogjeni) në acidin e qumështit. Me oksidim 

glikogjeni resitetizohet. 

Faktorët e ndryshëm të cilët ndikojnë drejtpërdrejti ose tërthorazi në punë, përkatësisht në 

procesin e lirimit të energjisë pozitive të njeriut, e cila matet me sasisnë e prodhimeve të cilat ai 

mund t’i prodhojë brenda njësisë kohore (me prodhimësinë e punës), mund t’i ndajmë në 

objektive dhe subjektive. 

Faktorët subjektivë. Këta janë faktorët të cilët mund të ndikojnë në prodhimësinë e punës, dhe 

nga të cilët varet edhe paraqitja e lodhjes Në këta faktorë hyjnë: ushtrimësia e lëvizjeve të punës, 

vullneti me të cilin bëhet puna, interesi, afiniteti, motivimi për punë, shëndeti, qëndrimi ndaj 



punës dhe bashkëpunëtorëve, rrethina brenda dhe rrethanat jashta ndërmarrjes (marrëdhëniet 

ndërnjerëzore, gjendja sociale, etj.). 

Faktorët objektivë.  Këta faktorë që ndikojnë shumë në prodhimësinë e punës, si dhe në lodhjen 

e njeriut në procesin e punës. Në këtë grup faktorësh hyjnë: lloji i procesit të punës, kushtet e 

vendit të punës, niveli i mjeteve të punës (përsosshmëria e tyre dhe gjendja fizike), cilësia e 

sendeve të punës, e enregjisë ngasëse, normat e punës, saktësia e qartësia e dokumentacionit 

teknik e teknologjik dhe niveli i organizimit të punës në përgjithësi. Të gjitha këto kushte dhe 

rrethana të punës mund të ndikojnë në aftësinë e njeriut në punë pozitivisht ose negativisht 

shikuar nga pikëpamja e paraqitjes së lodhshmërisë, lodhjes ose stërlodhjes. 

Karakteristikë e veçantë e punës fizike është që në fillim rritet prodhimësia dhe përmirësohet 

cilësia e punës. Kjo periudhë e punës ditore emërtohet  b ë r j e. Në kufirin e vet kjo periudh ë 

stabilizohet ashtu që tempi i punës është i tillë, saqë nuk mund të paraqitet lodhshmëria. Pas 

periudhës së bërjes (bamjes) vjen periudha e paraqitjes së lodhshmërisë, nëse tempi i punës 

shpejtohet (fig. 40). 

Në këtë periudhë prodhimësia fillon të bjerë në fillim ngadalë e më vonë kah fundi i periudhës 

më shpejtë. Prej gjendjeve objektive të paraqitjes së lodhshmërisë fillon gjendja subjektive e 

lodhjes. 

Pas pushimit për drekë prej gjysmë ore, nëse punëtori ka arritur t’i përtëritë aftësitë e veta 

psikofiziologjike, në fillim të punës paraqitet periudha e vazhdueshme e bërjes. Në këtë periudhë 

prodhimësia rritet një kohë të shkurtër, e pastaj bie gjithnjë më shpejt se sa para pushimit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

Fig. 40. 

Që ta ruajë prodhimësinë e përparshme punëtori tash duhet të angazhojë tërë organizmin e vet 

dhe me mund plotësues e energji plotësuese të tër organizmit arrin t’i aktivizojë muskujt e punës, 

por njëkohësisht aktivizohen edhe muskujt përcjellës (të qafës, gojës, fytyrës me grimasa etj.) 

dhe shpenzimi i energjisë është shumë më i madh se sa që shtohet prodhimësia. Kjo gjendje e 

riaktivizimit zgjat pak, pas saj vjen  g j e n d j a  e  s t ë r n g a r k i m i t  dhe e stërlodhjes ose 

vetëm e lodhjes. Me zvogëlimin e sasisë së prodhimeve zvogëlohet edhe cilësia e punës. 



E  - orari i punës 

E - efekti i punës 

pushimi prej  30 minutash 

 [orë]  1        2          3          4          5         6         7         8 



Kah fundi i orarit të punës tetorëshe, për shkak të rimotivimit me përfundimin e ditës së punës, 

paraqitet shtimi i prodhimësisë së punës me përmirësimin e pakët të cilësisë së prodhimeve. Kjo 

periudhë paraqet finishin e punës dhe emërtohet si  periudhë e  m u n d i t  t ë  f u n d i t. 

Në figurën 41 është paraqitur puna tetorëshe pa pushim për ushqim. Këtu dallojmë tri periudha të 

punës: periudha e ushtrimit, periudha e përqëndrimit dhe periudha e lodhjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fig. 41. 

Në gjendje të lodhur punëtorit nuk i punojnë si duhet reflekset. Prandaj ai gjendet më vështirë. 

Bëhet më i padurueshëm. Shpenzon energjinë e vet biologjike pa nevojë. Lëvizjet e punës i janë 

më të ngadalësuara, kurse përqendrimi (koncentrimi) më i vogël. Për këtë shkak zvogëlohet 

prodhimësia dhe cilësia e punës së punëtorit të lodhur (ose të stërlodhur). 

Sipas mendimit të hulumtuesve të shumtë të lodhjes, lodhja paraqitet brenda kohës më të 

shkurtër dhe me intensitet më të madh atëherë kur njeriu njëkohësisht ngarkohet shumë me punë 

fizike dhe mendore. 

Rëndom intensiteti i lodhjes varet nga: 

 - lloji i punës, 

 - kushtet e jashtme në të cilat njeriu jeton dhe  

 - vetitë individuale (kondicioni fizik, shëndetësor dhe mendor-      intelektual). 

Njeriu është qenie e vetëdijshme, prandaj asnjë punë nuk mund të bëjë pa elan emocional 

(pjesëmarrje shpirtërore). Pa elan emocional nuk ka punë të suksesshme mendore. Gjendja 

shpirtërore e njeriut varet nga veprimi i sistemit vegjetativ nervor. Për punë mendore njeriu 

duhet të jetë i disponuar. Për këtë arsye nuk mund të parashtrohet norma për punë të angazhuar 

intelektuale, siç është për shembull: puna e artistit figurativ, artistit skenik, vjershtarit (poetit), 

shkrimtarit (prozatorit), projektuesit, shkencëtarit, etj. 

Gjatë punë intelektuale truri shpenzon sasi të madhe sheqeri, treten shumë albumina dhe 

organizmi shpenzon shumë fosfat. Pesha e sistemit nervor qendror përbën 2,5 % të peshës së tërë 

trupit, ndërsa pesha e tërë e muskujve përbën 40 % të peshës së tërë trupit të njeriut. Te puna më 

intensive mendore sasia e  oksigjenit të shpenzuar është 10 % mbi metabolizmin themelor, kurse 

indi i hemisferave të trurit shpenzon 15 deri 20 herë më shumë oksigjen se sa që shpenzojnë 

muskujt. Pra, si shohim, trurit nuk i nevojitet fort shumë oksigjen, mirëpo oksigjeni i nevojitet 

shumë indit të hemisferave të trurit. 

9.2.5,3, Mundja e lodhjes 

Për të penguar paraqitjen e lodhjes ose të stërlodhjes, si dhe për të larguar atë kur të paraqitet, 

përdoren faktorë të ndryshëm, të cilët mund t’i ndajmë në dy grupe kryesore, në: 

 1       2      3       4       5       6      7       8         

E - efekti i punës 

 -  orari i punës 

E 

   [orë] 



 - faktorët psikologjikë dhe në 

 - faktorët fiziologjikë. 

Këta faktorë së bashku me rrethanat e ndryshme të vendit të punës ndikojnë drejtpërdrejti ose 

tërthorazi në prodhimësinë e punës. Prandaj këtyre faktorëve u duhet kushtuar kujdes të merituar 

në çdo proces të punës dhe në të gjitha kushtet e vendeve të punës dhe të rrethanave, të 

brendshme e të jashtme, nga të cilat varet suksesi i procesit të prodhimtarisë në përgjithësi. 

Faktorët psikologjikë.  Faktorët psikologjikë kanë rol të madh si në punën mendore, ashtu edhe 

në punën fizike të njeriut. Prandaj hulumtimi i faktorëve psikikë dhe i motivimit parashtrohet si 

domosdoshmëri për studimin e aftësisë prodhuese dhe të prodhimësisë së punës të njeriut, pa 

marrë parasysh se në cilën punë gjendet. 

Aftësia prodhuese dhe prodhimësia e punës varet nga këta faktorë kryesorë psikikë: 

 - qëndrimi ndaj punës (ndërgjegjësia dhe përgjegjësia) në punë), 

 - interesi në punë, 

 - kërshëria për punë (entuziazmi për punë), 

 - kujdesi ndaj punës, 

 - dashuria për punë, 

 - vullneti për punë, etj. 

Q ë n d r i m i  n d a j   p u n ë s  ndihmon orientimin e njeriut në profesion sipas mundësive 

reale të tij. Në këtë mënyrë pritet se aftësia e tij për punë dhe motivimi do të jenë të pranishëm 

në çdo punë profesionale të tij, dhe  kështu do të ketë mundësi objektive që të prodhojë më 

shumë, me angazhimin normal në punë,- pa pasoja psikofiziologjike të dëmshme për shëndetin e 

tij. 

I n t e r e s i  n ë  p u n ë   lind iniciativën, nxitet disponimi novator, hulumtohen mënyrat e 

përparimit dhe të zhvillimit, jo vetëm të vendit të punës, por edhe të mjeteve e të sendeve të 

punës. Në këtë mënyrë racionalizohen proceset prodhuese, vendet e punës, mjetet e punës dhe 

sendet e punës, prodhimet, etj. 

K ë r s h ë r i a  p ë r   p u n ë  e mbushë njeriun me vullnet e dashuri ndaj punës. Kjo gjendje 

shpirtërore zvogëlon lodhjen, lëndimet në punë dhe ndihmon prodhimësinë e punës, shpeshherë 

edhe jashtë orarit të punës. 

K u j d e s i  n d a j  p u n ë s , dashuria për punë dhe vullneti i punës bëjnë të mundshme që 

njeriu të punojë saktë (preciz), duke u kujdesur si për mjetet e punës, ashtu edhe për sendet e 

punës. Njëkohësisht këta faktorë psikikë bëjnë që atmosfera psikologjike e punës dhe 

marrëdhëniet ndërnjerëzore të jenë shumë të përshtatshme për lirimin pozitiv të energjisë 

prodhuese të njeriut, përkatësisht të njerëzve në procesin prodhues. 

Për këtë shkak është më se e domosdoshme që çdo njeri të dijë sa më mirë dhe me vëllim të 

nevojshëm (që del nga ndërlikueshmëria e vendit të punës) për të gjitha rrethanat dhe kushtet e 

krijimit të atmosferës së mirë psikologjike për punë, si dhe problemet dhe ligjshmëritë e luftës 

kundër lodhshmërisë dhe lodhjes. Në këtë shqyrtim vend të posaçëm duhet të zënë zbulimi dhe 

evitimi i gjendjes së frustrimit individual ose kolektiv. 

F r u s t r i m i.  Në aftësinë për punë dhe me këtë edhe në prodhimësinë e punës ndikojnë shumë 

gjendjet shpirtërore (emocionale) të njeriut. Ndikimi i gjendjeve emocionale në lodhje mund të 

jenë pozitive ose negative. 



Gjendjen pozitive emocionale të njeriut e përbëjnë gjendjet e pëlqyeshme shpirtërore të 

disponimit të mirë, siç janë, për shembull, gëzimi, hareja lumturia, dashuria e të ngjashme. Në 

disponim të tillë njeriu punon më me vullnet të mirë, shton prodhimësinë e punës, cilësinë e 

punës dhe mund të punojë për një kohë të gjatë pa lodhje e mundime psikofiziologjike, pra pa u 

lodhur. Në krijimin e gjendjes me disponim emocional pozitiv të njeriut mund të ndikojnë 

faktorët e ndryshëm të cilët dalin nga kushtet dhe rrethanat organizative të punës, siç janë, për 

shembull, niveli i organizimit shkencor të proceseve punuese, gjendja e mjeteve të punës, natyra 

e sendeve të punës (niveli i ndikimit të dëmshëm të tyre në shëndetin e njeriut), marrëdhëniet 

ndërnjerëzore (posaçërisht ndërmjet punëtorëve dhe udhëheqësve të të gjitha niveleve), rrethanat 

dhe kushtet e vendit të punës (ndriçimi, ajrosja, klimatizimi, zhurma, vibrimet, etj), rregullsia, 

disiplina, simetriciteti, pamja estetike, ritmi i punës, etj. 

Në gjendjen emocionale negative njeriu ka disponim plotësisht të kundërt nga gjendja 

emocionale pozitive. Në këtë gjendje njeriu e ndien veten të pafat, të lënë pa kujdes, të 

nënçmuar. Ndjenjat e tilla bëjnë që ai të mos ketë vullnet për punë, të punojë nën mundësitë e tij 

reale, të prodhojë prodhime me cilësi jo të pritura, të mos kujdeset për racionalizimin e energjisë 

së vet dhe të gjitha energjive të tjera të cilat i shpenzon në procesin e krijimit të të mirave 

materiale. Për këtë arsye në këtë gjendje emocionale njeriu mund të lëndohet lehtë dhe mund të 

shkaktojë dëme të ndryshme materiale në mjetet dhe sendet e punës. 

Duke mos mund t’i realizojë synimet e veta për një kohë të parapërcaktuar, si reale (sipas 

mendimit të tij), njeriu vjen në gjendje emocionale të frustrimit. Në këtë gjendje të pavolitshme 

shpirtërore, njeriu mund të vijë edhe atëherë, kur pa arsye nuk mund t`i realizojë dëshirat e veta, 

qëllimet, nevojat e synimet e llojllojshme të jetës e të punës, por edhe atëherë kur këto 

përcaktime të veta me arsye objektive nuk mund t’i mbërrijë. Sipas mendimit të psikologëve, 

deri te frustrimi mund të vijë individi dhe grupi ose kolektivi, atëherë kur realizimin e dëshirave 

të ndryshme duhet ta shtyjnë për një kohë të gjatë ose  kur nuk mund t’i realizojnë kurrsesi. Në 

gjendje emocionale frustrimi gjendja shpirtërore e njeriut është shumë labile. Njeriu, grupi ose 

kolektivi emocionalisht janë ashtu të mbushura në gjendjen e frustruar, saqë nuk u nevojitet 

shumë që të “shpërthejnë emocionalisht”. Manifestimet e të shprehurit emocional mund të jenë të 

llojllojshme e të papritura, të befasishme e të pakontrolluara në atë masë, saqë për rrethinën 

duken të paarsyeshme. Mirëpo, arsyeja megjithatë ekziston në shpirtin e atij (ose të atyre) i cili 

(ose të cilët) ka ardhur (ose kanë ardhur) në gjendje të frustruar, me arsye ose pa arsye. 

Kjo gjendje shpirtërore e njeriut ndikon shumë negativisht në lirimin e energjisë së tij prodhuese, 

e kështu i bie prodhimësia e punës, cilësia e operacioneve prodhuese dhe racionalësia e punës në 

përgjithësi. Njeriu i frustruar bëhet shkaktar i mosmarrëveshjeve të shumta në punë, lodhet shpejt 

dhe krijon atmosferë të papërshtatshme psikologjike në punë. Për këtë shkak duhet luftuar me të 

gjitha masat psikologjike dhe sociologjike që të mos vijë deri te frustrimi i individëve ose i 

grupeve punuese ose i kolektivit punues. Në këtë pikëpamje ndihmë të madhe mund të jep dhe 

është i pazëvendësueshëm psikologu industrial. 

Kur individi ose grupi punues ose kolektivi punojnë me gjendje emocionale pozitive, atëherë 

mund t’i kalojnë edhe vështirësitë të cilat duken të pakapërcyeshme, punojnë me ritëm të 

shpejtuar optimalisht, optimalisht shfrytëzojnë edhe mjetet dhe sendet e punës si dhe energjitë e 

të gjitha llojeve, punojnë sipas nevojës edhe jashtë orarit të punës (edhe pa kompensim) 

prodhimet e tyre janë më cilësore, prodhimësia është e shtuar, lodhja paraqitet më rrallë, mirëpo, 

edhe kur objektivisht paraqitet, subjektivisht nuk ndihet. Sepse, njeriu në këtë gjendje 

emocionale në punë angazhon mundin e vullnetit.  



M u n d i   i   v u l l n e t i t   ka rol të madh te puna fizike dhe emocionale mendore. Për mund të 

vullnetit njeriu mobilizohet emocionalisht. Në gjendje të mobilizimit të tillë emocional 

(shpirtëror) njeriu mund të kryej edhe aso punësh fizike të cilat në gjendje normale emocionale 

as që mund t’i paramendojë se mund t’i kryejë. Mirëpo, në punë me mund të vullnetit njeriu 

shpenzohet shumë psikofiziologjikisht dhe për këtë arsye nuk mund të punojë gjatë dhe nëse është 

i detyruar të punojë mund të ketë pasoja  shumë të dëmshme për shëndetin. 

Faktorët fiziologjik. Problemi i paraqitjes së lodhshmërisë, lodhjes dhe të stërlodhjes në punë 

është i lidhur drejtpërdrejti me problematikën e funksionimit të sistemit nervor të njeriut si dhe 

me pasojat e drejtpërdrejta dhe të tërthorta ta cilat lindin lidhur me këtë. Në funksionimin e 

sistemit nervor në punë, si dhe në pasojat e angazhimit të njeriut në procesin punues ndikojnë 

faktorë të ndryshëm psikologjikë dhe fiziologjikë. Që të mund të ndikohet sa më shumë në 

evitimin e mundësive për paraqitjen e lodhjes, si dhe të mund të evitohet cilado formë e 

paraqitjes së lodhjes nga ndikimi i faktorëve fizikë, duhet të hulumtohen dhe studiohen kushtet 

dhe rrethanat fiziologjike të punës. 

Ndër faktorët fiziologjikë të cilët në masë të madhe ndikojnë në paraqitjen e lodhjes në punë dhe 

të cilët mundësojnë lirimin nga lodhja e paraqitur hyjnë: 

 - orari i punës, 

 - lloji dhe forma e mjeteve të punës, 

 - lloji dhe forma e sendeve të punës, 

 - kushtet klimatike të vendit të punës, 

 - lloji dhe sasia e ushqimit, 

 - mënyra e jetës (individuale dhe kolektive), 

 - ritmi i punës dhe tempi i jetës, 

 - lloji i mjetit transportues (tipi i prodhimtarisë), 

 - lloji i procesit prodhues (temperatura e mjeteve dhe e sendeve të    punës, zhurma, 

dridhjet (vibrimet), etj.), 

 - aktivitet e lira, pushimi dhe gjumi, 

 - kushtet ekologjike të jetës e të punës, etj. 

U s h q i m i  p ë r   n j e r i u n   është mënyrë e zëvendësimit të materieve të shpenzuara të 

nevojshme për organizëm. Mirëpo, çfarëdo ushqimi nuk duhet futur në trup. Sipas aktiviteteve 

psikofiziologjike të njeriut duhet bërë ushqimin e tij. 

Klimatizimi i vendeve të punës, për këtë arsye, po bëhet, jo vetëm i nevojshëm, por edhe i 

domosdoshëm. Mbrojtja individuale higjiene e teknike po bëhet gjithnjë me masa më të rrepta. 

Të gjitha këto rrethana dhe kushte të zhvillimit të proceseve prodhuese po e ngarkojnë shumë 

njeriun në procesin e punës. 

R i t m i  i  p u n ë s.  Ngarkesa e radhitur drejt kohore e organeve të njeriut paraqet ritmin e 

drejtë të punës. Ritmi qëndron në qenien e njeriut (për shembull: ritmi i zemrës). Për kët arsye në 

punën e rregulluar mirë ritmike njeriu shpenzon shumë më pak energji se sa në punën e 

parregulluar ritmikisht. Këtu vend të posaçëm zën caktimi i ritmit normal të punës. Sepse, te 

ritmi normal i punës, organizimi i njeriut është më së miri i mobilizuar dhe punon me 

shpenzimin minimal të energjisë punuese. Kjo i mundëson njeriut që të shtojë prodhimësinë e 

punës deri mbi një të katërtën e prodhimësisë së punës joritmike. 

Dallohen këta tipa punëtorësh: 



 - tipi variabil- ndërron shpejtësinë e punës prej minimales në       maksimale 

dhe anasjelltas, 

 - tipi i stërvitur-fillon me shpejtësi të vogël dhe gradualisht e  

               shpejton ritmin e punës deri në maksimum, dhe 

 - tipi i lodhshëm-fillon punën me shpejtësi të madhe, por shpejt 

               lodhet, vazhdon të punojë ngadalë dhe përsëri pas një kohe  

               e rrit shpejtësinë e punës, dhe kështu pandarë osshilon (oscilon). 

Varësisht nga natyra e punës që bën njeriu, ai edhe lodhet më shumë fizikisht ose psikikisht. 

Mirëpo, te lodhja fizike përveç lodhjes së përgjithshme të organizmit dallohen edhe lodhjet e 

organeve të ndryshme të cilat kanë qenë të ngarkuara në procesin e punës. Për këtë shkak, për 

pushimin fizik dhe psikik të njeriut nevojiten kushte të ndryshme pushimi dhe argëtimi. Si puna 

ashtu edhe pushimi duhet të organizohen në baza shkencore. Sepse vetëm me pushim të drejtë 

njeriut mund t’i rikthehen aftësitë e humbura fiziologjike dhe psikologjike të punës (edhe të 

jetës). Vetëm në këtë mënyrë njeriu vehet në qendër të aktiviteti të vet të gjithmbarshëm. 

 

9.2.6.0. PSIKOLOGJIA INDUSTRIALE 

Për këtë shkak në organizatat prodhuese bashkëkohore industriale psikologët industrial gjithnjë 

më shumë po kërkohen dhe po zënë vende të rëndësishme në zgjidhjen e problemeve të 

ndryshme tekniko-teknologjike, ekonomike, ekologjike, estetike etj. 

Psikologu industrial. Detyrat, roli dhe rëndësia e psikologut industrial janë të shumta e të 

llojllojshme. Ato fillojnë prej zgjedhjes së ekzekutuesve sipas nevojave të vendeve të punës e 

deri te zgjidhja e problemeve lidhur me formën e funksionimin e prodhimeve, formën dhe 

madhësinë e vendeve të punës, pamjen dhe përdorshmërinë e mjeteve të punës dhe plasmanin e 

prodhimeve në treg, e detyra të tjera nga afarizmi i gjithmbarshëm i ndërmarrjes industriale. 

Fushëveprimtaria e psikologut të ndërmarrjes industriale mund të ndahet sipas kuptimit të 

ngushtë dhe të gjerë. 

 

9.2.7.0. SOCIOLOGJIA INDUSTRIALE 

 

Sociologjia industriale është pjesë e sociologjisë e cila mirret me hulumtimin e çështjeve me 

karakter sociologjik të cilat lindin në sistemet industriale. 

Në radhë të parë socilogjia industriale mirret me studimin e drejtimit dhe të udhëheqjes nga 

aspekti sociologjik, në organizatat e prodhimtarisë industriale, si dhe hulumton ndikimin 

reciprok të rregullimit të sistemit shoqëror në sistemet e industriale dhe të sistemeve industriale 

në sistemet ekonomike dhe politike shoqërore. 

Çështjet kryesore me të cilat merret sociologjia industriale janë: 

 - mujtja, forca, pushteti (autoriteti), 

  - mujtja në organizatë, 

 - konflikti. 

 

 

 

 



 

10.0.0.0. ZBATIMI I PRODHIMTARISË 

 

10.1.0.0. SHQYRTIME TË PËRGJITHSHME  

 

Zbatimi i prodhimtarisë ose ekzekutimi i prodhimtarisë ka të bëjë me zhvillimin e proceseve 

punuese, prodhuese dhe teknologjike, permess të cilave zbatohen veprimet e nevojshme për 

krijimin,  përkatësisht bërjen prodhimit të caktuar ose për dhënien e shërbimit të kërkuar 

prodhues ose joprodhues, sipas sasisë, cilësisë  dhe  kohës së planifikuar. 

Në pikëpamje organizative dallojmë prodhimtarinë me kuptim të ngushtë dhe prodhimtarinë me 

kuptim të gjerë. 

P r o c e s i  p r o d h u e s përbëhet prej një ose më shumë procesesh teknologjike. P r o c e s i  t 

e k n o l o g j i k   paraqet ndërrimin e drejtpërdrejtë të sendeve të punës, në pikëpamje të dukjes 

së jashtme, formës, dimensioneve, vetive, gjendjeve agregate, përbërjes molekulare të materialit, 

të sipërfaqeve të punuara, të pozitave reciproke të sipërfaqeve si dhe të shndërrimit të një sendi 

në një send tjetër. 

T e k n o l o g j i a  paraqet ndërlidhjen logjike të teknikës dhe të metodave, përkatësisht të 

veprimeve punuese të cilat mund të realizohen me mjetet e ndërlidhura logjikisht të punës 

(teknika+logjika=teknologjia). Kështu teknologjia paraqet shkencën mbi veprimet mekanike dhe 

kimike mbi sendet e punës me qëllim që të prodhohen të mira të nevojshme materiale. 

Procesi teknologjik ndahet në proceset punuese. P r o c e s e t  p u n u e s e ndahen në metodat 

punuese, përkatësisht në  o p e r a c i o n e t  p u n u e s e. Operacionet punuese ndahen në kalime 

punuese, përkatësisht në  k a p j e     p u n u e s e. 

10.2.0.0. PROCESI I KRIJIMIT 

Procesi i krijimit ose i bëmjes paraqet procesin e prodhimtarisë së drejtpërdrejtë i cili realizohet 

me mjetet e punës, me të cilat zhvillohen ndërrimet e ndryshme teknologjike të sendeve të punës, 

me qëllim që të fitohen të mira të nevojshme materiale me të cilat plotësohen nevojat 

individuale, të përbashkëta dhe të përgjithshme shoqërore. 

Sipas kësaj çdo proces të krijimit ( të bërjes) e karakterizojnë: 

 

 - vlerat e reja përdorëse (prodhime ose shërbime prodhuese), dhe 

 - procesi i punës (angazhimi i fuqisë njerëzore për realizimin e  

   procesit të caktuar prodhues). 

 

Punët të cilat zhvillohen në procesin e krijimit (bëmjes) mund të ndahen në tri grupe të 

ndërlidhura logjikisht: 

 

 - përgattitja e krijimit (bërjes), 

 - ekzekutimi i krijimit (bërjes), dhe  

 - kontrolli i krijimit (bërjes). 

Në figurën 44 është dhënë skena organizative e këtyre tri grupeve punësh të sistemit të krijimit. 

 

 

 
  Krijimi 

Përgatitja Ekzekutimi Kontrolli 



 

 

 

    Fig.44. 

 

Duke u nisur nga fakti se qëllimi i mësimit të këtij teksti është bëmja e formës së organizuar 

industriale, kurse përgatitja, ekzekutimi dhe kontrolli janë tri veprimet themelore të procesit të 

saj, për t`u njohur më hollësisht me to do t`i parashtrojmë ndaras. 

 

10.3.0.0. PËRGATITJA E KRIJIMIT 

Me zhvillimin dhe përparimin e forcave prodhuese po krijohen edhe mundësi gjithnjë më të 

mëdha për prodhimtarinë e prodhimeve gjithnjë më të ndërlikuara e më të përsosura. Proceset e 

prodhuese së këtyre prodhimeve janë gjithnjë e më të ndërlikuara, sepse në veprim janë mjetet 

më bashkëkohore të punës dhe sendet më të zhvilluara të punës. Që të mund të realizohen me 

sukses detyrat prodhuese në ndërmarrjet prodhuese industriale duhet të bëhen një varg punësh 

përgatitore. Këtu posaçërisht duhet dalluar punët përgatitore të procesit drejtpërdrejtë të 

prodhimtarisë-procesit krijues, krijimit (bërjes). 

Nga kjo del se te përgatitja e procesit të prodhimtarisë në përgjithësi dallohen: 

 - përgatitja e procesit të prodhimtarisë, dhe  

 - përgatitja e punës. 

10.3.1.0. PËRGATITJA E PROCESIT TË PRODHIMTARISË  

 

Aktivitetet kryesore që hyjnë në përgatitjen e proceseve prodhuese të procesit  të prodhimtarisë 

janë: 

 - hulumtimi i tregut, 

 - hulumtimi i kushteve të prodhimtarisë, 

 - planifikimi i prodhimtarisë, 

 - formimi i prodhimtarisë, 

 - përgatitja e veprimeve prodhuese. 

 

10.3.1.1. Hulumtimi i tregut 

Kuptohet se hulumtimi i tregut paraqet problem të ndërlikuar dhe mund të bëhet vetëm nga ana e 

shërbimeve të afta shitblerëse. Aktivitetet të cilat duhet të kryhen lidhur me hulumtimin e tregut 

mund të ndahen në dy grupe themelore: 

 

 - hulumtimi i tregut shitës, ku studiohen sasitë dhe cilësitë e       prodhimeve 

të  kërkuara, 

 - hulumtimi i tregut furnizues, ku studiohen mundësitë e gjetjes së    vendeve dhe të 

mjeteve të nevojshme të punës për realizimin e      prodhimit nga orientimi prodhues. 

 

10.3.1.2. Hulumtimi i kushteve të prodhimtarisë 

10.3.1.3. Formimi i prodhimit 

 

Ky aktivitet në organizatën prodhuese industriale zhvillohet nga shërbimet profesionale të saj, e 

në pajtim me orientimin prodhues, programin prodhues dhe planin prodhues. Ky shërbim 



hulumton formën më të dëshiruar të prodhimit, projekton prodhimin dhe konstrukton prodhimin. 

Për këto punë të rënda intelektuale sot përdoren metodat e reja projekturse e konstruktuese me 

mjetet bashkëkohore elektronike (sistemi kompjuterik CAD/CAM, etj.). 

 

10.3.1.4. Përgatitja e veprimeve prodhuese 

 

Ky aktivitet prodhues do të shqyrtohet më hollësisht në kuadër të temës mbi përgatitjen e punës. 

Me këtë aktivitet bëhet përgatitja e së drejtpërdrejtë. E procesit të prodhimtarisë  

 

Me përgatitjen e veprimeve të procesit prodhues zgjidhen këto detyra themelore: 

 

 - caktimi i prodhimit të përshtatshëm, sipas kërkesave të tregut dhe    mundësive 

prodhuese të ndërmarrjes, 

 - zvogëlimi i mundshëm i të gjitha shpenzimeve (materialit, 

               energjisë të të gjitha llojeve e posaçërisht asaj njerëzore, kohës- 

               racionalizimi i    shfrytëzimit të mjeteve të punës, 

 - shkurtimi i ciklit të prodhimtarisë me zbatimin e të gjitha parimeve    dhe të 

metodave të organizimit shkencor të punës. 

 

10.3.0.0. PËRGATITJA E PUNËS 

Me problematikën e përgatitjes së punës në ndërmarrje merret shërbimi teknik e ekonomik. Me 

përgatitjen e punës sigurohet rrjedha racionale e tërë prodhimtarisë, në përgjithësi, e të procesit të 

krijimit posaçërisht. Kështu përgatitja e punës hyn në sferën e racionalizimit të proceseve 

prodhuese dhe të procesit të prodhimtarisë, si tërësi. 

Nga rëndësia që ka për mirëmbajtjen e procesit të prodhimtarisë dalin edhe detyrat të cilat duhet 

t’i kryejnë përgatitja e punës. Kështu, ndër detyrat kryesore të cilat duhet t’i kryejë përgatitja e 

punës hyjnë: 

 - cilat prodhime duhet prodhuar ? 

 - sa prodhime duhet prodhuar ? 

 - çfarë cilësie duhet të jenë prodhimet ? 

 - kur duhet të prodhohen? 

 - ku duhet të zhvillohet prodhimtaria ? 

 - prej çfarë sendesh të punës duhet prodhuar ? 

 - me çfarë mjetesh prodhuese duhet prodhuar ? 

 - prej nga dhe si duhet siguruar sendet dhe mjetet e punës ? 

  - sa do të jenë shpenzimet e gjithmbarshme prodhuese ? 

 

Si shohim detyrat e përgatitjes së punës janë të shumta e të llojllojshme. Me përpunimin e drejtë 

dhe të hollësishëm të tyre duhet të jipen studime të përgatitura mirë për: 

 

 - nivelin teknik e ekonomik të prodhimeve, 

 - nivelin teknologjik të punës, 

 - shkallën e domosdoshme të zbatimit të standardeve e të tipizimeve    ekzistuese 

dhe të atyre që duhet të krijohen përbrenda 

               mirëmbajtjes, si për sendet, ashtu edhe për mjetet e punës, 



 - ritmin e nevojshëm të punës, 

 - dokumentacionin e nevojshëm teknik e teknologjik, 

 - parakalkulimet dhe paskalkulimet. 

Me këto studime arrihen këto qëllime të përgatitjes së punës: 

 - furnizimi me kohë, 

 - prodhimtaria me kohë,  

 - cilësia e mirë e prodhimeve, 

 - ngarkesa e rregullt e pajimeve, e hapësirave prodhuese dhe e  

               njerëzve punues, 

 - ulja e shpenzimeve prodhuese, etj. 

Në këtë mënyrë plotësohet edhe parimi themelor ekonomik i prodhimtarisë: të arrihet 

prodhimtaria maksimale e të mirave materiale me shpenzimin minimal të energjisë njerëzore dhe 

të gjitha llojeve të energjisë ngasëse, të mjeteve e të sendeve të punës. 

 

Në praktikën e prodhimtarisë industriale dallojmë dy lloje të përgatitjes së punës: 

 - përgatitjen teknologjike të punës, dhe  

 - përgatitjen operative të punës. 

 

Këto dy lloje të përgatitjes së punës kanë edhe nënllojet e tyre, me çka arrihet ndarja e 

specializuar e përgatitjes së punës. 

 

10.3.1.0. PËRGATITJA TEKNOLOGJIKE E PUNËS 

 

Të gjitha veprimet lidhur me formimin e prodhimit, duke filluar prej projektimit e deri te krijimi 

i tij përfshihen me përgatitjen teknologjike të punës. Në këtë mënyrë analizohet konstruksioni i 

prodhimit dhe mundësitë prodhuese të organizatës prodhuese. Sipas nevojës bëhet riorganizimi i 

vendeve të punës dhe përgatitja kuadrovike për zhvillimin e operacioneve prodhuese. Në këtë 

mënyrë mundësohet realizimi teknologjik i formës së prodhimit dhe zbatimi i metodave më të 

përshtatshme prodhuese me shfrytëzimin racional të mjeteve e të sendeve të punës dhe të të 

gjitha llojeve të energjisë, të cilat përdoren në procesin e realizimit të prodhimit. 

 

Radhitja logjike e veprimeve të përgatitjes teknologjike të punës është si vijon: 

 - shqyrtimi i projektimit të prodhimit nga aspekti i realizimit teknik  

               të   tij, 

 - shqyrtimi i formës së prodhimit nga aspekti i teknologjisë së       

konstruksionit (mundësia e realizimit teknologjik-ekonomik të       prodhimit), 

 - caktimi i numrit të operacioneve dhe e radhitjes teknike e  

               teknologjike të tyre, 

 - caktimi i llojeve dhe i sasisë bruto të sendeve të nevojshme për       krijimin e 

prodhimit, 

 - caktimi i vendeve të nevojshme të punës dhe kategorizimi  

               profesional i tyre, 

 - caktimi i metodave të punës dhe i regjimit të prodhimtarisë e të 

     veprimeve të caktuara prodhuese, 



 - zgjedhja e mjeteve të punës (makinave, veglave, aparateve,       

instrumenteve, etj.)  për çdo operacion punues, 

 - normimi i kohës së punës krijuese, 

 - hartimi i dokumentacionit të nevojshëm teknologjik të procesit      prodhues, 

 - hartimi i planit dhe i programit prodhues sipas kritereve të tregut, 

 - zbatimi i parakalkulimeve për arsyeshmërinë ekonomike të 

               realizimit të prodhimit. 

 

Nëse bëhet grupimi i detyrave të përgatitjes teknologjike të punës sipas natyrës së tyre, atëherë 

do të kemi: 

 

 - grupin e punëve të planifikimit dhe të përmbajtjes së punës,  

 - grupin e punëve të hartimit të dokumentacionit teknologjik, siç 

               janë: 

  - dokumentacioni për veprimet teknologjike, 

  - dokumentacioni për shfrytëzimin e mjeteve të punës            dhe të 

pajimeve të tjera prodhuese, 

  - dokumentacioni për normat kohore, 

  - dokumentacioni për veglat e konstruktuara,  

  - dokumentacioni i studimit të punës e të kohës, 

 

 - grupin për operativën e përgatitjes teknologjike të punës, ku hyjnë: 

 

  - evidencimi, ruajtja dhe mirëmbajtja e dokumentacionit, 

  - sigurimi i veglave (evidencimi, deponimi, prodhimi, 

                            ndreqja dhe klasifikimi i veglave), 

  - prodhimtaria prodhuese, 

 

 - grupi për planifikimin e parakalkulimin e prodhimtarisë, i cili       përfshin: 

  - planifikimin e prodhimtarisë së re, 

  - parakalkulimin e prodhimtarisë, 

  - hartimin, shqyrtimin dhe përpunimin e dokumentacionit     organizativ 

të prodhimtarisë. 

 

10.3.1.1 Operacioni teknologjik i punës 

 

Njësia themelore e procesit teknologjik të punës është operacioni teknologjik i punës. Operacioni 

teknologjik zhvillohet me mjetet teknike të punës, në një vend të punës dhe me zgjatje të 

pandërprerë, kurse në zbatimin e tij mund të angazhohet një punëtor ose numri i caktuar 

punëtorësh. Për këtë arsye operacioni teknologjik shërben si njësi themelore e planifikimit të 

prodhimtarisë. Në bazë të operacionit teknologjik hartohen të gjitha dokumentet teknologjike të 

punës. Dokumentacioni teknologjik i hartuar në bazë të operacioneve teknologjike përmban: 

 

 - numrin e operacioneve, 

 - kohëzgjatjen e tyre, 

 - ngarkesën e mjeteve të punës, 



 - energjinë e nevojshme për zbatimin e operacioneve, 

 - kalkulimin e nevojshëm profesional të ekzekutuesve të 

              operacioneve. 

 

Për studimin më të hollësishëm të punës, operacioni punues në përgjithësi, si dhe operacioni 

teknologjik, ndahet në pjesë vepruese, siç janë: 

 

 - përgatitja (e mjetit të punës ose e vendit të punës), 

 - vendosja (shtrëngimi i sendit të punës), 

 - kapja (faza teknologjike më e vogël e procesit teknologjik të  

              punës -   veprimi me veglën mbi sendin e punës, për shembull: 

               përpunimi i    sipërfaqes), 

 - kalimi (lëvizja e veglës ndaj sendit të punës, ku një kapje mund të    ketë një e më 

shumë kalime), 

 - heqja e sendit të punuar të punës. 

 

Këto veprime punuese paraqesin fazat e operacionit teknologjik të punës. Sipas natyrës së 

aktiviteteve, të cilat i ngërthejnë në vete, dallojmë fazën e aktivitetit përgatitore-përfundimtare 

dhe fazën e aktivitetit  të krijimit. 

 

Në fazën përgatitore e përfundimtare hyjnë: 

 

 - pranimi dhe studimi i dokumentacionit teknologjik, 

 - pranimi dhe hulumtimi i sendeve të punës, 

 - pranimi dhe studimi i veglave speciale dhe i mjeteve të tjera 

               speciale   të punës (për sh.: instrumentet matëse etj.), 

 - përgatitja dhe rregullimi i mjeteve të punës për punë, 

 - dorëzimi i prodhimeve të bëra, i dokumentacionit të shfrytëzuar 

               dhe i veglave të përdorura speciale, 

 - shpërgatitja e vendeve të punës, pastrimi i makinave dhe i veglave  

               e i pajimeve të punës. 

 

Në fazën e krijimit hyjnë aktivitetet prodhuese, siç janë: 

 

 - vendosja dhe rregullimi i sendit të punës në makinë (ngritja       shtrëngimi, 

matja etj.), 

 - punimi i sendit të punës, lëshimi i makinës në punë, 

 - ndalimi i makinës, 

 - matja e kontrolli i punimit, 

 - heqja e sendit të punuar nga makina 

. 

Për zbatimin sa më efikas të proceseve punuese, ato ndahen në pjesët e tyre. Pjesët e procesit të 

punës janë: 

 

 - veprimi punues, 

 - operacioni punues, 



 - kapja punuese, 

 - lëvizja punuese dhe  

 - lëvizja e vogël (mikrolëvizja) punuese. 

Numri i veprimeve punuese, i operacioneve punuese, i kapjeve punuese, i lëvizjeve punuese dhe 

i lëvizjeve të vogla (mikrolëvizjeve) punuese ndryshon me ndryshimin e operacionit, përkatësisht 

të procesit teknologjik. Kështu numri dhe renditja e operacioneve të një procesi teknologjik 

varen nga: 

 - tipi i prodhimtarisë (ku te seria e vogël dhe e mesme numri i       operacioneve 

punuese është më i vogël se sa te tipi i prdhimtarisë    masive), 

 - sendi i punës (lloji i materialit dhe roli i tij në prodhim), 

 - sasia e pjesëve të cilat duhet prodhuar dhe  

 - saktësia me të cilën duhet të punohen operacionet, pjesët dhe      prodhimet. 

 

Në figurën 45 është dhënë pamja skematike e ndarjes së procesit punues në pjesët e saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 45. 
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10.3.2..0. PËRGADITJA OPERATIVE E PUNËS 

Me përgatitjen operative të punës duhet të sigurohet rrjedhja e pandërprer e procesit prodhues. 

Për këtë qëllim njësia organizative e operativës së punës duhet të bëjë hartimin e planeve të 

nevojshme dhe sigurimin e çdo gjëje të kërkuar për zhvillimin e operacioneve punuese sipas 

këtyre planeve. Nga këto veprime të përgatitjes operative dalin detyrat e saj, siç janë: 

 

 - planifikimi operativ, përkatësisht hartimi i planeve operative për    përdorimin e 

sendeve dhe të mjeteve të punës e të energjisë  

   njerëzore e të energjive të tjera në të gjitha njësitë 

 organizative të procesit prodhues dhe për të gjitha fazat e tij, 

 - planifikimi i kohës së zhvillimit të të gjitha aktiviteteve prodhuese    terminimi i 

proceseve prodhuese, 

 - sigurimi i tërë dokumentacionit teknik e teknologjik të nevojshëm 

               për realizimin e prodhimtarisë (hartimi i dokumenteve të  

               nevojshme, shumëzimi dhe lansimi i tyre), 

 - zgjedhja e sistemit dhe e mënyrës së transportit më të përshtatshëm 

  të sendeve e të mjeteve të nevojshme për punë, si dhe të      dokumentacionit 

teknik e teknologjik për çdo vend të punës, 

            -  sigurimi i transportit të brendshëm, 

 - sigurimi i të gjitha llojeve të energjisë së nevojshme për zhvillimin  

               e operacioneve prodhuese. 

10.3.3.0. PLANIFIKIMI OPERATIV   

 

Planifikimi operativ ka të bëjë me hartimin e planeve për realizimin operativ të prodhimtarisë. 

Kështu që, për nevojat e njësive organizative të prodhimtarisë, hartohen planet kohore të 

shfrytëzimit të kapacitetit, të sendeve të punës, të energjisë, të fuqisë punëtore, etj. 

Planet operative ndahen në katër lloje kryesore: 

 - plani perspektiv, 

 - plani themelor, 

 - plani operativ, dhe  

 - plani i hollësishëm terminor. 

10.3.4.0. HARTIMI I PLANIT OPERATIV. 

  

Me këtë plan duhet të përcaktohet kur dhe në cilin vend duhet të zhvillohet operacioni i caktuar i 

punës. Për këtë arsye ky plan duhet të sigurojë: 

 

- kryerjen e obligimeve të caktuara prodhuese, e nëpërmes të tyre 

               Edhe të obligimeve kontraktuese, 

 - shfrytëzimin sa më të mirë të kapaciteteve prodhuese, si dhe       ngarkimin sa 

më të njënjëshëm të tyre, 

 - punësimin sa më normal e më të plotë të të gjithë anëtarëve të       kolektivit 

prodhues, 

 - shfrytëzimin sa më racional të të gjitha llojeve të energjive të cilat    përdoren në 

proceset prodhuese, 



 - eliminimin e ngushticave të rrjedhave të prodhimtarisë, 

 - drejtimin sa më efikas me proceset prodhuese dhe me 

  prodhimtarinë në tërësi, 

 - kontrollin e realizimit të prodhimtarisë e të proceseve prodhuese, 

 - përcjelljen e suksesit afarist, si në pjesën ekonomike-komerciale,    ashtu edhe në pjesën 

teknike-ekonomike. 

Që të mund t’i sigurojë të gjitha këto kërkesa, plani operativ ndahet në: 

 - planin për përcjelljen e ngarkimit të kapaciteteve, 

 - planin për sigurimin e sendeve të punës, 

 - planin e fondit të kohës së punës. 

10.3.4.1. Plani për përcjelljen e ngarkimit të kapaciteteve  

Ky plan, në të vërtetë, ka të bëjë me hartimin e planit për shfrytëzimin e kapaciteteve ekzistuese 

dhe parashikimin e kapaciteteve plotësuese të nevojshme për kryerjen e punëve të caktuara në 

prodhimtarinë e drejtpërdrejtë.  

Në figurën 46 është dhënë paraqitja grafike e përcjelljes së ngarkimit të kapaciteteve të makinave 

veglore me ndihmën e parimit të gantogramit. 

 

                                       GANTOGRAMI I KAPACITETEVE 

  

Grupi i 

 

Kapacite

ti 

  

                              VITI  2007 

 vendev

e 

 i (Njësia   JANAR SHKURT      MARS   PRILL 

 të 

punës 

terminue

.) 

 5 1

2 

1

9 

2

6 

 2  9 1

6 

2

3 

 2  9 1

6 

2

3 

3

0 

6 1

3 

2

0 

2

7 

    ZH-1       270                  

    ZH-2       300                    

     B-1         75                  

     B-2       120                  

    Gr-1          110                  

    Gr-2       300                  

    Gr-3       400                  

   Gdh-1         90                  

   Gdh-2       170                  

   Gdh-3       160                  

     

Fig. 46. 

 

Për këtë qëllim bëhet përcjellja e kohës kur kapacitetet janë të zëna dhe të lira. Kjo përcjellje 

mund të bëhet në dy mënyra kryesore: 

 

 - me përcjelljen e grupit të mjeteve të punës ose të punëtorëve, ose të    vendeve të 

punës, ose 

 

 



 - me përcjelljen e çdo mjeti punues, punëtori ose vendi i punës. 

 

10.3.4.2. Plani për sigurimin e sendeve të punës 

 

Ky plan ka të bëjë me sigurimin e sendeve të mjaftueshme të punës me cilësi të kërkuar për 

realizimin e programit të caktuar prodhues, sipas planit të prodhimtarisë për periudhën e caktuar 

prodhues, përkatësisht afarist. Sipas kësaj, përgatitja operative e punës ka për detyrë që të caktojë 

sasinë e nevojshme të sendeve të punës për çdo vend të punës ose njësi tjetër organizative të 

prodhimtarisë (klasë punuese, sektor prodhues, punëtori, etj.), të përcjellë shpenzimin e tyre në 

çdo vend të punës si dhe për çdo prodhim. 

 

Për nevojat e planifikimit operativ evidenca duhet të përmbajë: 

 

 - hyrjen, 

 - daljen, 

 - mbetjen (saldon), 

 - sasinë e përgjithshme të materialit të shpenzuar, 

 - normativin e materialit sipas të cilit jepet për prodhimtari, 

 - kalkulimin e çmimit të kushtimit standard dhe real të materialit. 

Në figurën 48a dhe 48b është dhënë formulari për evidencimin e shpenzimit të sendeve të punës 

(a) si dhe të llojeve të prodhimeve të cilat mund të prodhohen nga materiali përkatës (b). Pjesa e 

përparme e kartonit (a) informon për sasinë e prodhimeve të cilën plotëson sasia e sendeve të 

punës në dalje, kurse në pjesën e prapme (b) evidencohet sasia e prodhimtarisë në bazë të së cilës 

caktohet hyrja e përgjithshme e sendeve të punës. Dallimi i sasisë së sendeve të punës nga ana e 

përparme dhe e prapme e kartonit jep sasinë e nevojshme të materialit prodhues në grumbullinë 

(zahire). 
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Fig. 48 a - Pamja e përparme. 

 

Që të mos bëhet grumbullimi i sasive të panevojshme të materialit përdoret caktimi i sasisë 

sinjalizuese për porosinë automatike të sendeve të punës. Sasia sinjalizuese e materialit caktohet 

në mënyrë analitike për llogaritjen e saj nevojitet: 

 

 - shpenzimi mesatar i sendeve të punës brenda periudhës së caktuar    prodhuese, 

 - afati i dërgimit të sendeve përkatëse (njësive të njëjta  

   terminizuese), 

- koha e mundshme për pritje në rast të tejkalimit të afatit të dërgimit 

  (në njësitë e njëjta terminuese). 
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Fig. 48 b - Pamja e prapme. 

 

Në figurën 49 është dhënë paraqitja grafike e përcjelljes së shpenzimit të sendeve të punës me 

mundësi të caktimit të sasisë sinjalizuese të materialit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

Fig. 49. 

Simbolet në figurën 49 janë: 

 

 G     - grumbullira (zahirea) e materialit, e sendeve të punës, 

 q      - shpenzimi i njëshëm (brenda njësisë kohore) i sendeve të  

                        punës, 

 Gmax - grumbullimi maksimal, 

 Gsinj - grumbullimi sinjalizues, 

 Gmin - grumbullimi minimal, 

 Q    - sasia e porositur e sendeve të punës, 

 Td   - koha e dërgimit, 

 Tt    - koha e tejkalimit eventual të dërgimit, 

 Tshp - koha e shpenzimit të sasisë së porositur të sendeve të punës. 

 

Grumbullimi minimal i sendeve të punës (Gmin) paraqet atë sasi të sendeve të punës që siguron 

prodhimtarinë për periudhën kohore (Tshp) të terminuar. Kurse sasit e tjera të sendeve të punës 

nga diagrami mund të llogariten si vijon: 

   Gmin = Tt  q 
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Mënyra e paraqitjes grafike të shpenzimit të sendeve të punës si në figurën 132 është e 

përshtatshme si për periudha të shkurtra kohore, ashtu edhe për periudhat e gjata kohore të 

zhvillimit të proceseve prodhuese. 

 

10.3.4.3. Plani i fondit të kohës së punës 

 

Ky plan është pjesa përbërëse e planit për shfrytëzimin e mjeteve si dhe e planit për përdorimin e 

sendeve të punës. Këto tri plane bashkërisht ndihmojnë prodhimtarinë e prodhimeve përkatëse 

sipas planit e programit prodhues. 

Normativet e punës. Këto normativa hartohen për çdo vend të punës sipas prodhimeve, kurse 

paraqesin pjesën përbërëse të dokumentacionit teknologjik të punës.  

 

Si bazë për hartimin e normativave të punës shërben lista e operacionit, e cila në mes tjerash 

përmban këto shënime: 

 - vendin e punës ku zhvillohet operacioni, 

 - kohën përgatitore-përfundimtare (Tpp), 

 - kohën e copës (përkatësisht kohën e punimit të një cope (Tcopë). 

Në figurën 50 është dhënë përpunimi grafik i normativave të punës për një prodhim të përbërë 

nga më shumë pjesë. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fig. 50. 
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Prodhimi “P” ka 45 pjesë. Nga figura shihet se me nga sa operacione punuese prodhohen pjesët e 

prodhimit.  

Sipas figurës 50, pjesa e parë, për shembull, prodhohet me tetë operacione punuese, kurse pjesa e 

dytë nuk punohet në ndërmarrje, por porositet e gatshme.  

Meqë secila pjesë ka listën e vet të operacioneve, atëherë nga lista e tillë mund të merret koha e 

përgatitjes përfundimtare, ose koha e punimit të pjesës. 

Kur koha e punimit të pjesës shumëzohet me numrin e copave të cilat punohen përfitohet koha e 

përgjithshme e punimit të atyre copave: 

Ft = Tcopë Nc 

 

ku janë: 

   Tt - koha e tërë e punimit të copave të caktuara prodhimesh, 

 Tcopë - koha e punimit të një cope prodhimi sipas listës operative, 

 Nc - numri i tërë i copave të cilat punohen me kohë të caktuar Tcopë. 

 

Duke i mbledhur kohët e llogaritura për të gjitha pjesët e prodhimit fitohet koha e përgjithshme e 

nevojshme për krijimin e prodhimit “P”. Përveç normativave të punës për mjetet e punës duhet 

hartuar edhe normativet e punës për zbatuesit e operacioneve.  

Nëse, për shembull, duhet të prodhohen 150 prodhime në 6 seri, dhe nëse koha përgatitore-

përfundimtare (Tpp) për një seri është 2 orë, kurse koha e punimit të një cope (Tcopë) është 12 orë, 

atëherë për punimin e pjesëve do të nevojitet gjithsej: 

   

Ttpd = Ns  Tpps + Np  Tcopë  (h) 

  Ttpd=6seri2h/seri+150 prodhime12h/prodhim =1812 [h], 

 

ku janë: 

 

 Ttpd - koha e tërë e punës me dorë, 

 Ns   - numri i serive, 

 Np   - numri i prodhimeve, 

 Tcopë - koha e nevojshme për punimin e një dcopë, 

 Tpps - koha përgatitore-përfundimtare e një serie. 

 

Për evidencimin e kohës së tërësishme për prodhimtarinë e prodhimeve, të gjysmëprodhimeve 

ose të pjesëve të tyre mund të bëhet me pasqyrën tabelare për çdo vend të punës si në figurën 51. 
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Fig. 51. 

 

Fondi ekzistues i  kohës së punës. Në hartimin e planeve operative merr pjesë edhe hartimi i   f o 

n d i t  e k z e k u t u e s  t ë  k o h ë s  p u n u e s e  në formë tabelare.  

Fondi ekzistues ose në dispozicion llogaritet si për punën me dorë, ashtu edhe për punën 

mekanike.  

Në tabelën T-6 është dhënë mënyra e kalkulimit të fondit ekzistues të kohës së punës ose në 

dispozicion për punë me dorë, kurse në tabelan T-7 është mënyra e kalkulimit të orëve të 

 



humbura mekanike, pas kalkulimit të fondit të orëve të punës në dispozicion, si në rastin e punës 

me dorë (tabela T-6). 

 

        

TABELA T-6. 

              Llogaritja e ditëve të punës dhe e fondit të kohës së punës 

Llojet e fondeve të kohës së punës          Ditët         Orët 

prej vitit 1987 Gjiths

ej 

   

Pune 

Gjithsej Pune 

A. Fondi i mundshëm i kohës së punës 

     Viti 

      Të dielat 

      Festat 

      Për punë: 313 x 7 =313 ditë x 7 orë 

 

    365 

      52 

        9 

 

    313 

 

   2555 

   2191 

B. Koha joprodhuese e punës 

     Festat shtetërore 

     Pushimet vjetore 

     Pushimet me leje 

     Ndërprerjet e punës 

     Pastrimi i makinave dhe i vendeve 

të punës 

     Të tjera 

 

        9 

 

        9 

      20 

        2 

        2 

        3 

        4 

     266 

       63 

     140 

       14 

       14 

       21 

       28 

1925 

2128 

1988 

1974 

1960 

1953 

1925   

C. Koha e humbur e punës 

     Pushimet vjetore 

     Mungesat e arsyeshme 

     Pushimet e paarsyeshme 

  

        7 

        3 

        2 

       85 

       49 

       21 

       14  

1840 

1875 

1854 

1840 

D. Koha e shfrytëzuar e punës 

     A - (B+C)=2191-(266+85)=1840 

orë 

   1840 

E. Norma e kaluar (për shembull 12%)       

(32) 

      221 2061 

F. Koha efektive e punës     

(345) 

 2061 

 

        

TABELA T-7 

                                 Fondi i kohës së humbur të punës 

 Viti i shqyrtimit 1987 Ditët Orët Fondi i humbur 

(%) 

 Festat shtetrore 

 Ndreqja e madhe (remonti gjeneral) 

 Mirëmbajtja preventive 

 Përgatitja e mjeteve të punës 

 Humbje të tjera 

    9 

  14 

    4 

    3 

  10 

   63 

   98 

   28 

   21 

   70 

            2,9 

            4,5 

            1,3 

            0,9 

            3,2              

 Ghithsej   40    280           12,8 



 

 

10.3.5.0. DOKUMENTACIONI TEKNIK E TEKNOLOGJIK I 

               PËRGATITJES SË PUNËS 

 

Hartimin dhe shumëzimin e dokumentacionit teknik e teknologjik, përkatësisht punues pjesërisht 

e bën shërbimi i përgatitjes teknologjike e pjesërisht shërbimi i përgatitjes operative të punës. 

Përgatitja teknologjike më së shpeshti përgatit projektin, listën operative dhe listën konstruktive. 

Projektin ndonjëherë e punon byroja konstruktive (më shpesh) e ndonjëherë përgatitja 

teknologjike (më rrallë), kurse listën opërative si dhe listën konstruktive i punon përgatitja 

teknologjike. 

Në dokumentacionin kryesor e të rëndomtë teknik e teknologjik hyjnë: 

 - projekti, përkatësisht vizatimi,  

 - lista e operacioneve, përkatësisht lista operative, 

 - lista e instruksioneve, përkatësisht lista instruktive, 

 - urdhri i punës, 

 - lista e punës, përkatësisht lista punuese, 

 - dhënësja e materialit, përkatësisht lista për dhënien e materialit, 

 - kthyesja e materialit, përkatësisht lisat për kthimin e materialit, 

 - harta përcjellëse, 

 - dorëzuesja e prodhimeve të gatshme, përkatësisht lista për 

               dorzimin e prodhimeve të gatshme, dhe 

 - urdhri për vegla. 

Përveç tri dokumentacioneve të para të tjerat punohen dhe shumëzohen në përgatitjen operative 

të punës. Këto dokumente janë bazë e zhvillimit të proceseve prodhuese e të prodhimtarisë në 

përgjithësi. Mirëpo, për prodhime të ndryshme nevojiten edhe dokumente të ndryshme teknike e 

teknologjike. Numri dhe lloji i nevojshëm i dokumenteve teknike e teknologjike varet nga lloji i 

industrisë, dega e saj, tipi i prodhimtarisë (serike ose masive ose veçore), si dhe nga organizimi i 

punës në ndërmarrjen prodhuese. 

 

10.3.5.1. Projekti 

Projekti hartohet rëndom në byronë konstruktive. Paraqet dokumentin kryesor teknik të 

prodhimtarisë. Origjinali i projektit ruhet në njësinë konstruktive, kurse kopjet e tij u dërgohen të 

gjitha njësive organizative të prodhimtarisë, të cilat shërbehen me to, siç janë: përgatitja 

teknologjike, përgatitja operative, kontrolli teknik etj. 

Nëse sasia e prodhimeve nuk është e madhe, atëherë projekti mund të shërbejë si dokument 

themelor teknologjik, siç është rasti me prodhimtarinë veçore dhe prodhimtarinë me seri të 

vogla. Me projekt në vendet e punës shërbehen ekzekutuesit e drejtpërdrejtë, si me vizatim. 

 

10.3.5.2. Lista operative 

 

Kjo listë duhet të përmbajë të gjitha shënimet e nevojshme dhe kushtet teknologjike për 

realizimin e prodhimit, përkatësisht të operacionit të caktuar të punës. Lista operative hartohet 

për çdo pjesë, përkatësisht pozicion veç e veç. Kështu që forma dhe përmbajtja e listët operative 



varet, jo vetëm nga lloji i prodhimit, por edhe nga mënyra e zhvillimit të operacioneve 

teknologjike në realizimin e prodhimtarisë së tij. 

Në bazë të listës operative obligimet e veta i realizojnë: 

 - planeri operativ (hartuesi i planeve operative të punës),  

 - normeri (normiruesi i kohës dhe i materialit të nevojshëm për      realizimin e 

prodhimit, përkatësisht përcjelljen dhe korrekturën e    normave të realizimit të prodhimit), 

 - punëtori (ekzekutuesi i operacionit të caktuar të punës), 

 - kontrollori (kontrolluesi i mënyrës së zhvillimit të operacionit       punues). 

 

Në figurën 52 është paraqitur lista operative e cila përdoret për prodhimtarinë veçore dhe me seri 

të vogla, kurse lista operative e cila përdoret për prodhimtari me seri të mëdha dhe masive 

dallohet prej kësaj. 

 

LISTA OPERATIVE 

Prodhimi Tërë

sia 

Emër.i 

poz. 

Numri i 

vizati. 

Nr.i cop.të 

podh. 

Shen

i- 

Nr.i 

fle. 

vij.fl

e 

Lloji i 

materialit 

Dim

ens 

Pesha e Pesha e 

kalkuliar 

 met Proceshart

uesi 

 e 

vraz

h. 

vrazhdë     

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

përshkr

imi 

      i 

operaci

onit 

   

Vegla  

  

prerës

e 

  Tpp Tcopë Kat

e- 

gori

a 

e  

pun

ës 

 

 

 

         

Vërejtje 

 

               

               

               

               

               

 

    Fig. 52. 

 

11.3.5.3. Lista instructive 

 

Me këtë listë jepen udhëzimet e hollësishme për numrin e operacioneve të nevojshme punuese 

dhe mënyrën e zhvillimit të tyre. Kështu që në listën instruktive operacionet janë të përpunuara 

deri në hollësi teknike e teknologjike: renditja e operacioneve, veprimet teknologjike, makina, 

kushtet teknologjike të punës (numri i kapjeve, gjerësia dhe thellësia e gdhendjeve, numri i 

rrotullimeve ose shpejtësia e lëvizjes së veglës etj.). Në figurën 53 është dhënë shembulli i një 

liste instruktive. 

     
   



   

 

 

 

 

                                                LISTA INSTRUKTIVE 

Numri i 

listës 

Q-

00.05.004

1 

Data e 

pranimit 

15.09.19

74 

Data e 

dorzimit 

04.01.1979 Shifra: 

Klasa 

punuese 

   K-

1 

Emërtimi i 

prodhimit 

dhëmb

. 

Numri i prodhimit 

në seri 

200 

c/seri 

Punëtoria    M-

3 

Pozicioni 001.01 Numri i prodhimit 

për copë 

     1 

Vizatimi 00.0

01 

Pesha e paralëndës 3,6 kg   

Modeli Dh.0

1 

Pesha e prodhimit 3,05 

kg 

  

Materiali Ç421

1 

Sasia vjetore e 

paralëndës 

7200 

kg 

Hartuesi   

Lloji i 

prodhimit 

farkti

m 

Sasia vjetore e 

prodhimit 

2000 

g. 

Kontroll

uesi 

  

    PROCESI TEKNOLOGJIK 

   

   

 
 

       Koha         Makina                           Vegla  
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     2
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   Fig.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0.0.0. KONTROLLI I PRODHIMTARISË 

 

11.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Kontrollimi i prodhimtarisë ka të bëjë me kontrollin e cilësisë së ekzekutimit të prodhimtarisë 

nga aspekti teknik dhe ekonomik. Lidhur me këtë dallojmë: 

 - kontrollin teknik të prodhimtarisë, dhe 

 - kontrollin ekonomik të prodhimtarisë. 

  

  

    

  

  



Kontrolli teknik i prodhimtarisë përfshinë të gjitha fazat e procesit teknologjik të prodhimtarisë. 

Kështu që me këtë lloj kontrolli përfshihet: 

 - cilësia e prodhimeve të bëra, 

 - cilësia e sendeve të angazhuara të punës, 

 - cilësia e mjeteve të angazhuara të punës. 

Kontrolli ekonomik ka të bëjë me hulumtimin e suksesit të proceseve prodhuese nga pikëpamja 

ekonomike (ekonomësia, prodhimësia dhe rentabilësia), duke i hulumtuar se sa ato i plotësojnë 

parimet themelore të riprodhimtarisë. 

 

11.2.0.0 KONTROLLI TEKNIK I PRODHIMTARISË  

Për këtë shkak, në kuadër të kontrollit teknik të prodhimtarisë, organizohet operativa 

kontrolluese për: 

 - kontrollin e cilësisë së prodhimeve, 

 - kontrollin e sendeve të punës, dhe  

 - kontrollin e mjeteve të punës. 

 

11.2.1.0. KONTROLLI I CILËSISË SË PRODHIMEVE 

 

Kontrolli i cilësisë së prodhimeve duhet t’i ndihmojë prodhuesit që të prodhojë prodhimin e 

caktuar sipas kritereve themelore të tregut: 

 

 - koha kur kërkohet prodhimi, 

 - çmimi pët të cilin mund të shitet prodhimi, dhe 

 - cilësia e cila kërkohet nga prodhimi. 

Nga pikëpamja teknike dallohen tri lloje cilësish të prodhimeve: 

 - cilësia e konstruksionit, 

 - cilësia e krijimit (bërjes), dhe  

 - besueshmëria e cilësisë. 

Në figurën 76 është dhënë paraqitja skematike e faktorëve të shumtë të cilët drejtpërdrejti 

ndikojnë në nivelin e cilësisë së prodhimeve. 
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Fig. 76. 

 

Në figurën 77 është dhënë diagrami i ndryshimit të shpenzimeve të prodhimtarisë në varësi nga 

ndryshmi i cilësisë së konstruksionit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                               Fig. 77. 

 

Në figurën 78 është dhënë varësia e cilësisë së krijimit të prodhimeve nga shpenzimet. Nga 

figura mund të shihet se shpenzimet e shkartit, kontrolli i cilësisë dhe rritja e të ardhurave 

personale janë faktorë kufizues të realizimit të prodhimeve cilësore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 78. 

Shpenzimet e cilësisë së punës 

    

Cilësia e bëmjes 

Shpenzimet e shkartit 
      Shpenzimet e kontrollit të 

cilësisë 

     T’ardhurat personale të 

bëmjes 

Hcb 

Cp 

  

  

  

  

  
Vc 

Vlera e cilësisë 

Shpenzimet e cilësisë 
Vc1 

Vc2 

Ck1 Ck2 Ck3 Ck4 Cilësia e konstruksionit 

Ck 

Vc 

    

K 



 

Në figurën 79 është paraqitur varësia e shpenzimeve të përgjithshme të cilësisë së prodhimeve 

nga cilësia e prodhimeve. Nga figura mund të shihet se ekziston niveli optimal i cilësisë së 

prodhimeve. Ky nivel nuk përputhet me nivelin nominal të cilësisë së prodhimeve i cili është 

definuar me programin prodhues. Niveli optimal i cilësisë së prodhimeve jep kufirin ekonomik të 

angazhimit për cilësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. 79. 

 

Faktorët e shumtë të cilët ndikojnë në cilësinë e prodhimtarisë matematikisht mund të përfshihen 

me relacionin vijues: 

   Cp = Cr  kk  Kb,, 

ku janë: 

 Cp - cilësia e prodhimtarisë, përkatësisht cilësia e prodhimit, e cila         është planifikuar, 

 Cr - cilësia e realizuar, 

 kk - koeficienti i shmangies së cilësisë konstruktive, 

 kb - koeficienti i shmangies së cilësisë së bërjes (krijimit). 

Nga relacionet shihet se shkalla e planifikuar e cilësisë së prodhimtarisë (CP) drejtpërdrejt varet 

nga cilësia e realizuar, cilësia konstruktive dhe cilësia e krijimit të prodhimeve. 

Për këtë arsye duhet bërë kontrollin e rregullt të prodhimeve. 

 

11.2.1.1. Kontrolli i cilësisë së prodhimtarisë 

 

Me kontrollin e cilësisë së prodhimeve, si pamë, duhet  të sigurohet cilësia e prodhimtarisë. për 

këtë qëllim, me kontrollin e prodhimeve verifikohen disa veti dhe veçori të prodhimeve, siç janë: 

 - veçoria funksionale , 

 - veçoria konstruktive, 

 - veçoritë ekonomike, 

 - vlera ekonomike, 

C1             C2          Copt        C4          C5          C6   Cnc     Cmax 

Shpenzimet e shkartit 
Shpenzimet konst. të prodhimit 

Cilësia e nivelit të caktuar 
Cilësia maksimale 

Shpenzimet e kontrollit të cilësisë 

Shpenzimet e tëra të cilësisë 

Htcopt 

H 

C 

      

  

Hc 

  



 - ndikimi psikologjik dhe kultural. 

Këto karakteristika të prodhimeve mund të arrihen në dy mënyra kryesore kontrolli: 

 - mënyra preventive e kontrollit të prodhimeve, dhe 

 - mënyra vijuese e kontrollit të prodhimeve. 

 

Me mënyrën p r e v e n t i v e  t ë  k o n t r o l l i t  të prodhimeve përfshihet kontrolli i cilësisë së 

prodhimeve dhe i veçorive të tjera të definuar me projekt e para dhënies së formës definitive. Kjo 

mënyrë e kontrollit fillon me zbatimin e operacionit të parë teknologjik e përfundon me kryerjen 

e operacionit të fundit teknologjik në krijimin e prodhimit. Me kontroll përfshihen: 

 

 - përdorimi i drejtë i dokumentacionit teknik e teknologjik, duke  

               filluar prej numrit të nevojshëm, formës, përmbajtjes e deri te  

               mënyra e   përdorimit nga ana e ekzekutuesve, 

 - zhvillimi i drejtë sipas normave të parapara i operacioneve       teknologjike, 

me dhënien e udhëzimeve për zbatim, 

 - organizimi i punëve në vendet e punës, duke filluar prej emërtimit  

               të  njerëzve sipas kualifikimeve të cilat i kërkojnë vendet e punës e  

               deri te furnizimi i vendeve të punës me mjetet dhe sendet e 

               parapara për  zhvillimin normal të operacioneve teknologjike, 

Mënyra v i j u e s e  e  k o n t r o l l i t  të prodhimeve ka për detyrë që të kontrollojë realizimin e 

të gjitha udhëzimeve lidhur me cilësinë e arritur të prodhimeve të gatshme, gjysmëprodhimeve 

ose të pjesëve të tyre. Kjo mënyrë e kontrollit teknik të prodhimeve ndihmon informimin me 

kohë e të drjetë të njësive përkatëse organizative të prodhimtarisë, siç janë: 

 

 - byroja konstruktive, nëse janë lëshimet në konstruksionin e 

                prodhimit, 

 - përgatitjen teknologjike nëse është bërë lëshim në hartimin e 

               procesit teknologjik, 

 - shërbimin e furnizimit nëse është konstatuar se sendet e punës nuk 

               u përgjigjen kërkesave teknologjike ose, të tjera të prodhimit, 

 - shërbimin e shitjes (propagandën) nëse janë vërejtur mungesat       funksionale 

ose të tjera te prodhimi, 

 - udhëheqësin e krijimit, nëse janë vërejtur lëshimet në zhvillimin e    operacionit 

punues. 

Varësisht nga plani dhe programi prodhues, kontrolli i prodhimeve mund të zbatohet si; 

 - kontroll i proceseve teknologjike, ose si 

 - kontroll i prodhimeve -përfundimtare. 

Kontrolli i proceseve teknologjike mund të zbatohet si kontroll ndërfazor ose kontroll 

ndëroperativ, ku kontrollohen të gjitha operacionet (te puna precize) ose si kontroll përfundimtar 

i tërësive ose i pjesëve të prodhimit. 

Kontrolli i prodhimeve përfundimatre zbatohet në prodhimet e kryera, finale. Prandaj, ky 

kontroll quhet k o n t r o l l  f i n a l, kurse zhvillohet me konstatimin e funksionalitetit, vlerës 



ekonomike, vetive fizike, formës konstruktive, dimensioneve, pamjes (formës, ngjyrës etj), 

pastaj ndikimit psikologjik në njeriun, edukimit teknik të përdorëseve etj. 

 

Metodat e kontrollor teknik.  Metodat  të cilat zbatohen në kontrollin teknik të prodhimeve janë 

të ndryshme; 

 - metoda e hulumtimit të çdo prodhimi, 

 - metoda e hulumtimit të mostrës së prodhimeve, dhe  

 - metoda statistikore e hulumtimit të prodhimeve. 

Metoda e hulumtimit, përkatësisht e kontrollit të çdo prodhimi, zbatohet, kur kërkesat e 

parashtruara të prodhimit janë të shumta e precize dhe nuk lejojnë toleranca të cilësisë së 

prodhimeve.  

Metoda e hulumtimit të mostrës së prodhimeve, përkatësisht metoda e kontrollit të mostrës së 

prodhimeve zbatohet atëherë, kur me gjasë të caktuar e të toleruar mund të pranohet që një 

numër i caktuar i prodhimeve të përfaqësojë (reprezentojë) të gjitha prodhimet e ngjashme të 

serisë së caktuar. 

 

Metoda statistikore për hulumtimin e cilësisë së prodhimeve, përkatësisht e kontrollit të 

prodhimeve zbatohet me ndihmën e matematikës statistikore. Kurse përdoret te prodhimtaria 

masive dhe me seri të mëdha. 

11.3.0.0. KONTROLLI I SENDEVE TË PUNËS 

 

Me këtë kontroll përfshihet kontrolli i të gjitha vetive të sendeve të punës të cilat ndikojnë në 

cilësinë e prodhimit përfundimtar. Meqë sendet e punës mund t’i ndërrojnë disa veti të tyre, gjatë 

kohës dhe në kushte të caktuara të përdorimit, para kontrollit të cilësisë së sendeve  të punës 

parashtrohen detyra të shumta e të ndërlikuara. 

 

Rëndom kontrolli i sendeve të punës përfshin: 

 - kontrollin sasior të hyrjes së sendeve të punës në proces, 

 - kontrollin sasior të grumbullirave (përlënieve, zahireve) të sendeve 

               të  punës, dhe  

 - kontrollin cilësor të sendeve të punës. 

11.4.0.0. KONTROLLI I MJETEVE TË PUNËS 

 

Meqë cilësia e prodhimeve më së shumti varet nga cilësia e punimit të tyre, kurse cilësia e 

punimit të tyre në masë të madhe varet nga cilësia e mjeteve të punës dhe gjendja e tyre 

teknologjike, kontrollit të mjeteve të punës duhet t’i kushtohet kujdes i posaçëm. 

Kontrolli i mjeteve të punës përfshin kontrollin e të gjitha pajimeve të cilat marrin pjesë në 

procesin e krijimit të prodhimeve. Mirëpo, për shkak të rëndësisë dhe të rolit që kanë në dhënien 

e formës dhe të cilësisë teknike prodhimeve, me kontrollin e mjeteve të punës posaçërisht 

përfshihen: 

 - kontrolli i makinave, dhe  

 - kontrolli i veglave. 

 

11.4.1.0  KONTROLLI I MAKINAVE.  



 

Me këtë kontroll janë të përfshira të gjitha makinat e organizatës prodhuese. Organizimi i 

kontrollit të makinave përbëhet nga punët në: 

 - kontrollin e veçorive teknike e teknologjike të makinave gjatë 

               blerjes,  dhe në 

- kontrollin e makinave pas ndërmarrjes së aktiviteteve 

  mirëmbajtëse, pas ndreqjeve si dhe gjatë eksploatimit. 

Kontrollimi cilësor i veçorive teknike, konstruktive e teknologjike i makinave më së miri zbatohet 

me punën eksperimentale të tyre. Në këtë mënyrë praktikisht verifikohen shënimet e dhëna nga 

prodhuesi i makinave për vetit e tyre teknike e teknologjike me rezultatet e fituara në punë. 

 

Kontrollimi i makinave në kuadër të mirëmbajtjes zhvillohet në disa mënyra: 

  

- kontrolli i rrjedhshëm, ose kontrolli ditor, 

 - kontrolli i kohëpaskohshëm ose kontrolli i mjeteve të caktuara të    ndjeshme të punës, 

dhe  

 - kontrolli i planifikuar - kontrolli preventiv ose sistematik. 

11.4.2.0. KONTROLLI I VEGLAVE 

.   

Në punë vegla u ekspozohet ndikimeve të ndryshme të cilat mund të ndërrojnë vetitë fizike e 

kimike të veglave. Për këtë arsye kontrolli i veglave zbatohet me: 

 - kontrollin e cilësisë fillestare të veglës, 

 - kontrollin e ndërrimit të cilësisë së veglës, 

 - kontrollin e cilësisë së veglës pas punës rreth ndreqjes. 

Përveç kontrollit teknik të përshkruar të veglës, kemi edhe kontrollin ekonomik të veglave. K o n 

t r o l l i   e k o n o m i k   i   v e g l ë s  zbatohet me: 

 - kontrollin e dhënies së veglave për përdorim nga depoja, 

 - kontrollin e vendosjes së veglave, dhe 

 - kontrollin e funksionimit të depos qendrore të veglave. 

Me kontrollin e dhënies së veglave nga depoja arrihet që të bëhet evidencimi i sasisë dhe i 

gjendjes së veglave, si në përdorim, ashtu edhe në përlënie (zahiret e depos). Kjo mënyrë e 

kontrollit, në të vërtetë, paraqet përcjelljen e veglave. 

 

11.5.0.0. KONTROLLI EKONOMIK I PRODHIMTARISË 

Cilësia ekonomike e pjesës teknike e ekonomike të afarizmit të ndërmarrjes kontrollohet me: 

 

 - kontrollin sasior të elementeve të angazhuara në prodhimtari, 

 - kontrollin sasior të elementeve të rezultateve të prodhimtarisë. 

 

Kontrolli sasior  i elementeve të angazhuara të prodhimtarisë përfshin: 

 

 - shpenzimin e fuqisë punëtore, 

 - shpenzimin e sendeve të punës, 

 - shpenzimin e mjeteve të punës, 

 - shpenzimin e vlerave të tjera në punë, 



 - angazhimin e mjeteve në nivelet e ndryshme prodhuese, 

 - angazhimin e sasisë së energjisë 

. 

Shpenzimi i fuqisë punëtore kontrollohet me: 

 

 - kontrollin e shpenzimit të fuqisë punëtore, 

 - kontrollin e shpenzimit joprodhues të fuqisë punëtore, 

 - kontrollin e humbjeve të kohës së punës (sipas orarit), 

 - kontrollin e kryerjes, përkatësisht të moskryerjes së normës, 

 - kontrollin e dallimeve në mes të shpenzimeve të parapara të fuqisë    punëtore (me 

normativat e punës) me plan dhe të fuqisë së  

              shpenzuar  reale të punëtorëve. 

 

Shpenzimi i sendeve të punës kontrollohet ekonomikisht me: 

 

 - kontrollin e shpenzimeve të nevojshme të sendeve të punës (sipas    normativave 

të materialit të nevojshëm për krijim), 

 - kontrollin e shpenzimeve të sendeve të punës në formë  

               hedhurinash    teknologjike (mbeturinat e proceseve  

               teknologjike), 

- kontrollin e  shpenzimeve të sendeve të të punës në formë  

  prishurinash (shkarti i cilësisë së dobët të sendeve të punës ose 

  i dëmtimit në procesin teknologjik). 

 

Shpenzimi i mjeteve të punës kontrollohet ekonomikisht me: 

 

 - shkallën e angazhimit të kapaciteteve të sendeve të punës, 

 - kontrollin e ndikimit ekonomik të prishjeve në afarizëm, 

 - ndikimin e shpenzimeve të mirëmbajtjes në afarizëm, 

 - kontrollin e shpenzimeve të bëra për vegla, 

 - kontrollin e shpenzimeve të transportit (për shkaqe riorganizuese    eventuale të vendeve 

të punës). 

 

Shpenzimet e vlerave të tjera të ndryshme në punë kontrollohen me: 

 

- evidencimin dhe vlerësimin ekonomik të pjesëmarrjes së të gjitha sendeve e mjeteve të 

ndryshme në procesin e krijimit, pra në   ekonomizimin e pjesës prodhuese të afarizmit. 

 

Shpenzimet e bërë lidhur me angazhimin e mjeteve financiare e të tjera në nivelet e ndryshme të 

prodhimtarisë kontrollohen me: 

 

 - evidencimin e sasive të mjeteve të angazhuara në prodhimtarinë e    pakryer, 

 - përcjelljen e zgjatjes reale kohore të ciklit të prodhimtarisë, 

 - evidencimin e ciklit të riprodhimtarisë (reproduksionit) të mjeteve 

  të   punës (makinat, veglat, pajisjet dhe pajimet e tjera), pastaj të 

  mjeteve të tjera themelore të punës (ndërtesat, instalimet, orenditë e 



  punës etj.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.0.0.0. DREJTIMI DHE UDHËHEQJA 

 

12.1.0.0 SHQYRTIME TË PËRGJITHSHME 

Me organizimin e mirë të sistemeve prodhuese duhet të sigurohet harmonizimi kohor dhe 

hapësinor i veprimit të ndërsjellë të elementeve dhe të faktorëve me ndikim në zhvillimin e 

proceseve prodhuese, si dhe orientimin e tyre për realizimin e synimeve të parashikuara (të 



planifikuara) afariste, me ekonomësi, prodhimësi dhe rentabilësi sa më të madhe të punës 

prodhuese. 

Nga këto kërkesa dalin funksionet kryesore të organizimit. Këto funksione mund të klasifikohen 

në dy veprime kryesore të organizimit: 

 - funksioni i drejtimit, dhe 

 - funksioni i  udhëheqjes. 

Për këtë arsye, ky funksion ndahet në: 

 - udhëheqje dhe në 

 - ekzekutim të drejtpërdrejtë. 

12.2.1.0  DREJTIMI NË SISTEMIN ORGANIZATIV  SHOQËROR 

Vendosja. Në ndërmarrjet shoqërore vendoset në mënyrë direkte (të drejtpërdrejtë) dhe në 

mënyrë indirekte (të tërthortë) vetëqeverisëse. 

Vendosjen e drejtpërdrejtë punëtorët e realizojnë me deklarimin personal në tubimet e tyre ose 

në referendum. 

Vendosjen e tërthortë në sistemin organizativ shoqëror ( në ndërmarrjen shoqërore) punëtorët e 

realizojnë nëpërmes të delegatëve në organet vetëqeverisëse të ndërmarrjes shoqërore janë: 

 - pleqësia dhe  

 - organi punëdrejtues. 

Pleqësia. Pleqësia ose këshilli i punëtorëve është organi më i lartë i ndërmarrjes. Për anëtarë të 

pleqësisë zgjedhen (delegohen) punëtorët e ndërmarrjes me vota të drejtpërdretja të fshehta. 

Në sistemet e vogla organizative, ku nuk ka më shumë se 50 punëtorë, nuk zgjidhet pleqësia, por 

punën e saj e kryejnë të gjithë punëtorët. 

Detyrat dhe obligimet e pleqësisë përcaktohen me statutin e ndërmarrjes e në pajtim me ligjin. 

Ligji jep mundësinë që pleqësia me statutin e vet  të parasheh formimin e një organi ose të më 

shumë organeve ekzekutive, të cilëve mund t’u besojë punët e caktuara ekzekutive, si dhe t’u 

përcaktojë kompetencat dhe përgjegjësitë e tyre pleqësisë. 

Organi punëdrejtues. Organi punëdrejtues në sistemin  organizativ shoqëror – në ndërmarrjen 

shoqërore mund të jetë: 

 - inokos, dhe  

 - kolegjial. 

Drejtori. Drejtori është organ inokos punëdrejtues, përkatësisht organ i pavarur punëdrejtues i 

sistemit organizativ prodhuese ose joprodhuese (për shembull: i ndërmarrjes prodhuese ose 

shërbyese). Drejtorin e emëron pleqësia në bazë të propozimit të komisionit për konkurs të 

përbërë nga punëtorët e ndërmarrjes shoqërore, pas  përfundimit të konkursit të shpallur.  

Detyrat, të drejtat, përgjegjësitë dhe obligimet e drejtorit janë të përcaktuara me statutin e 

ndërmarrjes dhe me akte e tjera normative e në pajtim me ligjin. 

Këshilli punëdrejtues. (Bordi drejtues). Këshilli punëdrejtues është organ kolegjial punëdrejtues 

i sistemit organizativ - i ndërmarrjes. Sot në praktik në vend të kësaj fjale shqipe këshill,lpo 

përdoret shprehja nga gjuha angleze bord. Në krye të këtij këshilli gjendet kryetari. Kryetari 



zgjedhet me procedurë të njëjtë si dhe drejtori. Detyrat, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e 

anëtarëve të këshillit dhe të kryetarit të tij janë të ngjashme me ato që i takojnë drejtorit. 

 

12.2.0.0. DREJTIMI ME PRODHIMTARI 

12.2.2.0 DREJTIMI  NË SISTEMIN ORGANIZATIV  TË  PËRZIER 

Organet punëdrejtuese në shoqatën pjesëmarrëse (akcionere), si dhe në shoqatën me përgjegjësi 

të kufizuar janë: 

 - kuvendi, 

 - këshilli drejtues, 

 - pleqësia (këshilli i punëtorëve), dhe 

 - këshilli mbikëqyrës. 

12.2.2.1 Organi punëdrejtues. 

 

Organi punëdrejtues i sistemit organizativ të përzier - ndërmarrjes së përzier mund të jetë: 

 - inokos, ose  

 - kolegjial. 

12.2.3.0. DREJTIMI NË SISTEMIN ORGANIZATIV  KONTRAKTUES 

Në ndërmarrjen kontraktuese me punët e gjithmbarshme drejton kryepunëtori, ose bashkuesit e 

mjeteve në bazë të përcaktimeve me kontratë e në pajtim me ligjin. Ata përcaktojnë mënyrën e 

pjesëmarrjes në proceset punëdrejtuese me ndërmarrje. 

 

 

12.2.4.0 DREJTIMI ME  SISTEMIN ORGANIZATIV PRIVAT 

 

Në ndërmarrjen private me të gjitha punët drejtuese merret pronari i kapitalit. Ai këtë aktivitet 

zhvillon vetëm si organ onokos punëdrejtues ose përmes strukturave të ndryshme punëdrejtuese, 

të cilat i themelon vet, në pajtim me interesin e tij dhe me dispozitat ligjore për veprimtari të 

pavarur. 

12.3.0.0. UDHËHEQJA ME PRODHIMTARI 

Për kryerjen e detyrave të drejtpërdrejta të ndërmarrjes industriale (furnizimit, bërjes-krijimit dhe 

shitjes) duhet të kujdeset udhëheqja e ndërmarrjes.  

Duke pasur parasysh se këto detyra janë të përbëra e të shumta, për zgjidhjen më të lehtë e më 

efikase duhet bërë ndarjen e tyre. Ndarja e detyrave të drejtpërdrejta të udhëheqjes bëhet: 

 - sipas objekteve të ekzekutimit , 

 - sipas llojeve të ekzekutimit, 

 - sipas funksioneve të ekzekutimit. 

 

12.3.1.0. ORGANIZIMI I UDHËHEQJES 

Në ndërmarrjen industriale organizimi i udhëheqjes duhet të bëhet në bazë të kërkesave të 

studiuara mirë e të cilat udhëheqja ose udhëheqësi duhet t’i përmbushë me efikasitet të 

domosdoshëm. 



Kërkesat kryesore të cilat duhet t’i përmbushë çdo udhëheqje e mirë dhe çdo udhëheqës i mirë në 

ndërmarrjen industriale janë: 

 - informimi i shpejtë dhe i drejtë i çdo anëtari të kolektivit punues, 

 - bashkëpunimi i ndërmjet ekipeve udhëheqëse dhe të anëtarëve të 

               tyre duhet të zhvillohet pa pengesa dhe me shpenzime sa  

                më të vogla, 

 - sigurimi i ndarjes  së drejtë të vendeve të punës, -sipas aftësive       punuese që i 

kërkojnë vendet e punës, 

 - zhvillimi dhe nxitja e iniciativës personale (individuale ose të       përbashkët), 

sipas kërkesës dhe të pavarur deri në masën racionale,    për çdo anëtar të kolektivit punues, 

 - ruajta e rendit, rregullsisë dhe disiplinës në punë.       

Që organizmi i udhëheqjes të mund t’i plotësojë këto kërkesa, me të duhet: 

 - të caktohen detyrat qartë dhe pa mëdyshje, 

 - t’u caktohen detyrat atyre të cilët duhet t’i kryejnë, 

 - të zbatohet mbikëqyrja e rregullt e realizimit të detyrave dhe e       realizuesve të 

tyre, 

 - të përfshihen shpenzimet dhe ecuritë e tyre, 

 - të përcillen efektet prodhuese dhe ecuritë e tyre deri te realizimi në    treg, 

 - të njihen llogaritë dhe të shfrytëzohen shënimet e evidencuara për    mbikëqyrjen 

e punëve dhe për marrjen e vendimeve nga strukturat    udhëheqëse të ndërmarrjes. 

Që të mund t’u përgjigjet këtyre kërkesave, organizimi i udhëheqjes duhet të jetë në masë të 

caktuar elastik dhe i pavarur. Sipas shkallës së pavarësisë dhe të elasticiteti dallojmë: 

 - organizimin skematik të udhëheqjes, 

 - organizimin individual të udhëheqjes, 

 - organizimin centralist të udhëheqjes, dhe 

 - organizimin decentralist të udhëheqjes. 

 

12.3.2.0 SISTEMET UDHËHEQJES 

Sipas skemës organizative të ndërmarrjes në krye të njësive organizative të prodhimtarisë 

(sektorët, klasat punuese, seksionet, repartet, punëtoritë, referadat, etj.) përcaktohen udhëheqësit 

me të drejta, kompetenca, obligime dhe përgjegjësi të caktuara dhe me të drejtë direkte dhe 

indirekte urdhërdhënëse. 

Në pikëpamje të qarkullimit të urdhrave, informatave dhe të propozimeve, si dhe në pikëpamje të 

ndërlidhjeve ndërmjet vendeve të ndryshme udhëheqëse dhe ekzekutuese, ekzistojnë kryesisht tri 

sisteme udhëheqëse: 

 - sistemi linjor, 

 - sistemi funksional, dhe 

 - sistemi shtabo-linjor. 

 

12.3.2.1. Sistemi linjor i udhëheqjes 

 

 Ky sistem është shumë i vjetër. Sipas këtij sistemi në krye të çdo njësie organizative të 

prodhimtarisë (të sistemit prodhues) duhet të gjendet nga një udhëheqës, i cili jep këshilla, 



udhëzime dhe urdhra. Të gjitha këto masa qarkullojnë linjikisht, prej vendit më të lartë 

udhëheqës e deri në vendin më të ulët ekzekutues, pra sipas pleqësisë së njësuar. Anët pozitive të 

sistemit janë: rruga e shkurtër e qarkullimit të masave udhëheqëse, caktimi i saktë i përgjegjësisë 

së udhëheqësve dhe të ekzekutuesve. Kurse, anët negative të sistemit linjor të udhëheqjes janë: 

kërkesa për universalitet të madh diturie të udhëheqësve, humbja e madhe e kohës gjatë 

qarkullimit të masave udhëheqëse ndërmjet njësive organizative, etj. 

Në figurën 80a dhe 80b është paraqitur skema e udhëheqjes sipas sistemit linjor. 

 

 

 

 

 

                       Fig. 80a -Sistemi linjor me nyjezim në gjerësi 

   .     

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fig. 80b -Sistemi linjor me nyjezim në gjerësi 

                                        dhe thellësi 

 

12.3.2.2. Sistemi funksional i udhëheqjes 

 

Këtë sistem e ka shpikur Taylor-i. Sipas këtij sistemi, çdo punëtor ose nëpunës merr udhëzime 

ose urdhra për punët e ndryshme speciale ose vetëm për operacione të ndryshme speciale 

(teknologjike ose punuese) nga vendet e ndryshme speciale të njësive më të larta organizative  të 

ndërmarrjes. Nga kjo shihet se ky sistem nuk ka pleqësinë e njësuar. Anët pozitive të sistemit 

kanë qenë: përgatitja e rrugës për zbatimin e parimeve themelore praktike të racionalizimit, 

ndarja e punëve në funksione (planifikim, përgatitje, ekzekutim, rregullim dhe kontroll, etj).  

 

Ndërsa të metat e sistemit funksional të udhëheqjes janë: ndërlikimet dhe ngatërresat e 

kompetencave të urdhërdhënësve, moskuptimet e ekzekutuesve, konkurrenca joparimore 

ndërmjet udhëheqësve, etj. Për këto shkaqe ky sistem nuk zbatohet më.  

 

Në figurën 81 është paraqitur skema e sistemit të udhëheqjes funksionale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

                                      Fig. 81 - Sistemi funksional. 

 

12.3.2.3. Sistemi linjor e shtabor i udhëheqjes 

 

Me kombinimin e sistemit linjor dhe funksional fitohet sistemi i ri i udhëheqjes, i cili është 

emërtuar sistemi linjor e shtabor i udhëheqjes. Në këtë sistem masat udhëheqje qarkullojnë si në 

sistemin linjor. 

 

Mirëpo, për marrjen e vendimeve sa më profesionale, pranë njësive më të larta organizative të 

ndërmarrjes (sektorët dhe klasat punuese) ekzistojnë vendet me numër të nevojshëm 

specialistësh për lëmenj dhe disiplina të caktuara shkencore e profesionale), ekzistojnë vendet 

shtabore. 

 

Këto vende shtabore nuk kanë të drejtë të udhërojnë, por kanë për detyrë që të ndihmojnë 

udhëheqjen efikase, dhënien e këshillave për çështjet e ndryshme ose hartojnë elaborate për 

zgjidhjen e problemeve të ndryshme nga procesi i drejtimit dhe i udhëheqjes me ndërmarrjen.  

 

Në figurën 82 është dhënë skema e sistemit shtabo-linjor të udhëheqjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. 82 - Sistemi shtabor-linjor. 

 

Përveç këtyre sistemeve të përshkruara, ekziston edhe sistemi i ashtuquajtur  

p a t r i a r k a l  i udhëheqjes. Ky sistem zbatohet atje ku pronari i mjeteve të punës është 

udhëheqës absolut i sistemit të prodhimtarisë, përkatësisht i ndërmarrjes ose i duqanit ose i 

ndonjë forme tjetër organizative të prodhimtarisë. 

Zbatimi i llojit të sistemit të udhëheqjes varet nga madhësia, përbërja dhe plani e programi 

prodhues ose shërbyes i sistemit organizativ - i ndërmarrjes. 
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13.0.0.0. MROJTJA E RESURSEVE TË PRODHIMTARISË 

 

13.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 



Shkurtimisht, mbrojtja në punë bëhet me qëllim të ruajtjes  së mirë të shëndetit të anëtarëve të 

kolektivit punës dhe të pasurisë së ndërmarrjes. 

Sipas kësaj dallojmë: 

 - mbrojtjen e fuqisë punëtore, dhe  

 - mbrojtjen e pasurisë së ndërmarrje 

 

3.2.0.0. MBROJTJA E FUQISË PUNËTORE 

Në procesin e punës organizmi i njeriut i ekspozohet vazhdimisht ndikimeve të ndryshme të 

dëmshme. Këto ndikime të dëmshme mund të vijnë nga mjetet e punës, sendet e punës, energjia 

ngasëse dhe energjitë e tjera të cilat përdoren në procesin e punës. Rreziqet nga puna kërcënohen 

në formë të sëmundjeve të ndryshme ose të lëndimeve të ndryshme. Në përgjithësi këto rreziqe 

paraqesin rreziqet në vendin e punës. Përveç rreziqeve  të kushteve të punës dallojmë edhe 

rreziqet e rrethanave të punës, siç janë për shembull: kushtet klimatike në të cilat punon 

ndërmarrja, kushtet e jetës së punëtorëve jashtë organizatës prodhuese, rreziqet e ndryshme 

elementare, rreziku nga lufta, etj. 

Në aspektin e zbatimit të mbrojtjes në punë të fuqisë punëtore dallojmë: 

 - organizimin e hulumtimit të sigurisë së mjeteve të punës, 

 - organizimin e hulumtimit të sigurisë së sendeve të punës, 

 - organizimin e mbrojtjes së punëtorëve (masat dhe mjetet mbrojtjes    individuale 

dhe të përbashkët), 

 - organizimi i strukturave udhëheqëse dhe punëdrejtuese për  

               mbrojtje në punë (struktura organizative e funksionit të mbrojtjes 

               në punë), 

 - organizimi i kontrollit shoqëror. 

Detyra themelore të këtyre inspektorateve janë: 

 - mbikëqyrja e përhershme e zbatimit të dispozitave ligjore për 

 mbrojtje në punë dhe mbrojtjen higjienike në organizatat prodhuese 

  dhe kudo ku njeriu punon dhe jeton, 

 - dhënia e ndihmës së nevojshme profesionale për evitimin e 

               dobësive në zbatimin e masave të mbrojtjes teknike e  

                higjienike në punë e    gjetkë, 

 - shqiptimi i dënimeve për mosrespektimin e moszbatimin e masave    dhe për 

mospërdorimin e mjeteve për mbrojtje teknike e higjienike,    individuale e të përbashkët 

në punë e gjetkë. 

Të gjithë faktorët ndikues në kushtet e mjedisit të punës dhe faktorët çrregullues të ambientit të 

njeriut mund t’i ndajmë në dy grupe kryesore. 

 - faktorët e organizimit biologjik të ambientit punues dhe jetësor të    njeriut, dhe  

 - faktorët e organizimit fiziologjik të ambientit punues dhe jetësor të    njeriut. 

Në grupin e faktorëve biologjikë të mbrojtjes në punë hyjnë: 

 - ajri, 

 - mikroklima, 



 - ndriçimi, 

 - zhurma dhe dridhjet (vibrimet), 

 - rrezatimi. 

 

Në grupin e faktorëve biologjikë hyjnë edhe disa faktorë të tjerë, si për shembull: zgjatja e orarit 

të punës, intensiteti i punës, pozita e trupit të njeriut gjatë zhvillimit të operacionit punues, 

lëvizjet e punës (stërvitshmëria e lëvizjeve), infektimet etj., të cilat kanë ndikim të madh në 

mbrojtjen e shëndetit të njeriut, por që paraqesin material për shqyrtim të posaçëm. 

Në grupin e faktorëve fiziologjikë të mbrojtjes në punë hyjnë: 

 

- gjendja e parregullt e objekteve ndërtimore, siç janë: instalimet jo 

  të mira, kanalizimi i dobët, hapësira e vogël dhe e papërshtatshme e  

  punës, kalimet e ngushta ndërmjet vendeve të punës, rrugët  

  transportuese të papërshtatshme të procesit të punës, shkallët 

  shtroja dhe tavani joadekuat, etj., 

 - mjetet e papërshtatshme të mbrojtjes në punë nga lëndimet fizike, 

 - ndikimi i rrymës elektrike, 

 - ndikimi i zjarrit. 

13.2.1.0..AJRI I PROCESEVE TË PRODHIMTARISË 

Ajri është element themelor dhe i domosdoshëm për krijimin e kushteve të punës dhe të jetës së 

njeriut. Për funksionimin normal psikologjik dhe fiziologjik të njeriut, nevojitet ajër me sasi dhe 

cilësi të caktuar. Çdo çrregullim i përbërjes dhe i pastërtisë normale të ajrit shkakton çrregullime 

të shëndetit të njeriut, ose e bën të paaftë për punë ose e mbyt. 

Përbërja normale e ajrit është si vijon: 

 - rreth 20,9 % oksigjen, 

 - rreth 79 % azot, dhe  

 - pjesa tjetër, të cilën e përbën kryesisht dioksidi i karbonit dhe 

               gazrat etj.. 

 

13.2.1.1. Ndotja e ajrit të proceseve të prodhimtarisë  

 

Atmosfera e cila rrethon njeriun ndotet në mënyra të ndryshme. Për njeriun nevojitet ajri me 

përbërje dhe përmbajtje normale, sepse vetëm me ajrin e pastër mund të bëhet metabolizmi i 

njeriut dhe mund të sigurohet përtëritja e aftësive psikofiziologjike të humbura në procesin e 

punës. 

 

 

 

 

 

Sipas dispozitave ligjore, lejohet përmbajtja e materieve të dëmshme në ajër si në tabelën 8. 

 

                 TABELA T-8. 



NDOTJA E LEJUESHME E AJRIT BRENDA DITËS 

Materia e 

dëmshme 

Përqëndrimi mesatar ditor 

(MG/m3) 

Dioksidi sulfuric                           0,15 

Dioksidi i karbonit                           0,01    

Monoksidi i 

karbonit 

                          1 

Oksidi i azotit                           0,085 

Hidroksidi i fluorit                           0,005 

Bloza                           0,05 

Hiri dhe pluhuri                       300,0        

 

Proceset posaçërisht të helmueshme zhvillohen në industrinë kimike dhe farmaceutike. Kurse 

proceset e rrezatimit të dëmshëm zhvillohen në industrinë e përfitimit dhe të përdorimit të 

karburanteve me proceset e fuzionit dhe të fisionit (në industrinë bërthamore). 

 

 

13.2.1.2 Pasojat e ndotjes së ajrit. 

 

Pasojat dhe niveli i ndotjes së ajrit varen më së shumti nga: 

 

 - lloji i sendeve të punës, përkatësisht lloji i materies së dëmshme 

               ose të    helmueshme, 

 - përqendrimi i pluhurit, i gazrave dhe i avujve të dëmshëm ose të    helmueshme për 

njeriun, bimët (florën) dhe kafshët (faunën), 

 - zgjatja e kohës së eksponimit në këto materie, 

 - rezistueshmëria e organizmit të njeriut (të faunës e të florës) ndaj    ndotësve të ajrit (të 

tokës e të ujit). 

 

13,2,1,3, Pengimi i ndotjes së ajrit 

 

Për pengimin e ndotjes së ajrit janë gjetur dhe zbatohen masa të ndryshme efikase, si dhe 

përdoren mjete të ndryshme për mbrojtjen personale  dhe kolektive nga ajri i ndotur. Si masa më 

të rëndësishme për pengimin e ndotjes së ajrit janë: 

 

 - ndërtimi i objekteve industriale dhe të objekteve të tjera ndotëse të    ajrit jashtë 

vendbanimeve (formimi i zonave industriale afër 

               qyteteve ose larg qyteteve dhe vendbanimeve të tjera), 

 - krijimi i sipërfaqeve të gjelbëruara e të pyllëzuara përreth 

               objekteve   industriale dhe vendbanimeve e në vendbanime, 

 - montimi i filtrave për pastrimin e pluhurit nga tymtarët, të avujve,  

               të  gazrave e të ujërave të dëmshëm e të rrezikshëm për njeriun,  

 - mbyllja hermetike e vendeve të punës, enëve ose e mjeteve të 

               punës, ku dhe me të cilat veprohet mbi sendet e dëmshme dhe të 

               rrezikshme për shëndetin e njeriut, 

 - mekanizmi sa më i plotë, automatizimi dhe robotizimi i zhvillimit  



               të operacioneve të dëmshme ose të rrezikshme për njeriun, 

               ashtu që operacionet punuese të zhvillohen nga vetvetiu ose 

               të mund të teledirigjohen nga distanca e mjaftueshme 

               për sigurinë e njeriut dhe kështu ai të mbrohet nga ndikimet e  

               dëmshme të zhvillimit të procesit të punës, 

- sigurimi i sasisë së mjaftueshme të ajrit me përmbajtje të kërkuar  

  me ventilimin e punëtorëve ose me kondicionimin e ajrit të sjellë, 

  gjë që    varet nga efekti i cili dëshirohet të arrihet në vendin e  

  punës, në punëtori ose gjetkë, ku njeriu punon dhe jeton. 

 

Në figurat 83 dhe 84 janë paraqitur dy nga mundësitë e shumta për pengimin e ndotjes së ajrit 

nga vendi i punës. 

 
  Fig. 83.                    Fig. 84. 

 

13.2.2.0. MIKROKLIMA E HAPËAËSIRAVE  PUNUESE 

Për ekzistimin dhe zhvillimin normal të njeriut nevojiten kushtet normale makroklimatike dhe 

mikroklimatike. Kushtet makroklimatike i krijon natyra. Deri në shkallën e tashme të zhvillimit të 

vet, njeriu në këto kushte, përkatësisht në krijimin e këtyre kushteve natyrore nuk mund të 

ndikojë fare ose ndikon fare pak.  

Prandaj.  për kushtet e makroklimës duhet të ketë kujdes gjatë themelimit të vendbanimeve ose të 

objekteve industriale. Ndërsa kushtet mikroklimatike i krijon vetë njeriu, në mënyrë të natyrshme 

ose artificiale, sepse mikroklima ka të bëjë me kushtet e përshtatshme për punë ose jetë në 

hapësirat e mbyllura, siç janë për shembull: dhomat e fjetjes dhe të ndenjës, lokalet e ndryshme 

të përdorimit të përbashkët (kinematë, teatrot, etj.), pastaj punëtoritë, depot, vendet e punës (të 

mbyllura), vendet e komandës (civile dhe ushtarake) të mbyllura, etj. 

Me mikroklimën e mjedisit të punës kuptohen: 

 - temperatura e ajrit,  

 - lagështia e ajrit, dhe 

 - rrymimi i ajrit. 

13.2.2.1. Temperatura e ajrit të vendit të punës   

 

Njeriu i shëndosh ka temperaturën e trupit 309,6 K (ose 36,6 oC). Rregullimi i kësaj temperature 

bëhet në mënyrë automatike. Në procesin e punës, varësisht nga natyra dhe pesha e operacioneve 

punuese, njeriu angazhohet më shumë fizikisht ose intelektualisht dhe shpenzon më shumë ose 



më pak energji biologjike. Me lirimin e energjisë termike, trupi i njeriut nxehet mbi normalen. 

Organizmi i njeriut angazhohet me tërë automatizimin e vet që të lirohet nga kjo tepricë e 

nxehtësisë. Përçon nxehtësinë në sipërfaqen e lëkurës, prej nga këtë nxehtësi duhet ta merr 

rrethina. Rrethina mund të jetë e përshtatshme për këtë proces ose jo. Kjo varet nga temperatura 

e saj: nëse është më e ulët se trupi i njeriut-pranon nxehtësinë e tepërt, nëse është më e lartë-nuk 

pranon nxehtësinë e trupit të njeriut. Përveç nga temperatura e rrethinës, normalizimi i gjendjes 

së trupit të njeriut varet edhe nga lagështia e rrethinës.  

Që të mundë të funksionojë rregullimi automatik i temperaturës së trupit të njeriut në kushtet e 

ndryshme të ngarkesës me punë fiziologjike, mjedisi i punës duhet të ketë këto temperatura 

vijuese: 

 - për punë të lehtë  291-294 K (18 deri 21 oC) 

 - për punë mesatarisht të rëndë 287-291 K (14 deri 18 oC)  

 - për punë të rëndë  285-289 K (12 deri 16 oC) 

 

Nëse temperatura e mjedisit të punës rregullohet në mënyrë natyrale, atëherë kjo bëhet me 

rrymimin (qarkullimin)  e ajrit, të jashtëm dhe të brendshëm.  

 

Te rregullimi artificial i temperaturës së lokalit përdoren mjete të ndryshme për kondicionimin e 

ajrit. Matja e temperaturës bëhet me termometër. 

 

13.2.2.2. Lagështia e ajrit  

 

Rrethanat atmosferike dhe klimatike ndikojnë në lagështinë e makroklimës, përkatësisht në 

lagështinë e ajrit. Me studimin e rrethanave atmosferike dhe klimatike merret shkenca e 

posaçme-k l i m a t o l o g j i a. 

Pjesa më e madhe e trupit të njeriut përbëhet nga uji. Kjo përbërje duhet të ruhet në të gjitha 

kushtet klimatike. Rregullimi i përbërjes së ujit në organizmin e njeriut bëhet me futjen dhe 

qitjen e sasive të konsiderueshme të ujit. Ujin njeriu e merr në gjendje të lëngët ose të gaztë 

(avulli i ujit). Në këto dy gjendje lirohet edhe uji i tepërt nga trupi. Ky proces i pranim-dorëzimit 

të ujit bëhet automatikisht e në nivel të caktuar brenda kushteve të jashtme.  

Në hapësirat e mbyllura, përbërja normale e ajrit për disponim të mirë të njeriut është atëherë 

nëse në të ka lagështi relative prej 40 deri 60 %. Nëse përbërja e ajrit nuk është e përshtatshme, 

atëherë mund të kemi çrregullim të atmosferës së punës, aftësisë punuese dhe prodhimësisë së 

punës në përgjithësi. 

 

13.2.2.3. Rrymimi i ajrit 

 

Për sigurimin e rrymimit të ajrit në raste të krijimit artificial të mikroklimës përdoren mjetet e 

ndryshme të klimatizimit. Për rrethanat dhe kushtet normale të punës duhet siguruar, sipas 

mjeteve ergometrike, sasitë dhe shpejtësitë vijuese të ajrit: 

 - shpejtësinë e rrymimit të ajrit prej 0,3 m/s, 

 - sasinë e ajrit prej 29 m/h për njeri. 

Në procese të cilat krijojnë kushte jonormale punuese hyjnë: 

 



 - shkritoret, hekuranat, ngrohtoret, termoelektranat dhe proceset e 

               tjera    ku zhvillohen temperatura të larta e intensive,  

 - fabrika e letrës e të disa artikujve ushqimorë, ku zhvillohen 

               lagështi të mëdha e intensive, të përcjella shpeshherë me 

               temperatura të larta, 

 - fabrikat për përpunimin e lëkurave dhe të gomës ku lirohen erërat e    rënda 

intensive, të përcjella me lagështi dhe temperatura të larta, 

 - puna rreth shërbimit të fluturakeve nëpër aeroporte, ku shpeshherë    fryjnë erëra 

të forta e intensive dhe ku ekzistojnë temperaturat e  

               larta verore dhe të ulëta dimërore, 

 - puna rreth shërbimit të anijeve dhe puna në anije, ku verës mund të    jetë shumë 

nxehtë e dimrit shumë ftohtë dhe ku fryjnë erërat e forta    të kohëpaskohshme, 

 - fluturimi në anije kozmike dhe puna në kosmodrome, 

 - puna në platëformat për nxjerrjen e naftës në kushte të nxehta të    shkretëtirave dhe 

kushte të forta polare të ngrirjes, ku fryjnë erërat  

               të forta intensive të nxehta ose të ftohta, 

- puna në ftohësit dhe ngrirësit industrial, ku temperaturat e punës 

 janë shumë të ulëta e intensive, etj. 

 

 

 

 

 

 

13.2.3.0. NDRIÇIMI I HAPËSIRËS PUNUESE 

Burimi i jetës është drita. Pa dritë nuk ka jetë. Kemi burime natyrore dhe burime artificiale të 

dritës. Burimi natyror i dritës është dielli. Burimet artificiale të dritës janë të shumta e të 

llojllojshme. Drita natyrore është e nevojshme për përtëritjen e jetës (njerëzore, shtazore dhe 

bimore) dhe përdoret e panrdyshueshme. Drita artificiale prodhohet me ngjyra të ndryshme dhe 

me intensitet të ndryshueshëm, sipas kërkesës së vendit të jetës ose të punës së njeriut. 

 

Ndriçimi i vendeve të punës dhe i njësive organizative prodhuese duhet të vlerësohet: 

 - sipas fortësisë  (intensitetit) të dritës, dhe  

 - sipas cilësisë së dritës (kualitetit të dritës). 

Për matjen e fortësisë së dritës përdoret njësia l u k s (Lx). Definicioni i luksit: luksi paraqet 

sasinë e dritës e cila bie mbi njësinë sipërfaqësore dhe shprehet me 1 Lm/m2. Lumeni [Lm] është 

njësia për matjen e sasisë (tufës, rrezeve) së dritës. Njeriu sot  është në gjendje teknologjike të 

prodhojë drita shumë të forta artificiale, të cilat mbështeten në lirimin e forcës atomike (proceset 

termonukleare). Për matjen e cilësisë së ndriçimit të vendeve të punës, shërben luksometri. 

Kategorizimi i ndriçimit sipas precizitetit të proceseve punuese, është si vijon: 

 - puna pa precizitet të definuar (puna në zyrë, punët e rëndomta në    punëtori e punët e 

tjera të ngjashme) kërkon ndriçimin prej 50 deri    100 Lx, 

 - puna me intensitet mesatar të ndriçimit (puna precize e zyrave, 

               punët precize konstruktive, punët mesatarisht precize të 



               punëtorive etj.), kërkon ndriçimin prej 100 deri 300 Lx, 

 - punët precize kërkojnë ndriçimin prej 300 deri 500 Lx, dhe 

 - punët shumë precize kërkojnë ndriçimin prej 500 deri 2000 Lx. 

Burimet e dritës artificiale sipas mënyrës së ndriçimit ndahen në: 

 - burime të dritës direkte, dhe 

 - burime të dritës indirekte. 

 

Përdorimi i burimeve direkte të dritës artificiale është i rrallë, sepse reflektimi nga sipërfaqet e 

punës pengojnë të pamurit. Kudo që është e mundshme përdoren burimet indirekte të dritës 

artificiale. Pra ekzistojnë burimet e përshtatshme dhe të dëshirueshme të dritës artificiale dhe 

burimet e papërshtatshme dhe të padëshirueshme e të dëmshme të dritës artificiale ose natyrore. 

Në figurën 85 është paraqitur burimi direkt i dritës artificiale, kurse në figurën 86 është paraqitur 

burimi indirekt i dritës artificiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 85.     Fig. 86. 

 

13.2.3.1. Ndriçimi i dëmshëm  

 

Proceset e punës me stërndriçim (ndriçim të tepërtë - ndriçim të dëmshëm) përbëjnë: 

 - saldimi (elektroharkor dhe autogjen), 

 - shkrirja e metaleve dhe derdhja e tyre (vrimat kontrolluese, enët e     hapura me 

metal ose materie të shkrirë, etj),  

 - puna në punishtet e ndriçuara natën (kalimi i shpeshtë i syve prej    hapësirave të 

ndriçuara fort në hapësira të pandriçuara, përkatësisht    prej sipërfaqeve të ndriçuara fort në 

sipërfaqe të pandriçuara,  

 - puna në sipërfaqet e mbuluara me borë, akull, me rërë, etj.  

               (punishtet në polet e tokës, punishtet në shkretëtira, udhëtimi ose 

               skijimi nëpër borë,  etj.). 

            - vozitja e automjeteve natën, etj. 

 

 

xhami i 

ngjyrosur 
ndëriçimi  

indirekt 

ndëriçimi  

direkt 



Posaçërisht të dëmshme janë për sy kalimet e shpeshta prej sipërfaqeve të ndriçuara në sipërfaqe 

të  pandriçuara, ose të ndriçuara dobët. Për përshtatjen e ndriçimit kushteve të punës, nuk 

mjafton vetëm të gjendet burimi me intensitet e cilësi normale të dritës, por duhet krijuar edhe 

atmosferën e pëlqyeshme kolorike. 

 

13.2.4.0. ZHURMA DHE DRIDHJET  NË HAPËSIRËN PUNUESE 

 

Çdo gjë që  është në lëvizje, prodhon zhurmë dhe vibrime. Në proceset e ndryshme të punës 

veprohet mbi sendet e ndryshme të punës, prodhohen zhurma dhe dridhje (vibrime) të intensitetit 

të ndryshëm. Varësisht nga intensiteti i tyre për njeriun disa janë të ndjeshme e disa jo. Zhurmën 

njeriu e ndien kryesisht me shqisën e të dëgjuarit, kurse dridhjet (vibrimet) i ndien me tërë 

qenien e vet e posaçërisht me shqisën e të prekurit (me sipërfaqen e lëkurës). 

 

Zhurma dhe vibrimet janë të origjinës fizike dhe të pakëndshme për njeriun, kurse lindin si 

pasojë e dridhjes së mjedisit të punës. 

Zhurma dallohet me forcën e vet (intensitetin) dhe dendësinë (frekuencën). Forca e zhurmës 

matet me decibela. (Decibeli paraqet 1/10 pjesë të belit). Beli është njësia matëse për forcën, 

përkatësisht fuqinë ose energjinë e dy dridhjeve të materies elastike, ku me këtë dridhje 

reciproke zhurma forcohet ose dobësohet. Njësia matëse decibel është: dB. 

Frekuenca paraqet numrin e dridhjeve të cilën e bën grimca e materies elastike brenda njësisë 

kohore prej një sekonde. Njësia për matjen e frekuencës është herci (hertz-i). Herci [Hz] paraqet 

numrin e dridhjeve brenda një sekonde. Kështu për një dridhje në sekondë kemi: 

   1 Hz = L / s 

Numrin e vogël të dridhjeve njeriu e ndien si dridhje me shqisën e prekjes. Dendësinë, 

frekuencën (shpeshtësinë) e dridhjeve prej 20 Hz e deri në 20 000 Hz, e ndien normalisht, ndërsa 

dridhjet me shpejtësi më të vogël se 20 Hz dhe më të mëdha se 20 000 Hz, nuk i ndien 

normalisht. Vendet e punës me procese punuese të cilat shkaktojnë dridhje dhe zhurmë të madhe 

(të cilat janë të shpeshta në industrinë e përpunimit të metaleve) duhet të hulumtohen nga aspekti 

i mbrojtjes në punë. Sepse zhurma e madhe dhe dridhjet e shpeshta janë shumë të dëmshme e të 

rrezikshme për shëndetin e njeriut. 

 

13.2.4.1. Zhurma dhe dridhjet  e rrezikshme 

 

Në vendet e punës me zhurmë e dridhje posaçërisht intensive hyjnë: 

 - puna në kazantore dhe puna e motorëve rrëkethorë me forcën e       zhurmës prej 

rreth 100 dB, 

 - thumbimi metalik prej rreth 90 dB, 

 - shpuesja pneumatike prej rreth 80 dB, 

 - komunikacioni intensiv prej rreth 75 dB, 

 - biseda e zëshme prej rreth 60 dB. 

Zhurmba më e madhe se 90 dB nuk duhet të lejohet, sepse dëmton shqisën e të dëgjuarit të njeriut 

dhe është e padurueshme pët të. Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Standarde (ISO), pranë 

zhurmës prej 50 deri 60 dB dhe dridhjeve prej 1000 Hz, njerëzit mund të merren vesh në distancë 



prej 1 deri 2 metra. Me shtimin e intensitetit të zhurmës e të dridhjeve kjo distancë zvogëlohet. 

Kjo ka rëndësi të madhe për njerëzit në proceset prodhuese, meqë në këtë mënyrë mund të dihet 

se cilat distanca janë optimale që njerëzit pranë burimeve të ndryshme të zhurmës e të dridhjeve 

mund të informohen drejt e mirë. Me dispozitat ligjore, për shembull në distancë prej 0,4 m 

mund të bisedohet pran zhurmës prej 70 dB, kurse me shtimin e intensitetit të zhurmës kjo 

distancë zvogëlohet. 

Në tabelën 10 është dhënë niveli i lejuar i zhurmës me dispozitat ligjore për vendet e ndryshme 

të punës të veprimtarive të ndryshme.  

 

        TABELA T-9. 

NIVELI I LEJUAR I ZHURMËS SIPAS LLOJEVE TË 

VEPRIMTARIVE 

 

 

LLOJI I VEPRIMTARISË 

NIVELI I LEJUAR I 

ZHURMËS NË 

VENDIN E PUNËS 

MATUR ME 

                   [dB] 

      a       b      c 

Puna fizike pa ngarkesa mendore dhe pa 

përcjelljen e rrethinës me dëgjim. 

 

     84 

   

     90 

  

    80 

Puna fizike që kërkon saktësi dhe 

përqendrim me  

përcjelljen e kohëpaskohshme të rrethinës 

me dëgjim dhe me kontrollimin e saj, si dhe 

drejtimi me mjetet transportuese. 

 

 

 

     73 

 

 

 

     80 

 

 

 

    70 

Puna e cila zhvillohet me pjesëmarrjen e 

komandës gojore dhe të sinjaleve akustike. 

Puna e cila kërkon përcjelljen e përhershme 

me dëgjim. Puna rutinore, por me karakter 

mendor. 

 

 

 

     70 

 

 

 

      

 

 

 

    60 

Puna kryesisht mendore e cila kërkon 

përqendrim por është rutinore.  

 

     64 

 

     70 

 

    55 

Puna mendore, intelektuale e orientuar në 

kontrollimin e punës së grupit të njerëzve e 

cila zhvillohet mentalisht. Puna e cila 

kërkon përqendrim dhe komunikim të 

drejtpërdrejtë gojor ose telefonik . Puna e 

cila zhvillohet me mjetet e komunikimit 

fonik (telefoni, interfoni, radiolidhja, e të 

ngjashme). 

 

 

 

 

 

     55 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    45 

 

 

Shënimet në tabelën 9 janë si vijon: 

 

 - shtylla a: paraqet shënimet e zhurmës së prodhuar nga mjetet e 

                puns dhe pajimet e ndryshme me të cilat punëtori as nuk 



                manipulon e as nuk shërben, 

 - shtylla b: paraqet shënimet për zhurmën të cilën e prodhojnë mjetet 

               e punës dhe pajimet e ndryshme me të cilat punëtori manipulon       drejtpërdrejti 

ose të cilat ai i përdorë, 

 - shtylla c: paraqet shënimet për zhurmën të cilën e prodhojnë 

                burimet joprodhuese, siç janë pajimet e ventilimit, e klimatizimit, 

                pastaj mjetet transportuese hekurudhore dhe rrugore,    

                komunikacioni  rrugor dhe ajror, etj. 

 

13.2.4.2. Masat dhe mjetet mbrojtëse nga zhurma dhe  dridhjet  

 

Njeriu nuk mund t’u përshtatet ndërrimeve të shpejta të zhurmës e të dridhjeve, prandaj ato i 

shkaktojnë vështirësi të ndryshme psikofiziologjike, kurse në rast se i ekspozohet zhurmës së 

madhe për kohë të gjatë edhe mund të vdesë. Për këtë arsye, zhurma dhe dridhjet duhet të 

evitohen kudo që është e mundshme. Nëse burimet e zhurmës dhe të dridhjeve nuk mund të 

evitohen kurrsesi me masa efikase, atëherë njerëzit e pranishëm duhet të mbrohen me mjete 

efikase personale. 

Në masat më efikase për mbrojtjen e njeriu në procesin e punës nga zhurma dhe dridhjet  hyjnë: 

 - ndërrimi i konstruksionit të mjeteve të punës, 

 - ndërrimi i materialeve të mjeteve të punës (për shembull:       dhëmbëzoret 

metalikë me dhëmbë prej plastike ose gome), 

 - largimi ose izolimi i burimeve të zhurmës ose të dridhjeve (për       shembull: 

vendosja e motorëve me djegie të brendshme në dhoma    hermetikisht të izoluara, vënia e 

çekanëve mbi baza amortizuese të    dridhjeve, etj.), 

 - mbështjellja e mureve të punëtorive me materiale zëfikëse ose       zëthithëse 

dhe me materiale vibërfikëse ose vibërthithëse, 

 - zbatimi i operacioneve teknologjike të automatizuara ose të       robotizuara 

kudo ku zhvillimi i tyre mund të krijojë vështirësi       shëndetësore njeriut, me zhurmën 

dhe dridhjet të cilat prodhohen 

               në procesin prodhues, 

 - përdorimi i mjeteve të mbrojtjes së personave kudo që është e       nevojshme 

mbrojtja e njeriut nga zhurma e tepërt dhe dridhjet 

               (vibrimet) e rrezikshme, etj. 

 

 

13.2.5.0. RREZATIMI NË HAPËSIRËN PUNUESE  

Njeriu u ekspozohet burimeve të ndryshme të rrezatimit. Këto burime ndahen në dy grupe 

kryesore: 

 - burimet e rrezatimit natyror, dhe  

 - burimet e rrezatimit artificial. 

Në burimet e rrezatimit natyror hyjnë: rrezatimi i diellit, rrezatimi i kozmosit, rrezatimi nga 

Toka dhe rrezatimet e tjera. 

Në burimet e rrezatimit artificial hyjnë burimet të cilat janë prodhim i angazhimit i të njeriut në 

ndërrimin e energjisë së vet me energjinë e natyrës, siç janë për shembull: prodhimet e ndryshme 



elektrike e elektronike, bomba atomike dhe hidrogjene, motorët atomikë, termoelektranat 

nukleare, etj. 

Rrezatimi elektromagnetik i burimeve bashkëkohore (i mjeteve dhe i sendeve bashkëkohore të 

punës) ndahet sipas gjatësisë së valëve. Ekziston spektri i gjerë i këtyre valëve. Në mesin e tyre 

posaçërisht dallohet: 

 - rrezatimi infrakuq me gjatësi të valëve prej 0,8 deri 300       mikromilimetra, 

 - rrezatimi ultravjollcë me gjatësinë e valëve 0,04 deri 0,76     mikromilimetra, dhe  

 - rrezatimi jonizues, i cili paraqet rrezatimin elektromagentik ose    atomik nëpërmes të 

materies jonizuese të atomeve (rrezatimi 

               rëntgen, beta, gama dhe alfa neutronet). 

Nëse njeriu u ekspozohet për një kohë të gjatë këtyre rrezatimeve, paraqiten pasoja të caktuara të 

dëmshme për organizmin e tij. Për shembull, nëse njeriu për një kohë të gjatë i ekspozohet 

rrezatimit ultravjollcë mund të shkaktohet dëmtimi i syve ose djegia e lëkurës-siç ndodh me 

rrezatimin e pakontrolluar në det ose në bjeshkë.  

Nëse për një kohë të gjatë njeriu u ekspozohet rrezeve të depërtueshme (për shembull: rëntgen, 

gama, etj.), atëherë mund të shkaktohet dëmtimi i përkohshëm ose i përjetshëm i organizmit të 

tij. Ndër dëmtimet e mëdha të rrezatimit posaçërisht hyjnë: 

 - çrregullimet në sistemin nervor të njeriut, 

 - humbja e rruazave të bardha të gjakut, 

 - pengesa e ndërrimit të materies në organizëm, përkatësisht pengesa 

               e  metabolizmit të njeriut, 

 - kanceri, 

 - humbja e peshës së trupit ose të organeve, 

 - djegiet e ndryshme, dhe  

 - vdekja, në rastet e ekspozimit intensiv ose të gjatë rrezatimit të      dëmshëm. 

Rrezatimi në përgjithësi, e posaçërisht rrezatimi radioaktiv po bëhet “sëmurje moderne” e kohës, 

për shkak të burimeve të shumta, mënyrës së pavërejtur të ndikimit të dëmshëm dhe me pasoja të 

pashërueshme për organizmat e gjallë. 

Për matjen e rrezatimit jonizues përdoret Kuloni (C) thye për kilogram – [C/kg], ose shprehur 

matematikisht kemi: 

kg

C
kgC

1

1
]/[1  . 

 

13.2.5.1. Rrezatimi në industri  

 

Vendet e punës në të cilat njeriu posaçërisht është i ekspozuar në ndërmarrjet industriale, pra në 

industri janë: 

 - salduesi në punët salduese elektroharkore ose elektrorrezistore, etj.,    ku 

ekzekutuesi u ekspozohet rrezeve ultraviolete, të cilat mund të    shkaktojnë sëmurjen e syve 

dhe djegien e lëkurës, 



 - rëntgenologu i cili punon me aparatet e rëntgenit në industri ose në    shëndetësi, te 

kontrollimi i materialeve, përkatësisht te kontrollimi i    njeriut, ku pas ekspozimit të gjatë e 

intensiv mund të shkaktohen    çrregullime të ndryshme në organizëm, 

 - matësi i nivelit të shkrirjes së lëngut dhe kontrollimi i cilësisë së    derdhjes me aparate 

të cilat punojnë në bazë të izotopeve aktive, ku    këto burime paraqesin rrezik të përhershëm 

për shëndetin e       ekzekutuesit të operacioneve matëse e kontrolluese, e deri te 

               shkurtimi i jetës së tij, 

- puna në laboratorët elektronikë dhe bërthamorë, si dhe puna me ë  

  mjetet dhe sendet e punës të cilat mbështeten në përdorimin e 

  energjisë bërthamore (termoelektranat bërthamore, laserët, motorët 

               me reaktorë bërthamorë, puna me reaktorë bërthamorë për qëllime    paqedashëse, 

prodhimi dhe përdorimi i ekraneve të ndryshme      elektronike, etj. 

 

Rrezatimi i kontrolluar jonizues përdoret për qëllime mjekësore në medicinë, mirëpo ekspozimi i 

tepërt me këtë rrezatim shkakton dëmtimin e organizmit të njeriut. Rrezatimi me sasi të vogël 

jonizuese përdoret edhe në industrinë ushqimore dhe në disa veprimtari industriale pa ndikim të 

dëmshëm në njeriun. 

 

13.2.5.2. Mbrojtja nga rrezatimi.  

 

Për shkak të mënyrës së ndikimit të dëmshëm dhe  burimeve të shumta të rrezatimit të 

rrezikshëm për qenien e njeriut, mbrojtja nga rrezatimi kërkon nivel të lartë të diturisë 

profesionale, angazhim të sistematizuar dhe mjetet e mëdha investive. 

Masat që më së shpeshti hasen në zbatimin e mbrojtjes nga rrezatimi janë: 

 - izolimi i plotë i burimit të rrezatimit, 

 - mekanizimi, automatizimi dhe robotizimi i nevojshëm i të gjitha    operacioneve dhe 

proceseve të rrezikshme të punës, 

 - përdorimi i mjeteve për mbrojtjen personale, 

 - evitimi i burimeve të dëmshme rrezatuese (me zëvendësimin e      mjeteve dhe 

të sendeve të punës me rrezatim  me ato pa rrezatim), 

 - kontrollimi pandërprerë dhe i planifikuar e sistematik i të gjitha    burimeve të 

rrezatimit të dëmshëm, 

 - edukimi i kuadrit të aftë për zbatimin e masave të mbrojtjes nga    rrezatimit, si dhe 

informimi i drejtë dhe me kohë i të gjitha të      punësuarve për burimet e rrezatimit të 

dëmshëm në ndërmarrje dhe    njohja me masat që duhet të zbatohen për mbrojtjen efikase  

               individuale e kolektive (brenda dhe jashtë organizatës prodhuese). 

Përveç masave teknike të përmendura për mbrojtjen e njeriut në procesin e punës (ose jashtë 

procesit të punës) me mjetet dhe sendet e rrezatimit të rrezikshëm, përdoren edhe masat e 

mbrojtjes sociale të njeriut në vendet e punës, ku atij i kërcënohet rreziku nga rrezatimi i 

dëmshëm. Në masat më efikase të mbrojtjes sociale të njeriut nga rrezatimi i tepërt (i dëmshëm) 

hyjnë: 

 - puna me orar të shkurtuar, 

 - pushimi i zgjatur vjetor, 

 - stazhi i shkurtuar i punës, 



 - ushqimi përkatës, 

 - standardi i përmirësuar jetësor. 

Asnjë masë nuk është mjaft efikase për mbrojtje nga rrezatimi. Prandaj, kudo që është e 

mundshme duhet evituar burimet artificiale të rrezatimit. 

13.3.0.0. GJENDJA E OBJEKTEVE NDËRTIMORE 

 

Kërkesat themelore të mbrojtjes higjienike e teknike dhe të sigurisë në punë lidhur më gjendjen e 

objekteve ndërtimore janë:  r e n d i,  rr e g u ll i,  d i s i p l i n a dhe p a s t ë r t i a  në çdo vend 

të punës, në çdo njësi organizative të procesit të prodhimtarisë dhe në organizatën prodhuese në 

tërësi. Puna duhet të zhvillohet saktësisht dhe sipas planit dhe programit të prodhimtarisë.  

 

13.4.0.0 MBROJTJA NGA LËNDIMET 

 

Lëndimet fizike mund të vijnë nga mjetet e punës, sendet e punës dhe nga objektet e pajimet të 

papërshtatshme për punë. Për këtë shkak, mbrojtjen personale të punëtorëve nga lëndimet duhet 

zbatuar kudo që e kërkon nevoja. Në këto mjete të mbrojtjes personale nga lëndimet hyjnë: 

dorzat, syzet, përparëset, rrobat mbrojtëse, këpucët mbrojtëse, etj.  

 

13.5.0.0. NDIKIMI I RRYMËS ELEKTRIKE  

 

13.5.1.0. RREZIQET NGA RRYMA ELEKTRIKE. 

 

Sipas ligjit të Ohmit (Omit), rryma elektrike e përhershme prej 50 voltësh është e dëmshme për 

shëndetin e njeriut. Lartësia e rezistencës së trupit të njeriut dhe të organeve të tij varet nga 

kushtet objektive dhe subjektive të ndikimit të rrymës elektrike. Njeriu i shëndoshë dhe me 

kondicion të mirë fizik mund t’i bëjë ballë ndikimeve të rrjedhave të rrymës me tension, 

intensitet dhe kohë më të gjatë. Pastaj, rreziku nga rryma elektrike është më i madh në kushtet jo 

të përshtatshme të punës. Për shembull: dora e vrazhdë e njeriut jep rezistencë prej 1 milion 

ohmash, trupi i njeriut të shëndosh në kushtet normale atmosferike jep rezistencë prej 10 deri 20 

mijë ohmash, ndërsa rezistenca e tij në kushtet jonormale, siç janë koha me shi, dhomat e 

lagështa ose të nxehta (kur njeriu është i djersitur), bie në 500 deri 100 Ohm. Për këtë shkak, 

sipas dispozitave ligjore për mbrojtje nga rryma elektrike, në kushtet e papërshtatshme, siç janë 

lagështia, konstruksionet metalike, prania e kimikalieve të ndryshme rrymëpërçuese e të 

ngjashme, lejohet përdorimi i rrymës elektrike me tension më të vogël se 42 V, rëndom 

rekomandohet tensioni prej 24 V. 

Sipas ligjit të Ohmit, rryma elektrike me intensitet të ndryshëm ndikon më shumë ose më pak në 

shëndetin e njeriut. Kështu, për shembull, rryma elektrike me intensitet prej 0,02 A (A-Amper-a) 

është e dëmshme për njeriun, me intensitet prej 0,03 A është e rrezikshme, me intensitet prej 0,05 

A është shumë e rrezikshme, kurse rryma elektrike me intensitet prej 0,10 A shkakton vdekjen e 

sigurt. 

Pasojat e ndikimit të dëmshëm të rrymës elektrike në njeriun, siç thamë, varen nga kondicioni i 

tij psikofiziologjik. Ndërsa vendet e rrezikshme të punës me rrymë elektrike janë ato, ku njeriu 

kyç dhe shkyç mjetet e punës në rrjetën e rrymës elektrike, mirëmbajtja e pajimeve dhe e rrjetit 

të energjisë elektrike, përndarësit e rrymës elektrike, aparatet e ndryshme të punës prodhuese dhe 



joprodhuese në ndërmarrje dhe vendet e tjera ku kalon ose përdoret rryma elektrike. Praktikisht, 

kudo ku njeriu vjen në kontakt me rrymën elektrike, ekziston rreziku nga “goditja elektrike”. 

 

13.5.1.1. Mbrojtja nga rryma elektrike  

Masat kryesore për mbrojtjen nga rryma elektrike janë: 

- konstruktimi dhe montimi i makinave dhe i instalimeve elektrike 

                sipas normave rregullative të parapara, 

 - përdorimi i makinave dhe i instalimeve elektrike vetëm nëse ato 

               janë në gjendje të rregullt, 

 - mirëmbajtja e rregullt e të gjitha mjeteve elektrike të përdorimit    prodhues dhe 

shërbyes në organizatën prodhuese (dhe  

               joprodhuese), 

 - sigurimi i të gjitha pajimeve elektrike nga dëmtimet dhe ndikimet e     dëmshme të 

kimikalieve ose të lagështisë, 

 - përgatitja profesionale e të gjitha anëtarëve të kolektivit punues të    cilët 

manipulojnë me mjete elektrike të punës dhe të shërbimeve, 

 - aftësimi për mirëmbajtje dhe besimi i mirëmbajtjes  personelit të    ushtruar dhe 

kompetent për manipulim me pajimet dhe instalimet    elektrike, 

 - vendosja e instalimeve me tension të lartë në mënyrë që njerëzit të    mos mund të 

vijnë në kontakt të padëshirueshëm (për shembull:    lartësia mbi 2,5 m), 

 - zbatimi efikas i tokëzimit. 

Tokëzimi u takon masave më efikase të mbrojtjes nga rryma e padëshirueshme elektrike, prandaj 

duhet të shqyrtohet më hollësisht. 

Nga kontakti me vendet e rrezikshme të rrjedhjes së energjisë elektrike me tension të lartë, 

pësimet më të shpeshta për njeriun janë: 

 - humbja e frymës, dhe 

 - ndalja e zemrs. 

Me organizimin efikas të ndihmës së parë duhet të sigurohet intervenimi me kohë direkt në 

vendin e fatkeqësisë. Ndihma e parë e dhënë me kohë dhe në mënyrë të përshtatshme mund t’i 

shpëtojë jetën të rrezikuarit. Kjo ndihmë përbëhet nga: 

 

- lirimi i të goditurit nga kontakti i burimit të tensionit të rrymës      

  elektrike (makina elektrike, instalimi elektrik, transformatori 

  shkyçës- kyçës, etj.), 

 - dhënia e frymës, dhe  

 - masazhi i zemrës. 

Frymëdhënësi merr frymë thellë dhe këtë frymë nëpër gojën e hapur të të goditurit duhet të 

përcjellë në të - në mushkrit e tij. Kur futet fryma gjoksi i të goditurit fryhet, pas lirimit të gojës 

së tij gjokësi mblidhet. Frymëdhënia duhet të përsëritet disa herë. Në fillim ritmi i dhënies së 

ndihmës së parë me frymëdhënie duhet të jetë më i shpejtë, kurse me përmirësimin e gjendjes së 

të pësuarit më rrallë: 14 deri 16 herë në minutë. Dhënia e tillë e frymës duhet të vazhdojë deri: 

 - në rikthimin e frymëmarrjes së të pësuarit, 

 - në ardhjen e personelit profesional shëndetësor, mjekut, 

 - në vdekjen e të pësuarit. 



 

13.6.0.0. PASAJOJAT E NDIKIMIT TË FAKTORËVE TË DËMSHËM  

               TË PUNËS 

 

Pasojat e ndikimit të faktorëve të dëmshëm në njeriun, në procesin e punës mund të jenë të 

shumta e të llojllojshme. Siç pamë, ato mund të jenë të veprimit afatshkurtër ose afatgjatë, gjë që 

varet nga shumë rrethana e në mesin e të cilave prijnë: 

 - intensiteti i ndikimit të faktorëve të dëmshëm, 

 - qëndrueshmëria e organizimit të njeriut, dhe  

 - cilësia e masave mbrojtëse. 

Pasojat e përgjithshme të ndikimit të faktorëve të dëmshëm në procesin e punës mund t’i ndajmë 

në dy grupe kryesore: 

 - lëndimet e fatkeqësitë në punë, dhe  

 - sëmundjet profesionale. 

 

13.6.1.0. LËNDIMET DHE FATKEQËSITË NË PUNË 

 

Pasojat të cilat i sjellin lëndimet dhe fatkeqësitë në punë mund t’i ndajmë në 

 - fizike, ku dëmtohet integriteti i organizimit të njeriut (mungon 

               gishti,    këmba, dora, etj.), 

 - psikike, ku i dëmtuari lëndohet shpirtërisht, nga kjo vuajnë edhe    anëtarët e tjerë të 

familjes së tij të ngushtë ose të gjerë dhe 

               bashkëpunëtorët,  etj., 

 - ekonomike, ku organizata prodhuese humb punëtorin profesional  

               dhe të zellshëm për kohë të shkurtër, të gjatë ose të përhershme,     zvogëlohet 

kontributi i tij dhënë shoqërisë dhe familjes, 

               organizata ngarkohet me obligime të reja materiale, etj., 

- sociale, ku pëson ngritja materiale e familjes, arsimimi dhe 

  edukimi i  fëmijëve dhe shoqëria duhet të ndajë mjete 

  plotësuese për stimulimin e sigurimit social, etj. 

Sipas lëndimeve dhe fatkeqësive të cilat shkaktohen me ndikimin e këtyre faktorëve, dallojmë: 

 - faktorët e mjeteve të punës të grupit ngasës, 

 - faktorët e mjeteve të punës të grupit drejtues dhe  

 - faktorët e mjeteve dhe të sendeve të punës. 

 

Për mbrojtjen efikase nga këto lëndime përdoren: 

 - masat e përgjithshme për mbrojtje në punë nga lëndimet mekanike, 

 - masat personale për mbrojtje në punë nga lëndimet mekanike. 

13.6.2.0  SËMUNDJET PROFESIONALE 

 

Nëse punëtori sëmuret nga pasojat e ndikimit të dëmshëm të kushteve të vendeve të punës, 

përkatësisht nga ndikimi i dëmshëm i mjeteve dhe i sendeve të punës ose nga pozita e 

papërshtatshme e tij në procen e punës, atëherë ajo sëmundje konsiderohet se është profesionale. 



Varësisht nga shkalla e ndikimit të kushteve të punës në shkaktimin e sëmundjeve profesionale 

dallojmë: 

 - sëmundjen profesionale me kuptim të ngushtë dhe  

 - sëmundjen profesionale me kuptim të gjerë. 

Sëmundja profesionale me kuptim të ngushtë është sëmundja e cila shkaktohet nga ushtrimi i 

thirrjes, profesionit të caktuar dhe është specifike për operacionet punuese, përkatësisht për 

metodat punuese të thirrjes (profesionit). 

Sëmundje profesionale me kuptim të gjerë është sëmundja e cila  paraqitet jashtë vendit të punës, 

jashtë kushteve të vendit të punës, por si pasojë e ushtrimit të profesionit me të madhe dhe për 

kohë të gjatë, si për shembull: katari bronkial, sëmundje reumatike, shputat e rrafshta, sëmundjet 

e kurrizit, zgjerimi i enëve të gjakut, etj. 

 

13.7.0.0. MBROJTJA E PASURISË TË SISTEMIT ORGANIZATIV 

 

Mbrojtja e pasurisë së organizatës prodhuese industriale bëhet me: 

  

- kujdesin ekonomik dhe me 

 - kujdesin fizik për pasurinë e ndërmarrjes. 

Në masat më të nevojshme e të organizuara për mbrojtjen nga dëmtimi fizik i pasurisë së 

organizatës prodhuese hyjnë: 

 

 - hulumtimi dhe evidencimi i burimeve dhe i shkaktarëve të zjarreve, 

 - zbatimi i masave preventive për mbrojtje nga zjarret, 

 - zbatimi i masave për mbrojtje nga kallja, dhe 

 - zbatimi i masave për mbrojtje nga rrufeja. 

 

Organizimi i mirë i mbrojtjes nga zjarri parasheh: 

 

 - hulumtimin dhe evidencimin e burimeve të kalljes dhe të ndezjes, 

 - ndërmarrjen me kohë të masave për mbrojtjen preventive nga 

               zjarri, 

 - mirëmbajtjen e rregullt të mjeteve për mbrojtjen nga zjarri, 

 - ushtrimin e personelit për zbatimin e masave dhe të mjeteve për 

               fikjen    e zjarrit, 

 - zbulimin dhe fikjen e zjarrit në mënyrë sa më efikase e 

               profesionale. 

 

13.7.1.0. MBROJTJA  NGA ZJARRI 

Organizimi i mbrojtjes së mirë nga zjarri parasheh: 

 - hulumtimin e burimeve dhe të shkaktarëve të zjarreve, 

 - ndërmarrjen efikase të masave për mbrojtje preventive nga zjarri, 

 - masat për mbrojtje nga zjarri, 

 - fikjen e zjarrit, 

 - masat për mbrojtjen nga rrufeja. 



  

14.7.1.1. Burimet dhe shkaktarët e zjarreve 

 

Me zbulimin dhe hulumtimin e shkaktarëve të zjarreve mundësohet ndërmarrja e të gjitha 

masave të nevojshme për mbrojtjen efikase në rast të paraqitjes së zjarreve. Sipas përkatësisë së 

shkaktarëve të zjarreve dallojmë: 

 

 - burimet natyrore të zjarreve dhe 

 - burimet artificiale të zjarreve.  

 

Në burimet natyrore të zjarreve hyjnë shkaktarët natyrorë të zjarreve siç janë: rrufeja, zjarri i 

vullkaneve, kallja (vetëndezja) e sedimenteve organike, etj. 

 

 Në burimet artificiale të zjarreve hyjnë shkaktarët teknologjikë të zjarreve, siç janë proceset e 

ndryshme teknologjike të cilat zhvillojnë temperatura të larta, pastaj mjetet e punës të aktivizuara 

në gjendje të nxehtë, sendet e punës të nënshtruara ndikimit të temperaturave të larta (të skuqura 

ose të shkrira) e të ngjashme. 

Shkaktarët më të shpeshtë teknologjikë të zjarreve mund të jenë: 

 

 - proceset teknologjike, 

 - mjetet e punës dhe  

 - sendet e punës. 

 

Në praktikë, proceset e punës paraqesin burimet teknologjike të zjarrit në këto forma: 

 

 - sipërfaqe të skuqura, 

 - gjendje të shkrirë (metalet dhe sendet e tjera të punës të cilat  

               punohen ose përpunohen në gjendje të shkrirë), 

 - flaka e cila përdoret në procesin prodhues (për shembull: flaka e    saldimit, flaka e 

ngjitjes, flaka e furrave për shkrirjen në proceset    teknologjike, etj.), 

 - xixa dhe shkëndia e paraqitur gjatë zhvillimit të procesit të caktuar    prodhues 

(për shembull: saldimi elektrik harkor, rrahja e metalit të    skuqur gjatë farkimit, mprehja e 

veglave, gërryerja e sipërfaqeve të    metalta, etj.), 

 - puna e motorëve me djegie të brendshme, 

 - puna e motorëve me djegie të jashtme, etj. 

 

Përdorimi i mjeteve të punës në proceset prodhuese mund të jenë burime të zjarrit në këto raste: 

 

 - kur punojnë me temperatura të larta teknologjike, 

 - kur shkaktojnë lidhje të shkurtër elektrike, 

 - kur punojnë me shtypje të larta teknologjike me fluide eksploduese    ose të 

ndezshme, 

 - kur puna e motorit me djegie të brendshme nuk zhvillohet me  

               djegie  të plotë, 

 - kur mjetet e punës aktivizohen me pakujdesi dhe në mënyrë jo të    rregullt, të paraparë 

për mjetet e punës të cilat punojnë me       temperatura të larta teknologjike, etj. 



Sendet e punës bëhen burime të zjarreve kryesisht në këto raste: 

 - kur janë kallëse (vetëndezshme), siç është rasti me deponitë e       mbeturinave 

ose të paralëndëve me origjinë organike, produktet e    naftës, gazi, acidet e ndryshme, etj., 

 - kur janë lehtëndezëse ose eksploduese, 

 - kur manipulohet në mënyrë të parregullt me sendet e nxehta ose të    shkrira të 

punës, etj. 

Sipas vendeve ku shpërthejnë zjarret dallojmë: 

 - ndezjet dhe kalljet në hapësira të pakufizuara dhe  

 - ndezjet dhe kalljet në hapësira të kufizuara. 

13.7.1.2. Masat preventive për mbrojtje nga zjarri 

 

Këto masa ndërmerren me qëllim që të bëhet sigurimi i jetës së njeriut dhe i pasurisë së 

ndërmarrjeve para shpërthimit të zjarrit. Për këtë qëllim, zbatohen nasat për sigurimin e 

mosshpërthimit të zjarrit dhe masat për sigurimin në rast të shpërthimit eventual të zjarrit, 

përkundër masave të ndërmarra për mosshpërthimin e tij. 

Në masat preventive për pengimin e shpërthimit të zjarrti hyjnë: 

 - informimi i drejtë dhe me kohë i të gjithë anëtarëve të kolektivit    punues dhe i 

banorëve të rrethinës më të ngushtë ose më të gjerë    (varësisht nga mundësia e përhapjes së 

zjarrit), për mundësinë e    shpërthimit të zjarrit dhe për shkaktarët e mundshëm, 

 - hartimi i planeve e të programeve intervenuese në rast të 

               shpërthimit të zjarrit, për çdo vendburim potencial të zjarrit, 

 - mbrojtja efikase e sendeve të punës të cilat kallen ose ndizen lehtë,    janë 

eksploduese, etj., 

 - ngritja e nivelit të diturisë dhe të kujdesit për rreziqet dhe pasojat e    dëmshme 

nga zjarri, 

 - mbajtja e pastërtisë, rendit dhe rregullit në tërë organizatën       prodhuese 

dhe sjellja me përgjegjësi ndaj detyrave që dalin nga 

    procesi i prodhimtarisë, si të punëtorëve, ashtu edhe të banorëve, 

 - respektimi i disciplinuar i të gjitha masave të parapara për mbrojtje    nga zjarri, 

 - kontrollimi i planifikuar ditor i të gjitha vendeve potenciale ku  

               mund të shpërthejë zjarri, 

 - vendosja e rregullt e rrufepritësve. 

 

3.7.1.3. Masat për mbrojtje nga zjarri 

.  

 Masat për mbrojtje nga zjarri paraqesin ato masa të nevojshme për sigurimin e njerëzve dhe të 

pasurisë së organizatës nga paraqitja e zjarrit, si nga burimet natyrore ashtu edhe artificiale, të 

cilat domosdo duhet të parashihen për çdo vend të punës në organizatën prodhuese (dhe 

joprodhuese) të shoqërore ose të formës tjetër të organizimit (për shembull: privat). Masat më të 

rëndësishme për pengimin e shpërthimit dhe të zgjerimit të zjarrit janë: 

 - zbatimi konsekuent i masave të parapara për mbrojtjen preventive    nga zjarri, 

 - vendosja e pajimeve të përshtatshme alarmuese për zbulimin e       zjarreve 

(detektorët e tymit), 



 - stërvitja e mjaftueshme e punëtorëve për përdorimin e mjeteve për    fikjen e 

zjarrit, 

 - kontrollimi i kohëpaskohshëm i mjeteve për fikjen e zjarrit (sipas    sasisë dhe cilësisë së 

tyre), 

 - ushtrimi i kohëpaskohshëm i personelit profesional dhe personelit    tjetër të 

ndërmarrjes për përdorimin efikas të mjeteve për fikjen e    zjarrit,  

 - mbajtja e rendit, rregullit dhe disiplinës në punë nga aspekti i       mbrojtjes në 

punë nga zjarri (mospirja e duhanit në vendet e 

               ndaluara, mospërdorimi i zjarreve të hapta, fshirja e pluhurit, 

               ruajtja e pajimeve dhe hidranteve për fikjen e zjarrit, etj.), 

 - mbajtja e sasive sa më të vogla të sendeve të lehtëndezshme dhe    eksploduese në 

vendet e punës dhe në punëtori, duke sjellë vetëm    sasitë e nevojshme optimale të parapara me 

procesin teknologjik të    punës, 

 - kontrollimi i kohëpaskohshëm i të gjitha mjeteve sinjalizuese të    paraqitjes së zjarrit 

dhe të mjeteve komunikuese me organizatat    zjarrfikëse të rrethinës së ngushtë ose të gjerë të 

ndërmarrjes, si dhe    brenda ndërmarrjes- me të gjitha njësitë e sistemit të zjarrfikëjes, 

 - hulumtimi dhe sipas nevojës zbatimi i sistemeve të reja më efikase    zjarrfikëse, si 

dhe pajisja e tyre me mjetet më bashkëkohore e më    efikase për fikjen e zjarrit. 

 

13.7.1.4. Fikja e zjarrit 

 

Kur është fjala për fikjen e zjarrit, duhet të kihet parasysh se gjithmonë më mirë është të 

pengohet paraqitja e diçkaje të padëshirueshme se sa të shpëtohet nga ajo. Për këtë arsye, këtu 

rëndësi të madhe ka zbulimi me kohë i shpërthimit të zjarrit, informimi i shpejtë i të gjitha 

strukturave të cilat duhet të marrin pjesë në shuarjen e organizuar të zjarrit dhe pengimin e 

përhapjes së ndezjes.  

 

 

13.7.2.0. MASAT PËR MBROJTJE NGA RRUFEJA 

 

Në këto masa hyn vendosja e rrufepritësit në të gjitha objektet e punës dhe të banimit, të cilat 

janë të rrezikuara nga goditjet e rrufesë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0.0.0. RACIONALIZIMI I PRODHIMTARISË 

 

14.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

 

Në kushtet e caktuara shoqërore e ekonomike dhe teknike e teknologjike, organizata prodhuese 

duhet të punojë me ekonomësi, renatabilësi dhe prodhimësi të caktuar, që do të thotë se duhet të 

punojë në mënyrë sa më të organizuar mbi baza profesionale e shkencore. 

 

Meqë “fjala organizim” vjen nga fjala greke “organón”, që do të thotë mjet, vegël, pjesë, 

gjymtyrë, kurse fjala “organizëm”, e cila rrjedh nga kjo fjalë, do të thotë gjallesë me pjesët e veta 

përbëre-organe, atëherë të organizosh do të thotë që pjesët e organizatës prodhuese (furnizimin, 

krijimin, shitjen, mjetet e punës, sendet e punës, njerëzit si dhe elementet e tjera të 

prodhimtarisë) dhe veprimet e tyre duhet ndërlidhur dhe harmonizuar në kohë dhe në hapësirë, 

ashtu që ndërmarrja të mund të funksionojë drejt dhe të arrijë rezultatet sa më të mëdha afariste.  

 

Meqë fjala “racional” vjen nga shprehja latine “ratio” (“racio”), që do të thotë mend, mençuri, 

kuptim, kuptimësi, atëherë organizimi racional ka të bëjë me organizimin e mençur, të kuptimtë 

e të paramenduar mirë. 

Pra racionalizimi paraqet organizimin shkencor të punës. 

 

14.2.0.0. ZHVILLIMI I ORGANIZIMIT SHKENCOR TË PUNËS 

Shikuar nga pikëpamja e zhvillimit të mjeteve të punës, të sendeve të punës dhe pjesëmarrjes së 

njeriut në procesin prodhues, dallojmë këto forma të organizmit të punës prodhuese: 

 

 - prodhimtaria zejtare, 

 - prodhimtaria manifakturale dhe 

 - prodhimtaria industriale. 

 

14.2.1.0. FILLET E ORGANIZIMIT SHKENCOR TË PUNËS 

 

Si çdo veprim tjetër i njeriut, ashtu edhe organizimi shkencor (racionalizimi) ka fillimin e vet. 

Merret se zbatimi i racionalizimit, pra i organizimit shkencor të punës i ka sillet në mësimet e 

metodat për zgjidhjen e problemeve të ndryshme, të cilat në formë katër rregullash i ka dhënë që 



në shekullin XVII fizikani, matematikani dhe filozofi francez René Descartes – Cartesius (Rëne 

Dekart – Kartesius). Këto rregulla janë: 

 

 - rregullat e qartësisë racionale, 

 - rregullat e analizës, 

 - rregullat e sintezës, dhe 

 - rregullat e përmbledhjes (e shënimeve të plota, e klasifikimit). 

 

Sipas punimeve të tyre, metodave të organizimit të punës dhe mësimeve të cilat ata i kanë 

zbatuar, dallojmë katër shkolla të zbatimit të racionalizimit në organizatat prodhuese industriale: 

 

 - tejlorizmin, 

 - gjilbrethizmin, 

 - fajolizmin, dhe 

 - fordizmin. 

 

14.2.1.1. Tejlorizmi 

 

Kjo shkollë e ka marrë emrin sipas amerikanit Frederick Wilslow Taylor  - (Frederik Uinslou 

Tejlor. 1856-1915), i cili i pari ka filluar ta analizojë njeriun në procesin e punës dhe të kërkojë 

mënyra të ndryshme për shtimin e prodhimësisë së punës. Taylori nuk ka pasur arsimim të 

mjaftueshëm (thirrjen e inxhinierit praktik e ka marrë duke vijuar mësimet në kurset e natës), 

prandaj shumë metoda që ka propozuar dhe zbatuar nuk kanë baza shkencore.  

 

Taylori ka tentuar që ta shtojë punën e njeriut me metoda të ndryshme stimuluese, në rend të parë 

me pagim sipas akordit. Që punëtori të mund të jep më shumë rezultate në punë ka filluar që 

punën e tij t’ua përshtatë kërkesave të mjeteve të reja të punës. Për këto qëllime specializon 

punëtorët, kurse për qëllime udhëheqëse me punën e tij fut sistemin e udhëheqjes funksionale. 

Për hulumtimet e veta çdo herë ka zgjedhur njeriun më të fuqishëm dhe sipas tij ka caktuar 

normën e punës, për punëtorët e tjerë-pa marrë parasysh aftësitë e tyre psikofiziologjike dhe pa u 

kujdesur për ndikimin e punës në shëndetin fizik dhe mental të njeriut. Kjo mënyrë e sjelljes së 

tij me njerëzit ka ndikuar që metodat e tij të urrehen, dhe që në shumë ndërmarrje të ngriten 

punëtorët kundër zbatimit të metodave të tij. 

 

Megjithatë, mendimet e Taylor-it si dhe metodat e tij kanë ndikuar në zhvillimin e mendimeve 

për nevojën e studimit të njeriut në procesin e punës. Në bazë të punës së Taylorit dhe shkollës 

së tij ortodokse janë zhvilluar shkollat e tjera për studimin e problematikës prodhuese dhe për 

zbatimin e metodave dhe të parimeve racionalizuese në prodhimtari. 

 

14.2.1.2. Gjilbrethizmi 

 

 Shkolla e ka marrë emrin sipas teknikut të ndërtimtarisë Frank B. Gilbreth (Frenk B. Gjilbreth, 

1868-1924), i cili me bashkëshorten e tij Lilian M. Gilbreth (Lilien M. Gjilbreth) ka hulumtuar 

pjesëmarrjen e njeriut në procesin e punës brenda dhe jashtë punëtorisë nga aspekti psikik. 

Gilbreth-ët janë interesuar për ndikimet psikologjike të punës në njeriun, pastaj për ngritjen 

kulturale, arsimimin ekonomik dhe teknik të punëtorëve, etj.  



Për punën e vet Gilbreth-i është shpërblyer me medaljen e argjendtë (1882)- për risi me të cilat 

dukshëm ka zvogëluar lodhjen e muratorëve dhe kështu ka shtuar prodhimësinë e punës së tyre. 

 

Gilbreth-i është marrë kryesisht me studimin e lëvizjeve punuese, të cilat i ka ndarë në shumë 

pjesë dhe i ka emërtuar “Therblig”, sipas anagramit (leximit të mbrapshtë) të mbiemrit të vet 

Gilbreth. Shkolla e Gilbreth-it ka rëndësi të madhe për shkak të mësimit mbi nevojën e zbatimit 

të psikofiziologjisë në zgjedhjen e problemeve prodhuese dhe në zbatimin e metodave 

racionalizuese në veprimtaritë ekonomizuese në përgjithësi e në veprimtaritë prodhuese 

posaçërisht. 

 

14.2.1.3. Fajolizmi 

 

Kjo është shkolla e tretë e racionalizimit. Emrin e ka marrë sipas inxhinierit francez, Henri Fayol 

(Anri Fajol, 1841-1925), i cili ka jetuar afërsisht kur edhe Taylor-i. Mirëpo, si inxhinier Fayoli 

ka pasur pikëpamje shumë më studioze për problemet e shqyrtuara prodhuese. 

 

Fayol-i është marrë kryesisht me problemet e drejtimit dhe të udhëheqjes me organizatat 

prodhuese. Drejtimin me organizatat prodhuese e ka ndarë në parashikim (planifikim), 

organizim, urdhri, harmonizim dhe kontrollim. Mirëpo, udhëheqjen e ka ndarë në afarizëm 

teknik-ekonomik (prodhues) dhe afarizëm ekonomik-financiar, përkatësisht komercial të 

ndërmarrjes. Kështu që dallohen funksionet teknike, komerciale, financiare, administrative, 

siguruese të njerëzve dhe siguruese të pasurisë. Si pjesët e drejtimit, ashtu edhe pjesët e 

udhëheqjes, Fayol-i i analizon në varësi të njërës prej tjetrës në procesin e prodhimtarisë së gjerë 

e të ngushtë. Vendos disa parime të cilat kanë të bëjnë me vlerësimin e suksesit të drejtimit dhe 

të udhëheqjes, siç janë: autoriteti, disiplina, drejtësia, iniciativa e organeve punëdrejtuese dhe 

udhëheqëse. Për këtë shkak sistemit të udhëheqjes funksionale të Taylorit i kundërvënë sistemin 

linear, si sistem më të suksesshëm, ku ekziston njësimi i urdhërimit (urdhrat shkojnë prej një 

vendi). 

 

14.2.1.4. Fordizmi 

 

Kjo shkollë ka marrë emrin sipas industrialistit amerikan Henry Ford (Henri Ford, 1863-1947). 

Me mësimet e veta kjo shkollë i ka bashkuar njohuritë nga shkollat e mëparshme, por me 

përdorim të gjerë të mekanizimit. Në fillim Ford-i është marrë me studimin e problemeve lidhur 

me tipizimin dhe standardizimin. Kështu që, nga kjo shkollë kanë lindur shumë parime dhe 

metoda të racionalizimit të cilat edhe sot janë bashkëkohore dhe shumë efikase në shtimin e 

prodhimësisë së punës. Më vonë Ford-i merret me problemet për zhvillimin dhe përparimin e 

prodhimtarisë industriale, siç janë: ndarja e hollësishme e punës, përsosja e sistemit vargor të 

prodhimtarisë masive e serike, përshtatja e mjeteve të punës njeriut, mekanizimi (automatizimi) 

sa më i plotë i proceseve prodhuese, stimulimi sa më i mirë i punëtorëve për punë prodhuese e 

kreative (risimore), me shpërblime të ndryshme, përmirësimin e kushteve të punës e të jetës, 

dhënien e banesave, shitjen e volitshme të prodhimeve vetjake punëtorëve (kreditimi i 

punëtorëve) etj., pastaj kontrolli i hollësishëm teknik dhe statistikor i punës, personelit, energjisë, 

mjeteve të punës, sendeve të punës (i pjesëve rezervë dhe i përlënies-zahires- së sendeve të 

punës), tërë afarizmit me kontrollin ditor të të gjitha shpenzimeve etj. 

 



Përveç shkollave të përmendura kanë ekzistuar edhe shkolla dhe lëvizjer të tjera me individë të 

theksuar (Gantt, Emerson, Le Chatilier, etj.), të cilat janë marrë me metodat e ndryshme 

racionalizuese të prodhimtarisë ose me propagimin e këtyre metodave. 

 

14.3.0.0. PARIMET TEORIKE TË RACIONALIZIMIT 

 

Duke ditur se për realizimin e prodhimtarisë duhet të disponojmë me energji të nevojshme 

(njerëzore, ngasëse, të përmbajtur në sendet dhe në mjetet e punës) ose mekanike, ose kimike, 

ose psikofiziologjike e të ngjashme, për realizimin e prodhimtarisë në mënyrë sa më efektive, me 

rezultate më të mira e më të mëdha të punës, këto energji mund t’i përdorim në dy mënyra 

kryesore: 

 

 - t’u shtojmë sasitë e energjive me të cilat disponojmë dhe kështu në     mënyrë 

sasiore të vijmë deri te shtimi i prodhimtarisë dhe i 

               rezultateve  të proceseve prodhuese, dhe 

- pa shtimin e energjive ekzistuese, por me radhitjen më të mirë dhe  

  me shfrytëzimin më të drejtë të tyre (me sasi të pandryshuar ose të 

  zvogëluar), në mënyrë cilësore të arrijmë rezultate më të mëdha 

  prodhuese. 

 

Që të mundë të zbatohet me sukses kombinimi pozitiv i energjive, duhet të studiohet: 

 

- njeriu dhe energjetika e tij në procesin prodhues, - me çka merret, 

-  psikofiziologjia: energjetika dhe funksioni i makinave, - me çka merret mekanika;  

- metodologjia e përpunimit të sendeve të punës, - me çka merret teknologjia; 

-  problematika e shpenzimeve të prodhimtarisë, - me çka merret ekonomika e 

prodhimtarisë, në përgjithësi dhe ekonomika e sistemeve organizative prodhuese a 

shërbyese - ndërmarrjeve veçanti: 

- problematika e mbrojtjes së ambientit prodhues dhe jetësor: - me çka merren ekologjia 

dhe higjiena e punës, etj. 

 

Parimi themelor teorik i racionalizimit është parimi i optimales ( optimumit). 

 

14.3.1.0. PARIMI I OPTIMALES 

Për gjetjen e optimales (optimumit) duhet të hulumtohen dy madhësi të cilat paraqiten në secilën 

prodhimtari: 

 

 R - rezultati sasior i punës së frytshme, 

  E - energjia e shpenzuar e faktorëve prodhues (njeriu, mjetet e punës        dhe sendet 

e punës). 

 

Për llogaritjen e racionalizimit të punës shërben marrëdhënia ndërmjet rezultateve të punës dhe 

energjive të shpenzuara prodhuese për realizimin e këtyre rezultateve, pra marrëdhënia: 

    

m
R

E
 , 



ku janë: 

 R [J]    - puna e frytshme e njeriut, rezultati i punës, 

 E [J]    - energjia e shpenzuar për ta arritur rezultatin (R), 

 m [ ]
J

J
  - koeficienti i racionalizimit, i cili paraqet sasinë e punës së    frytshme për 

njësi të energjisë së shpenzuar. 

 

Shtimi i thjeshtë i energjisë E mund të bëhet pa njohuri të madhe shkencore ose profesionale. 

Mirëpo, për shtimin cilësor të energjisë E ose për shfrytëzimin racional të saj duhet pasur njohuri 

të caktuar teknike, ekonomike e psikofiziologjike. Për këtë nevojiten njohuritë nga disiplinat e 

ndryshme shkencore, me të cilat edhe organizmi i proceseve prodhuese do të bëhet mbi baza 

shkencore. Në këtë mënyrë edhe racionalizimi i proceseve do të bëhet mbi baza shkencore, 

përkatësisht racionalizimi do të jetë organizimi shkencor i prodhimtarisë. 

 

14.3.2.0. PARIMET PRAKTIKE TË RACIONALIZIMIT 

 

Me zbatimin e parimeve të racionalizimit shkencor të punës, pra me zbatimin e parimeve 

racionalizuese në proceset prodhuese tentohet: 

 - të prodhohet sasia më e madhe e prodhimeve, 

 - të prodhohen prodhime me cilësi sa më të mirë, 

 - të prodhohet me shpenzimin sa më të vogël të energjisë (njerëzore 

               dhe    ngasëse), 

 - të prodhohet me shpenzime sa më të vogël të mjeteve dhe të 

               sendeve të punës, 

 - të prodhohet në hapësirë sa më të vogël prodhuese, 

 - të prodhohet për kohë sa më të shkurtër, 

 - të prodhohet me mbrojtjen sa më të mirë të pjesëmarrësve në 

               proceset prodhuese dhe të rrethinës (me mbrojtje sa më të mirë  

               ekologjike), 

     -  të prodhohen prodhime sa më të lira e më të nevojshme (me çmim 

        të ulët të kushtimit dhe me çmim të ulët të shitjes, e me fitim sa më  

        të mirë të të gjithë pjesëmarrësve në procesin e prodhimtarisë, me    kuptim të 

ngushtë e të gjerë). 

 

Nga kjo del se të prodhosh racionalisht do të thotë të kursesh kudo që është e mundshme dhe e 

nevojshme. Mirëpo, meqë në çdo punë nuk është e njëjtë pjesëmarrja e njeriut, atëherë varësisht 

nga shkalla e ndikimit të njeriut në faktorët materialë të prodhimtarisë dallojmë: 

 

 - racionalizimin e punës dhe 

 - racionalizimin e faktorëve materialë të prodhimtarisë. 

Për racionalizimin e faktorëve të gjallë dhe të faktorëve materialë të prodhimtarisë përdoren këto 

parime themelore praktike të racionalizimit: 

 

 - parimi i evitimit të distancave të dëmshme, 

 - parimi i evitimit të ecjeve kthyese, 

 - parimi i pranë vendosjes ose i ndërlidhjes së elementeve të      

prodhimtarisë dhe i proceseve prodhuese, 



 - parimi i parashikimit ose i planifikimit, 

 - parimi i përgatitjes së punës, 

 - parimi i njësisë ose i njëllojshmërisë. 

 

14.3.2.1. Parimi i evidentimit të distancave të dëmshme.  

 

Ndërmjet operacioneve punuese të një procesi teknologjik mund të paraqiten: 

 

 - distanca të dëmshme në hapësirë, dhe 

 - distanca ta dëmshme në kohë. 

Me evitimin e distancave të dëmshme në hapësirë dhe në kohë arrihen shumë efekte pozitive: 

 

 - pandërprerja dhe njësimi i procesit teknologjik dhe prodhues, 

 - zvogëlimi i humbjeve në kohë dhe në hapësirë, 

 - ruajtja e ritmit të duhur të punës, 

 - shtimi i shkallës së shfrytëzimit të kapacitetit, 

 - prodhimësia më e madhe e punës, 

 - zvogëlimi i çmimit të kushtimit të prodhimtarisë, etj. 

 

14.3.2.2. Parimi i evitimit të ecjeve kthyese 

 

 

Për zgjidhjen racionale të procesit teknologjik nuk mjafton vetëm zgjidhja e rrjedhjes së 

pandërprerë, nëse njëkohësisht nuk është e caktuar që rrjedha të jetë njëkahor, përkatësisht pa 

ecje kthyese. Rrjedha njëkahore mund të jetë rreth ose ndonjë lakore tjetër gjeometrike (për 

shembull: elipsë), ose ndonjë lakore jogjeometrike. 

 

Me zbatimin e këtij parimi praktik të racionalizmit në proceset prodhuese arrihen këto efekte 

pozitive: 

 

 - shfrytëzimi më i mirë i mjeteve transportuese, 

 - kursimi i energjisë ngasëse, 

 - kursimi i mjeteve dhe i sendeve të punës, 

 - shfrytëzimi më i përplot i kohës së punës dhe i hapësirës  

               prodhuese, dhe 

 - zbritja e çmimit të kushtimit të prodhimtarisë. 

 

14.3.2.3. Parimi i pranëvendosjes së elementeve të prodhimtarisë 

 

Me zbatimin e këtij parimi  praktik të racionalizimit arrihen këto efekte pozitive të 

prodhimtarisë: 

 

 - konstruksionet e ngjeshura, 

 - automatizimi i mjeteve e i proceseve të punës, 

 - organizimi racional i punës, 



 - shfrytëzimi racional i hapësirës dhe i kohës së punës, 

 - lirimi i njeriut nga puna fiziologjike dhe ngarkimi i tij me punë      intelektuale 

prodhuese, etj. 

 

14.3.2.4. Parimi i parashikimit 

Me zbatimin shkencor të parashikimit mund të arrihen efekte pozitive në përdorimin e: 

 

 - proceseve prodhuese, 

 - mjeteve punuese, 

 - sendeve të punës, 

 - kuadrit teknik e teknologjik dhe kuadrove të tjera prodhuese,      

administrative e të tjera të ndërmarrjes, të degës ose të vendit,  

 - tregut, 

 - burimeve energjetike dhe resurseve të tjerë të vendit, 

 - ecurive të shkencave bashkëkohore teknike e teknologjike etj. 

 

Ndërmarrja industriale nuk mund të paramendojë zhvillimin dhe parandalimin e vet pa 

parashikim të mjaftueshëm shkencor të veprimtarisë së vet. 

 

14.3.2.5. Parimi i përgatitjes së punës 

 

Zbatimi praktik i këtij parimi të racionalizimit mbështet në këto rregulla: 

 

 - punët duhet të organizohen me kohë, përkatësisht të planifikohen 

  me kohë, 

 - punët duhet të realizohen ashtu si kërkojnë parashikimet e punëve 

  të ardhshme, 

 - punët e ardhshme duhet të organizohen sipas parashikimeve (sipas    planeve), të 

cilat duhet të bëhen në baza shkencore, në të kundërtën    mund të jenë të gabueshme ose jo 

mjaft profesionale dhe mund të    shkaktojnë humbje të mëdha në kohë, në hapësirë dhe në 

energji e    material, pastaj mund të shkaktohen humbje e moralit afarist etj.  

 

Në përgatitjen e punës marrin pjesë, në mes të tjerash, edhe 

: 

 - përgatitja e dokumentacionit, 

 - përgatitja e mjeteve dhe e sendeve të punës, 

 - përgatitja e kuadrit të nevojshëm, 

 - përgatitja e energjisë së nevojshme, 

 - përgatitja e afateve, 

 - përgatitja e tregut, etj. 

 

14.3.2.6. Parimi i  njësimit   

Me zbatimin e këtij parimi praktik të racionalizimit në prodhimtarinë industriale janë arritur 

efekte të mëdha racionalizuese, të cilat janë klasifikuar në: 

 

 - standardizuese, 



 - tipizuese, dhe 

 - normuese të kohës së punës, etj. 

 

14.3.3.0. METODAT PRAKTIKE TË RACIONALIZIMIT  

 

Mënyrat e zhvillimit të proceseve me të cilat arrihen rezultate më të mëdha të punës, me 

shfrytëzimin më cilësor (kualitativ) të njerëzve, të mjeteve e të sendeve të punës, paraqesin 

metodat  praktike për realizimin cilësor të detyrave të racionalizimit.  

 

Metodat praktike të racionalizimit të punës janë; 

 

 - ndarja e punës, 

 - specializimi, 

 - kooperimi, 

 - tipizimi, dhe 

 - standardizimi. 

 

14.3.3.1. Ndarja e punës 

 

 Kjo është metoda kryesore dhe themelore e racionalizimit, në bazë të zbatimit të së cilës 

mundësohet zbatimi edhe i metodave të tjera në ndërmarrje industriale. 

Në përdorim dallohen:  

 

 - ndarja shoqërore e punës, dhe 

 - ndarja  individuale ose teknike e punës. 

 

Ndarja e punës në ndërmarrjet industriale mund të bëhet: 

 

 - sipas vëllimit të punëve, 

 - sipas kohës për kryerjen e operacioneve punuese ose të punëve, 

 - sipas njerëzve (kualifikimit të punëtorëve), 

 - sipas hapësirës prodhuese, dhe  

 - sipas rëndësisë dhe ngutësisë së punës. 

 

14.3.3.2. Specializimi 

 

Me zhvillimin e ndarjes shoqërore ose teknike të punës arrihet specializimi Sipas kësaj që u tha 

lidhur me ndarjen e zhvilluar të punës dhe me ndikimin e saj në specializimet e ndryshme, 

dallojmë 

 

 - specializimin e njerëzve, 

 - specializimin e mjeteve të punës, 

 - specializimin e sendeve të punës, 

 - specializimin e organizatave prodhuese dhe joprodhuese, etj. 

 



M o n o t o n i a  e  z h v i l l i m i t  t ë  o p e r a c i o n e v e  s p e c i a l e të punës është e meta 

kryesore e specializimit të punës, të njerëzve, të mjeteve të punës e të organizatave prodhuese, 

kurse përparësitë janë të shumta, prej të cilave do të cekim më të rëndësishmet: 

 

 - shtimi i prodhimtarisë së punës, 

 - përgatitja më e lehtë e kuadrove për zhvillimin e operacioneve të    thjeshta të punës, 

 - shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve prodhuese, 

 - kursimi më i mirë i sendeve të punës, 

 - kontrolli  i automatizuar i operacioneve prodhuese, kontrolluese  

               dhe drejtuese me proceset teknologjike, 

 - zbatimi më i lehtë i automatizimit e i robotizimit, 

 - përmirësimi i cilësisë së efekteve prodhuese, 

 - zgjerimi i eksperiencës dhe shtimi e shprehisë së punës, 

 - kursimi i energjisë (njerëzore dhe ngasëse), i hapësirës dhe i kohës    së punës 

(operacionet prodhuese zhvillohen brenda hapësirës më të    vogël prodhues, me shpejtësi më të 

madhe të punës dhe me  

               transferim të brendshëm të sendeve të punës,  te teknologjia 

               transfero, pa   ndërprerjet e transportit të brendshëm).    

 

14.3.3.3. Kooperimi 

 

Kjo metodë praktike e racionalizimit ndihmon ndërlidhjen harmonike të punëve të ndara 

plotësisht ose pjesërisht, me qëllim që të arrihet rezultati i dëshiruar afarist në prodhimtari. 

 

Kooperimi paraqet formën më të vjetër të bashkëpunimit ndërnjerëzor. Dallohen dy forma 

kryesore të zhvillimit të kooperimit: 

 - forma e kooperimit individual, dhe  

 - forma e kooperimit grupor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15.0.0.0. INVESTIMET NË PRODHIMTARI 

 

15.1.0.0. NJOHURITË E PËRGJITHSHME  

 

Investimet për qëllime prodhuese mund të bëhen nga këto arsye themelore: 

 

 - ngritja e objekteve ose stabilimenteve të reja, ose ndërtimi i  

               objekteve plotësisht të reja, 

 - mirëmbajtja e mjeteve ekzekutuese të punës, 

   zëvendësimi i objekteve dhe i mjeteve të tjera të punës që janë    - vjetruara 

(fizikisht dhe ekonomikisht), 

 - shtimi, rikonstruktimi dhe përshtatja e mjeteve themelore  

                ekzistuese, 

 - rritja e shfrytëzimit të kapaciteteve, shtimi i prodhimtarisë me 

               mjetet ekzistuese të punës, por më mirë të organizuara, përkatësisht    riorganizimi i 

vendeve të punës, 

 - shtimi i vëllimit të prodhimtarisë me ndërrimin e sasisë ose të  

               cilësisë së sendeve të punës, 

 - zgjerimi i hulumtimeve të afarizmit teknik e ekonomik (prodhues) 

               dhe të afarizmit ekonomik e komercial (qarkullues) të 

               prodhimtarisë, 

 - sigurimi i licencave, etj. 

 

15.2.0.0. LLOJET E INVESTIMEVE  NË PRODHIMTARI 

Investimet mund të klasifikohen sipas kritereve të ndryshme, në mesin e të cilëve dallohen: 

 - investimet sipas përkushtimit themelor, 

 - investimet sipas strukturës teknike, 

 - investimet sipas veçorive ekonomike, 

 - investimet sipas funksionit në proceset riprodhuese, dhe 

 - investimet sipas burimeve të mjeteve financiare. 

Sipas përkushtimit themelor investimet ndahen në: 



 - investimet ekonomizuese, për shembull: për ndërtime kapitale, siç    janë ngritja e 

objekteve ndërtimore për qëllime ekonomizuese,       prodhimtaria e pajimeve të rënda 

(makinat operative, mjetet       transportuese etj.),  pastaj patentat, licencat, etj. 

 - investimet joekonomizuese, për shembull për standardin shoqëror 

             , siç anë shëndetësia, mbrojtja sociale, ushqimi shoqëror, banesat  

               objektet sportive, objektet e kulturës, objektet e arsimit dhe të 

               edukimit parashkollor dhe shkollor, etj. 

 

Sipas strukturës teknike dallohen investimet në: 

 - objektet ndërtimore, 

 - mjetet e punës, pajimet (makinat, veglat, aparatet, instalimet), 

 - montimin (instalimin) e mjeteve të punës (makinave, 

               stabilimenteve dhe pajimeve të tjera), 

 - përgatitja e kuadrove të reja sipas kërkesave të vendeve të reja të    punës, të fituara në 

bazë të riorganizimit të vendeve të punës ose në    bazë të hapjes së vendeve të reja të punës, 

me investime për 

               zgjerimin ose zëvendësimin e mjeteve prodhuese ekzistuese. 

 - puna shkencore e hulumtuese, puna laboratorike etj., 

 - blerja dhe dëmshpërblimi, për shembull: për licenca, patenta, risi 

               dhe të drejta të tjera të autorit, etj. 

Sipas veçorive ekonomike investimet mund të jenë: 

 - bruto investime, dhe  

 - neto investime. 

Sipas funksioneve në procesin e riprodhimtarisë investimet mund të jenë: 

 

- investimet për riprodhimtarinë e thjeshtë, siç është për 

  shembull: mirëmbajtja e prodhimtarisë së organizatës  

   prodhuese (ose e njësive të saja organizative) në nivel të 

   pandryshuar vetëm me zëvendësimin e pajimeve të   

  vjetruara fizikisht ose ekonomikisht, 

- investimet për riprodhimtarinë e zgjeruar, siç është për 

  shembull:zgjerimi i bazës materiale të prodhimtarisë ose të njësive  

   të saja organizative (sektorëve, reparteve, klasave punuese, 

   punëtorive, etj.),  me hapjen e vendeve të reja të punës ose në 

   ndërtimin e pajimin e    objekteve të reja prodhuese, 

 

Sipas llojeve të burimeve të financimit dallojmë: 

 

- investimet me mjetet vetanake të organizatës prodhuese, të cilat  

  formohen me ndarjen e shumave të caktuara nga të ardhurat e tëra, 

 - investimet nga huazimet shumëvjeçare, nga mjetet e kredive 

               afatgjate, 

- investimet nga mjetet e amortizimit, të cilat bëhen në formë 

  shpenzimi për zëvendësimin e mjeteve të vjetruara të punës  

  (fizikisht ose ekonomikisht të papërshtatshme për eksploatim të  



   mëtejmë). 

 

15.3.0.0. PROGRAMI INVESTIV 

 

Për t’iu shmangur këtij rreziku për çdo investim më parë duhet përpiluar programin investiv, për 

të cilin me kohë duhet hulumtuar: 

  

- a janë të siguruara burimet e paralëndëve ose të materialit tjetër të    nevojshëm 

për prodhimtarinë e paraparë, sipas planit dhe programit    prodhues, 

 - sa është i gatshëm tregu të pranojë sasinë e paraparë të  

               prodhimtarisë    me çmimet e arsyeshme ekonomike, të kushtimit  

               dhe të shitjes, 

 - a ekzistojnë mundësitë që të gjenden kuadrot e nevojshme me       shpërblim të 

arsyeshëm për punë, 

 - çfarë janë rrugët e komunikacionit për sjelljen e paralëndëve dhe    dërgimin e 

prodhimeve të gatshme, çmimi i transportit, 

 - a është i siguruar rentabiliteti i paraparë për mjetet e angazhuara         

               koha e prodhimtarisë rentabile, etj. 

15.4.0.0.  ELABORATI INVESTIV 

Programi investiv së bashku me projektet e duhura paraqet elaboratin investiv. Në të elaborohen 

të gjitha arsyet shoqërore e ekonomike për ndërmarrjen e investimit të ri, si dhe paraqiten 

mundësitë themelore teknike e teknologjike dhe kadrovike për realizimin të programit të 

parashtruar investiv. 

 

Shënimet kryesore të cilat duhet t’i përmbajë elaborati investiv janë: 

 

 - rezultatet e punëve të ndërmarra hulumtuese, 

 - analiza e burimeve të sendeve të punës (paralëndëve ose të 

                materialit tjetër prodhues), 

 - analiza e tregut dhe mundësitë e plasmanit të prodhimeve, sipas  

                planit    dhe programit të parashtruar prodhues, 

 - analiza e burimeve energjetike të energjisë ngasëse dhe të llojeve të    tjera, 

 - zgjedhja e llojit të prodhimtarisë dhe të transportit të brendshëm e  

               të jashtëm me llojet e mjeteve transportuese (sistemet  

               transportuese), 

 - analiza e burimeve të kuadrove dhe e mundësive për sigurimin e  

               tyre, 

 - analiza e proceseve prodhuese dhe e proceseve teknologjike e  

               lidhur me këto, parashikimi i shkallës së mekanizimit të 

               prodhimtarisë, sistemi i prodhimtarisë dhe automatizimi i tij, 

 - kushtet e përgjithshme natyrore, shoqërore e ekonomike për       realizimin e 

programit të parashtruar, zgjedhja e lokacionit, 

              (caktimi i lokacionit të gjerë dhe të ngushtë të ndërmarrjes), 

 - analiza e kyçjes së objektit të ri investiv në degën ekonomike të 

               cilës i    përket dhe në ekonomizimin e vendit (ose të botës) në 



               përgjithësi, 

 - kalkulimi i mjeteve të nevojshme themelore dhe qarkulluese, 

 - kalkulimi i amortizimit, 

 - burimet e financimit me tregues të ekonomizimit dhe të  

               rentabilitetit të investimeve, 

 - struktura e çmimit të kushtimit dhe e çmimit të shitjes së       prodhimtarisë, 

 - zgjidhjen ideore të vendosjes së objektit në lokacionin e gjerë dhe 

               të ngushtë, 

 - zgjidhja ideore e procesit teknologjik, 

 - lista e objekteve më të rëndësishme dhe më të mëdha ndërtimore  

               me zgjidhjet ideore të tyre (projektet ideore), 

 - lista e pajimeve më të rëndësishme nga aspekti i shpenzimeve       investuese, 

 - plani orientues i realizimit, me dinamikën e fillimit dhe të      përfundimit të 

punimeve.  

Projektet investuese janë: 

 

- projekti ideor, ose projekti kryesor i përgjithshëm , ose projekti 

  gjeneral, 

 - projekti kryesor realizues, ose thjesht projekti kryesor, dhe 

 - projekti ndërtues, ose projekti ekzekutues. 

 

15.4.1.0. PROJEKTI IDEOR 

 

Projekti ideor ose projekti gjeneral përmban të gjitha parashtrimet e programit investues. Në këtë 

projekt jepen zgjidhjet harmonike të pjesës ndërtimore dhe të pjesës teknologjike të objektit 

investues e të pjesëve të tij. Për këtë arsye, projekti ideor duhet të përmbajë: 

 

- vizatimet teknike të objekteve ndërtimore, 

 - prerjet e nevojshme të objekteve, 

 - përshkrimet teknike të të gjitha stabilimenteve dhe të mjeteve të  

               tjera të punës e të pjesëve të tyre, 

 - skemat e proceseve prodhuese e të proceseve teknologjike, me       përshkrimet e 

hollësishme të vijimeve të tyre, 

 - kalkulimet e nevojshme (për shembull: numri i punëtorëve të       nevojshme 

sipas kualifikimeve të tyre, sasia e energjisë së  

               nevojshme  për ngasje me rrjetin e nevojshëm të përçuesve, 

               energjia e nevojshme për nxehje dhe klimatizim me mënyrën e 

              shpërndarjes së saj,  

             - sistemi i transportit me mjetet transportuese,   

 - mbrojtja e ambientit me mënyrat e zgjidhjeve,  

 - rregullimi i mjedisit të punës me zgjidhjet ideore të objekteve të    parapara për 

standardin jetësor, etj. 

  

15.4.2.0. PROJEKTI KRYESOR REALIZUES 

 



Projekti kryesor realizues përmban shënimet e nevojshme për realizimin e objekteve, 

përkatësisht të zgjidhjeve të dhëna ideore të projektit ideor. Kështu projekti kryesor përmban: 

 

 - shënimet mbi aftësinë bartëse të tokës, ku duhet të ngrihet objekti    investues, 

 - llogaritjen statistikore të objekteve, 

 - kalkulimet e punëve ndërtimore dhe zejtare, 

 - analizën e çmimeve për çdo lloj të punëve, 

 - skemën organizative të punishtes, 

 - paraqitjen dhe kalkulimin e të gjitha instalimeve, etj. 

 

Në bazë të këtyre shënimeve të hollësishme nga projekti kryesor llogaritet vlera kalkulative e 

hollësishme e objektit investues. 

 

15..4.3.0. PROJEKTI NDËRTUES 

Projekti ndërtues paraqet projektin e ekzekutimit të punimeve lidhur me aftësinë e objektit në 

tërësi për eksploatim. Zgjedhjet nga ky projekt mbështeten në shënimet teknike e teknologjike të 

projektit kryesor. 

Të gjitha projektet e hartuara, sipas dispozitave ligjore u nënshtrohen rivendimeve të organeve 

kompetente e në pikëpamje të ekonomizimit funksionalitetit, konceptit të dhënë teknik e 

teknologjik, rregullshmërisë së vizatimeve, llogarisë statike, montimit të instalimeve e të 

ngjashme, në alternativa të ndryshme, prej të cilave duhet të zgjedhet alternativa më optimale, 

nga aspekti i arsyeshmërisë shoqërore e ekonomike të investimit. 

 

15.5.0.0  ZGJEDHJA E LOKACIONIT TË OBJEKTIT 

Nga natyra e prodhimtarisë varet edhe pozita e gjerë ose e ngushtë e objektit prodhues. Në këtë 

pikëpamje dallojmë: 

 

- ndërmarrjet të cilat janë të lidhura për bazën (burimet) e  

                paralëndëve (minierat, rafineritë, shkritoret, etj.), 

 - ndërmarrjet të cilat përdorin paralëndën për prodhimin e energjive    

(termoelektranat, gazifikimet, industria kimike, etj.), 

 - ndërmarrjet të cilave u nevojitet tregu i afërt (për shkak të mallit i 

               cili shpejt mund të prishet), 

 - ndërmarrjet të cilave u nevojitet fuqia e madhe e punëtorëve (me    kualifikime të 

ndryshme shkollore dhe profesionale), 

 - ndërmarrjet të cilat janë të organizuara kah burimet e energjisë       elektrike, etj. 

 

Për investimet e reja, zgjedhja e lokacionit ka karakter shoqëror dhe ekonomik. 

 

Karakteri ekonomik i lokacionit.  Karakteri ekonomik i zgjedhjes së lokacionit shprehet 

nëpërmes: 

 - shpenzimeve për ngritjen e objektit, 

 - shpenzimeve për sigurimin e kushteve të prodhimtarisë (shoqërore:    kultura 

teknike e popullatës, objektet e banimit, të shëndetësisë, të    kulturës, etj.; natyrore: nxehja dhe 



klimatizimi, konfiguracioni i    terrenit, etj.; teknike: aftësia e rrugëve transportuese, e 

organizatave    prodhuese të kooperimit të nevojshëm industrial, etj.), 

 - madhësia e mjeteve të angazhuara, 

 - kushtet paraprake për zhvillimin e organizatës prodhuese në të       ardhmen 

(hapësira e nevojshme, burimet e energjisë, rrugët       transportuese, etj. 

 

15.6.0.0. ZGJEDHJA E PROGRAMIT PRODHUES 

Në bazë të programit prodhues bëhet: 

 

 - zgjedhja e procesit teknologjik,  

 - caktimi i kapaciteteve të mjeteve prodhuese (makinave,  

               Stabilimentet, etj.), 

 - kalkulimi i llojeve dhe i masave të nevojshme të punës, 

 - llogaritja e sasisë së energjisë së nevojshme të të gjitha llojeve       (elektrike, 

avulli, uji, gazi, etj.), 

 - llogaritja e të hyrave dhe të dalurave të përgjithshme, 

 - kalkulimi i shkallës së rentabilësisë së investimeve, dhe të  

              efikasitetit    të tyre në përgjithësi, etj. 

 

Ndër faktorët më stabilë me ndikim të madh në hartimin e programit optimal prodhues hyjnë: 

 - tregu i prodhimtarisë, 

 - baza e sendeve të punës (paralëndëve dhe e materialit tjetër      prodhues), 

 - niveli i organizimit shoqëror të riprodhimtarisë shoqërore, 

 - kapacitetet e mjeteve ekzistuese të prodhimtarisë. 

 

15.6.1.0. TREGU I PRODHIMTARISË Tregu paraqet faktorin themelor për formimin e 

programit prodhues në kushtet e afarizmit sipas ligjshmërive të tregut. Prej kushteve të cilat 

burojnë nga ekonomizimi sipas tregut varet: 

 - plani dhe programi i prodhimtarisë,  

 - lloji dhe cilësia e prodhimeve, 

 - çmimi i prodhimeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.0.0.0 FURNIZIMI I PRODHIMTARISË 

 

16.1.0.0. NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

16.2.0.0. ORGANIZIMI I FURNIZIMIT 

 

Në sistemin prodhues ky nënsistem paraqitet me emërtime të ndryshme si për shembull: sektor, 

klasë, shërbim, etj. Organizimi i brendshëm i tij mund të bëhet: 

 - sipas radhitjes së funksioneve të furnizimit, përkatësisht sipas punëve    të furnizimit, 

 - sipas lëndëve ose grupeve të lëndëve për furnizim, 

 - sipas kombinimeve të ndryshme të punëve të mëparshme furnizuese. 

Në figurën 98 është dhënë skema organizative e nënsistemit të furnizimit të një organizate 

prodhuese industriale. 
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     Fig. 98. 

 

Në figurën 99 është paraqitur sistemi funksional i furnizimit të ndarë në tri nënsisteme furnizuese 

(hulumtimi i tregut, furnizimi i specializuar, evidentimi dhe kontrolli i furnizimit). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99. 

 

Nëse organizimi i shërbimit të furnizimit bëhet sipas grupeve të lëndëve atëherë këto grupe 

lëndësh duhet të ndahen në nëngrupe, si për shembull: 

 - mjetet e punës: veglat, aparatet, inventari i imët, makinat, pjesët    rezervë etj., 

 - sendet e punës: materiali kryesor, materiali ndihmës dhe materiali    tjetër i 

nevojshëm për prodhimtari, 

 - karburantet: të ngurta, të lëngëta dhe të gazta, benzinë, mazut, diesel-   karburant, 

thëngjilli, etj., 

 - energjia: energjia elektrike, uji, avulli, gazi, etj., 

 

 - pajisjet: mjetet shtrënguese, rregulluese të proceseve prodhuese,    mjetet për mbrojtje 

personale individuale dhe kolektive në     punë, pajisjet për mbrojtjen ekologjike, etj., 

 - shërbimet e huaja.  

 

Në figurën 100 është paraqitur skema organizative e sistemit të kombinuar të furnizimit. 
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               Fig. 100. 

 

 

 

 

 

 

16.3.0.0. FURNIZIMI NË PROCESIN E RIPRODHIMTARISË 

Të gjitha punët e shërbimit të furnizimit sipas rrjedhjes teknologjike të tyre mund të klasifikohen 

në grupe vijuese: 

 - përgatitja e furnizimit, 

 - ekzekutimi i furnizimit, 

 - punët përfundimtare të furnizimit, 

 - punët deponuese. 

 

16.3.1.0. PËRGATITJA E FURNIZIMIT 

Në punët e përgatitjes së furnizimit hyjnë: 

 - politika e furnizimit, 

 - hulumtimi i tregut për furnizim, 

 - planifikimi i furnizimit, 

 - përcaktimi i sasive dhe i cilësive të materialit për furnizim, 

 - zgjedhja e siguruesve (furnizuesve). 
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Politika e furnizimit.  Kjo politikë është pjesë përbërëse e politikës së përgjithshme afariste të 

ndërmarrjes. Në hartimin e kësaj politike marrin pjesë organet punëdrejtuese të organizatës. 

Punët të cilat përfshihen me politikën furnizuese të ndërmarrjes mund të ndahen në këto grupe 

themelore: 

 - caktimi i caqeve dhe i detyrave të furnizimit, ku hyjnë sigurimi i    kontinuitetit të 

furnizimit me sendet e punës, sigurimi i sasive       optimale të grumbullimit 

(rezervave) të sendeve të punës sipas cilësisë    më të mirë të tyre, organizimi efikas dhe 

ekonomik i afarizmit       furnizues, etj., 

 - përcaktimi i masave dhe i mjeteve të nevojshme për zbatimin e       politikës së 

caktuar furnizuese, si dhe sigurimi i kuadrove të profileve    profesionale të nevojshme, 

 - përcjellja, kontrolli dhe analiza e rezultateve të arritura në tërë       procesin e 

prodhimtarisë. 

Në përpilimin e politikës furnizuese në organizatat prodhuese materiale ndikojnë shumë faktorë. 

Këta mund të klasifikohen në dy grupe kryesore: 

 - faktorët e brendshëm, të cilët janë të natyrës interne dhe varen nga    niveli i 

organizimit shkencor i ndërmarrjes (madhësia dhe mekanizmi i    depos, aftësia financiare e 

organizatës, lloji i transportit të brendshëm    

 dhe të jashtëm, aftësia profesionale e kuadrit të angazhuar për       furnizim dhe 

deponim, etj.), 

 - faktorët e jashtëm janë të natyrës eksterne, përkatësisht ndikojnë nga    jashtë në 

politikën afariste e furnizuese të ndërmarrjes dhe në të pak    ose fare nuk mund të ndikojë 

organizata prodhuese (oferta dhe       kërkesa në treg, mundësia e sigurimit nga tregu i 

jashtëm, lokacioni i    ndërmarrjes, politika afariste e vendit, orientimi i politikës së jashtme    

të vendit, etj.). 

 

Hulumtimi i tregut për furnizim  

16.4.0.0. PLANIFIKIMI I FURNIZIMIT 

Sigurimi i materialit dhe furnizimi me material të të gjitha llojeve dhe me sasi të duhur në vendin 

e kërkuar dhe me kohë paraqet detyrë të rëndësishme për sistemin e furnizimit. Të gjitha detyrat 

rreth furnizimit me sendet e punës mund të bëhet në mënyrë cilësore vetëm nëse planifikohen me 

kohë, përkatësisht nëse bëhet hartimi i bilancit të materialit për tërë vitin ose periudhën afariste. 

Plani i furnizimit, përkatësisht bilanci i materialit duhet të përmbajë: 

 - rrjedhën e sendeve të punës në depo sipas ritmit të shpenzimit, 

 - sasitë optimale të furnizimit parcial, 

 - dinamikën e nevojshme të furnizimit, 

 - hartën e afateve të radhitura sipas prioritetit furnizues, 

 - sasitë optimale të sendeve të punës në grumbullim (rezervë). 

Veprimet e nxjerrjes së planit të furnizimit ndahen në tri faza: 

 - përgatitja e hartimit të planit të furnizimit, ose faza e parë, 

 - përpilimi dhe formimi i planit të furnizimit, ose faza e dytë, 

 - lejimi i planit të furnizimit, ose faza e tretë. 



Në f a z ë n  e  p a r ë  hulumtohet tregu furnizues dhe furnizuesit, analizohen kontratat 

ekzistuese, shpenzimet dhe burimet financiare, mblidhen informatat e nevojshme për sjelljen e 

materialit në eksploatimin e prodhimeve, etj. 

Në f a z ë n  e  d y t ë  në njësitë e ndryshme organizative të prodhimtarisë hartohen planet 

individuale, analizohen ato dhe sinkronizohen në mes veti. 

Në  f a z ë n  e t r e t ë  u propozohen planet e përkufizuara (definuara) të organeve 

punëdrejtuese, ku pas shqyrtimeve dhe harmonizimeve të nevojshme edhe aprovohen. 

 

Në figurën 101 është dhënë skema organizative e hulumtimit të tregut të shitjes dhe të furnizimit 

në kuadër të sektorit komercial (për ndërmarrjet e vogla), kurse në figurën 102 është paraqitur 

skema organizative e hulumtimit të tregut të shitjes dhe të furnizimit ndaras (për ndërmarrjet e 

mëdha). 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 101. 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig. 102. 

 

 

Punët themelore hulumtuese të tregut të furnizimit janë: 

 - caktimi i ofertës në treg, 

 - përcjellja e çmimeve (për mjetet dhe sendet e punës) në treg, 

 - mbledhja e shënimeve për siguruesit (prodhuesit) e sendeve dhe të    mjeteve të 

kërkuara. 

 

 

16.5.0.0. EKZEKUTIMI I FURNIZIMIT.  

Ky është strukturë organizative,  nënsistem i sistemit të furnizimit  që merret me çështjet e 

realizimit normativ të furnizimit. Punët kryesore që duhet kryer në kuadër të ekzekutimit të 

furnizimit janë: 

- hartimi, përkatësisht përpilimi i kontratës shitblerëse të organizatave    të interesuara 

për shitjen, përkatësisht për blerjen e mallit të caktuar, 

 - dorëzimpranimi i mallit. 

Sektori komercial Hulumtimi i tregut 

Sigurimi Shitja 

Sigurimi material Shitja e prodhimeve dhe e shërbimeve prodhuese 

Hulumtimi i tregut të sigurimit Hulumtimi i tregut të shitjes 



K o n t r a t a  s h i t b l e r ë s e  mund të lidhet në më shumë mënyra, prej të cilave më së 

shpeshti përdoren: 

 - mënyra gojore, kur palët janë të pranishme dhe malli mund të merret    menjëherë, 

 - mënyra telefonike, kur palët janë në marrëdhënie afariste       tradicionalisht të 

mira, kështu që më vonë marrëveshjen telefonike e    hartojnë me shkrim, 

 - mënyra me telegram ose teleprinter, ku kontrata lidhet në formë të    ngjashme me 

mënyrën telefonike, pra ndërmjet partnerëve       tradicionalë, 

 - mënyra me shkrim, e cila përdoret më së shpeshti ndërmjet të gjithë    partnerëve 

afaristë. 

Mënyra e  k o n t r a k t i m i t  m e  s h k r i m  mund të bëhet në disa mënyra, përkatësisht forma 

kontraktuese: 

 - kontrata, 

 - porosia, 

 - përfunduesja e furnizimit. 

 

Përfunduesja e furnizimit. 

Këtu posaçërisht dallohen dy mënyra më të shpeshta: 

 - mënyra sasiore (kuantitative) dhe  

 - mënyra cilësore (kualitative). 

S i p ë r m a r r j a  c i l ë s o r e  e  m a l l i t  zbatohet në mënyra të ndryshme, siç janë: 

 - mënyra krahasuese me mostrën, 

 - mënyra eksperimentale (nëpërmes të shqisave të ekspertit), 

 - mënyra e hulumtimit fizikal (rezistenca dhe qëndrueshmëria e       materialeve, 

cilësia e punimit, për shembull: të pjesëve rezervë, etj.), 

 - mënyra e hulumtimit kimik (përbërja e materialit, mënyra e mbrojtjes    teknike, etj.).  

 

Reklamimi. Kundërshtimi i tillë (komercial) mund të zbatohet në më shumë mënyra. Rëndom 

përdoret mënyra e kompromisit ndërmjet blerësit dhe shitësit,  

 

 

ku shitësi obligohet të kompensojë të metat e vërejtura në mall, përkatësisht në dërgesën e mallit. 

Mënyra e tillë e zgjidhjes së kontestit është e mirë veçanërisht te partnerët afaristë tradicionalë. 

Në rastet e tjera meriton kujdesin e madh të blerësit. 

 

16.6.0.0. PUNËT PËRFUNDIMTARE TË FURNIZIMIT 

 

Në bazë të kësaj që u tha, punët përfundimtare të furnizimit mund t’i ndajmë në tri grupe 

kryesore vijuese: 



 - punët kontrolluese, 

 - punët evidencuese, 

 - punët analizuese të furnizimit. 

 

Punët  kontrolluese të furnizimit 

Punët kryesore kontrolluese janë: 

 - verifikimi (krahasimi) i shënimeve nga fatura me shënimet nga       porosia për 

sasinë, llojin, cilësinë, çmimin, kushtet e pagimit (afatet e    pagimit, mënyrën e pagimit), etj., 

 - përputhjen e mallit të pranuar dhe e raportit të komisionit me       shënimet nga 

porosia dhe fatura, përkatësisht në çfarë mase përputhet    malli i pranuar dhe raporti i 

komisionit për pranim me shënimet nga    porosia dhe fatura. 

Punët evidencuese të sistemit të furnizimit mund të ndahen në këto grupe kryesore: 

 - evidencimi i siguruesve (prodhuesve), 

 - evidencimi i çmimeve, 

 - evidencimi i reklamimeve dhe  

 - evidencimi i faturave. 

Në reklamim shënohen: 

 - siguruesi (prodhuesi), 

 - përmbajtja e reklamacionit, 

 - procesi i komisionit, 

 - zgjidhja e reklamacionit. 

Punët analizuese të furnizimit. 

Treguesit të cilët më së shpeshti shërbejnë për këtë qëllim janë: 

   E
Ç

Çf

fa

fp

 , 

ku janë: 

  

Ef  - efikasiteti i furnizimit, 

 Çfa - çmimi më i lartë i arritur i furnizimit, 

 Çfp - çmimi i planifikuar i furnizimit.   

Nëse për tregues dëshirohet të përdoret rabati, atëherë relacioni i tillë do të ketë formën vijuese: 

   R
R

V

a

f

 100 [%], 

ku janë: 

  

R  - pjesëmarrja e rabatit, 

 Ra - rabati i arritur, 

 Vf - vlera e tërë e furnizimit. 

 



16.7.0.0. DEPONIMI PRODHIMTARISË 

Në veprimet deponuese hyjnë të gjitha punët që kryen shërbimi i deponimit, prej çastit kur 

pranohet malli në ndërmarrje e deri te vendosja e rregullt dhe dhënia për përdorim. Kështu që 

punët kryesore deponuese mund të klasifikohen në: 

 - punët e deponimit dhe  

 - afarizmi deponues. 

 

16.7.1.0. PUNËT E DEPONIMIT 

Në punët e deponimit hyjnë punët e pranimit dhe të ruajtjes së mallit të siguruar, pastaj punët e 

përgatitjes së mallit për përdorim dhe punët e evidencimit. Sipas kësaj që u tha, punët e 

deponimit mund t’i ndajmë në: 

 

 - pranim të mallit, 

 - vendosje dhe ruajtje të mallit, 

 - manipulim me mall, 

 - dhënie të mallit, dhe  

 - inventarizim i mallit. 

Pranimi i mallit.  Sendet e punës dhe mjetet e punës (për shembull: pjesët rezervë) në 

ndërmarrjen industriale mund të vijnë në mënyra të ndryshme: 

 - me dërgesën e siguruesit, e në bazë të fletëdërgesës ose të       fletëngarkesës, 

 - me dorëzimin e mallit (kur është prodhuar në ndërmarrje), e me anë të    

fletëdorëzimit, 

 - me kthimin e materialit nga përpunimi, e me anë të fletëkthimit,  

 - me kthimin e materialit të pashpenzuar me anë të fletëkthimit të    tepricës, 

 - me pranim-dorëzimin e mallit (mjeteve ose sendeve të punës) prej një    njësie 

organizative të prodhimtarisë në njësinë tjetër (për shembull:    punëtoritë mes veti), e në 

bazë të fletëpranim-dorëzimit ndërmjet    punëtorive, dhe 

 - me kalimin e mallit prej një depoje në depon tjetër, e me      fletëndërdeponimin. 

D e t y r a  e  d e p o i s t i t është që pas pranimit të mallit të lëshojë fletëpranuesen për cilësinë 

dhe sasinë e mallit të pranuar (kuptohet se pranon vetëm mallin që i përgjigjet sasisë dhe cilësisë 

së kontraktuar), ku shënon se ka pranuar mallin. Prej çastit të pranimit të mallit tërë 

përgjegjësinë për deponimin, ruajtjen dhe sasinë e mallit e merr depoisti. 

Vendosja dhe ruajtja e mallit. Për vendosjen dhe ruajtjen e mallit sot për doren  metodat të 

ndryshme klasifikimi: 

 - sipas dimensioneve gabarite, 

 - sipas peshës, 

 - sipas gjendjes agregate, 

 - sipas përbërjes kimike (klasifikimi sipas shkallës së rrezikut nga    shpërthimi ose 

përhapja me pasoja të ndryshme për ekologjinë dhe    njeriun), 

 - sipas qëndrueshmërisë ndaj  korrozionit  ose ndikimeve  të ndryshme    atmosferike, 

etj. 

 

Të gjitha këto mënyra të klasifikimit mbështeten në dy parime kryesore deponuese: 



 - çdo send (ose mjet) i punës duhet të ketë vendin e vet të caktuar që më    parë ose çdo 

send të vendoset në vendin e paraparë, 

 - çdo send të vendoset në vendin e lirë ose çdo send të vendoset atje ku    ka vend. 

Me caktimin e vendit të ndarë për vendosjen e çdo sendi ose mjeti të punës, si parim të parë 

kryesorë deponues, mundësohet pranimi dhe dorëzimi më i lehtë dhe më i shpejtë i mallit. Për 

këtë qëllim, mund të planifikohen edhe vendet e deponimit si dhe mjetet e transportimit të mallit. 

Mirëpo kjo mënyrë e deponimit dhe e ruajtjes së mallit është mjaft joracionale, nga aspekti e 

shfrytëzimit të sipërfaqeve ose të hapësirave deponuese e të mjeteve të transportit, si dhe të 

personelit të specializuar të depos ose të depove. 

Parimi i vendosjes së sendeve në vendet e lira mund të zbatohet atëherë, kur malli i pranuar nuk 

qëndron kohë të gjatë në depo dhe kur është i parrezikshëm e i qëndrueshëm ndaj ndikimeve të 

ndryshme të parapara. 

Vendosja dhe ruajtja e mallit meriton kujdes të madh, jo vetëm nga depoisti ose shërbimi i 

deponimit, por edhe nga tërë sistemi i furnizimit. Kjo posaçërishtë ka të bëjë me: 

 - ruajtjen dhe kujdesin për mallin që prishet, 

 - ruajtjen dhe kujdesin që malli të mos digjet, 

 - ruajtjen dhe kujdesin që malli të mos humbëset, etj. 

Manipulimi me mall.  Në depo mund të zhvillohen aktivitete të ndryshme joprodhuese me 

sendet e mjetet e punës, siç janë, për shembull: 

 - pastrimi, 

 - sortimi, 

 - shënimi, 

 - paketimi i mallit, etj. 

Këto veprime mund të bëjnë punëtorët e klasifikimit e të sendeve të punës ose punëtorët e 

shërbimit të deponimit, të cilët duhet të jenë njohës të mirë të sendeve të punës dhe të sistemit të 

shenjëzimit. 

Dhënia e mallit.  Depoisti në çdo çast duhet të dijë se sa mall ka dal nga depoja, por edhe sa mall 

ka mbetur në depo. Për këtë arsye malli prej depos mund të ipet vetëm në bazë të dokumenteve 

të caktuara. Për këtë qëllim rëndom shërbejnë dy dokumente: 

 

- fletëkërkesa e mallit, (fleturdhëresa për depo ose fletënjoftimi i 

  mallit), në bazë të së cilës kërkohet materiali i nevojshëm ose mjetet e  

  nevojshme të punës për njësitë organizative prodhuese të ndërmarrjes  

  (klasat punuese, sektorët punues, punëtoritë, vendet e punës, etj.), 

 - fletëdërgesa e mallit, me të cilën malli jepet për porositësin,       përkatësisht 

kërkuesin jashtë ndërmarrës.  

Në varësi nga tipi i organizmit të vendeve të punës, te dhënia e mallit mund të zbatohen dy 

mënyra kryesore të sistematizuara për fletëdhënsen e mallit: 

 - “h o ll s i s t e m i”, sipas të cilit për nevojat e veta punëtori shkon     vetë ose 

njësia organizative shkon në depo për të sjellë sendet e     nevojshme të punës, dhe 

 - “b r i n g s i s t e m i”, sipas të cilit sendet e punës sillen në vendet e     punës nga 

depoja. 



Sipas natyrës së zhvillimit të punëve, sistemi i parë përdoret në ndërmarrjet industriale, e 

posaçërisht në ato ku procesi prodhues është i organizuar me vendet e mbyllura të punës, kurse 

sistemi i dytë përdoret në proceset prodhuese industriale me vendet e hapura të punës, si dhe në 

ndërmarrjet tregtare (për shembull: furnizimi i shitoreve me mall). 

Evidencimi i mallit.  Në punët kryesore evidencuese të deponimit hyjnë: 

 - përcjellja e evidencës së shënimeve ose datotekës së depos, ku në 

               kartat e hartuara sipas llojit të mallit, përkatësisht sipas specifikave të  

               mallit të deponuar, shënohen: lloji, data e pranimit dhe dorëzimit të 

               mallit, gjendja    e mallit sipas sasisë dhe cilësisë, etj., 

 - përcjellja e kartave të policave-afisheve, ku pranë çdo police vendoset    karta me 

shënimet e caktuara mbi llojin e mallit, 

 - sistematizimi i dokumenteve, ku sipas llojit të mallit ose sipas hyrjes    dhe daljes së 

mallit dokumentet klasifikohen për regjistrim më të lehtë    të tyre, etj. 

Inventarizimi i mallit.  Që të mund të përcillet gjendja reale e mallit në depo  (e sendeve dhe e 

mjeteve të punës) në krahasim me gjendjen në regjistra, duhet të bëhet inventarizimi i mallit 

kohë pas kohe. Në punët kryesore të inventarizimit hyjnë: 

 - punët përgatitore, siç janë për shembull, emërtimi i komisionit për    regjistrim, 

hartimi i formularëve dhe i listave regjistruese, dhënia e    udhëzimeve anëtarëve të 

komisioneve regjistruese, etj., 

 - regjistrimi dhe vlerësimi, ku bëhet caktimi i gjendjes reale të mallit,    sipas sasisë 

dhe nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë bëhet       vlerësimi-caktimi i përafërt i sasisë 

së mallit, 

 - pajtimi i gjendjes reale me gjendjen e evidencës së kontabilitetit, 

 - përcaktimi i tepricave ose i mungesave të mallit. 

Përfundimin e inventarizimit e përcjell komisioni me raport organeve punëdrejtuese të 

ndërmarrjes. Raporti i komisionit duhet të përmbajë, pos të tjerash, tepricat ose mungesat e 

konstatuar si dhe sjelljen e tyre të toleruar ose të patoleruar (a gjenden brenda ose jashtë kufijve 

toleruese të lejuara). 

 

16.7.2.0. AFARIZMI DEPONUES 

Tërë afarizmi deponues zhvillohet në depo. Në afarizmin e depos hyjnë punët e shumta e të 

llojllojshme deponuese. Në varësi nga plani dhe programi prodhues bëhet furnizimi i ndërmarrjes 

me sende dhe mjete të nevojshme të punës, sipas dinamikës së paraparë të arritjes dhe të 

shpenzimit të sendeve e të mjeteve të punës. Sipas procesit prodhues duhet të bëhet organizimi i 

depove. Shikuar nga kjo pikëpamje dallojmë: 

 - depot kryesore (qendrore), të cilat shërbejnë për nevojat e tërë       ndërmarrjes 

dhe prej nga furnizohen njësitë e tjera organizative të    deponimit, 

 - depot ndihmëse (joqendrore) të cilat shërbejnë për nevojat e njësive    organizative 

të prodhimtarisë (klasave punuese, punëtorive,      seksioneve, vendeve të punës, etj.), 

e të cilat mund të jenë edhe të    specializuara. 

Sipas veçorive të mallit depot mund të ndahen në depo: 

 - për sendet e punës (materialin kryesor dhe ndihmës të prodhimtarisë), 



 - për karburante dhe energjitë e nevojshme të punës (gaz i deponuar,    ajër të 

shtypur, benzinë, diesel-karburant, ujë të rezervuar, etj.), 

 - ndërfazor, ku vendosen prodhimet e papërfunduara dhe repromateriali    

(gjysmëprodhimet), 

 - speciale, ku vendosen llojet e posaçme të mallit, për shembull ato    kimike dhe 

helmuese, etj., 

 - për prodhime të gatshme, ku vendosen prodhimet e përgatitura për    shitje. 

Sipas konstruksionit dhe llojit të materialit ndërtimor që përdoret për ndërtim, depot mund të 

jenë: 

 - të mbyllura, brenda ndërtesave ose në ndërtesa të ndara, 

 - të strehuara, si sipërfaqe vetëm të mbuluara me strehë, 

 - të hapura , ku janë të pambuluara e të vendosura në sipërfaqe të lira e    pa organizim 

të mjaftueshëm të mallit të deponuar sipas vendeve të    lira për deponim, 

 - të specializuara, të ndërtuara sipas përkushtimit e në bazë të kërkesave    të caktuara 

për mënyrën e deponimit, ruajtjes së evidencimit të mallit    të deponuar, siç janë për shembull: 

siloset, rezervuarët, qelqoret  

   (depot e  mbuluara me qelq), depot e verës, të materialit hidroskopik,    të materialit 

helmues dhe rrezatues, etj.). 

Për afarizmin e deponimit rëndësi posaçërisht të madhe ka caktimi i lokacionit për depo. Caktimi 

i lokacionit për depo duhet të bëhet në bazë të studimit të mirë të programit prodhues, planit të 

prodhimtarisë dhe të tregut të sendeve e të mjeteve të punës dhe të shitjes së prodhimeve të 

gatshme.  

Kështu që, mund të themi se caktimi i lokacionit të depos ndaj objekteve prodhuese të 

ndërmarrjes ka rëndësi të madhe për rezultatet e gjithmbarshme afariste të ndërmarrjes. Sepse 

nga caktimi racional i pozitës së depos varet, jo vetëm furnizimi i drejtë e i rregullt i njësive 

organizative të prodhimtarisë dhe i vendeve të tyre të punës, por edhe shpenzimet e deponimit 

dhe të transportit të brendshëm e të jashtëm të ndërmarrjes. 

Në çdo depo dallohen hapësira (ose sipërfaqe) të shfrytëzueshme dhe të pashfrytëzueshme. 

Marrëdhënia ndërmjet këtyre madhësive shprehet me koeficientin e shfrytëzimit të depos: 

   K
S

sd

d

d

 ,  

ku janë: 

  

Sd - sipërfaqja e përgjithshme e depos, 

 sd - sipërfaqja e shfrytëzuar e depos, 

 Kd > 1 - koeficienti i shfrytëzimit të depos. 

Në sipërfaqen e shfrytëzuar të depos deponohen sendet dhe mjetet e nevojshme të punës, kurse 

sipërfaqja e pashfrytëzuar, në të vërtetë, është sipërfaqe që shfrytëzohet për qëllime afariste 

deponuese, siç janë: pranimi i mallit, manipulimi me mall dhe dhënia e mallit. Varësisht nga 

përkushtimi në depo vendosen sisteme të ndryshme të deponimit me mjete dhe pajime të 

përkatëse.  

Këto mjete dhe pajime të depove mund të klasifikohen në më shumë grupe, si për shembull: 



 - pajimet për vendosjen dhe ruajtjen e mallit, ku hyjnë dollapet, policat,    tavolinat, 

fuçitë e llojeve të ndryshme, kontejnerët, etj., 

 - mjetet për pranim, manipulimin dhe dhënien e mallit, siç janë       peshojat e 

ndryshme për matjen e peshën së mallit, njësimin e mallit    matjen e dimensioneve të sendeve 

të punës, sortimin e sendeve të    punës dhe të prodhimeve, etj., 

 - pajimet për mirëmbajtjen e mallit, siç janë ftohësit e ndryshëm,   

               nxemësit e ndryshëm, rrezatuesit e ndryshëm, pompat,         

turbokompresorët, spërkatësit e ndryshëm, etj., 

 - pajimet për transportin e brendshëm dhe të jashtëm të mallit, siç janë,    për shembull: 

karrocat e ndryshme, paletat, vagonetat, ngritësit dhe  

            - bartësit e ndryshëm, kontejnerët e specializuar, bartësit vargorë,  

   lokomotivat, tërfukorët, pirunierët, elevatorët, etj. 

Në pajimet e depove bashkëkohore si pajim i rregullt hyn edhe kompjuteri i cili po zënë vend 

gjithnjë më të rëndësishëm, si në evidencimin automatik të sendeve rezervë të punës e të pjesëve 

rezervë të mjeteve të punës, ashtu edhe në organizimin e afarizmit të gjithmbarshëm deponues të 

ndërmarrjeve industriale e të ndërmarrjeve të tjera.  

Në këtë mënyrë efikasiteti i afarizmit të depove po ndihmon drejtpërdrejti afarizmin pozitiv të 

gjithmbarshëm edhe të ndërmarrjes industriale edhe të degës industriale në përgjithësi, të cilës 

degë i takon ndërmarrja (për shembull: zbatimi i sistemit ISO 9000 për mirëmbajtjen efektive të 

kapaciteteve prodhuese e tjera të ndërmarrjes). 

 

 

17.0.0.0. ORGANIZIMI I SHITJES SË PRODHIMTARISË 

 

17.1.0.0 NJOHURI TË PËRGJITHSHME 

Detyrat themelore të shitjes, përkatësisht të realizimit janë: 

 - hulumtimi i tregut të shitjes, 

 - planifikimi i shitjes, 

 - shitja e mallrave dhe e shërbimeve, 

 - propaganda ekonomike, 

 - pranimi dhe dorëzimi i prodhimeve të gatshme, 

 - evidencimi i shitjes, 

 - analiza ekonomike, revizioni dhe kontrolli i shitjes. 

Në figurën 103 është dhënë skema organizative e shitjes. 
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Fig. 103. 

 

 

17.2.0.0. HULUMTIMI I TREGUT TË SHITJES 

17.3.0.0 PLANIFIKIMI I SHITJES SË PRODHIMTARISË 

Të gjitha shitjet klasifikohen në dy lloje: 

 - shitja sipas porosisë dhe  

 - shitja sipas mallit në depo, ose shitja nga depoja. 

Që të mund të paraqiten sa më hollësisht të gjitha detyrat të cilat rrjedhin nga këto dy lloje të 

shitjes, hartohet veçmas: 

  

- plani i shitjes sipas porosisë dhe  

 - plani i shitjes nga depoja. 

 

17.3.1.0. PLANI I SHITJES SIPAS POROSISË 

Plani i shitjes sipas porosisë rëndom përmban elementet që vijojnë: 

 

 - porositësin e prodhimeve, 

 - llojin dhe sasinë e prodhimeve, 

 - madhësinë e serisë, 

 - kohën e lansimit të serisë, 

 - dinamikën e dërgimit të prodhimeve të serisë, 

 - çmimin e kushtimit të prodhimtarisë (e të njëshëm), 

 - çmimin e shitjes së prodhimtarisë (dhe çmimin e njëshëm), 

 - mënyrën e dorëzimit të mallit (dërgim ose par marrje), etj. 

17.3.1.1 Plani i shitjes nga depoja Në diagram barazimi i ofertës me kërkesën janë të paraqitura 

në vendin (pikën A), ku prehen (ndërprehen) vija e ofertës me vijën e kërkesës - fig. 104.). 
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Fig. 104 

 

Ndikim të madh në shitjen sipas kritereve të tregut ka ndryshimi i çmimit të shitjes dhe të 

aftësisë blerëse të shpenzuesve. Çmimi i ulët i shitjes shton kërkesën, kurse me shtimin e çmimit 

të shitjes bie kërkesa. Kjo dukuri përfshihet me të ashtuquajturin  e l a s t i c i t e t  i  k ë r k e s ë 

s. 

18.3.1.2. Zbatimi i shitjes 

 

Shitja zbatohet në dy mënyra kryesore: 

 

 - shitja e drejtpërdrejt ose direkte ( pa ndërmjetësues), dhe  

 - shitja e tërthortë ose indirekte (me ndërmjetësues). 

 

Veprimet kryesore lidhur me shitjen e prodhimeve dhe të shërbimeve janë: 

 

 - zhvillimi i kontakteve për lidhjen e kontratave për shitjen dhe blerjen    ndërmjet 

palëve, 

 - përmbyllja dhe ekzekutimi i kontratës për blerje dhe shitje, 

 - dërgimi i mallit ose kryerja e shërbimit dhe faturimi, 

 - reklamimet e blerësve për shkak të metave të prodhimeve e të       shërbimeve, 

 - parapagimi (inkasimi) i kërkesave nga blerësit, 

 - analizimi i rezultateve të arritura të shitjes, 

 - lajmërimi i strukturave të ndërmarrjes për rezultatet e realizimit të    planit të 

shitjes. 

 

Dokumentacioni i nevojshëm për zbatimin e shitjes është i shumtë dhe i llojllojshëm. Ndër 

dokumentet më të rëndësishme janë: 

 

 - fletëpërcjellja, 

 - fletëdorëzuesja, dhe 

 - lista e ngarkimit. 

Shitja mund të zhvillohet me tri relacione themelore: 

 - prodhuesi - shpenzuesi, 

 - prodhuesi - tregtia me shumicë - shpenzuesi, dhe  



 - prodhuesi - tregtia me shumicë - tregtia me pakicë - shpenzimi. 

Rreziku i shitjes. Rreziku ose “riziku” i shitjes së mallrave mund të jetë i natyrës së ndryshme. 

Rreziqet më të shpeshta të cilat i kërcënohen shitjes janë: 

 - ndërrimi i çmimit të sendeve të nevojshme për zhvillimin e procesit të    

prodhimtarisë (rritja) ose i prodhimeve në treg (zvogëlimi), 

 - ndërrimi i cilësisë së prodhimeve (teket e tregut), ose dëmtimi ose    prishja e 

prodhimeve, 

 - kujdesi i bartjes (humbja ose dëmtimi i prodhimeve gjatë transportit, 

- shitja me kredi për blerës jolikuidë.   

Për mbulimin e këtyre shpenzimeve afariste, ndërmarrjet ndajnë mjete të posaçme në fondin e 

tyre rezervë. 

17.3.1.3. Dokumentacioni i shitjes  

Si u cek më parë dokumentacioni kryesor i nevojshëm për zhvillimin e praktikë të shitjes është i 

shumtë dhe i llojllojshëm. Ndër dokumentet më të rëndësishme të cilat gjinden në përdorim janë: 

  - fletëpërcjellësja, 

  - fletëdorëzuesja,  

  - lista e ngarkimit (fletëngarkuesja), dhe 

  - fatura. 

 

17.4.0.0. PROPAGANDA EKONOMIKE E SHITJES 

Sipas asaj që u tha, propaganda ekonomike duhet të jetë: 

 - sistematike, që do të thotë e planifikuar, e jo stihive, 

 - informatike, përkatësisht njoftuese për prodhimin i cili duhet të shitet, 

 - objektive, përkatësisht e vërtetë, me çka duhet të sigurohet interesi    afatgjatë si i 

prodhuesit, ashtu edhe i shpenzuesve, 

 - efikase, pra e aftë që të zgjojë kërshërinë e shpenzuesve, 

 - ekonomike, që do të thotë se çmimi i njëshëm i kushtimit të       propagandës 

ekonomike të jetë sa më i ulët,- me çmimin e njëjtë të    kushtimit të propagandës të shiten 

sa më shumë prodhime të       reklamuara. 

 

Plani me përkushtim më të gjatë kohor i reklamimit rëndom përmban: 

 - planin e ideve dhe të kreacioneve, ku hyjnë porositë e propagandës    mjetet e 

nevojshme për zhvillimin e propagandës, kuadri i nevojshëm,    etj. 

 - planin financiar të propagandës ekonomike (shpenzimet e reklamimit    dhe burimin 

e mjeteve të nevojshme për mbulimin e tyre), 

 - planin terminal (afatet kur duhet të zbatohet reklamimi, ku duhet të    zhvillohen 

dhe me çfarë mjetesh do të zhvillohen nga ana e kujt). 

Plani afatmesëm dhe afatshkurtër i reklamimit burojnë nga plani afatgjatë i propagandës 

ekonomike.  

Mjetet e propagandës ekonomike. Për qëllimet e reklamimit të prodhimeve janë zhvilluar dhe 

përdoren mjete të shumta e të ndryshme. Për këtë arsye ato duhet të zgjedhen me kujdes, 



përndryshe propaganda ekonomike nuk do të jetë e suksesshme. Ndër mjetet më të shpeshta të 

reklamimit llogariten: 

 - botimet e ndryshme (gazeta, broshura, buletini, adresari, përvjetori,    monografia, 

libri, etj.), 

 - mjetet vizuele të lëvizshme (automjetet e komunikacionit urban dhe    ndërurban, 

veshmbathja e organizatave të ndryshme sportive, etj.) dhe  

 - mjetet vizuale të palëvizshme (reklamat e ndriçuara, muret e       ndryshme, 

rrugët, etj.), 

 - mjetet e argëtimit (filmi, televizioni, diafilmat, radio, lodrat e       ndryshme, 

etj.), 

 - mjetet e drejtpërdrejta, si janë: katalogët, prospektet, modelet e     prodhimeve, 

mostrat e rprodhimeve, etiketat, kalendarët, varësit për    qëllime të ndryshme (për shembull: 

për çelësa), lapsa, etj., 

 - mjetet e përdorimit të gjatë, siç janë për shembull: sipërfaqet e       ndryshme të 

panaireve, të objekteve sportive, të objekteve publike, etj.  

 

17.5.0.0. PRANIMI DHE DORËZIMI I PRODHIMEVE TË GATSHME 

Pranimi dhe dorëzimi i prodhimeve të gatshme, përkatësisht i efektit të procesit të prodhimtarisë 

përfshin: 

 - deponimin e prodhimeve të gatshme, frytit të punës prodhuese, 

 - ambalazhimin dhe paketimin e mallit, 

 - dërgimin dhe bartjen e mallit. 

Detyrat kryesore të njësisë organizative për deponimin e prodhimeve të gatshme janë: 

 - pranimi i prodhimeve, 

 - kujdesi për prodhimet, 

 - dhënia e prodhimeve dhe 

 - inventarizimi i prodhimeve. 

Varësisht nga pikëvështrimi që i bëhet, ekzistojnë shumë lloje ambalazhesh. Kështu kemi: 

 -sipas rëndësisë ekonomike: ambalazh të ndashëm i cili është pjesë e    ndarë nga 

prodhimi (kutia, cisterna, fuçia, pishina, etj.) dhe të       pandashme e cila paraqet pjesën 

përbëre të prodhimit (shishja, kutia e    mbyllur-konserva, etj.), 

 - sipas pronësisë së ndërmarrjes: vetjak dhe ambalazh i huaj, 

 - sipas madhësisë së ambalazhit: i imët dhe i madh, 

 - sipas materialit të prodhuar: prej drurit, metalit, kartonit, qelqit,     plastikës, linit, 

pambukut, etj., 

 - sipas kohëzgjatjes së jetës: i zhdukshëm dhe i pazhdukshëm.  

 

Dërgimi i prodhimeve.  Dërgimi I prodhimeve të gatshme (i mallit) bëhet nga ana e njësisë 

organizative për shitje. Detyrat kryesore të cilat hyjnë në kompetencë të kësaj njësie lidhur me 

dërgimin janë: 

 - përgatitja e mallit për dërgim, 

 - paketimi i mallit, (nëse nuk është bërë më parë), 



 - përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për transportimin e mallit    dhe 

shqyrtimi i përshtatshmërisë së transportuesit, 

 - zgjedhja e transportuesi dhe e mënyrës së transportimit (hekurudhë,    rrugë, ajër, 

ujë), 

 - dorëzimi i mallit transportuesi dhe punët e tjera.  

 Bartja e prodhimeve, 

 

17.6.0.0. EVIDENCIMI I SHITJES 

Për organizimin e mirë të evidencimin e shitjes shërbejnë shumë dokumente të ndryshme, prej të 

cilave më të rëndësishme janë: 

 - kartoteka e planit të ekzekutimit të shitjes, 

 - kartoteka e porosive ose të kontratave të blerësve, 

 - kartoteka e blerësve, 

 - kartoteka e çmimeve të shitjes, 

 - libri i reklamimit të blerësve, 

 - libri i shpenzimeve dhe i rezultateve të shitjes, dhe  

 - libri i realizimit të prodhimeve ose i shërbimeve prodhuese. 

17.7.0.0 .ORGANIZIMI I PUNËVE KOMERCIALE TË PRODHIMTARISË 

 

Skema organizative e afarizmit financiar dhe e afarizmit ekonomik e llogaritar është dhënë në 

figurën 105. 

17.8.0.0. .ORGANIZIMI  AFARIST I NDËRMARRJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Fig. 105. 

 

Zbatimi i tyre në radhë të parë kërkon që të bëhet përgatitja e procesit të prodhimtarisë në bazë të 

përgjigjeve studioze në këto pyetje: 

 AFARIZMI EKONOMIKO-LLOGARITAR DHE FINANCIAR 

          Financat 

          Financimi 

              Arka 

            Devizat 

            Toka (trualli) 

            Sigurimi 

Kontabiliteti afarist 

Llogaria përfundimtare 

           Dërguesit 

         Mushterinjët 

       Konta e bankës 

Tatimet dhe kontributet e 

shoqërisë 

Kontabiliteti i prodhim. 

Kontabiliteti i repartit 

Kalkulimi i materialit 

Kalkulimi i fitimeve 

Kalkulimi i mjetve  

themelore 

          Likuidatura 

Kontabiliteti i shitës 



 - çka po prodhohet (punohet), 

 - çka duhet prodhuar, 

 - si po prodhohet, 

 - kush po prodhon (punon), 

 - ku po prodhon, 

 - me çka po prodhon (punon), 

 - a mund të punohet më thjesht, më shpejt e më mirë, 

 - a mund të prodhohet (punohet) me ndikim më të vogël në shëndetin e    njeriut, 

 - sa janë shpenzimet e mënyrës së tashme të punës, përkatësisht të    organizimit, 

 - a duhet të bëhet riorganizimi i prodhimtarisë (proceseve prodhuese)  

 - sa do të kushtojë riorganizimi? 

17.9.0.0. KONTROLLI I AFARIZMIT TË NDËRMARRJES PRODHUESE 

 

17.10.0.0. ORGANIZIMI I PUNËVE TË PËRGJITHSHME TË SISTEMIT  

                 TË  PRODHIMTARISË 

Punët kryesore të përgjithshme janë: 

 - punët e përgjithshme dhe ndihmëse të zyrave, 

 - punët përgatitore (përmbledhjet e organeve të ndryshme        punëdrejtuese, 

shpalljet e ndryshme, procesverbalet dhe punët  

               e tjera    të ngjashme), 

 - punët juridike dhe çështjet lidhur me përgatitjen dhe zbatimin e    akteve juridike 

(statuti, marrëveshjet, ujditë, kontratat, sistematizimi i    vendeve të punës, përshkrimi i 

vendeve të punës, etj.), 

 - punët lidhur me informimin e punëtorëve dhe të opinionit, 

 - punët ndihmëse të nevojshme për organet ekzekutive të ndërmarrjes    (drejtorin, 

këshillin punëdrejtues, etj.). 

Në figurën 107 është dhënë skema organizative e njësisë organizative për punët e përgjithshme të 

ndërmarrjes. 
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                                                         Fig. 107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


