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Abstrakt 

  

Sistemet e kontabilitetit janë të dizajnuara për të plotësuar nevojat e vendimmarrësve të 

cilët shfrytëzojnë informatat financiare. Këto sisteme mund të jenë shumë të thjeshta apo 

shumë të komplikuara, por vlera reale e një sistemi të kontabilitetit qëndron në informatat 

që ofrojnë ato sisteme. 

Sistemi i informacionit kontabël brenda një ndërmarrje ka dy nënsisteme kryesore, një 

sistem informacioni kontabël dhe një sistem kontabël të menaxhimit të kostos që lidhet 

ngushtë me kontabilitetin e menaxhmentit. 

Procesi i vendimmarrjes  është prezent në të gjitha segmentet e jetës private,publike dhe 

afaristea, prandaj këto terme nuk munden të barazohen. 

Rëndësia e aktivitetit të vendimmarrjes qëndron në gjetjen e mënyrës për përmisimin e 

kualitetit,suksesit dhe efikasitetit të ndërmarrjes. 

Vendimmarrja efektive, bëhet kur vendimmarsi e kupton situatën që  kërkon marrjen e 

vendimit dhe zgjidhjen e problemit. 

Vendim efektiv është ai vendim që optimizon një sërë faktorësh, si profitin, shitjen, 

mirëqenien e punëtorëve ,etj   

Vendimmarrja mundet të jetë e vështir dhe e stresuar (për shkak të disa arsyera     

strukturale,emocionale dhe organizative). 

Vendimarrja sot konsiderohet si njëra ndër përgjegjësitë më të mëdha të punës së 

menaxherëve. 

Vendimi është një zgjedhje me anën e të cilit një person apo grup njerëzish nxjerrin një 

përfundim rreth një situate të caktuar. 

 

 Fjalët kryesore (kyçe):  Procesi i vendimarrjes, përgjgjësitë në vendimarrje, sistemet e 

kontabilitetit, gjetjet etj    
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Abstract 

 

Accounting systems are designed to meet the needs of decision-makers who use financial 

information. These systems can be very simple or very complicated, but the real value of 

an accounting system lies in the information that those systems provide. 

The accounting information system within an enterprise has two main subsystems, an 

accounting information system, and an accounting management cost system that is 

closely related to management accounting. 

The decision-making process is present in all segments of private, public and business 

life, so these terms can not be equated. 

The importance of decision-making activity lies in finding ways to improve the quality, 

success and efficiency of the enterprise. 

Effective decision-making takes place when decision-making understands the situation 

that requires decision-making and problem solving. 

An effective decision is that decision that optimizes a variety of factors, such as profit, 

sales, employee welfare, etc. 

Decision-making can be difficult and stressful (due to some structural, emotional and 

organizational reasons). 

Decision making today is considered one of the greatest responsibilities of managers' 

work. 

The decision is a choice by which a person or group of people draw a conclusion about a 

certain situation. 

  

 

Key words (key): decision making process, decision making, accounting systems, 

findings, etc.  
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Hyrje 

 

  

Pasi që menaxherët janë të ngarkuar me planifikimin në biznes, kontrollin dhe marrjen e 

vendimeve, kontabiliteti i menaxhmentit u siguron menaxherëve informacionet që kanë të 

bëjnë me koston e produkteve të prodhuara, në tërësi për produkte të veçanta dhe në çdo 

segment të njësisë, me planifikimin dhe kontrollin e operacioneve të ndryshme, me 

natyrën, vendin dhe madhësinë e të ardhurave për çdo produkt dhe segment të njësisë, me 

buxhetimin e kapitalit etj. 

 

Biznesi duhet të planifikoj për të qenë i suksesshëm. Do të thotë të mendosh përpara, të 

vendosësh mbi kursin e aksionit me qëllim të arritjes së rezultateve të dëshiruara. 

Një qendër përgjegjësie është një njësi e organizatës e udhëhequr nga menaxheri që është 

përgjegjës për operacionet e dhe performansën e asaj njësie. 

 

Marrjen e vendimeve në kontabilitetin menaxherial krijon informacione të 

shfrytëzueshme për vendimmarrje. Menaxhmenti duhet të merr vendime të ndryshme me 

qëllim të drejtimit të biznesit.  

 

Disa nga vendimet kryesore janë:   Prodho apo blej, prano apo mos prano një porosi  

speciale, puno apo jo në një turnë të re, fikso apo jo çmimin shitës. Vendime mbi 

shpenzimet kapitale, optimizimi i produktit etj. 

 

Qëllimi i kontabilitetit menaxherial është të ofrojë informacione të dobishme për 

menaxherët e brendshëm për të ndihmuar ata në vendimmarrje që arrihet duke menaxhuar 

njerëzit, projektet, produktet apo segmentet e biznesit. 
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KAPITULLI I 

 

 

QËLLIMI, OBJEKTIVAT DHE METODAT 

 

1.1 Qëllimi i punimit 

 

Çdo punë që fillohet domosdoshmërisht duhet të ketë një qëllim në mënyrë që të 

përcaktohen hapat dhe metoda e realizimit të qëllimit. Përveç kësaj qoftë edhe një punim 

diplome nuk mund të realizohet suksesshëm pa pasur një qëllim. 

Në këtë rast qëllimi i këtij punimi të diplomës është që pikërisht përmes këtij punimi t’u 

ofrojë lexuesëve të tjerë mundësi që të kuptojnë qartë dhe drejtë rolin që ka auditimi i 

pasqyrave finaciare , veçanërisht kohëve të fundit. 

 

1.2 Objektivat e punimit 

 

Çdo veprim që ndërmarrim , pa marrë parasysh a është fjala për jetën personale apo 

profesionale, ka një qëllim që pretendojmë të arrijmë në të ardhmen. Por sado që i 

vendosim vetës një qëllim në qoftë se nuk i ndërmarrim masat e duhura respektivisht nuk 

i përcaktojmë vetës objektiva përmes të cilave do të arrijmë tek qëllimi, atëherë është e 

kotë. 

Normalisht pas përcaktimit të qëllimit për punimin e diplomës është e rëndësishme edhe 

mënyra se si do të arrijmë ta realizojmë qëllimin. 

Objektiva e parë është hulumtimi i literaturës që ka të bëjë me auditimin dhe me theks të 

veçantë për auditimin e pasqyrave financiare. 

Objektiva e dytë është përzgjedhja e literaturës që është më konkrete dhe më e qartë për 

t’u kuptuar. 

Objektiva e radhës është që shkrimi të jetë në nivel akademik dhe pa gabime gjuhësore. 
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1.3 Arsyet pse është zgjedhur kjo temë 

 

Arsyeja  (shtysa) për nxitjen e këtij studimi, trajtimi i pamjaftueshëm ose jo i plotë i 

problemit nga autorët të ndryshëm  etj. Duke përfunduar këtë punim shkencor, 

inkurajojmë studiuesit e ardhshëm të hulumtojnë, dhe të analizojnë më shumë për  rolin e 

auditimit të pasqyrave financiare. 

Për këtë ndoqëm hapat e mëposhtëm: 

 

Faza e parë: zgjedhja e literaturës 

 

Qëllimi ynë i përzgjedhjes të literaturës bashkëkohore ishte përcaktimi mirë i fushës së 

studimit, gjenerimi i pyetjeve kërkimore, evidentimi asaj çka është arritur dhe çfarë 

mbetet për t’u arritur nëpërmjet thellimit të njohjes. 

Zgjedhja e literaturës është shtrirë mbi një numër relativisht të konsiderueshëm autorësh 

të huaj si dhe informacioneve vendase, duke marrë në konsideratë natyrën komplekse të 

problematikës së auditimit të pasqyrave financiare.  

Nga këto punime u përftuan mjaft nga burimet e informacionit të përdorur. Në aspektin e 

brendshëm u përdorën mjaft burime informacioni dhe të dhëna primare dhe sekondare. 

 

Faza e dytë: mbledhja e të dhënave 

Mbledhja e të dhënave përfshin grumbullimin e të dhënave nga Bibliografia e shfrytëzuar 

në këtë punim – është një regjistër i librave të referuar, ku shkruhet në fund të studimit a 

raportit të përfunduar.  

Bibliografia nuk shërben vetëm si tregues i hulumtimit në fjalë, por është shumë e 

rëndësishme edhe për lexuesin, sepse i jep të dhënat e nevojshme botuese, për të mundur 

studiuesit të tjerë ta gjejnë  më lehtë burimin. 

 

Faza e tretë: analiza e të dhënave 

Në realizimin me sukses të objektivave të caktuara në këtë studim jemi mbështetur në 

metodën e analizës dhe sintezës, shënimet shpjeguese etj. 
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1.4 Përcaktimi i problemit të studimit 

 

Fitimi i njohurive themelore lidhur me metodologjinë e kërkimeve shkencore dhe zotësia 

për zhvillimin e pavarur të punës shkencore-kërkimore, ku  pjesa kryesore e punimit ka të 

bëjë me Vendimarrjen në proceset  menaxheriale në kompaninë Fluidi Sh.P.K.. 

 

1.5 Metodat, teknikat dhe instrumentet e hulumtimit  

 

Tema e hulumtimit është kryesisht teorike dhe nuk kërkon metodologji empirike, ky 

kapitull i përfshin zakonisht këto elemente: 

• Grumbullimin dhe përzgjedhjen e materialit (literaturës, dokumenteve); 

• Përshkrimin e materialit të grumbulluar (theksi në idetë, format, historiatin, etj.); 

• Metodat që do të zbatohen (historike, krahasuese);  

• Metoda e cila është aplikuar në studimin e kësaj teme është :metoda hulumtuese.  

 

1.6 Rezultatet e pritshme 

 

Nga ky studim shkencor pritet një mori dijesh e njohurish për Vendimarrjen në proceset  

menaxheriale në kompaninë Fluidi Sh.P.K. Ky punim i diplomës është veprimtaria që 

zhvillohet në një fushë apo në një degë të caktuar të dijes, e vështruar si një lloj i veçantë 

pune. 

Ky studim pritet të sjell risitë, për problemet teorike dhe praktike me të cilët do të 

ballafaqohemi gjatë studimit, rrugëzgjidhjet dhe konkluzionet të cilët do ti formulojmë 

saktë për shfrytëzuesit apo të interesuarit e studimit të kësaj fushe.  

Prandaj nga studimi shkencor i këtij punimi, fitojmë dituri, në kuptimin e saj më të gjerë, 

njohuri për Vendimarrjen në proceset  menaxheriale në kompaninë Fluidi Sh.P.K.. 

 

  

http://sq.wikipedia.org/wiki/Dija
http://sq.wikipedia.org/wiki/Puna
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KAPITULLI II 

 

 

2 NOCIONET  DHE  PËRKUFIZIMET E VENDIMMARRJES    

 

Vendimarrja është e vjetër sa edhe vetë njerzimi. Çdo aktivitet njerzor është pasoj e 

ndonjë vendimi të marrrë më parë, ose është vetëm vendimmarrje apo impementim i 

vendimmarrjes së mëparshme. 

Në një jetë dinamike, vendimmarrja është gjithënjë e më prezente. Aftësia 

vendimmarrëse është shkathtësi, e cila përsoset me kohë dhe përvojë. 

Ekzistojnë një numër i madhë i përkufizimeve të vendimmarrjes: 

Vendimmarrja është proces dinamik i cili rezulton në zgjedhjen në mes dy apo më shumë 

alternativave. 

 Sipas Koontzit vendimmarrja është zgjedhja e metodës respektivisht mënyrës së 

veprimit ndërmjet disa alternativave. 

Kjo ndërlidhet me dhënien e përgjigjjeve në këto pyetje: 

─ Ku vendoset? (Vend i vendimmarrjes) 

─ Kur vendoset? (Koha e vendimmarrjes) 

─ Si vendoset ? (Mënyra e vendimmarrjes) 

─ Kush vendos? (Autoriteti vendimmarrës) 

Grupi tjeter; Vendimarrjen e përkufizojnë 

Proces të krijimit dhe të vlerësimit të alternativave si dhe zgjidhjen e alternatives më të 

përshtatshme. 

R.L.Daft e përkufizon vendimmarrjen si proces të identifikimit dhe zgjedhjes së 

problemit. 

Në fazën e identifikimit, përcillen kushtet e ndërmarrjes dhe rrethinës. 

Në fazën e zgjedhjes, shqyrtohen alternativat dhe mënyra e zgjidhjes së tyre, si dhe 

zgjidhja e alternatives në të mirë. 

Vendimmarrja është procesi i zgjidhjes së problemit dhe arritjes së qëllimit. 

Sipas Z.Barackait, vendimmarrja është procesi i zgjidhjes së problemit, që do të thotë se 

ai që vendos duhet ta shikojë problemin. 
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 Në bazë të aftësive të vendosjes, të marrësit të vendimeve dallojmë këto grupe të 

njerëzve: 

• Njeriu, i cili “nuk di që nuk di” 

• Njeriu, i cili “e di që nuk di” 

• Njeriu, i cili “nuk di që di” 

• Njeriu, i cili “e di që di” 

Sipas Z.Barackait,  Vendimmarrja përkufizohet si proces i kkrijimi të vendimeve dhe 

bazohet në tri pyetje: 

1. Cili është problem i cili duhet të zgjidhet? 

2. Cilat aksione apo zgjidhje i kemi në dispozicion? 

3. Cila zgjidhje e problemit është më e mira? 

E përbashkët: 

Vendimmarrja është proces dinamik i cili rezulton në zgjidhjen mes dy apo më shumë 

alternativave. 

Vendimmarrja është proces i zgjidhjes së problemit dhe arritjes së qëllimit. 

 

2.1 Karakteristikat e përgjithshme të vendimit 

 

Vendimmarrja është proces dinamik, i cili rezulton në zgjidhjen në mes dy apo edhe më shumë 

alternativave. 

Vendimmarrja është aksion specifik i zgjedhur nga disa aksione disponuese. 

Vendimi është rezultat i procesit të zgjidhjes në mes shumë alternativave për zgjidhjen e 

problemit
1
. Vendimmarrja paraqet zgjidhjen e njërës prej mundësive të shumta duke tentuar që 

ajo të jetë zgjidhje optimale. 

Secili vendim për të realizuar qëllimin e vet, duhet të jetë: 

 Në kohën e duhur, 

 I  përshtatshëm 

 I qartë 

 Real dhe  

 Realizueshëm 

  

                                                 
1
 Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; Cambridge, 

UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Kahneman&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Amos_Tversky&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Sage_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0521621720
https://sq.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/42934579
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Karakteristikat e përgjithshme të çdo vendimi janë: 

• Rëndësia e vendimit, 

• Koha dhe shpenzimet, 

• Shkalla e Ndërlikueshmërisë 

Vendimi si produkt i procesit të vendimmarrjes duhet të përmabajë: 

1. Subjektin, objektin, strukturën ose sistemin se si merret vendimi dhe kush duhet ta 

realizojë, 

2. Aktivitetet të cilat duhen të ndërmerren për realizimin e vendimint, 

3. Sistemin e qëllimeve të cilat duhen të arrihen përmes realizimit të detyrave konkrete, 

4. Bashkësinë e kufizimeve (faktorëve limitues), 

5. Terminët, afatet, hapësira, koha dhe resurset e tjera për realizimin e detyrave, 

6. Sistemin materialo-teknik, financiar për realizimin e vendimit. 

2.1.1 Llojet   e   vendimeve 

 

Vendimet mund të sistemohen sipas atributeve të ndyshme të cilat dominojnë në kushtet e 

dhëna. 

Klasifikimet më të shpeshta të vendimeve bëhen në bazë të: 

• Nivelit dhe ndërlikueshmërisë, 

• Resurseve kufizuese, 

• Shpenzimeve, 

• Qëllimeve dhe detyrave, 

• Subjekteve në vendosje, 

• Kushteve, etj. 

Varësisht nga kriteret e klasifikimit kemi edhe lloje të ndryshme të vendimeve. 

Simon i ndanë vendimet: 

• Vendimet e programuara, 

• Vendimet e paprogramuara, 

Vendimmarrja e programuara 

Vendimet e programuara përdoret për zgjidhjen e problemeve rutinore. 

Marrësi i vendimit ballafaqohet me: 

• Problemet e përditëshme të cilat përsëriten, 

• Problemet që janë të njohura dhe 

• Problemet të cilat zhvillohen në kushtet e sigurta. 
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Karakteristikat kryesore të vendimmarrjes së programuar janë: 

• Strukturimi i mire i problemeve që duhet zgjidhur, 

• Kriteret e qarta për zbatimin e vendosjes, 

• Përcaktimi i lehtë i alternativave për zgjidhjen e problemit, 

• Ekzistimi i sigurisë alternative gjatë zgjidhjes së alternativave. 

Vendimmarrja e paprogramuar 

Vendosja e paprogramuar përdoret për zgjidhjen e problemeve: 

• Të pastruturuara, 

• Të reja  

• Të definuara dobët 

• Të cilat nuk përsëriten. 

Marrësi i vendimit ballafaqohet me problemet: 

• Të cilat nuk janë të njohura gjatë vendosjes, 

• Por secila situat është e re dhe 

• Zgjidhet individualisht. 

Karakteristikat kryesore të vendosjes së paprogramuar janë: 

• Strukturimi i dobët i problemeve për të cilat vendoset, 

• Përdorimi vetëm në situata të jashtëzakonëshme, 

• Gjenerimi i numrit më të vogël të alternativave, 

• Përdorimi në situate që nuk përsëriten. 

Tabela  1:Karakteristikat kryesore të vendimarrjes 

 

Karakteristikat kryesore të vendimmarrjes 

së programuar janë: 

Karakteristikat kryesore të vendimmarrjes 

së paprogramuar janë: 

 

Strukturimi i mirë i problemeve që duhet 

zgjidhur, 

 

Kriteret e qarta për zbatimin e vendosjes, 

 

Përcaktimi i lehtë i alternativave për 

zgjidhjen e problemit, 

 

Ekzistimin e sigurisë relative gjatë 

zgjidhjes së alternativave 

 

Strukturimi i dobët i problemeve për cilat 

vendoset, 

 

Përdorimi vetëm në situata të 

jashtëzakonëshme, 

 

Gjenerimi i numrit të vogël të 

alternativave, 

 

Përdorimi në situata që nuk përsëriten 

Burimi:  Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; 

Cambridge, UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University 

Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Kahneman&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Amos_Tversky&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Sage_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0521621720
https://sq.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/42934579
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Ekziston një ndërlidhje e madhe ndërmjet niveleve menaxherike, dhe natyrës së 

vendimeve. 

Kapërcimi nga vendimet e programuara në vendimet e paprogramuara qëndoron në: 

─ Raport të drejtë me shtesimin e niveleve të vendimmarrjes. 

─ Me vendimet operative, taktike dhe strategjike. 

Tabela  2: Programimi i vendimeve sipas niveleve menaxherike 

 

 
Burimi: Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; 

Cambridge, UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University 

Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 

 

Mund të konstatojmë se në praktikë hasim shpesh në vendime  as plotësisht të 

programuara e as plotësisht të paprogramuara. 

Shumicën e vendimeve të paprogramuara i marrin menaxherët e niveleve të larta 

menaxheriale. Vendimet e paprogramuara përdorën oër zgjidhjen e problemeve të reja, 

problemeve që nuk përsëriten e me të cilat ballafaqohet niveli strategjik i vendimmarrjes. 

Problemet e niveleve të ulta janë rutinore, të cilat paraqiten shpesh, ndërsa strukturimi 

dhe zgjidhja e tyre është kryesisht e programuar. Vendimet e programuara shërbejnë për 

zgjidhjen e problemeve rutinore. 

Tabela  3: Proceset e vendimarrjeve të programuara dhe të paprogramuara 

 

Vendimet e programuara Vendimet e paprogramuara 

Zgjidhin probleme relativisht 

rutinore 

Zgjidhin probleme unike a të 

pazakonta 

Janë vendime të strukturuara, të 

përsëritshme, konkrete, të thjeshta 

dhe pa ndikim të madh. 

Janë vendime të pastrukturuara, 

jopërsëritëse, të papërcaktuara, 

komplekse dhe me ndikim afatgjatë. 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Kahneman&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Amos_Tversky&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Sage_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0521621720
https://sq.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/42934579
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Mund të merren me ndihmën e 

informacionit lehtësisht të 

disponueshëm 

Nuk e kanë të gatshëm informacionin 

e nevojshëm për t’u përdorur 

Përcaktohen nga rregullat dhe 

procedurat dhe kërkojnë pak kohë e 

përpjekje 

Kërkojnë nivel të lartë të gjykimit 

ekzekutiv, të mprehtësisë dhe të 

kreativitetit 

Mund t’u delegohen niveleve më të 

ulëta të menaxhmentit 

Duhet t’u delegohen niveleve më të 

larta të menaxhmentit 

Janë objektivat, standardet, 

procedurat, metodat dhe politikat 

Janë programet, strategjitë dhe 

buxhetet 

Shembuj: 

 porositja e inventarit 

 punësimi i punëtorëve të rinj 

 rritja e pagave 

 reklamimi i produktit 

Shembuj: 

 hapja e një filiali të ri 

 ndryshimi i dizajnit të produktit 

 depërtimi në tregje të reja 

 investimi në fusha tё reja tё 

biznesit 

Burimi: Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; 

Cambridge, UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University 

Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 

 

 

2.2 Procesi i vendimmarrjes 
 

 

Pasi që informacionet e prodhuara nga kontabiliteti menaxherial duhet të merren parasysh 

në dritën e dhënies së efekteve në vendimet dalëse, për t’u kuptuar kontabiliteti 

menaxherial, është e domosdoshme të kuptohet procesi i vendimmarrjes. 

Vendimmarrja është një proces i cili përbëhet prej një numri të caktuar të veprimeve dhe 

altetnativave të cialt duhet të identifikojnë problemin , shkaqet e paraqitjes dhe mëndyrën 

e zgjidhjes së problemit. Është me rëndësi vitale në procesin e vendimmarrjes mënyra e 

drejt e shuarjes së pyetjeve pëe të cilën duhet përgatitur përgjigjje dhe në fund edhe 

marrja e vendimit. 

Vendimmarrja në organizata është aktiviteti (puna) më e rëndësishme e menaxherit në 

cilin do qoftë nivel. 

Menaxherët në nivele të ndryshme hierarkike marrin vendime të llojllojshme për shumë 

çështje të organizimit të punës, por edhe me rëndësi të ndyshme, varësishtë nga niveli 

(rangu) menaxhues. 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Kahneman&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Amos_Tversky&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Sage_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0521621720
https://sq.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/42934579
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Definimi i caqeve dhe mënyra e arritjes së tyre kërkon një vendimmarrje tejet të 

rëndësishme për atë se çka duhet, kush dhe kur duhet bërë në realizimin e caqeve të 

parapara me vendimmarrje. 

Formimi i vendimit është një proces të cilin e formojnë, definojnë dhe udhëheqin 

menaxherët e niveleve të ndryshme me të vetmin qëllim që vendimi të realizohet 

nëpërmes të gjithë të punësuarve pa përjashtim (në kuadër të nivelit organizativë). 

Gjatë shtjellimit nuk do të merrem me vendimet e njerëzve të rëndomët në kuadër të 

organizatës, pra do të shtjellohen vendimmarrjet e kreut organizativë që prodhojnë 

strategji dhe formojnë klimë për realizimin e detyrave themelore. 

Vendimet operative dhe strategjike 

 Vendimet operative janë ditore, rutinore, të cilat merren për zgjidhjen e 

problemeve të përditshme. Alternativa për zgjidhjen e tyre zakonisht janë të vogla 

dhe të kufizuara. Ato (vendime) i marrin zakonisht strukturat e ulëta menaxhuese 

në organizatë 

 Vendimet strategjike kanë të bëjnë me pzetje dhe çështje strategjike te cilat në 

vete përbëjnë kërkesa komplekse pëer vendimmarrje. Vendimet strategjie 

yakonisht janë të orientuara kah ardhmëria e cila në esencë paraqet kërkesën dhe 

nevojën e mbledhjes së një numri të madh të informacioneve të ndryshme. 

Tabela  4: Llojet e vendimeve 

Llojet e vendimeve Karakteristikat e vendimeve  

Operative - problemet janë të strukturuara dhe lajmrohen herë pas here 

- sillen-mirren nga strukturat e niveleve të ulta dhe të mesme  

- mirren për afate të shkurta kohore 

- rezultati është i pa parashikueshëm 

- bazohen në informacione interne  

- të orientuara në kohën e tashme 
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Burimi: Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; 

Cambridge, UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University 

Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 

 

Vendimet e programuara dhe të pa programuara  

 

 Vendimete e programuara janë vendime që përsërite ose janë lloje të vendimeve 

të njëtrajtshme. 

 Vendimete e pa programuara janë ato vendnime që kërkojn nga vendimmarrësi 

përkushtim më të madh në një situatë të caktuara ose në momente konkrete. 

Tabela  5: Vendimet e programuara dhe të pa programuara  

 

Llojet e 

vendimeve 

Teknikat e prurjes – sjelljes – marrjes 

Tradicionale Bashkëkohore 

Të programuara  Doket, zakonet, shprehitë  Kërkimet operacionale  

Rutinore  
Struktura organizative, 

pritjet e përbashkëta  

Analiza matematikore-modelet simulimet 

 kompjuterike 

Proceset e 

verifikuara për 

vendimmarrje  

Sistemet e subqëllimeve, 

kanalet e informacioneve  
Përpunimi elektronik i të dhënave  

Të pa 

programuara:  

- të pa 

përsëritura,  

- të 

pastrukturuara 

nga aspekti i 

problemeve  

- vendime 

strategjike të cilat 

- Shqyrtimi, arsyetimi, 

peshimi, matja dhe intuicioni  

- kreativiteti  

- heuristika (rregulla e gishtit 

tregues) 

- seleksionimi i treningut për 

menaxher  

Teknika Heuristike (vlerësimi i lire) zgjiedhja 

e problemeve të aplikuara në:  

- Treningjet e menaxherve  

- konstruimi i softuerit për përkrahjen e  

vendimeve herustike (zbuluese)  

Strategjike - Problemet janë të pastrukturuara dhe lajmërohen here pas here 

- Sillen-mirren në nivele më te larta  

- Janë të determinuara me vlera subjetive të menaxherit  

- Mirren për një kohë të gjatë  

- Janë të orientuara kah ardhmëria  

- Kanë shkallë të lartë të pasigurisë-sigurisë  

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Kahneman&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Amos_Tversky&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Sage_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0521621720
https://sq.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/42934579


 

Faqe | 19  

 

aplikohen me 

procese jo të 

rregullta  

 
Burimi: Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; 

Cambridge, UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University 

Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 

 

2.2.1 Hapat në vendimarrjen menaxheriale 

 

 Identifikimi i problemit dhe kriteriumit për vendimmarrje dhe përcaktim i 

majtjesë së këtyre kriteriumeve. 

 Zhvillimi, analiyimi dhe zgjedhja e një alternative që mund të zgjidhë problemin 

 Implementimi i alternativës së zgjedhur. 

 Vlerësimi i efektivitetit të vendimit. 

 

Gjatë marrjes së një vendimi secili menaxherë kalon në disa faza ose thën më mir në 8 

(tetë) etapa  

 

Hapi 1: Identifikimi i problemit 

 

 Problemi 

• Një mospërputhje në mes të një gjendje ekzistuese dhe të asaj të dëshiruar 

të punëve. 

 Karakteristikat e Problemit 

• Një problem bëhet problem atëherë kur menaxheri bëhet i vetdijshëm mbi 

ekzistimin e problemit; 

• Ekziston një presion për zgjidhjen e problemit; 

• Menaxheri duhet të ketë autoritet, informata si dhe resurset e nevojshme 

për të zgjidhur problemin. 

 

 

https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Kahneman&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Amos_Tversky&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Sage_Foundation&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Cambridge_University_Press&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0521621720
https://sq.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/42934579
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Hapi 2: Identifikimi i kriteriumeve për vendim 

 Kriteriumet për vendim marrje janë faktorët që janë relevant për zgjidhjen e 

problemit. 

• Kostot të cilat do të ndodhin apo që do të paraqiten (investimet e 

nevojshme); 

• Rreziqet që kanë mundësi jenë paraqitur apo hasur (mundësia e dështimit); 

• Rezultatet të cilat janë të dëshiruara apo të pritura (rritja e firmës). 

Hapi 3: Përcaktimi i matjes së kriteriumeve 

 Kriteret e vendimit nuk janë të rëndësie të barabartë: 

─ Caktimi i një peshe apo mase për çdo kriterium sipas prioritetit dhe 

rëndësisë së tyre në procesin e vendimmarrjes. 

Hapi 4: Zhvillimi i alternativave 

 

 Identifikimi i alternativave të besueshme 

• Alternativat të cilat mund të zgjidhin problemin janë listuar (pq vlerësim). 

Hapi 5: Analizimi i alternativave 

 

 Vlerësimi i përparësive si dhe dobësive të çdo alternative 

• Një vlerësim i alternativës është i bazuar në aftësinë për t’i zgjidhur 

çështjet të cilat janë të identifikuara në hapat 2 dhe 3. 

Hapi 6: Zgjedhja e një alternative 

 

 Zgjedhja e alternativës më të mirë 

• Alternativa me rëndësinë apo peshën më të madhe është zgjedhur. 

Hapi 7: Implementimi i Vendimit 

 Vënia e alternativës së zgjedhur në aksion apo në veprim 

• Bartja e vendimit dhe fitimi i përkushtimit tek ata të cilët do të zbatojnë 

vendimin. 

Hapi 8: Evoluimi i efikasitetit të vendimit 

 Qëndrueshmëria e vendimit gjykohet nga rezultatet e saj 

• Sa me efikasitet është zgjidhur problemi matur me rezultatet të cilat vijnë 

nga alternativa e zgjedhur? 

• Nëse problemi nuk është zgjidhur, çka shkoi keq? 
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2.2.2 Vendimet operative dhe strategjike   

 

Vendimet operative
2
 janë ditore, rutinore të cilat merren për zgjedhje e problemeve të 

përditshme. Alternativat për zgjidhjen e tyre janë më të vogla si dhe të kufizuara. 

Këto vendime i marrin zakonisht strukturat e ulëta menaxhuese në organizatë. 

Vendimet strategjike kanë të bëjnë me pyetjetsi dhe çështjet strategjike e që të cilat në 

vete përmbajnë kërkesa komplekse për vendimmarrje. Vendimet strategjike zakonisht 

janë të orientuara kah ardhmëria e cila në esencë paraqet kërkesën dhe nevojën e 

mbledhjes së një numri të madh të informacioneve relevante. Vendimmarrja strategjike 

është mjaft e ndërlikuar dhe  kërkon një përgaditje si dhe përpunim, mbi të gjitha, shumë 

profesional dhe procedurë (teknikë) të ndërlikuar. 

Tabela  6: Vendimet operative dhe strategjike   

Burimi: https://sq.wikipedia.org/wiki/Vendimmarrja 
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Llojet e vendimeve Karakteristikat e vendimeve  

Operative - problemet janë të strukturuara dhe lajmrohen herë pas here 

- sillen-mirren nga strukturat e niveleve të ulta dhe të mesme  

- mirren për afate të shkurta kohore 

- rezultati është i pa parashikueshëm 

- bazohen në informacione interne  

- të orientuara në kohën e tashme 

Strategjike - Problemet janë të pastrukturuara dhe lajmërohen here pas here 

- Sillen-mirren në nivele më te larta  

- Janë të determinuara me vlera subjetive të menaxherit  

- Mirren për një kohë të gjatë  

- Janë të orientuara kah ardhmëria  

- Kanë shkallë të lartë të pasigurisë-sigurisë  
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Vendimet e programuara dhe të pa programuara  

 

 Vendimete e programuara janë vendime që përsërite ose janë lloje të vendimeve 

të njëtrajtshme. 

 Vendimete e pa programuara janë ato vendnime që kërkojn nga vendimmarrësi 

përkushtim më të madh në një situatë të caktuara ose në momente konkrete. 

Tabela  7: Teknikat e pruarjes së vendimeve 

Llojet e vendimeve 
Teknikat e prurjes – sjelljes – marrjes 

Tradicionale  Bashkëkohore 

Të programuara  Doket, zakonet, shprehitë  Kërkimet operacionale  

Rutinore  
Struktura organizative, pritjet e 

përbashkëta  

Analiza matematikore-modelet simulimet 

 kompjuterike 

Proceset e 

verifikuara për 

vendimmarrje  

Sistemet e subqëllimeve, 

kanalet e informacioneve  
Përpunimi elektronik i të dhënave  

Të pa programuara:  

- të pa përsëritura,  

- të pastrukturuara 

nga aspekti i 

problemeve  

- vendime 

strategjike të cilat 

aplikohen me 

procese jo të 

rregullta  

- Shqyrtimi, arsyetimi, 

peshimi, matja dhe intuicioni  

- kreativiteti  

- heuristika (rregulla e gishtit 

tregues) 

- seleksionimi i treningut për 

menaxher  

Teknika Heuristike (vlerësimi i lire) zgjiedhja e 

problemeve të aplikuara në:  

- Treningjet e menaxherve  

- konstruimi i softuerit për përkrahjen e  

vendimeve herustike (zbuluese)  

Burimi: https://sq.wikipedia.org/wiki/Vendimmarrja 
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2.3 Teoritë e vendimmarrjeve 

 

Teoria ekonomike – bazohet në racionalitetin perfekt të marrësit të vendimit, 

respektivisht ajo bazohet në identitetin e maksimalizimit të qëllimeve që duhet arritur me 

vendimin e marrur. Modeli i vendimmarrjes sipas kësaj teorie kupton proces të zgjidhjeve 

vetëm të atyre alternativave të cilat në prapavijë sigurojnë maksimalizimin e profitit. Për 

të marr një vendim të këtillë nevojitet sigurimi i të gjitha informacioneve relevante. Kjo 

teori iu sugjeron sjelljet adekuate të menaxherëve për marrjen e vendimeve me 

perspektivë fitimprurëse
3
. 

 

Teoria udhëheqëse – kjo është teori e një zgjidhjeje racionale të kënaqëshme por që në 

esencë edhe e kufizuar. Ajo niset nga parimet se me rastin e marrjes së vendimeve të 

ndryshme ekzistojnë një numër i madh i elementeve kufizuese që duhet respektuar. 

Menaxherët si qenie njerëzore dhe shoqërore kanë aftësi të kufizuara mendore dhe fizike 

për t’i përfshirë të gjitha informacionet e mundshme me rastin e vendimmarrjes. Pra, 

praktikisht nis nga kjo, vendimi ideal nuk ka si dhe nuk munt të ekzistoi. 

Menaxherët duhet t’i adaptohen ose përshtaten realitetit të mundshëm praktik. 

 

Modeli racional i vendimmarrjes (Modeli tradicional) - Ky llojë modeli është model 

tradicional i cili është i bazuar në studimet e thella të punuara nga Dracker P (një ndër 

shkencëtarët e parë të shkencave organizative) i cili është bazuar në mësimet e Rene 

Decartit (matematicient dhe filozof i shekullit XVIII) në shtuarjen dhe zgjidhje e 

problemeve. 

Sipas Drackerit ekzistojnë pesë faza të proceseve të cilat duhet respektuar – gjatë 

procesit të vendimmarrjes: 

 

• Faza e parë - Definimi i problemit (cili është problemi?); 

• Faza e dytë - Problemin duhut shqyrtuar – detalisht duhet analizuar; 

• Faza e tretë - Krijimi i zgjidhjeve të mundshme alternative 

• Faza e katërt – Vendimmarrja 

• Faza e pestë - Implementimi i vendimit të marrur 

 

                                                 
3
 Kahneman, Daniel; Tversky, Amos, eds. (2000). Choices, values, and frames. New York; Cambridge, 

UK: Russell Sage Foundation; Cambridge University Press. ISBN 0521621720. OCLC 42934579 
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Modeli intuitivë i vendimmarrjes (modeli bashkëkohor) – Ky model është relativisht i 

ri, në procesin e vendimmarrjes. Esenca e këtij modeli është moszgjidhja e alternativave 

gjenerale të cilat janë më të mira, por për përcaktim për alternativen e cila më së miri 

inkorporohet me kriteriumet individuale të vedimmarrësve.  

Kjo do të thotë se respektohen ndryshimet në qëndrime të individëve, kulturave të 

ndryshme  dhe të sjelljeve të ndryshme, pra ata kanë vizione analitike. 

 

2.4 Ndikimet dhe influencat në vendimarrje 

 

 Shkallëzimi dhe Përkushtimi 

Rritja dhe vazhdimi i përkushtimit ndaj vendimit paraprak edhe pse ekzistojnë dëshmitë 

se ai vendim mund të ketë qenë i gabuar. 

 Roli i Intuitëa 

Vendimmarrja intuitave 

• Marrja e vendimeve në bazë të përvojës, ndjenjave si dhe gjykimit të akumuluar. 

 

2.5 Vendimet në funksionin e menaxhimit 

 Marrja e vendimeve është sinonim me menaxhimin. 

 Marrja e vendimeve është pjesë e katër funksioneve të menaxhimit: 

• Planifikimi; 

• Organizimi; 

• Udhëheqja; 

• Kontrolli. 

 Disa vendime janë rutinë, të tjerat janë komplekse 

 

2.6 Mënyrat se si menaxherët i marin vendimet 

Tre mënyrat se si menaxherët marrin vendimet janë: 

 Racionaliteti; 

 Racionaliteti i kufizuar si dhe 

 Intuita. 
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Vendimmarrësi racional 

• Vendimmarrja menaxheriale është supozuar të jetë racionale. Racionalja 

përshkruan zgjedhet të cilat janë në përputhje me vlerën e maksimizuar brenda 

kufizimeve të specifikuara. 

Racionaliteti i kufizuar 

• Kufizimi i racionalitetit është sjellja që është racionale brenda parametrave të një 

procesi të thjeshtëzuar të vendimmarrjes e i cili  është i limituar (kufizuar) nga 

aftësia e individit për të procesuar informatën. 

• “Satisficing” është pranimi apo akkceptimi i zgjidhjes e cila është “mjaftë e mirë”. 

 

Shkallëzimi i përkushtimit  

• Një angazhim në rritje për një vendim të mëparshëm, pavarësisht provave që ai 

mund të ketë qenë i gabuar. 

Tabela  8: Intuita  

 
Burimi: https://sq.wikipedia.org/wiki/Vendimmarrja 

 

Intuition 

Experience-
based decisions 

Managers make decisions 
based on their past 

experiences 

Affect - initiated 
decisions 

Managers make decisions 
based on feelings or emotions 

Cognitive - based 
decisions 

Managers make decisions 
based on skills, knowledge, 

and training 

Subconscious 
mental processing 

Managers use data from 
subconscious mind to 

help them make 
decisions 

Values or ethics - 
based decisions 

Managers make decisions 
based on ethical values or 

culture  
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2.7 Kushtet e vendimarrjes menaxheriale 

Tabela  9: Kushtet e vendimarrjes 

 
Burimi: https://sq.wikipedia.org/wiki/Vendimmarrja 

  

Kushtet e vendim-marrjes 

Siguria 

 Situata ku 
rezultatet 

jan` t` njohur 

Rreziku 
Gjendja ku 

vendimmarr`si 
`sht` n` gjendje 

ri parasheh 
rezultatet 

Pasiguria 
Situat` e 

pasiguris` ose pa 
aft`sin` p`r t` 

vler`suar 
rezultatet e 
mundshme 
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KAPITULLI III 

 

 

3 Rasti studimor  - Kompania Fluidi Sh.P.K    

 

 

Ndër vite e pamë se kompania Fluidi ka qenë promotor i zhvillimit të prodhimit me 

produkte cilësore dhe ndër vite i ka ofruar tregut  atë çka duhet ti ofrohet edhe nga 

kompanitë tjera.  

Kompania Fluidi sigurisht se pa fuqi punëtore nuk ka mundur se si të tejkaloj të gjitha ato 

barriera dhe se nga viti 1994 deri në vitin 2018 kjo kompani ka pasur shumë ndryshime e 

të cilat kanë qenë gjithmonë pozitive. 

Nga pjesa e evaluimit të punëtorëve nga takimi që kam pasur  me drejtorin gjeneral 

z.Fejzulla Mustafa ku takim me drejtorin e kam zhvilluar pjesën e hulumtimit dhe ndër 

pyetje hulumtuese që kam trajtuar me të ishin: 

1. Sa ka qenë numri i punëtorëve kur ka filluar procesi i punës ne vitin 1994? 

Në atë kohë ky numër ka qenë simbolik dhe shumë i vogël, rreth 20 punëtor kanë 

punuar, dhe në atë kohë prodhonte vetëm vija e Fluidit me një kapacitet shumë të 

vogël brenda 24 orëve, diku 5000 litra. 

2. Si ka arritur të ndryshohet procesi i punës? 

Ky proces ka ndryshuar me rritjen e asortimentit prodhues,shtim i vijave të 

prodhimit Fluidi me aparaturë më cilësore dhe fitim të brendeve të njohura ku të 

gjitha këto ndryshime kanë përcjellur edhe ndryshimet në numër të punëtorëve 

nga 20 sosh në rreth 100. 

3. Cili ka qenë evaluimi më i lartë i numrit të punëtorëve? 

Evaluimin më të lartë të punëtorëve kompania e ka pasur në vitin 2004 kur edhe 

me lokacion ka dalur në fshatin Velekincë të Gjilanit dhe tani ndahet në degë 

Fluidi 1 në Preshevë dhe Fluidi në Gjilan, në këtë kohe kemi qenë motorr i 

zhvillimit të punësimit, kemi ofruar produktet cilësore dhe kemi punësuar mbi 

100 punëtorë në repart prodhimi, rreth 20 në pjesën e administratës dhe caktimi i 

dizivionit të punës e merr formën e delegimit menagjerial të një hierarkie ku secili 

përcjell detyrat dhe përgjegjësit e punës. 
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4. Sot, sa punëtor numëron kompania? 

Sot ky numër është rreth 500 dhe nuk ka të bejë vetëm me një proces prodhimi 

por tani në kompania hierarkia menagjuese e kompanisë luan rol vendimmarrës në 

procesin e punës, ky numës i punëtorëve shpërndahet në këtë formë: 

a. Fluidi më  qendër në Gjilan(në 3 reparte të punës RC, Jaffa, Floil( – rreth 200 

punëtorë 

b. Administrata me departamentin e Financave, Marketingut, Shitjes, 

Ligjorin,Burimeve njerëzore, Logjistikës, rreth  25 punëtorë 

c. Depot e Fluidit(Gjilan, Prishtinë, Gjakovë, Prizren, Pejë, Mal i Zi) rreth 100 

punëtorë. 

d. Fluidi me bazë Preshevë e ndarë në sektore numëron rreth 130 punëtorë. 

e. Fluidi me bashkëpunëtorë nëpër rajon dhe botë(në marrëveshje të ndryshme 

për Eksport) rreth 100 bashkëpunëtorë. 

5. Sa e keni të vështirë të gjeni kuadër profesional për punë? 

Po, është shumë e vështirë kjo ndoshta si mungese e mbështetjes shtetërore, ngase 

kemi raste kur përfundon nivelin e shkollimit dhe nuk i ofrohet asnjë lloj praktike 

për profesionalizim të profesionit që ka. 

6. Për të ardhmen, çka pritet nga kompania? 

Atë nuk e përcaktojmë ne, ky zhvillim tani më na udhëheq tregu dhe ajo se çka ne 

i qëndrojmë prapa është se do ti përcjellim ndryshimet dhe se do të ofrojmë 

gjithmonë produkte cilësore. 

Dhe nga kjo shohim se kompania Fluidi me të vërtetë është dhe mbetet ofertuesi 

më i mirë i kërkesës së tregut për nivelin  punësimit. 

Nga kjo shohim se kjo kompani ka zhvillim të hovshëm jo vetëm në Kosovë por 

edhe jashtë saj. 

Si kompani shohim se funksionon me të gjitha departamentet dhe pa dyshim se një proces 

rekrutimi nuk ka se si të shkoj mirë kur angazhimi në punë nuk mungon nga asnjë 

punëtorë. Organogrami i kompanisë ka strukture horizontale të menaxhimit dhe se linjat 

menaxhuese ndër vete komunikojnë për të ju qasur problemit të punës. 

Struktura menaxhuese e kompanisë është e përbërë nga nivelet menaxhuese në bazë të 

hierarkisë e ndarë në tre nivele menaxhuese, në top menaxhment, nivel operativ, dhe linjë 

e parë teknike.   
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Më poshtë do të paraqesim figurën mbi strukturën e menaxhimit në NPT”Fluidi” 

Tabela  10: Struktura menaxhuese e kompanisë Fluidi 

  

Bordi Drejtues i kompanisë 

Drejori - Fejzulla Musafa 

Zv Drejtor - Ismet Mustafa 

Zv Drejtor - Samet Mustafa 

 

Menaxherë të shitjes 

(Shqiprim Mustafa  Lulzim Mustafa, Zeqrija Mustafa, Premtim 
Mustafa) 

Menxherë i  marketingut (Veprim Mustafa) 

Përgjegjës për financa (Ramadan Zeqiri) 

Menaxherë i burimeve njerëzore (Shqiprim Jashari) 

Departamenti ligjor (Rinor Shefkiu) 

IT - konsulent  nga jashtë 

Logjistika 

Administratorët e depove  

Udhëheqësit e ndërrimit 

Udhëheqësit e makinave të prodhimit 

Teknologët për cilësin e produkteve 

Teknikë laburantët për produktet 

Punëtorët fizik 
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3.1 PRODUKTET E KOMPANISË “FLUIDI” SH.P.K    
 

FLUIDI ka filluar prodhimin e saj në shtator të vitit 1994, me prodhimin e “Extra 

lëngjeve” të gaziruara në ambalazhë plastike 1,5 l, duke i plasuar me sukses kryesisht në 

tregun vendor. Me rritjen e kërkesave FLUIDI ka bërë rritjen e kapaciteteve të saja duke 

lansuar teknologjinë më bashkohore nga shtetet e zhvilluara. Kështu, në vitin 1997 

FLUIDI ka lansuar linjën për prodhimin e lëngjeve të pagaziruara në foli alumini prej 

0,2l, si dhe teknologjinë për prodhimin e ambalazhës plastike. 

Edhe përkundër rrethanave të vështira dhe konkurencës së madhe, FLUIDI ka tejkaluar 

standardet e kualitetit dhe ka bërë emër tek konsumatorët e saj, duke e zgjeruar dita ditës 

tregun.Se kompanija e FLUIDI-t e mban hapin me kohën këtë më së miri e tregon sensi 

për investime, që rezultoi me investimin për lansimin e linjës për prodhimin e lëngjeve të 

dendura me ambalazhë qelqi 0,2l në vitin 2003. Në këtë vit konsumatorët patën 

kënaqësinë të shijojnë “ Jaffa Champion”-in dhe ky kualitet u mirëprit nga konsumatorët 

vendor, por poashtu e ngacmoi shijen dhe zgjoi kërshërinë dhe interesimin e 

konsumatorëve të huaj. Kështu që shumë shpejt brendi i “Jaffa Champion”-it u gjend 

nëpër lokalet më të njohura në trgun e Zvicrrës, ku u pranua jashtëzakonisht mirë.  

Në të njëjtën kohë Jaffa po e vërshonte edhe trgun e Maqedonisë dhe Shqipërisë, e tash së 

fundi po depërton edhe në tregun e Anglisë, por nuk do të ndalet aty sepse “Jaffa 

Champion”-i së shpejti do të ndodhet në shumë tregje jashtë kufijve tanë! 

Në vazhdën e zhvillimit dhe përparimit ekonomik në vitin 2004 FLUIDI  bëri një 

investim të madh, duke hapur fabrikën e re në Gjilan Kosovë, ku e lansoi teknologjinë më 

të fundit për prodhimin e lëngjeve të licensuara RC. Kompanija amerikane “Royal Croën 

Cola International” pati simpati ndaj të arriturave të FLUIDI-t dhe i dha licencën për 

prodhimin e RC Colës dhe RC brendeve tjera, me të drejtë distribuimi në 4 shtete: 

Kosovë, Maqedoni, Shqipëri dhe Sërbi. 

Në aktivitetet e analizës së pikave kritike te kontrollit të hazardit të produkteve dhe 

sistemin e menaxhimit me kualitetin e produkteve, FLUIDI ka arritur që në fillim të vitit 

2007 të sertifikohet me standardet HACCP dhe ISO 9001:2000.  

Kompania Fluidi pa dyshim se përgjatë këtyre dekadave ajo edhe ka eksportuar në shumë 

vende të botës dhe po ashtu ne vitin 2013 ka qënë eksportuesi më i mirë i vitit në Kosovë. 

Ajo sot eksporton ne mbi 20 vende të botës si, Shqipëri, Mal i Zi, Slloveni, Itali, Francë, 

Gjermani, Suedi, Norvegji, Holandë, Amerike, Australi, Austri,Kinë, etj. 
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Fluidi sot ne gamen e saj numeron mbi 113 lloje te produkteve, ne litrazhe te ndryshme 

dhe asortiment te ndryshem prodhimi. Ne kuader te kompanise ne pergjithesi numri i 

punetoreve eshte mbi 500(llogaritur Fluidin qender Gjilan, tre depo ne Kosove, Depo ne 

Shqiperi, Depo ne Mal te Zi, Fluidi Presheve), dhe mund te themi se sot Fluidi per nga 

numeri i punetoreve shendrrohet ne koorporate dhe se linjat  e saj te punes jane fjala e 

fundit e teknologjise, perfshire edhe produktin me te ri ne tregun vendor dhe 

nderkombetare Floil(Industrine e vajit ushqimor). 

Per informacion Fluidi si top produkte numeron RC (Royal Crown) - me te gjitha llojet e 

saj, Jaffa, Fluidi, Floil, dhe pijet energjike Red Rain dhe Double Force. 

 
Figura 1: Lëng fruta mali. 

 

Pije freskuese joalkoolike me përmbajtje të lëngut të frutave të malit: boronicë e kuqe, 

mjedër, manaferrë, mollë, boronicë. 

Përmbajtja: Ujë, lëndë bazë për pije freskuese joalkoolike me përmbajtje të lëngut të 

frutave (lëng fruti boronice të kuqe, mjedre, manaferre, molle dhe boronice min. 12%), 

ngjyra: E122 dhe E133, limontos, konzervues E242 max. 250 mg/l, E202 dhe E212 në 

kombinim deri në max 400 mg/l, aroma natyrale. Materie e thatë min. 8%. I pasterizuar. 

Para përdorimit të përzihet.  
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Si dhe ndër prodhimet e Jaffa kemi edhe Jaffën lëng multivatim, dhe lëng portokalli, 

poashtu lengjet Jaffa janë ne paketim të ndryshim dhe litrazhë të ndryshme. 

Figura 2: Jaffa 

 

 

Figura 3. Red Rain, pije energjike me taurine. 

Është krijuar për të zvogëluar lodhjen mendore dhe fizike. Rrit vigjilencën, shpejtësinë e 

reagimit dhe qëndrueshmërinë. RED RAIN stimulon metabolizmin, përmirëson gjendjen 

emocionale, nxit freskinë e shpejtë dhe jep energji. 

Përmbajtja: ujë, sheqer, acid citrik (E-330), dioksid karboni (E-290), rregullatorë të 

aciditetit – citrat natriumi (E-331), aromë, taurinë (0,1%), inosit (0,02%), konzervues (E-

211) max. 150 mg/l, glukoronolakton (0,06%), kofeinë (0,008%), ngjyra (E150d, E102), 

vitamina (shiko tabelën). Materie të thatë min. 10%. 

Nuk preferohet të konsumohet nga personat që janë të ndieshëm në kofeinë, personat që 

lëngojnë nga sëmundja e sheqerit, shtatëzënat dhe fëmijët dhe nuk guxon që të përzihet 

me alkool. 
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Prodhohet me licensë dhe autorizim të ROYAL CROWN COLA INTERNATIONAL, A 

division of Cott Beverages INC., Columbus, GA, U.S.A. 

Është krijuar për të zvogëluar lodhjen mendore dhe fizike. Rrit vigjilencën, shpejtësinë e 

reagimit dhe qëndrueshmërinë. RED RAIN stimulon metabolizmin, përmirëson gjendjen 

emocionale, nxit freskinë e shpejtë dhe jep energji. 

Përmbajtja: ujë, sheqer, acid citrik (E-330), dioksid karboni (E-290), rregullatorë të 

aciditetit – citrat natriumi (E-331), aromë, taurinë (0,1%), inosit (0,02%), konzervues (E-

211) max. 150 mg/l, glukoronolakton (0,06%), kofeinë (0,008%), ngjyra (E150d, E102), 

vitamina (shiko tabelën). Materie të thatë min. 10%. 

Nuk preferohet të konsumohet nga personat që janë të ndieshëm në kofeinë, personat që 

lëngojnë nga sëmundja e sheqerit, shtatëzënat dhe fëmijët dhe nuk guxon që të përzihet 

me alkool. 

Prodhohet me licensë dhe autorizim të ROYAL CROWN COLA INTERNATIONAL, A 

division of Cott Beverages INC., Columbus, GA, U.S.A. 

Paketimi: ALU 1.5l  

Figura 4: RC cola 

 

 

Është krijuar për të zvogëluar lodhjen mendore dhe fizike. Rrit vigjilencën, shpejtësinë e 

reagimit dhe qëndrueshmërinë. Double Force stimulon metabolizmin, përmirëson 

gjendjen emocionale, nxit freskinë e shpejtë dhe jep energji.Përmbajtja: ujë, sheqer, acid 

citrik (E-330), dioksid karboni, rregullatorë të aciditetit – citrat natriumi (E-331), aromë, 

taurinë (0,1%), inosit (0,02%), konzervues (E-221), glukoronolakton (0,06%), kofeinë 

(0,008%), ngjyra (E150d, E102), vitamina (shiko tabelën). Nuk preferohet të konsumohet 

nga personat që janë të ndieshëm në kofeinë, personat që lëngojnë nga sëmundja e 

sheqerit, shtatëzënat dhe fëmijët dhe të mos përzihet me alkool.  
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3.2 Procesi i vendimarrjes në kompaninë FLUIDI Sh.p.k 
 

 

Vendimmarrja në kompaninë Fluidi është një proces i cili përbëhet prej një numri të 

caktuar të veprimeve dhe altetnativave të cialt duhet të identifikojnë problemin , shkaqet e 

paraqitjes dhe mëndyrën e zgjidhjes së problemit. 

Ky proces i vendimarrjes është paraqitur në figurën 1 

 
Figura 1:Procesi i vendimmarrjes është paraqitur në figurën e mëposhtëm        
 

 
Burimi:J.Shefket, Kontabiliteti Menaxherial i avancuar,f.47  

 

Procesi i vendimarrjes në kompaninë Fluidi është bazuar në disa teori moderne dhe 

përvojat e shumë bizneseve botërore i cili është shtjelluar përmes disa hapave bazuar në 

literaturën hulumtuese nga autorë të ndryshëm sipas hapave në vijim: 

  

Hapi i parë në procesin e vendimmarrjes lidhet me përcaktimin e objektivave të biznesit. 

Teoritë moderne dhe përvojat e shumë bizneseve botërore,përcaktojnë shumë 

kundërthënie në lidhje me përcaktimin e drejtë të objektivave të bizneseve. 

Teoria tradicionale ekonomike niset nga supozimi se firmat kanë për objektiv kryesor 

maksimalizimin e profitit, gjegjësisht maksimalizimin e pasurisë së pronarëve 

(aksionarëve) të firmës. Ky maksimalizim i profitit dhe pasurisë së aksionarëve në 

instancë të fundit do të efekton edhe pasurimin e përgjithshëm në nivel të ekonomisë dhe 

të shoqërisë.  
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Përpjekje serioze për t’i dhënë përgjigje kompetente dilemës se çka janë objektivat e 

organizatës ka dhënë (Zimmerman) në librin e tij.”Kontabiliteti për vendimmarrje dhe 

kontroll”, organizatat nuk kanë objektivat e tyre, njerëzit i kanë këto objektiva. 

Diskutimi për objektivat e organizatës patjetër duhet t’u adresohet objektivave të 

pronarëve të organizatës, objektivi bazë i pronarëve është maksimalizimi i 

profititabilitetit. 

Maksimalizimi i vlerës së firmës është ekuivalent me maksimalizimin e përpjekjeve për t 

maksimalizuar profitin përgjatë jetës së kompanisë, të punësuarit, furnitorët dhe partnerët 

gjithashtu synojnë maksimalizimin e interesave të veta pavarësisht se cilët objektiva do t’i 

përcaktojnë pronarët, organizata do të mbijetojë nëse hyrjet e resurseve (siç janë të 

ardhurat nga shitjet) janë së paku në nivelin e daljeve të resurseve (siç janë të dalat nga 

afarizmi. 

Autorë të ndryshëm të kohës më të re nisen nga supozimi se objektivi bazë i çdo 

ndërmarrje, duhet të jetë përpilimin i një plani i cili më parë do të ofron një profitabilitet 

të arsyeshëm dhe më dinamik për ato ndërmarrje të rajonit të Anamoravës. 

Autorë si,(“Cyrt-March”), janë të mendimit se firmat janë një koalicion i grupeve të 

ndryshme të interesit, si aksionarët, të punësuarit, klientët, furnitorët dhe qeveria dhe çdo 

njëra nga këto palë duhet të jetë minimalisht e paguar për të qenë pjesë ë këtij koalicioni, 

në të kundërt koalicioni mund të prishet dhe të efektoj goditje të brendshme dhe të 

jashtme shumë negative për funksionalitetin, stabilitetin dhe rritën e kompanisë. 

Kontabiliteti menaxherial synon të furnizon menaxhmentin dhe pronarët e subjektit 

afarist me informata cilësore dhe në kohë, në funksion të menaxhimit të rrjedhave të 

resurseve duke harmonizuar interesat e pronarëve dhe të punësuarve, pavarësisht nga 

objektivat e përcaktuar nga pronarët e subjektit afariste. 

Hapi i dytë në procesin e vendimmarrjes lidhet me hulumtimin e një strategjie e cila do 

të jetë e përshtatshme për realizimin e objektivit të përcaktuar. Në parim kompanitë do të 

duhet të vendosin në mes të më shumë alternativave ekzistuese, për tu përcaktuar për cilat 

veprime të ndërmarrë ato ndërmarrje që të arrin synimet e veta qëllimet vendimmarrëse. 

Për këtë arsye kemi të bëjmë me rëndësinë e këtyre vendime të plotë fuqishme dhe me 

ndonjë nga këto veprime të cekura më poshtë. 

 Zhvillim të produkteve të reja për shitje në tregjet ekzistuese, 

 Zhvillim të produkteve të reja për shitje në tregjet e reja, 

 Zhvillim të tregjeve të reja për produktet ekzistuese.   
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Hapi i tretë në procesin e vendimmarrjes lidhet me grumbullimin e të dhënave në lidhje 

me alternativat që janë në shqyrtim. Pasi që sot ambienti i bizneseve, krahas faktorëve 

brenda firmës, në masë të konsiderueshme është i ndikuar nga shumë faktorë jashtë 

firmës, marrja në konsideratë e këtyre faktorëve është e domosdoshme.  

Disa nga këto faktorë të jashtëm janë ekspansion ekonomik, inflacioni, recesioni, politikat 

fiskale konkurrenca në rritje etj. Këto faktorë efektojnë pozicionin afatgjatë të firmës në 

treg dhe për pasojë vendimet e marra nga firma janë të pagëzuara si vendime afatgjate ose 

strategjike. Krahas vendimeve afatgjata, menaxhmenti i firmës duhet të miratoj vendimet 

afatshkurta të kësaj natyre. 

 

 

Hapi i katërt në procesin e vendimmarrjes lidhet me zbatimin e alternativës së zgjedhur 

në kuadër të procesit të buxhetimit. Buxheti është një plan gjithëpërfshirës financiar për 

zbatimin e vendimeve të gjitha llojeve të menaxhmentit, pasi të ketë përfunduar procesi i 

vendimmarrjes.    

Procesi i zbatimit praktik të buxhetit mastar, fillon me procesin e realizimit të 

projeksionit të shitjeve për të vazhduar me procesin e furnizimit të materialeve, mallrave 

dhe shërbimeve të nevojshme, projeksionin e rrjedhës së parave të gatshme, realizimit të 

fitimit gjegjësisht humbjes dhe përfundon me përpilimin e bilancit të gjendjes në 

përfundim të procesit të buxhetimit. 

 

Hapi i fundit në procesin e vendimmarrjes lidhet me krahasimin e rezultateve të arritura 

të prezantuara në raportet firmës me objektivat e planifikuara dhe ndërmarrjen e 

aktiviteteve në drejtim të evitimit të performansës negative, gjegjësisht përforcimit të 

performansës pozitive.
4
  

Funksioni menaxherial i kontrollit konsiston në matjen, krahasimin, raportimin, 

korrigjimin dhe ndërmarrjen e aktiviteteve shtesë, në funksion te realizimit të objektivave 

të përcaktuara. Raporti i performansës ofron informata kthyese duke krahasuar objektivat 

e planifikuara dhe rezultatet e arritura.  

Kontrolli efektiv synon eliminimin e shmangieve negative dhe përforcimin e dallimeve 

pozitive në kuptim cilësor dhe sasior.  

  

                                                 
4
 Osmani, Rufi, “Kontabiliteti menaxherial për biznes”, Tetovë, 2011, faqe. 27-28. 
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3.3 Pasqyrat financiare dhe pasqyrat për menaxhmentin 

 

Ndërmarrjet prodhuese themelohen për të prodhuar të mira materiale dhe për të bërë 

shërbime. Këto ndërmarrje produktet dhe shërbimet e veta ia ofrojnë tregut me qëllim që 

ato t’i shesin dhe të kenë përfitime
5
. 

Për të zhvilluar një biznes të suksesshëm ndërmarrja siguron kushtet materiale dhe krijon 

forma organizative që i përshtaten asaj. 

Faktorët e prodhimit janë: 

• mjetet e punës, 

• objekti i punës dhe 

• fuqia punëtore. 

Formën organizative e zgjedh çdo ndërmarrje sipas kushteve dhe aftësisë.  

Mirëpo, marrë në përgjithësi ndarja organizative e ndërmarrjeve prodhuese bëhet sipas 

veprimtarive: 

• kryesore, 

• ndihmëse dhe 

• joprodhuese. 

Bërjet e ndërmarrjes, d.m.th. rezultatet e biznesit klasifikohen në rezultate prodhuese dhe 

joprodhuese. Kontabiliteti ka për detyrë të evidencojë gjithë veprimtarinë e ndërmarrjes 

në tërësi dhe në pjesë organizative. Kjo do të thotë se evidenca kontabile ndjek me 

përpikëri procesin e fuqizimit, realizimit, të shpërndarjes dhe procesit e prodhimit. 

Kontabiliteti ndahet në dy tërësi organizative, në kontabilitetin financiar dhe në 

kontabilitetin e drejtimit (administrimit).  

Kontabiliteti i drejtimit, ose si quhet ndryshe kontabiliteti afarist, përfshinë përllogaritjen 

e shpenzimeve me kalkulim që trajtohet si përllogaritje interne, pastaj planëzimin, 

kontrollin dhe analizën.Ndryshe nga kontabiliteti financiar, kontabiliteti i drejtimit është 

në funksion të organeve drejtuese të ndërmarrjes për përgatitjen dhe marrjen e vendimeve 

më të përshtatshme. 

Kontabiliteti i drejtimit ndahet në degë të specializuara siç janë: tregtia, industria, 

ndërtimtaria, bujqësia, veprimtaritë shërbyese etj. 

  

                                                 
5
 Gorani Hajrullah,Kontabiliteti,shkolla e mesme,Prishtinë,2001,f3 



Faqe | 38 

 

Sistemet e kontabilitetit financiar bëjnë të sigurt se pasuritë dhe detyrimet e biznesi janë 

regjistruar në kontabilitet siç duhet, dhe japin informacione rreth fitimeve dhe e gjërave të 

ngjashme për përdorim të aksionarëve dhe palëve të tjera të interesuara
6
. Sistemet e 

kontabilitetit menaxherial japin informacione të cilat përdoren prej menaxherëve të 

organizatës. Informacionet për menaxhmentin janë një burim nga i cili zakonisht nxirren 

informacione për dy grupe njerëzish. 

1. Pasqyrat financiare që përgatiten për individë të jashtëm ndaj organizatës: 

aksionarët, klientët, furnitorët, autoritetet tatimore, punonjësit. 

2. Pasqyrat për menaxhmentin që përgatiten për menaxherët e brendshëm të 

organizatës. 

Të dhënat e përdorura për të përgatitur pasqyrat financiare dhe pasqyrat për 

menaxhmentin janë të njëjta. Ndryshimet midis pasqyrave financiare dhe pasqyrave për 

menaxhmentin dalin në pah vetëm për arsye se të dhënat analizohen në mënyra të 

ndryshme. 

Tabela 2: Informacione të pasqyrave financiare për menaxhmentin 

Pasqyrat financiare Pasqyrat për menaxhmentin 

Pasqyrat financiare japin detaje rreth 

performancës së organizatës për sa i 

takon një periudhe të caktuar dhe 

pozicionit të saj financiar për periudhën 

në fjalë. 

Pasqyrat për menaxhmentin përdoren 

për të ndihmuar menaxhmentin të mbajë 

shënim, planifikojë dhe kontrollojë 

aktivitetet e organizatës dhe për të 

ndihmuar procesin e marijes së 

vendimeve. 

Kompanitë me përgjegjësi të kufizuar 

duhet, sipas ligjit, të përgatisin pasqyra 

financiare. 

Nuk ka kërkesa ligjore për sa i takon 

përgatitjes së pasqyrave për 

menaxhmentin 

Formati i pasqyrave të publikuara 

financiare përcaktohet me anë të ligjeve 

vendore, Standardeve Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit dhe Standardeve 

Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.  

Në parim pasqyrat e organizatave të 

Formati i pasqyrave për menaxhmentin 

është krejtësisht sipas pëlqimit të 

menaxhmentit: nuk ka asnjë rregull të 

caktuar për sa i takon mënyrës se si ato 

përgatiten ose paraqiten.  

Secila organizatë mund të ndërtojë vetë 

                                                 
6
 P2,Kontabiliteti Menaxherial dhe i Kostos,ShKÇAK,2009,f.22 
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ndryshme mund të krahasohen lehtë. sistemin e kontabilitetit menaxherial 

dhe formatin e raporteve. 

Pasqyrat financiare fokusohen mbi 

biznesin si tërësi, grumbullimin 

[agregimin] e të hyrave dhe kostove 

prej operacioneve të ndryshme, dhe në 

vetvete tregojnë fundin e diçkaje. 

Pasqyrat për menaxhmentin fokusohen 

në fusha specifike të aktiviteteve të 

organizatës. Informacionet mund të 

prodhohen në mënyrë që të lehtësojnë 

marrjen e vendimeve në vend që të jenë 

produkt i vendimeve tashmë të marra 

Shumica e informacioneve të 

kontabilitetit financiar janë të një natyre 

monetare. 

Pasqyrat për menaxhmentin përmbajnë 

edhe masa jo - monetare.  

Menaxhmenti mund të ketë nevojë të 

dijë, për shembull, sa ton alumin janë 

prodhuar, orët e punës së një makinerie 

gjatë muajit, ose sa kilometra ka 

udhëtuar një person që merret me shitjet 

Pasqyrat financiare paraqesin para së 

gjithash një pamje historike të 

veprimtarive të shkuara. 

Pasqyrat për menaxhmentin janë edhe 

një regjistër historik edhe një mjet ose 

mënyrë planifikimi në të ardhmen. 

 

3.4 Pasqyrat financiare të kostos 

Kontabiliteti i kostos dhe kontabiliteti menaxherial janë dy terma që përdoren shpesh në 

vend të njëri tjetrit. Kjo është e gabuar. Kontabiliteti i kostos është pjesë e kontabilitetit 

menaxherial. Kontabiliteti i kostos paraqet një grumbull te të dhënave të cilat përdoren 

prej kontabilistëve menaxherialë
7
. 

Kontabiliteti i kostos ka të bëjë me elementët e mëposhtëm. 

• Përgatitjen e pasqyrave (pra buxheteve, kostove) 

• Mbledhjen e të dhënave rreth kostove 

• Zbatimin e këtyre kostove ndaj stoqeve, produkteve dhe shërbimeve 

  

                                                 
7
 P2,Kontabiliteti Menaxherial dhe i Kostos,ShKÇAK,2009,f.24 



Faqe | 40 

 

Kontabiliteti menaxherial ka të bëjë me elementët e mëposhtëm. 

• Përdorimin e të dhënave financiare dhe komunikimin e tyre si informacione ndaj 

përdoruesve 

 

3.4.1 Qëllimi i pasqyrave financiare të kostos 

 

Paraqitja e kostos së mallrave të prodhuara ose të shërbimeve të dhëna. 

Paraqitja e kostove të një departamenti ose seksioni të punës. 

Të tregojë se sa kanë qenë të hyrat. 

Fitimprurja e një produkti, një shërbimi, një departamenti, ose një organizate në 

përgjithësi. 

Vendosja e çmimeve shitëse duke pasur parasysh kostot e shitjeve. 

Vlera e stoqeve të mallrave lëndët e para, puna në progres, mallrat e përfunduara) të cilat 

janë ende të pa - shitura në dorë në fund të periudhës së kontabilitetit, për të asistuar 

kështu në përgatitjen e një bilanci të gjendjes së pasurive dhe detyrimeve të kompanisë. 

Kostot e ardhshme të mallrave dhe shërbimeve (gjetja e kostove është një pjesë integrale 

e buxhetimit (planifikimit) për të ardhmen). 

Mënyrën se si kostot aktuale krahasohen me kostot e buxhetuara.  

Në rast se organizata planifikon që të hyrat dhe kostot e saj të kapin një shumë të caktuar, 

por në fakt ato janë të ndryshme nga ajo që ishte parashikuar, ndryshimet duhet të maten 

dhe raportohen. 

Menaxhmenti mund t’i përdorë këto raporte si një udhëzues për të marrë vendime nëse 

duhet të ndërmerren ose jo veprime korrigjuese (ose veprime të “kontrollit” ) në mënyrë 

që të zgjidhen problemet që zbulohen nëpërmjet këtyre ndryshimeve midis rezultateve të 

buxhetuara dhe aktuale. Këtij sistemi të kontrollit shpesh i referohemi si kontroll 

buxhetor. 

Cilat informacione i duhen menaxhmentit në mënyrë që të marrë vendimet e duhura për 

sa i takon fitimeve dhe kostove. 

 

Do të ishte gabim të mendohej se sistemet e kontabilitetit të kostos përdoren thjeshtë në 

veprimtaritë prodhuese, megjithëse është fakt që ato janë më të përparuara dhe të 

nevojshme në këtë fushë.  
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Industritë e shërbimeve, departamentet qeveritare dhe aktivitetet e organizatave që japin 

ndihma sociale janë vetëm disa lloje të organizatave që mund të përdorin informacionet e 

kontabilitetit të kostos.  

Në një organizatë prodhuese, sistemi i kontabilitetit të kostos duhet të zbatohet jo vetëm 

për departamentin e prodhimit por edhe për atë të administratës, të shitjeve dhe 

shpërndarjeve, hulumtimit dhe zhvillimit dhe të gjitha departamentet e tjera. 

Tabela 3:Krahasimi i Pasqyrave financiare në mes KF dhe KM 

 

Burimi:J.Shefket, Kontabiliteti Menaxherial i avancuar,f.56 
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Tabela 4:Rrjedha e kostove përmes llogarive të librit të madh 

 
Burimi: Kontabiliteti i kostos, botimi i gjashtëmbëdhjetë, Fakulteti i ekonomisë,UT,f.28 
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3.5 Paraqitja e informacioneve ndaj menaxhmentit 

 

Raportet 

Të dhënat dhe informacionet zakonisht i paraqiten menaxhmentit në formën e një 

raporti
8
. Karakteristikat kryesore të një raporti janë: TITULLI; MARRËSI; DËRGUESI; 

DATA; dhe TEMA. 

Në organizatat e vogla është e mundur, megjithatë, që informacionet të komunikohen me 

anë të metodave më pak zyrtare se sa raportet e shkruara (në mënyrë gojore ose duke 

përdorur raporte/memorandume jozyrtare). 

Nëpër të gjithë këtë Tekst Studimi, do të ndesheni me një numër të caktuar teknikash i 

cili mundëson mbledhjen e informacioneve financiare. sapo mblidhen këto informacione 

zakonisht analizohen dhe raportohen përsëri tek menaxhmenti në formën e një raporti. 

3.5.1 Karakteristikat kryesore të një raporti 

 

TITULLI 

Shumicës së raporteve i vendoset një titull i cili tregon se ky është një raport
9
. 

• KUJT I DREJTOHET KY RAPORT? 

Është shumë e rëndësishme që identifikohen qartazi marrësit e raportit. Për 

shembull, nëse jeni duke shkruar një raport për  Rex , kjo gjë duhet të cilësohet 

qartazi në titullin e raportit. 

PREJ KUJT VJEN KY RAPORT? 

Në rast e marrësi i raportit ka ndonjë pyetje ose koment, është e rëndësishme që të 

dinë ku t’i drejtojnë ato. 

DATA 

Tashmë e kemi përmendur se informacionet duhet të komunikohen në kohën më 

të përshtatshme. Është gjithashtu e rëndësishme të tregohet koha për të cilën është 

përgatitur raporti duke i dhënë atij një datë. 

TEMA 

                                                 
8
 P2,Kontabiliteti Menaxherial dhe i Kostos,ShKÇAK,2009,f.25 

9
 Burimi:J.Shefket, Kontabiliteti Menaxherial i avancuar,f.57 
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Për çfarë është ky raport? Menaxherët me mundësi të madhe marrin shumë 

raporte brenda ditës të cilat mbase nuk kanë as nevojë t’i rishikojnë. Është e 

dobishme të dihet për çfarë është raporti në fjalë para se të lexohet ai! 

ANEKSET 

Në përgjithësi, informacionet përmblidhen në një raport të shkurtër dhe llogaritjet 

e hollësishme dhe të dhënat e tjera përfshihen në anekset përkatëse në fund të 

raportit. 
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4 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 

 

 

4.1 KONKLUZIONET 

 

 

 

• Vendimi është një proces që duhet bërë zgjedhjen në mes të dy apo më shumë 

alternativave në vendimarrje menaxheriale. 

 

• Vendimmarrja është një proces i cili përbehet prej një numri të caktuar të 

veprimeve dhe aktiviteteve të cilat duhet të identifikojnë problemin, shkaqet e 

paraqitjes dhe mënyrën e zgjidhjes së problemit. 

 

 

• Është me rendësi vitale në procesin e vendimmarrjes mënyra e drejt e shtruarjes së 

pyetjeve për të cilën duhet përgatitur përgjigje dhe në fund edhe marrja e 

vendimit.  

 

• Është me rendësi vitale në procesin e vendimmarrjes mënyra e drejt e shtruarjes së 

pyetjeve për të cilën duhet përgatitur përgjigje dhe në fund edhe marrja e 

vendimit.  

 

 

• Çdo veprim që ndërmarrim , pa marrë parasysh a është fjala për jetën personale 

apo profesionale, ka një qëllim që pretendojmë të arrijmë në të ardhmen. Por sado 

që i vendosim vetës një qëllim në qoftë se nuk i ndërmarrim masat e duhura 

respektivisht nuk i përcaktojmë vetës objektiva përmes të cilave do të arrijmë tek 

qëllimi, atëherë është e kotë. 
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4.2 REKOMANDIME 

 

 

 

 

• Definimi i caqeve dhe mënyra e arritjes së rezultateve të tyre kërkon një 

vendimmarrje tejet të rëndësishme për ate se çka duhet, kush dhe kur duhet bërë 

në realizimin e caqeve të parapara me vendimmarrje.  

 

• Formimi i vendimit është një proces të cilin e formojnë, definojnë dhe udhëheqin 

menaxheret e niveleve të ndryshme me të vetmin qëllim që vendimi të realizohet 

nëpërmes të gjithë të punësuarve pa përjashtime (në kuadër të nivelit 

organizativë). 

 

• Faktori vendimtar për sukses apo dështim të një biznesi është aftësia apo paaftësia 

e ekipit menaxhues. 

 

• Përgjegjësia e menaxherit në shoqërinë tonë është vendimtare jo vetem për 

organizatën por edhe per qendrimin publik ndaj menaxhimit, suksesit dhe statusin 

e tij per te ardhmen e sistemit ekonomik e social,dhe mbijetesen e organizates  si 

nje institucion i pavarur. 

 

• Rëndësia e aktivitetit të vendimmarrjes qëndron në gjetjen e mënyrës për 

përmisimin e kualitetit, suksesit dhe efikasitetit të ndërmarrjes. 

 

• Vendimi është akt i cili kërkon gjykim i cili është  konvertuar në veprim-aksion 

për vendimarrje. 
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