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SHA Shoqëri Aksionare 
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ABSTRAKT 

Koha jo produktive është një nga elementet më të dëmshme që përveçse vonon proceset, 

ajo e transformon edhe rrjedhën e organizimit të çdo vendi të punës në aspektin negativ duke e 

ulur efikasitetin.  

Me kohë jo produktive mund të kuptojmë shumë gjëra, por kryesorja mbetet mos 

menaxhimi i duhur i vendit të punës. 

Sektori i Mirëmbajtjes në kuadër të NPK “Trafiku Urban” SHA si një nga Sektorët 

kryesor, në baza ditore ballafaqohet me situata të ndryshme si shkak i natyrës së punëve që kanë 

të bëjnë me mirëmbajtjen teknike të autobusëve. 

Sektori i Mirëmbajtjes është i ndarë në 8 (tetë) njësi punuese dhe ka minimum 8 profile 

të ndryshme të punëtorëve që rrjedhimisht nënkupton 8 vend punishte të ndryshme brenda 

hapësirës në të cilën operon. 

Këto vend punishte çdo ditë ballafaqohen me situata të ndryshme të aktiviteteve të 

mirëmbajtjes gjë që rrit dinamikën e punës dhe menaxhimi i duhur i vendeve të punës përveç 

që është sfidë është edhe esenciale në mbarëvajtjen e mirë të punëve në kohë dhe me kosto sa 

më të ulët. 

Duke e ditur thelbin e metodologjisë 5S dhe synimet e saj si metodë e përgjithshme mbi 

mirëmenaxhimin e vendeve të punës duke i eliminuar elementet që nuk japin vlerë në mënyrë 

që të rritet efiçenca në aspektin e zvogëlimit të kohëve jo produktive, është parë si zgjidhje e 

duhur, dhe në kuadër të punimit të temës së diplomës është implementuar në 4 njësitë kryesore 

të Sektorit të Mirëmbajtjes. 
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1 HYRJE 

Në kuadër të Sektorit të Mirëmbajtjes në NPK “Trafiku Urban” SHA operojnë 8 njësi 

punuese me disa dhjetëra punëtor. Intensiteti i madh i punëve që realizohet çdo ditë në 

implementimin e aktiviteteve të mirëmbajtjes teknike me synim kryesor mbajtjen në qarkullim 

të gjithë flotës së autobusëve paraqet edhe sfidat e veta në menaxhim. 

Qëllimet kryesore që synohet të arrihen në Sektorin e Mirëmbajtjes përmes kësaj 

metodologjie janë zvogëlimi apo eliminimi i kohës jo produktive, standardizimi i vendeve të 

punës dhe rezultatet pozitive nga aktivitetet e mirëmbajtjes që përfshinë edhe uljen e kostove. 

Eliminimi i kohës jo produktive dhe standardizimi  i vendeve të punës natyrisht që rrit në 

mënyrë të drejtpërdrejtë efikasitetin e përgjithshëm të punëve në Sektor. 

Metoda 5S si teknikë japoneze mbi menaxhimin e vendeve të punës që përmes pastërtisë, 

rendit dhe standardizimit të vendeve të punës e rrit intensitetin e punëve duke e ulur kohën jo 

efektive dhe duke eliminuar gjërat që s’kanë vlerë është vlerësuar si një nga metodat që më së 

shumti i nevojitet Sektorit të Mirëmbajtjes në mënyrë që të lehtësohet arritja e synimeve. 

  Eliminimi i elementeve pa vlerë rrit produktivitetin por edhe sigurinë në vendin e punës.  

Duke krijuar rregulla të përditshme përmes standardizimit dhe mirëmbajtjes së vendeve 

të punës krijohet gatishmëria për të punuar brenda praktikave të cilat kontribuojnë në rritjen e 

nivelit të përgjegjësisë dhe efektivitetit. 

Pra, zbatimi i metodës 5S përveç që krijon vende të pastërta pune, të standardizuara, më 

të sigurta dhe efikase, ndikon drejtpërdrejtë në rritjen e performancës operacionale të Sektorit 

të Mirëmbajtjes dhe rritjen e performancës financiare të Ndërmarrjes “Trafiku Urban” në 

përgjithësi. 
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1.1 Shqyrtimi i problemit 

Sektori i Mirëmbajtjes, saktësisht njësitë dhe personeli që punon ka një mjedis jo mirë të 

organizuar gjë që ulë efikasitetin dhe e vështirëson arritjen e objektivave.  

Siguria është në nivele jo të duhura dhe duhet që të eliminohen elementet e rrezikshme përmes 

praktikave që 5S i mundëson. 

Përqendrimi dhe fokusi i punonjësve të Sektorit të Mirëmbajtjes shpeshherë humbet në 

aspektet anësore që kanë të bëjnë me organizimin e vendit të tyre të punës, në vend që të rrisin 

kujdesin dhe vigjilencën vetëm në ekzekutimin e punimeve sipas urdhëresave përkatëse.  

1.2 Qëllimi i studimit 

Qëllimi i implementimit të kësaj metodologjie në radhë të parë ka të bëjë me krijimin e 

konditave për punë të sigurtë dhe sipas rregullave të parapërcaktuara.  

Rëndësia e Sektorit të Mirëmbajtjes është jetike për ndërmarrjen. Suksesi i Sektorit të 

Mirëmbajtjes nuk reflekton vetëm në sukseset e ndërmarrjes por ajo shkon më tej, deri tek 

krijimi i një pasqyre të mirë për kryeqytetin dhe jo vetëm. Prandaj, çdo eliminim i pengesave 

brenda Sektorit të Mirëmbajtjes rritë sigurinë e ndërmarrjes për inkasimin e mjeteve, 

rrjedhimisht rritë sigurinë financiare dhe së fundi por jo nga rëndësia rritë besueshmërinë e 

qytetarëve ndaj ndërmarrjes.  

Renditja e elementeve, vendosja në rregull e pajisjeve, pastërtia, standardizimi, vurja në 

rregull e elementeve të punës, ngritja e disiplinës dhe mbi të gjitha rritja e sigurisë paraqet bazë 

për punë të suksesshme në një punishte të madhe siç është hapësira punuese e Sektorit të 

Mirëmbajtjes në Trafikun Urban. 

1.3 Pritjet pas implementimit të metodologjisë 5S 

Pritjet pas implementimit të kësaj metodologjie mbesin në rritjen e sigurisë, 

standardizimin e vendeve të punës, rritjen e efikasitetit në punë dhe eliminimin e parregullsive. 
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1.4 Metoda e hulumtimit. 

Së pari prezantohet kapitulli i parë që ka të bëjë me prezantimin e problemit, objektivat e 

punimit dhe synimet që duhet të arrihen, pastaj ne kapitullin e dytë sqarohet metoda “Lean” dhe 

jepet një sfond teorik i hapave të zbatimit të të gjitha S-ve nga metoda 5S. Në kapitujt V, VI 

VII dhe VIII prezantohet zbatimi i të gjitha S-ve në lidhje me hulumtimin aktual dhe në 

kapitullin IX analizohen opinionet e punonjësve mbi rezultatet e arritura. Kapitulli i X dhe XI 

paraqesin rezultatet, përfundimet e punimit si dhe listimin e literaturës së përdorur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTIMI I METODOLOGJISË 5S NË  

SEKTORIN E MIRËMBAJTJES NË NPK “Trafiku Urban” SHA 

PREZANTIMI I NJËSISË 

PËRKATËSE 

SHQYRTIMI I PROBLEMEVE 

PRINCIPET E 

METODOLOGJISË 5S 

KUSHTET E HAPËSIRËS 

PUNUESE 

REZULTATET PARA 

IMPLEMENTIMIT 

REZULTATET PAS 

IMPLEMENTIMIT 

ANALIZA E REZULTATEVE 

Figura 1.1 - Implementimi i metodologjisë 5S dhe sekuenca e hapave të ndjekur në këtë rast studimi 
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1.5 Prezantimi i Ndërmarrjes Publike Komunale “Trafiku Urban” SH.A. 

Komuna e Prishtinës ka filluar organizimin e transportit publik më datë 01.04.1976, kur 

dhe u themelua si Ndërmarrje Publike Komunale “Trafiku Urban”. 

Pas luftës së vitit 1999, Ndërmarrja është regjistruar si subjekt afarist pranë administratës së 

përkohshme të OKB-së me datë 22.06.2000 dhe është ri-regjistruar me datën 22.06.2004 pranë 

Ministrisë për Tregti dhe Industri të Kosovës, si dhe Lejen e Punës të lëshuar nga Drejtoria e 

Ekonomisë dhe Zhvillimit të Komunës së Prishtinës. 

Më pas bazuar në Ligjin nr.04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-087 të 

datës 30.05.2012 për Ndërmarrjet Publike, Komuna e Prishtinës ka themeluar N.P.K.“Trafiku 

Urban” si Shoqëri Aksionare. 

Për shkak të përvojës së gjatë të ndërmarrjes “Trafiku Urban” në mirëmbajtjen e autobusëve 

urban dhe menaxhimit të deritanishëm me anë të përvojave paraprake të trashëguara, duke mos 

pasur resurse profesionale në ripërtëritjen e stileve të menaxhimit dhe mos implementimin e 

strategjive bashkëkohore të mirëmbajtjes vërehen nevojat për implementimin e strategjive, 

metodave dhe çasjeve të reja në organizimin e mirëmbajtjes. Arsye shtesë e kësaj nevoje të 

transformimit është ardhja e 51 autobusëve urban të gjeneratës së fundit dhe sfidat për 

menaxhimin e mirëmbajtjes të kësaj flote, kur dihet se përvoja e krijuar për dekada ka pasur të 

bëjë me sisteme të tjera të punës. 

Unë si Inxhinier i Makinerisë në pozitën e Udhëheqësit të Sektorit të Mirëmbajtjes duke qenë i 

prirur të ndjek praktikat bashkëkohore të studimeve dhe metodat e avancuara të menaxhimit 

jam munduar që të filloj transformimet në nivel të përgjithshëm por rrënjësor në mënyrë që të 

eliminohen shprehitë e këqija dhe të fillojmë të funksionojmë si një trupë e standardizuar e cila 

i çaset çdo problemi sipas një protokolli të standardizuar. Prandaj edhe ky punim ka për qëllim 

që të kontribuoj në rritjen e efikasitetit dhe ngritjen e nivelit profesional në Sektorin e 

Mirëmbajtjes. 
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2 METODA “LEAN” 

2.1 Çfarë është “Lean Management” 

“Lean Management” është qasje për menaxhimin dhe organizimin e punës që synon të 

përmirësojë performancën e një kompanie. Frymëzuar nga Sistemi i Prodhimit Toyota, "Lean 

Management" është një metodë e menaxhimit dhe organizimit të punës me synimin për të 

përmirësuar performancën e një kompanie, veçanërisht cilësinë dhe përfitimet në procesin e saj 

të prodhimit. "Lean Management" ndihmon në optimizimin e proceseve duke zvogëluar 

aktivitetet pa vlerë të shtuar (operacione ose transport të panevojshëm, pritje, prodhim i tepërt 

etj.), Kosto me cilësi të dobët dhe ndërlikime. Kjo metodë mbështetet shumë në një strategji të 

menaxhimit që lejon punonjësit të punojnë në kushtet më të mira të mundshme. Në fund të 

fundit, qasja ka dy objektiva kryesore: kënaqësinë e plotë të klientit dhe suksesin e punonjësve. 

Për ta bërë këtë, “Lean Management” mbështetet në katër parime kryesore: 

1. Kuptimi i nevojave të klientëve 

2. Reduktimi i kohës së prodhimit 

3. Analizimi, kuptimi dhe zgjidhja e problemeve 

4. Bashkimi i punonjësve dhe ndërgjegjësimi (Hasle, Bojesen, Jensen, Bramming, 2012). 

2.2 Parimet e metodës “Lean” 

Liker (2009) përshkruan 14 parime, të cilat ndahen në katër seksione të ndryshme, dhe 

këto parimet mund të shihen si një udhëzues se si të punohet me “Lean Management” 

Seksioni I - Të menduarit afatgjatë  

Parimi 1 - Ky parim shpjegon rëndësinë që ka të pasurit një mendim afatgjatë për 

rezultatet përfundimtare, edhe nëse rezultatet e këqija tregohen në fillim. Për të pasur një 

mendim afatgjatë kërkohet që e gjithë organizata të ketë të njëjtat vlera dhe që të gjithë të kenë 

të njëjtin informacion për të arritur më lehtë qëllimet e përbashkëta. Për të qenë në gjendje të 

arrijë qëllimet, organizata duhet t'i vërë gjithmonë klientët në fokus dhe të ketë përmirësime të 

vazhdueshme. Ky parim është një bazë për të bërë që pjesa tjetër e parimeve të funksionojë 

(Liker, 2009). 
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Seksioni II - Rezultatet e duhura vijnë së bashku me procesin e duhur 

Parimi 2 - Filloni të përcaktoni dhe zhvilloni një proces të qëndrueshëm, ta bëni procesin 

sa më të thjeshtë që të jetë e mundur. Shmangni kryerjen e aktiviteteve që nuk janë të nevojshme 

për të përmbushur nevojën e klientëve për ta bërë procesin më pak të komplikuar. Mundohuni 

t'i bëni problemet të dukshme dhe përpiquni të siguroni një vend ku punonjësit zgjidhin vetë 

problemet në mënyrë që të kursehet koha. Me krijimin e këtij lloji të të menduarit në proces do 

të shfaqen arritje pozitive (Liker, 2009). 

Parimi 3 - Është shumë e rëndësishme të shmanget mbiprodhimi i produkteve ashtu që 

kërkesa nga klientët duhet të kontrollojë prodhimin. Për ta bërë atë në mënyrën më të mirë, 

organizata duhet ta përdor parimin Just in Time (JIT). JIT do të thotë që vetëm kërkesa e një 

produkti duhet të prodhohet (Liker, 2009). 

Parimi 4 - Në mënyrë që metoda “Lean” të bëhet e suksesshme është e rëndësishme të 

zbutet ngarkesa e punës. Kur organizatat përpiqen që të zbatojnë parimet e “Lean”, ato duhet të 

kuptojnë se nuk duhet të mbingarkojnë punonjësit dhe pajisjet, por duhet që të angazhohen që 

të eleminojë problemet (Liker, 2009). 

Parimi 5 - Në fillim duhet të përfshihet cilësia në organizatë dhe për ta bërë atë, kërkon 

që punonjësit të gjejnë problemet thelbësore dhe të sigurohen që ato të mos paraqiten përsëri. 

Mënjanimi i përkohshëm i problemit duke bërë ashtu që më vonë të mos rishfaqet, që nënkupton 

se ritrajtimi i të njëjtit problem paraqet humbje në kohe dhe burime (Liker, 2009).  

Parimi 6 - Për të arritur një proces të stabilizuar në organizatë kërkohet një mënyrë e 

standardizuar e punës. Kjo bëhet përmes përmirësimeve të vazhdueshme dhe përfshirjes nga 

punonjësit. Në mënyrë që procesi të rrjedhë midis të gjithë punonjësve është mirë që metodat 

që përdoren në proces të përshtatën për të gjithë (Liker, 2009). Ky parim mund të lidhet me atë 

që quhet “Kaizen”. 

Parimi 7 - Mundohuni të shmangni problemet e fshehura, prandaj punonjësit duhet të 

përdorin tregues të dukshëm dhe të thjeshtë për t'i ndihmuar ata të nxjerrin përfundime nëse 

punojnë sipas standardeve ose jo (Liker, 2009). 5S ndihmon në atë që tregon ky parim.  

Parimi 8 - Teknikat e reja që futen në treg kërkojnë që të përputhen me punonjësit dhe 

proceset. Teknika e re duhet të provohet para se të hyjë në procese dhe duhet të ketë njohuri se 

si kjo teknologji e re do të lidhet me zgjidhjet ekzistuese dhe metodat e punës. Përndryshe 
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teknikat e reja mund të krijojnë probleme për të standardizuar procesin, prandaj ato duhet të 

shmangen nëse nuk përshtaten në proces (Liker, 2009). 

 

Seksioni III - Zhvillimi i punonjësve dhe partnerëve të bashkëpunimit për të shtuar vlerën 

e organizatës. 

Parimi 9 - Zhvilloni një udhëheqës që e kupton punën dhe që jeton filozofinë. Zhvilloni 

një udhëheqës që mund të mësojë të tjerët në organizatë dhe që mund të veprojë si një model 

për metodat dhe filozofinë e kompanisë. Për më tepër, është më mirë të zhvillohen udhëheqësit 

nga stafi i brendshëm sesa të zhvillohen udhëheqësit nga jashtë (Liker, 2009). 

Parimi 10 - Puna në ekip është diçka që duhet të mësohet për të Marr efektin maksimal 

së bashku me cilësinë më të mirë. Kjo bëhet duke kombinuar grupe specifike dhe duke i 

zhvilluar ato sipas filozofisë së kompanisë për të fituar një kulturë më të fortë pune në 

organizatë (Liker, 2009). 

Parimi 11 - Respektoni rrjetin e zgjeruar të partnerëve dhe furnitorëve duke i sfiduar dhe 

duke i ndihmuar ata që të bëhen më të mirë me synime të ndryshme (Liker, 2009). 

 

Seksioni IV - Kërkimi i vazhdueshëm për shkaqet kryesore të problemeve shtyn 

zhvillimin e mëtutjeshëm të organizatës. 

Parimi 12 - Kur lind një problem, të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë problem duhet 

të shohin fizikisht të gjithë situatën me sytë e tyre. Kjo është për të kuptuar qartë problemin dhe 

për ta bërë më të lehtë zgjidhjen e tij, në vend që të dëgjoni vetëm punonjës të tjerë ose të shihni 

problemin vetëm në një ekran kompjuteri (Liker, 2009).  

Parimi 13 - Mos merrni vendime para se të merrni të gjitha llojet e konsideratave dhe 

krahasoni të gjitha mundësitë që janë në dispozicion. Kur merret një vendim është e 

rëndësishme që vendimi të zbatohet shpejt, por me hapa të kujdesshëm përpara (Liker, 2009). 

Parimi 14 - Për tu bërë një organizatë shembull dhënëse kërkohet stabilitet në të gjithë 

organizatën. Prandaj është e rëndësishme që gjithmonë të reflektojmë në procese dhe të shohim 

se cila mund të jetë tjetër më e mirë në mënyrë që ta zbatojmë atë. (Liker, 2009). 
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2.3 TPS (Toyota Production System)1 

Ideja e integrimit të proceseve të prodhimit në një rrjedhë shumë të vazhdueshme erdhi 

nga industrialisti Taiichi Ohno në fillim të Shekullit XX. Praktikat e tij u vlerësuan dhe më pas 

zhvilloi konceptin e njohur Toyota Production System (TPS). 

Toyota Production System (TPS) mbështetet në mendimin e optimizmit të prodhimit 

përmes eliminimit të plotë të humbjeve, e cila rezulton në efikasitetin e punës dhe me reduktim 

të kostove. Emri dhe origjina rrjedhin nga “Japanese Toyota Motor Corporation” gjithashtu 

njihet si ''Lean Manufacturing system'' ose '' Just-In-Time (JIT) system''. Termi gjithashtu u 

referua si "Mendimi Lean" ose "Filozofia e Lean" për shkak të natyrës gjithëpërfshirëse 

opsionale të zbatueshmërisë. Zbatimi i kësaj filozofie nuk është aspak i kufizuar edhe në 

Sektoret e kujdesit shëndetësor, Sektoret e shërbimeve publike, Sektoret e shitjes, Sektoret e 

Mirëmbajtjes e deri në organizimin e Qeverisë. 

Bazat e TPS-ve vizualizohen brenda modelit të zhvilluar nga Toyota, referuar si Shtëpia 

e Sistemit të Prodhimit të Toyota. (Figura 2.1): 

 

Figura 2.1 - "Toyota Production System House" - Shtëpia e sistemit të prodhimit Toyota 

 

 

1 Toyota Production System, Source: http://www2.toyota.co.jp/en/vision/production_system/ (02.03.2021) 
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TPS bazohet në dy koncepte - '' Jidoka '' dhe '' Just-In-Time '', të cilat merren me 

eliminimin e produkteve me defekt dhe shprehive të këqija. Koncepti i parë përkthehet si 

''Automatizim me prekje njerëzore '' dhe i referohet vizualizimit të problemeve gjatë prodhimit, 

d.m.th. aftësinë e makinës për të njohur dhe ndaluar prodhimin në rast se ndodhin defekte, 

veprim i cili në fund të fundit çon në përmirësimin e cilësisë në prodhim. Koncepti JIT i 

referohet qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë së prodhimit në një rrjedhë të vazhdueshme me 

eliminimin e gjërave pa vlerë, p.sh. inventar shtesë, trajtim shtesë i produktit etj. 

TPS qëndron apo bazohet në stabilitet përmes standardizimit të punëve, përmirësimin e 

vazhdueshëm (Kaizen) dhe zvogëlimin e vazhdueshëm të mbeturinave (Hejinuka). Filozofia e 

biznesit të Toyota-s bazohet në motivimin dhe avancimin e personelit. Roli kryesor i kësaj 

filozofie mbetet përmirësimi i vazhdueshëm. 

Përmirësimi dhe stabiliteti i vazhdueshëm shpesh mbështeten në teknikat siç janë 

Metodologjia(5S), Standardizimi, “VCM” etj. Liker (2004) sugjeron që “Lean” ka katër 

dimensione dhe për ta bërë një organizatë të frymojë “Lean”, të gjitha këto dimensione duhet 

që të zbatohen. Këto katër dimensione janë quajtur modeli “4P” (Liker 2004). (Figura 2.2): 

 

Figura 2.2 - "The Toyota Way" - Modeli 4P 

 

Ambienti 

Puna ekipore 

Sfidat 

Respekti 

Përmirësimi i 

filozofisë së punës 
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Liker (2004) pohon më tej, se pavarësisht strukturës së plotë të elementeve që nevojiten për 

implementimin e TPS, është e mundur që të ndiqen vetëm disa nga parimet e “Toyota Way”, të 

cilat mund të shkaktojnë rezultate afatshkurtra por jo të qëndrueshme në masën e rritjes së 

performancës, ndërsa nëse praktikohet me të vërtetë tërësia e parimeve të “Toyota Way” të cilat 

janë në përputhje me TPS japin rezultate me përparësi të qëndrueshme konkurruese. TPS është 

e njohur dhe e studiuar në të gjithë botën. Modeli 4P është aplikuar me sukses në subjekte të 

shumta për zhvillimin jo vetëm të prodhimit por edhe të proceseve të ndryshme të biznesit, dhe 

përkundër faktit aktual që është një filozofi relativisht e re ajo tashmë është provuar si efikase. 

Modeli Toyota dhe TPS kanë vendosur muzën e një paradigme shumë të re – “Lean Thinking” 

dhe “Lean Production”. 

2.4 “Lean Production” dhe teknikat e “Lean Management” 

Themeli i filozofisë dhe teknikave të TPS hodhi bazën e prodhimit “Lean”. Ashtu si në 

konceptin origjinal të “Lean”, parimet e prodhimit “Lean” synojnë minimizimin e burimeve, 

duke minimizuar kështu edhe mbetjet në kontekstin e prodhimit në masë, d.m.th. më pak 

angazhim njerëzor, më pak hapësirë prodhuese, më pak inventar dhe defekte (NSPR 2004 ). 

Prandaj, prodhimi “Lean” synon të përmbushë pritjet e klientëve duke ofruar produkte dhe 

shërbime cilësore në kohën e duhur dhe me koston e duhur (Ross & Associates Environmental 

Consulting 2004). 

Ekziston një përdorim i gjeneralizuar midis termave “Lean Thinking”, “Lean 

Production”, “Lean Manufacturing” dhe TPS, për shkak të mungesës së një përkufizimi 

adekuat, por gjithashtu përdorimi i një definicioni është i vështirë pasi “Lean” konsiderohet një 

filozofi që pritet të evoluojë vazhdimisht (Pettersen 2009; Demeter dhe Matyusz 2008). Gjersa 

prodhimi standard përfshin prodhimin e paracaktuar të shumë produkteve përnjëherë, procesi 

në Prodhimin e “Lean” është i organizuar në atë mënyrë që hapat e përpunimit të jenë ngjitur 

me njëri-tjetrin në një rrjedhë shumë të vazhdueshme, një-copëshe. Proceset e tilla të prodhimit 

duhet të kontrollohen nga afër në një mjedis operacional të mirëmbajtur, të rregulluar dhe të 

pastër, i cili përmban parimet e prodhimit të JIT (Just In Time). Për më tepër, kalimi në 

prodhimin “Lean” kërkon përmirësim të vazhdueshëm në të gjithë sistemin me pjesëmarrjen e 

të gjithë punonjësve. Dallimet midis qasjeve të “Lean” dhe paradigmave tradicionale të 

prodhimit janë ilustruar në Tabelën 1: (Ross & Associates Environmental Consulting 2004). 
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Tabela 1 - Dallimet midis qasjeve të "Lean" dhe paradigmave tradicionale të prodhimit 

 Prodhimi artizanal Prodhimi në masë Prodhimi “Lean” 

Fokusi Puna specifike Produkti Konsumatori 

Operimi Prodhim në njësi Sasi dhe Stok Rrjedhje e vazhdueshme 

Qëllimi 

kryesor 
Zotërim i zanatit 

Reduktimi i kostos dhe 

rritja e efiçencës 

Eliminimi i mbetjeve 

dhe rritja e vlerës 

Cilësia Integrimi Inspektimi Parandalimi 

Strategjia e 

biznesit 
Personalizimi 

Ekonomia e shkallës 

dhe automatizimi 

Fleksibiliteti dhe 

përshtatshmëria 

Përmirësimet 

Përmirësim i 

vazhdueshëm i 

drejtuar nga mjeshtri 

Përmirësim i 

vazhdueshëm i drejtuar 

nga ekspertët 

Përmirësim i 

vazhdueshëm i drejtuar 

nga fuqia punëtore 

 

2.4.1 Eliminimi i humbjeve 

Mendimi “Lean” synon të heqë qafe humbjet (mbeturinat) nga proceset e punës. Para se 

të futeni në 8 llojet e humbjeve, është e rëndësishme të kuptoni se çfarë janë humbjet 

(mbeturinat) në prodhim. Humbjet (mbeturinat) janë çdo veprim ose hap gjatë një procesi që 

nuk i shton vlerë klientit. Me fjalë të tjera, mbeturina është çdo proces që klienti nuk dëshiron 

që të Marr. Shtatë mbetjet origjinale (Muda) u zhvilluan nga “Taiichi Ohno”, Inxhinieri kryesor 

në Toyota, si pjesë e Sistemit të Prodhimit të Toyota (TPS). Shtatë humbjet (mbeturinat) sipas 

z.Ohno janë: Transporti, Inventari, Lëvizjet e tepërta, Pritja, Mbiprodhimi, Përpunimi i tepërt 

dhe Defektet. Ato shpesh shënohen me akronimin "TIMWOOD". Humbja e tetë u prezantua 

më vonë brenda viteve 1990 kur Sistemi i Prodhimit Toyota u miratua brenda botës 

perëndimore, dhe ajo ka të bëjë me mos shfrytëzimin e talentëve ose "Aftësive" të fuqisë 

punëtore. Si rezultat i kësaj 8 mbetjet shënohen si 'TIMWOODS'. (Figura 2.3) 
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Figura 2.3 - Tetë humbjet e "Lean" 

 

1) Humbja nga defektet - mallrat e gatshme që përballen me ankesat e klientëve, pjesë 

ose produkte që kanë defekte dhe kërkojnë korrigjim. 

2) Humbja nga mbiprodhimit - prodhimi i pakoordinuar. Kjo rezulton në inventar të 

tepërt; 

3) Humbja nga pritjet - si shkak i mungesës së koordinimit të aktiviteteve brenda procesit 

të prodhimit, ka raste kur krijohen pritje të pa nevojshme dhe ndërhyrje të proceseve në njëra 

tjetrën. 

4) Humbja nga mos shfrytëzimi i talentëve - apo mungesa e përdorimit të kreativitetit, 

kapacitetit dhe ideve të punonjësve në përmirësimin e proceseve dhe praktikave. 

5) Humbja nga transporti i panevojshëm - lëvizja e materialeve, e cila nuk shton asnjë 

vlerë, zgjat kohën e procesit dhe mund të çojë në rritjen e dëmeve. 

6) Humbja nga inventari - kjo përfshin lëndët e para, materialin në proces të prodhimit 

dhe materialet në depo, të cilat nuk janë të nevojshme për porositë e klientëve. 
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7) Humbja nga lëvizjet - kjo i referohet lëvizjes së kotë të personelit, e cila shfaq rritjen e 

defekteve. 

8) Humbja nga përpunimi i tepërt - aktivitetet shtesë të lidhura me mbi trajtimin, 

inventarin e tepërt apo trajtimin e pjesëve me defekt, gjithashtu ka të bëjë me humbjet që 

shkakton rritja e cilësisë së produktit mbi specifikat e projektuara apo pritjet nga konsumatori.. 

(Hicks 2007). 

2.4.2 Kaizen 

Kaizen (nga japonishtja “Përmirësim”) konsiderohet një mendësi për përmirësimin e 

vazhdueshëm të ciklit brenda një organizate përmes zgjidhjes së problemeve dhe mendimit 

krijues, me pjesëmarrjen e stafit menaxherial dhe pjesës tjetër të stafit. Nuk shoqërohet me 

ndonjë teknikë specifike, por përfaqësohet nga parime të cilat ofrojnë mundësi për punëtorët të 

marrin pjesë në proceset e përmirësimit dhe mirëmbajtjes përmes takimeve periodike të 

ekipeve, mbi të cilat propozohen ide për zgjidhjen e problemeve. Mirëmbajtja kërkon ndërtimin 

e procedurave standarde të funksionimit, rregullave, direktivave dhe arrihet përmes disiplinës 

dhe masave të zhvillimit të burimeve njerëzore. Përmirësimi, nga ana tjetër, arrihet përmes 

rishikimit të vazhdueshëm të standardeve të vendosura dhe vendosjes së mëtejshme të 

standardeve më të larta se sa ato ekzistuese. Thelbësore për zbatimin dhe suksesin e kësaj 

strategjie janë veprimet hap pas hapi, angazhimi i menaxherëve, mendësia e punonjësve dhe 

trajnimi dhe edukimi i personelit (Salem 2006). Në vazhdim paraqiten 6 hapat KAZIEN. 

 

Figura 2.4 - Gjashtë hapat KAIZEN-it 
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3 METODA 5S  

3.1 Çfarë është metoda 5S? 

Konkurrenca globale dhe ligjet anë e mbanë botës kanë nxitur komunitetin industrial dhe 

prodhues të shpikë, zhvillojë dhe përdorë mjete dhe teknika të reja inxhinierike industriale për 

të rritur produktivitetin, cilësinë dhe qëndrueshmërinë. Industria 4.0 është duke dhënë rezultatet 

e saja. Menaxhimi total me cilësinë, teknika 5S, mirëmbajtja produktive, menaxhimi i zinxhirit 

të furnizimit dhe planifikimi i burimeve të ndërmarrjes etj. janë disa nga teknikat që po zbatohen 

në të gjithë botën.  

5S është një teknikë japoneze për të krijuar dhe mbajtur një vend pune efektiv, efikas, të 

organizuar dhe të pastër (Michalska dhe Szewieczek, 2007). Efikasiteti dhe kushtet e 

përmirësuara të punës të çdo industrie dhe organizate mund të arrihen me sukses duke zbatuar 

konceptin e 5S. Filozofia 5S fokusohet në thjeshtimin e mjedisit të punës, organizimin efektiv 

të vendit të punës dhe zvogëlimin e mbeturinave duke përmirësuar produktivitetin, ergonominë 

dhe efikasitetin e përgjithshëm (Chavan, et al., 2017). Teknika 5S është një filozofi për të arritur 

pastërtinë e vazhdueshme të organizatës dhe standardizimin e vendit të punës (Patel & Thakkar, 

2014). Praktika e 5S përdoret zakonisht në mesin e firmave japoneze për të rritur aftësinë dhe 

produktivitetin njerëzor. Është dëshmuar se zbatimi i 5S mund të rrisë performancën e 

prodhimit dhe të mbështesë: shëndetin e punonjësve, sigurinë e tyre dhe të mirëmbaj në mënyrë 

efikase ambientin e punës (Rahman, et al., 2010). 

Maidhili (2010) deklaroi se 5S angazhon njerëz dhe kërkon përfshirjen e tyre efektive. 

Nuk është vetëm mirëmbajtja e ambientit të punës, është më shumë se rregullat e thjeshta 

standarde dhe disiplinës për të menaxhuar organizatën. Menaxhimi dhe pastërtia e hapësirës 

dhe përmirësimet e tjera të vazhdueshme arrihen duke ruajtur dhe treguar respekt për vendin e 

punës çdo ditë. Metodologjia 5S është një filozofi shumë e mirë që shkon përtej thjesht pastrimit 

të vendit të punës. (Czifra, 2017) raporton se zbatimi dhe aplikimi i 5S ndihmon në fuqizimin 

e punonjësve për krijimin e një mjedisi efektiv pune për produktivitet më të lartë. Një studim i 

kryer nga (Ho dhe Feng, 1994), konfirmoi rolin e 5S në suksesin e projekteve ku implementohet 

menaxhimi total me cilësinë. 

5S është një nocion thelbësor për funksionimin në mënyrë të mirëfilltë të vendit të punës, 

përmirësimin e vazhdueshëm, efektivitetin e kostos dhe menaxhimin e materialeve dhe 
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Figura 3.1 - Diagrami i metodës 5S në gjuhën angleze 

pajisjeve të punës. 5S është një koncept japonez dhe u krijua nga Takashi Osada në 1970 

(Deshpande, et al., 2015). Metodologjia 5S u përdor për herë të parë nga Toyota në vitet 1970 

dhe u identifikua si një nga teknikat që mundësoi prodhimin Just-In-Time (JIT). 5S filloi kur u 

bë një përpjekje për të thjeshtuar procesin e montimit për prodhimin e anijeve, punëtorët përmes 

implementimit të parimeve cilësore të prodhimit arritën që të montojnë anijet në disa orë  pune 

në vend të ditëve ose javëve që ishin normalisht të nevojshme. Ishte ai moment kur Sakichi 

Toyoda dhe Kiichiro si dhe inxhinieri Toyota Taichi Ohno, zhvilluan 5S. (Figura 2.4)  

Disiplinat 5S u emërtuar shkurtimisht si: 

1. Seiri - Organizimi i zonës së punës duke ndarë elementet e panevojshme, për shembull, 

duke eliminuar skedarët, format e vjetra dhe duke eliminuar mjetet ose çdo material që nuk 

shton vlerë në vendin e punës. 

2. Seiton - Ruajtja e pastërtisë përmes mirëmbajtjes së ambientit të punës. 

3. Seiso - Pastrimi i veglave dhe pajisjeve për të eliminuar papastërtitë që mund të fshehin 

parregullsitë. 

4. Seiketsu - Standardizimi i vendeve të punës, mjeteve, skedarëve dhe pajisjeve e 

materialeve të tjera. 

5. Shitsuke - Ruajtja e disiplinës në zbatimin e 4S-ve të mëparshme. 

Termat që do të përdoren për studimin janë në japonisht sepse ato shpjegojnë 

metodologjinë 5S në përputhje me rrethanat. Tabela 2 tregon rëndësinë e metodës 5S si në 

anglisht ashtu edhe në japonisht, por koncepti është i njëjtë. Figura 3.1 paraqet diagramin e 

metodës 5S në anglisht. 
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Tabela 2 - Sqarimi i konceptit të metodës 5S në japonisht, anglisht dhe shqip 

Japonisht Anglisht Shqip Qëllimi 

SEIRI SORT ORGANIZO 
Largimi i gjërave të pavlera nga 

ambienti i punës 

SEITON SET IN ORDER 
VENDOS 

RREGULL 

Caktimi i vendit për çdo 

element/pajisje 

SEISO SHINE SHKËLQE Të mirëmbahet pastërtia e ambientit 

SEIKETSU STANDARDIZE STANDARDIZO 
Të standardizohen procedurat dhe të 

respektohen ato standarde 

SHITSUKE SUSTAIN MIRËMBAJ 

Të inspektohen rregullat, të 

trajnohen vazhdimisht punonjësit 

deri sa të kalojnë ato në shprehi 

 

3.2 Benefitet e 5S 

Në shumicën e hulumtimeve mbi zbatimin e 5S, rezultatet ose përfitimet janë në krijimin 

e një vendi të punës më të pastër, më të qetë dhe më efikas. Zbatimi i 5S ka përfitimet e tij në 

çdo sektor shërbimi apo sektorë prodhues. Përfitimet e zbatimit të 5S janë të shumëfishta: 

• Krijimi i një mjedisi të pastër dhe të qartë, 

• Zbulimi i lehtë i anomalive dhe parregullsive, 

• Menaxhimi i mbetjeve dhe eliminimi i tyre, 

• Krijimi i vendeve të sigurta të punës dhe efektive, 

• Minimizimi i kohës jo efektive ose periudhës së pritjes, 

• Reduktimi i prishjeve, 

• Ruajtja dhe respektimi i standardeve të përcaktuara, 

• Rritja e profesionalizmit, 

• Rritja e përgjegjësisë dhe vetë iniciativës, 

• Rritja e krenarisë së punonjësve 

Mbi të gjitha është vërtetuar që metoda 5S promovon disiplinën dhe rrit ndjenjën e 

përgjegjësisë dhe dhembshurisë për vendin e punës. 
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3.3 Komponentët e 5S 

Hirano (1995) përktheu të gjitha 5S në fjalët ekuivalente angleze. Variacione të tjera të 

përkthimit të asaj se çfarë përfaqësojnë 5 S-të përfshijnë ONCSD, 5C dhe CANDO (Kobayashi, 

2009). Tabela 3 paraqet variacione të ndryshme të përkthimeve të 5S në gjuhën angleze të cilat 

do t’i shënojmë të pa përkthyera në mënyrë që të jetë një pasqyre e qartë se çfarë përfaqësojnë 

ato, sepse kuptimi apo ajo çfarë ato përfaqësojnë është e njejtë me atë se çfarë kemi shpjeguar 

më lartë: 

Tabela 3 - Trajtimi i emërtimeve ekuivalente të metodës 5S 

JAPONISHT 5S 5C ONCSD CANDO 

SEIRI SORT CLEAN OUT ORGANISATION CLEAN UP 

SEITON SET IN ORDER CONFIGURE NEATNESS ARRANGING 

SEISO SHINE 
CLEAN AND 

CHECK 
CLEANING NEATNESS 

SEIKETSU STANDARDIZE CONFORMITY STANDARDISE DISCIPLINE 

SHITSUKE SUSTAIN 
NORM AND 

PRACTICE 

SELF-

RESTRAINT 

CONTINUING 

IMPROVEMENT 

 

Variacioni 5C u zhvillua dhe u sqarua nga O'hEocha (2000). ONCSD u zhvillua nga 

Osada (1991) dhe CANDO vjen nga Massey dhe Williams (2005). 
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3.4 Kuptimi i metodës 5S 

Termi 5S shpesh aludohet vetëm me "mirëmbajtjen e ambienteve" dhe "sigurinë" në 

vendin e punës. Është më se e vërtetë se edhe ato përfshihen në këtë metodë, por 5S ka të bëjë 

më shumë se vetëm aq, sepse mbulon të gjithë organizimin e punës në sektor, uzinë apo objekt. 

Sipas Barsalou (2014), ka pasur shumë ndryshime në përkthimin e termave 5S nga japonishtja 

në anglisht të cilat shpesh janë përdorur dhe pastaj janë keqkuptuar edhe nga ata që kanë marrur 

përsipër që ta interpretojnë apo implementojnë atë. Përdallim nga ajo se në gjuhën japoneze 

përmes një fjale pasqyrohet saktë kuptimi i asaj që vërtetë ka për qëllim të sqarohet. 

Prandaj, përmes trajtimit të mendimeve të gabuara mbi metodën 5S është më e lehtë të 

kuptohet thelbi apo ajo çfarë kjo metodë ka synim që të arrijë. Disa nga konceptet e gabuara 

mbi metodën 5S përfshijnë: 

1. Ebuetse (2018) argumenton se keqkuptimi i parë i 5S është ta konsiderosh atë thjesht 

një mjet për “mirëmbajtjen e shtëpisë”. Bazuar në efektin që metoda 5S kishte me subjektet që 

problem kishin prodhimin e ulët dhe mos organizimin e mirëfilltë, u identifikua se ishte metodë 

me potencial të madh të ndryshimit të gjendjes dhe jo thjesht një mjet për “mirëmbajtjen e 

shtëpisë.” 

2. Një pikëpamje e dytë e keqkuptimit të metodës 5S është ta shikosh si një shkop magjik 

ose një zgjidhje të shpejtë dhe të menjëhershme të problemit në vendin e punës.  

3. 5S konsiderohet vetëm si mjet ose teknikë menaxhimi. Në fakt, kjo është e vërtetë, por 

organizatat duhet të shohin përtej këtyre termave për të sjellë avancime në organizatë, sepse 

vetëm në këtë mënyrë, kur gjërat trajtohen në bazë të parimeve do të mund të konstatohen 

ndryshimet reale operacionale në teren. 

4. Është gabim të shihet si metodë e thjeshtë. Në fakt është një mision i tërë për ta bërë 

atë të duket lehtë e implementueshme. Nuk ka 5S të thjeshtë sepse është një strategji me hapa 

dhe objektiva që duhen ndjekur në mënyrë që të ketë sukses. (Ebueste, 2018).  

5. Koncept i gabuar në rastet kur zbatimi i pjesshëm i 5S konsiderohet i drejtë apo 

produktiv. Përshtypja se vetëm një ose dy faza të 5S mund të zbatohen në mënyrë që të arrihen 

objektivat është një ide tepër e gabuar. Sepse për suksesin e përgjithshëm dhe arritjen e 

qëllimeve, çdo fazë (ose çdo S) duhet që të implementohet plotësisht! 
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3.5 Barrierat e metodës 5S 

Në kuadër të zbatimit të metodës 5S është shumë e rëndësishme arritja e synimeve të 

parapara. Në mënyrë që kjo metodë të bëhet një storie suksesi, shfaqen shumë pengesa dhe 

sfida të cilat mund ta çojnë në dështim total të arritjes së objektivave. Becker (2001), ka 

identifikuar se barrierat më të mëdha në zbatimin e programit 5S janë mungesa e komunikimit 

dhe pjesëmarrja direkte e punonjësve në këtë proces.  

Shkaqet që shkaktojnë pengesa për zbatimin e 5S janë: 

a. Rezistenca ndaj ndryshimeve dhe zhvillimeve të reja, 

 

b. Mungesa e motivimit, 

 

c. Kufizimet financiare, 

 

d. Mungesa e vizionit dhe misionit të duhur të organizatës, 

 

e. Pamundësia për të ndryshuar kulturën organizative, 

 

f. Mungesa e komunikimit të brendshëm, 

 

g. Mungesa e lidershipit, 

 

h. Mungesa e kapaciteteve njerëzore për prezantimin dhe zbatimin e iniciativave të tjera, 

 

i. Mungesa e kapaciteteve njerëzore për të siguruar aftësim dhe trajnim mbi parimet 5S, 

 

j. Mungesa e pjesëmarrjes së punonjësve dhe drejtuesve të lartë bashkërisht në këtë 

proces, 

 

k. Mungesa e planit të duhur strategjik për ndërgjegjësimin dhe kuptimin e 5S nga ana e 

të gjithë punonjësve. 

 

3.6 Mjetet dhe teknikat e implementimit të metodës 5S 

5S siç e sqaruam në kapitujt paraprak është një strategji për arritjen e organizimit dhe 

pastërtisë në vendin e punës, përmirëson cilësinë, produktivitetin dhe ngrit moralin e 

punonjësve më mirë se çdo metodë tjetër filozofisë së prodhimit “Lean” (Shaikh, et al., 2015). 

Ka mënyra të ndryshme se si organizatat i qasen strategjive për të zbatuar metodën 5S.  
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Në librin e tij Hirano (1995), në lidhje me mirëmbajtjen e vendit të punës përmes 5S dhe 

shtyllave të kësaj metode ai prezantoi strategjinë e tij: 

1. Prezantimi i qëllimeve për zbatimin e 5S, 

  2. Prezantimi i planeve për promovimin e 5S, 

  3. Prezantimi i materialeve të nevojshme për kampanjën 5S, 

  4. Organizimi i trajnimeve dhe edukimi në lidhje me 5 S-at, 

  5. Zbatimi i plotë i 5S 

  6. Inspektimi dhe auditimi i procesit për të vlerësuar dhe ndjekur me vëmendje 

implementimin e 5S. Algoritmi vijues përshkruan hapat e zbatimit të 5S të rekomanduar nga 

Hirano (Purohit & Shantha, 2015) (Kobayashi, 2009). 5S sipas Hiranosë paraqiten në Fig.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezantimi i qëllimeve për zbatimin e 5S 

Prezantimi i planeve për promovimin e 5S 

Prezantimi i materialeve të nevojshme për 

kampanjën 5S 

Organizimi i trajnimeve dhe edukimi në 

lidhje me 5 S-at 

Ndarja e gjërave të dobishme dhe të 

pa dobishme 

Evidenca tabelare për 

mirëmbajtjen e rregullave  

Përmirësime të shpejta dhe 

intensive 
Rregull dhe pastërti 

Pastrimi i  

standardizuar 

Inspektimi dhe auditimi i procesit për të vlerësuar dhe 

ndjekur me vëmendje implementimin e 5S 

Disiplinë 

Figura 3.2 - Hapat e implementimit të 5S sipas Hiranos 
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3.6.1 Strategjia PDCA (Plan, Do, Check, Action) 

(Plan, Do, Check, Action), e njohur edhe si Rrethi i Demingut apo Rrota e Demingut, 

është një metodë e menaxhimit me katër hapa e përdorur në biznes për të kontrolluar dhe 

përmirësuar vazhdimisht proceset dhe produktet (Tague, 2005). W. Edwards Deming e publikoi 

gjerësisht këtë teknikë dhe më vonë në karrierën e tij modifikoi PDCA në "Plan-Do-Study-Act" 

(Aguayo. R. 1990). Një parim themelor i PDCA është përsëritja, ku cikli ekzekutohet përsëri 

dhe përsëri për të zgjeruar njohuritë më tej deri në arritjen e qëllimeve (Moen & Norman, 2009). 

Figura 3.3 paraqet ciklin PDCA të Demingut. 

 

Figura 3.3 - Rrethi i Demingut 

 

Kjo metodë shfrytëzohet për: 

a. Përmirësime të vazhdueshme, 

b. Përmirësime në projektet e sapo zhvilluara, 

c. Hartimin e planeve për ridizajnimin dhe përmirësimin e projekteve dhe shërbimeve,  

d. Korrigjimin e shkaqeve të problemeve në bazë të analizimit të të dhënave. 

 

 

PËRMIRËSIM I VAZHDUESHËM 

PLANIFIKO 

BËJE KONTROLLO 

VEPRO 
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3.6.2 ISHIKAWA - Diagrami shkak dhe pasojë 

Diagrami shkak - pasojë apo siç njihet ndryshe edhe si diagrami i kockave të peshkut apo 

(Ishikawa) është një diagram vizualizimi për kategorizimin e shkaqeve të mundshme të një 

problemi. Diagrami shkak - pasojë mbështetet në praktikën “brainstorming”, por jo si të vetme. 

Kjo metodë përqendrohet rreth një problemi dhe qëllimi i saj mbetet të definoj të gjitha shkaqet 

e mundshme të një pasoje. Figura 3.4 paraqet diagramit Ishikawa. 

 

Figura 3.4 - Diagrami Ishikawa 

 

  Kaoru Ishikawa, një ekspert japonez mbi kontrollin e cilësisë, ishte i pari që e përdori 

këtë diagram dhe të cilit i atribuohet shpikja e tij.  

3.6.3 Menaxhimi total i cilësisë (TQM - Total Quality Management) 

Zbatimi i metodës 5S në çdo industri apo organizatë është për të përmirësuar cilësinë dhe 

çdo shërbim të ofruar në vendin e punës. Prandaj, aplikimi i TQM dhe mjeteve të tij luan një 

rol shumë jetësor për të siguruar që cilësia të arrihet në masë sa më të madhe dhe në mënyrë të 

vazhdueshme. Përfitimet kryesore të TQM janë: 

a. Rritja e fitimit dhe të ardhurave, 

b. Rritje e efikasitetit të procesit, 

c. Përmirësimi i kushteve të punës për punonjësit, 

d. Zhvillimi i trendit të ndryshimeve, 

e. Përmirësimi i vazhdueshëm. 

f. Angazhimi i punonjësve së bashku me menaxhmentin e lartë. 
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3.6.4 5S - KAIZEN 

Kaizen është një metodë e cila përdoret për të zgjidhur problemet dhe gjen zbatim në disa 

industri. 5S dhe KAIZEN janë dy metoda bazike të “Lean Manufacturing” & “Total Quality 

Management” shto këtu faktin që metoda 5S ka për qëllim që të angazhoj edhe njerëz duke 

përdorur standarde dhe disiplinë (Maidhili, 2010). Synimi i përbashkët i të dy metodave  

5S-KAIZEN është eliminimi i mbetjeve në vendin e punës. Gjersa mbetjet krijohen në shumë 

forma, ato edhe mund të eliminohen nga vendet e punës duke analizuar të gjitha shkaqet e 

krijimit të tyre.  

  Për shembull, çdo vegël e cila nuk shërben më në punëtori, por ruhet pa nevojë, shkakton 

humbje dhe konsumon hapësirë. 

Tabela 4 pasqyron lidhjen mes dy metodave 5S dhe KAIZEN: 

Tabela 4 - Ndërlidhja mes metodave 5S dhe KAIZEN 

5S 5S KAIZEN SQARIMI SIPAS KAIZEN 

SEIRI SORT PLAN 

Pranojeni problemin hapur dhe veproni 

dhe korrigjoni shkaqet rrënjësore të 

problemeve. 

SEITON SET IN ORDER DO Kënaqësia e klientit është çelësi 

SEISO SHINE CHECK 
Gjetja e fakteve dhe përmirësimi i 

mardhënjeve ndër personale 

SEIKETSU STANDARDIZE ACT 

Zhvillimi i punës grupore dhe 

menaxhimi i projekteve në mënyrë ndër 

funksionale 

SHITSUKE SUSTAIN 

KAIZEN FOR 

EVERY 

EMPLOYEE 
Zhvillimi i vetë-disiplinës 
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3.7 SORT (Organizo) 

Organizimi dhe rregullimi duhet të fillojë nga eliminimi i elementeve të panevojshme nga 

vendi i punës. Kjo nënkupton heqjen e tepricës, materialeve të prishura ose të vjetruara dhe si 

efekt jep pastrimin e hapësirës. Praktikë e dobishme për klasifikimin e sendeve të panevojshme 

është etiketimi i atyre elementeve. Artikujt e tepërt etiketohen me anë të një letre të kuqe, pastaj 

merren dhe vendosen në një zonë të caktuar të deponimit të përkohshëm ku vlerësohen më tej 

dhe pjesa tjetër hidhet. Gjërat që konsiderohen të dobishme mbahen në një gjendje të pastër dhe 

sistemohen në vendet e tyre sipas kohës apo periudhës kur ato mund të shfrytëzohen. Në figurën 

3.5 paraqiten hapat e implementimit të S1 (Seiri-Sort-Sortimi). 

 

 

Figura 3.5 - Hapat e implementimit të S-së së parë (Seiri-Sort) 
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3.8 SET IN ORDER (Vendos rregull) 

Të gjitha elementet e vendit të punës duhet të organizohen dhe duhet të krijohen metoda 

efikase dhe efektive të ruajtjes dhe mirëmbajtjes së tyre. Disa nga strategjitë për ruajtjen 

efektive të elementeve janë: lyerja e dyshemesë, konturizimi i zonave sipas rregullave të 

shenjëzimit të hapësirave të punës, inventarizimi i duhur dhe adekuat etj. 

Në figurën 3.6 do t’i ndjekim hapat për implementimin e S2 ( Seiton - Set In Order): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

S2 (Seiton - Set In Order) hapat e implementimit: 

Ndarja e hapësirës për vendosjen e elementeve. Përcaktimi i lokacionit 

Aranzhimi i elementeve sipas prioritetit apo frekuencës së shfrytëzimit  

(ditor, javor apo mujor) 

Vizualizimi i dyshemesë dhe etiketimi i hapësirave (elementeve) 

Skicimi i detajuar i hapësirës 

 

Mbajtja e elementeve apo mjeteve të punës në vendet e përcaktuara. 

Figura 3.6 - Hapat e implementimit të S-së së dytë (Seiton-Set In Order) 
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3.9 SHINE (Shkëlqe) 

Pasi është hequr rrëmuja dhe është organizuar mjedisi i punës, zona e punës duhet të 

shkëlqej tërësisht dhe mbajtja e saj e pastër duhet të kthehet në një praktikë të përditshme. 

Figura 3.7 paraqet hapat e implementimit të S-së së tretë (Seizo-Shine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 STANDARDIZE (Standardizo) 

Duke arritur 3S -të e mëparshme kërkohet që të standardizohen praktikat më të thjeshta 

të arritura nga implementimi gradual i metodës në mënyrë që të mbahen më tej proceset sipas 

atyre rregullave. Figura 3.8 paraqet hapat e implementimit të S-së së katërt (Seiketsu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 (Seiso - Shine) hapat e implementimit: 

Identifikimi i burimit të papastërtive 

Identifikimi i shkaqeve kryesore të tyre 

Marrja e masave për eliminimin e burimeve të papastërtive dhe 

shkaqeve kryesore të tyre në mënyrë që ambienti të shkëlqej 

Figura 3.7 - Hapat e implementimit të S-së së tretë (Seiso-Shine) 

S4 (Seiketsu - Standardize) hapat e implementimit: 

 

Ndjekja e procedurave të standardizimit për çdo operacion/detyrë 

Përcaktimi i përgjegjësive të gjithsecilit 

Komunikimi i procedurave të standardizuara dhe ndryshimeve të 

nevojshme 

Figura 3.8 - Hapat e implementimit të S-së së katërt (Seiketsu-

Standardization) 
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3.11 SUSTAIN (Mirëmbaj) 

Është e vështirë të ndryshosh praktikat e krijuara në një ambient pune. Rezistenca 

zakonisht shoqëron ndryshimet në një vend. Prandaj kuptimi dhe promovimi i proceseve në 

ndryshim është i rëndësishëm, respektivisht mirëmbajtja e asaj që është arritur. Figura 3.9 

paraqet hapat e implementimit të S-së së pestë (Shitsuke). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5 (Shitsuke - Sustain) hapat e implementimit: 

Të gjithë të trajnuarit, i kuptojnë, i binden dhe i praktikojnë rregullat 

dhe procedurat 

Zhvillimi i orarit për zbatimin rutinor të gjërave 

Figura 3.9 - Hapat e implementimit të S-së së pestë (Shitsuke-Sustain) 
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4 NPK “TRAFIKU URBAN” SHA 2 

Për shkak të rëndësisë së veçantë që ka ky shërbim, Komuna e Prishtinës ka filluar 

organizimin e transportit publik më datë 01.04.1976, kur dhe u themelua si Ndërmarrje Publike 

Komunale “Trafiku Urban”. 

Pas luftës së vitit 1999, Ndërmarrja është regjistruar si subjekt afarist pranë administratës 

së përkohshme të OKB-së me datë 22.06.2000 dhe është ri-regjistruar me datën 22.06.2004 

pranë Ministrisë për Tregti dhe Industri të Kosovës, si dhe Lejen e Punës të lëshuar nga 

Drejtoria e Ekonomisë dhe Zhvillimit të Komunës së Prishtinës. 

Më pas bazuar në Ligjin nr.04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-087 

të datës 30.05.2012 për Ndërmarrjet Publike, Komuna e Prishtinës ka themeluar N.P.K“Trafiku 

Urban” si Shoqëri Aksionare. 

4.1 MISIONI 

Ofrimi i shërbimeve cilësore ndaj qytetareve në transportin publik është misioni i N.P.K 

Trafiku Urban që të jetë: 

· Ndërmarrje e strukturuar mirë për të dhënë shërbim efikas të Transportit Publik. 

· Në shërbim të qytetareve, të ofrojmë informata rreth operimit të autobusëve në linjat 

përkatëse dhe linjat në përgjithësi. 

· Të ngritet niveli i shërbimit dhe kapaciteteve. 

· Të kontribuojmë në zhvillimin ekonomik të vendit. 

4.2 OBJEKTIVAT DHE QËLLIMET 

Objektivi kryesor është që krijohet një sistem i integruar i transportit urban, duke ju ofruar 

qytetarëve të Prishtinës me rrethinë shërbime cilësore 

Përcaktimi i qëllimeve dhe aktiviteteve përkatëse për realizimin e tyre: 

 

2 https://trafikurban-pr.com/rreth-nesh/3/pr-ne (20.08.2021) 

https://trafikurban-pr.com/rreth-nesh/3/pr-ne
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· Organizimi - koordinimi i resurseve njerëzore dhe materiale për realizimin e qëllimeve 

të parashtruara. 

· Mënyra me të cilën menaxherët ndikojnë te stafi i tyre për sigurimin e kryerjes së 

aktiviteteve kryesore. 

· Kontrolli, identifikimi dhe korrigjimi i devijimeve eventuale nga qëllimet e planifikuara: 

kontrolli përmes buxhetit, krahasimi i rezultateve të arritura me ato të planifikuara dhe 

ndërmarrja e veprimeve të nevojshme në sferat ku dallimet janë të mëdha, duke bërë krahasime 

prej një periudhe në tjetrën. 

4.3 FOKUSI I NDËRMARRJES 

• Ngritja e kapaciteteve profesionale për mirëmbajtje të autobusëve dhe përkrahja e 

Sektorit të Mirëmbajtjes në çdo aspekt dhe kujdes te veçantë për asetet e ndërmarrjes. 

• Sistemi i integruar me informacion rreth burimeve njerëzore, informacione financiare, 

operative, etj. 

• Të vazhdohet promovimi i mundësive të barabarta të punësimit për femra dhe 

minoritete. 

• Të analizohet potenciali i të hyrave nga marketingu: 

- Krijimi i strategjisë së marketingut 

- Krijimi i planit të marketingut 

- Zhvillimi i marketingut përmes autobusëve tanë në bashkëpunim me Komunën e 

Prishtinës. 

• Të analizohet situata - shqyrtimi i performancës operative të flotës aktuale të 

autobusëve (51 autobusë). 

• Trajnimi i ngasësve (shoferëve) për performancën e tyre operative (zvogëlimi i 

shpenzimeve, kujdesi ndaj aseteve dhe rritja e efikasitetit). 

• Vlerësimi i performancës se konduktorëve dhe analizimi i rezultateve. 

• Shkëmbimi i praktikave më të mira, mbikëqyrja, trajnimi, motivimi i konduktorëve për 

të arritur performancë më të mirë. 

• Trajnimi i punonjësve me theks të veçantë në kujdesin ndaj klientit, komunikimin dhe 

cilësinë e shërbimit. (Trafiku Urban, 2021). 
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4.4 SEKTORI I MIRËMBAJTJES  

Sektori i Mirëmbajtjes është një nga Sektoret kryesore të organizimit të ndërmarrjes. Ky 

Sektor për shkak të rëndësisë që ka është i lidhur direkt  me Zyrën e Kryeshefit Ekzekutiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikat e trashëguara qysh nga fillet e organizimit të ndërmarrjes ka bërë që në Njësitë 

e këtij Sektori të barten praktika të gabuara sa i përket ruajtjes apo promovimit të gjërave që 

nuk kanë vlerë. Pa pastërtia, mos organizimi i mirë i mjeteve të punës, pjesëve rezervë dhe 

humbjet si rezultat i keq menaxhimit të hapësirave të punës janë ato që i përcjellin disa nga 

Njësitë e këtij Sektori. Përveç imazhit të keq ato e vështirësojnë punën e përditshme dhe shpesh 

herë e rrezikojnë sigurinë e punëtorëve për shkak të komplikimit të situatave si rezultat i pa 

pastërtive dhe pengesave që krijohen si rezultat i mos menaxhimit të duhur të proceseve.  

Për Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës, Njësinë e Depos së pjesëve rezervë & veglave 

të veçanta, Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve dhe atë të Njësisë 

së Metalgëdhendjes, saldimit dhe Axhustatorëve do të bëhet analizimi i mirëfilltë i gjendjes 

ekzistuese dhe implementimi i metodës 5S, ashtu që duke e organizuar punën sipas parimeve 

të 5 së-ve të kontribuohet në rritjen e efikasitetit në vendet e punës dhe mbarëvajtjen e punëve 

të përgjithshme në Sektor. 

Figura 4.1 - Organogrami i Ndërmarrjes Publike Komunale "Trafiku Urban" 
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5 IMPLEMENTIMI I METODËS 5S NË NJËSINË E 

MEKANIKËS DHE ELEKTRIKËS 

5.1 Njësia e Mekanikës dhe Elektrikës në N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A.  

Kjo Njësi operon në një hapësirë shumë të madhe dhe natyrisht ka në përdorim të 

përditshëm shumë pajisje. Puna kryesore zhvillohet në kanalet e punës dhe në tavolinat 

përkatëse. Kjo Njësi ka të punësuar mbi 10 punëtor që punojnë në 3 (tre) ndërrime të ndryshme 

të punës. 

Përveç organizimit të mirëmbajtjeve të shpejta korrektive, kjo njësi çdo ditë është në 

implementim të urdhëresave të mirëmbajtjes preventive. Këto aktivitete ndërthurin punë me 

pajisje të ndryshme, në ambiente të ndryshme dhe me krijim të elementeve mbeturinë (gjatë 

zëvendësimit të pjesëve të përdorura me ato të reja, zëvendësimit të vajrave etj.). Drejtpërdrejtë 

këto veprime shkaktojnë shumë probleme rutinore në mungesë të strategjive përkatëse për 

menaxhimin e tyre. 

Prandaj në vazhdim do të prezantohet implementimi i metodës 5S në këtë Njësi për 

eliminimin e problemeve të lartcekura shkurtimisht, por nuk duhet harruar se kjo metodë do të 

vazhdojë me përmirësime si një mësim i çmuar për përmirësim të vazhdueshëm. 
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5.2 Problemet e evidentuara në hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës 

dhe Elektrikës 

Për fillim do të paraqitet gjendja kaotike e cila ekzistonte në hapësirat e kësaj Njësie 

përmes fotografive me përshkrimit të tyre. Fotografitë (Figurat 5.1 - 5.18)  janë realizuar në 

hapësirat punuese të garazhës para implementimit të metodologjisë 5S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Pamje nga kanalet punuese dhe një kënd i pa organizuar në 

Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës para implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 5.2 - Pamje nga hapësira punuese rreth presës hidraulike 

Figura 5.3 - Pamje nga tavolina e punës në garazhë 
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Figura 5.4 - Pamje nga tavolina e punës në garazhë 

Figura 5.5 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës dhe 

Elektrikës para implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 5.6 - Pamje e disa veglave të pa sistemuara në hapësirat e garazhës 

Figura 5.7 - Pamje me elemente papastërtie rreth dritareve 
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Figura 5.8 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës para 

implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 5.9 - Pamje e veglave të punës para implementimit të 5S 

Figura 5.10 - Pamje nga sistemimi i veglave të punës para implementimit të 5S 
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Figura 5.11 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës para 

implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 5.12 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës para 

implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 5.13 - Pamje e fuqive të mbushura me vaj në hapësirën punuese pa mbrojtje shtesë 
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Figura 5.14 - Fiksja e zjarrit jo lehtë e çasshme dhe kënd i pa sistemuar i garazhës 

Figura 5.15 -  Pamje e kanaleve të punës 
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Figura 5.16 - Pa pastërti dhe bllokim i çasjes në kanale nga elemente druri 

Figura 5.17 - Korridori i kanaleve të punës i pa pastër 
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Nga këto pamje shohim se në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës mungonte: organizimi, 

rregulli, shkëlqimi dhe standardizimi i veprimeve. Siç shihet në fotografi asgjë nuk ishte në 

vendin e duhur, kishte elemente që vetëm zënë vend, pluhur i shtresuar, vende të yndyrshme 

dhe mjete të punës të ruajtura në vende jo adekuate etj. Të gjitha pamjet që shihen më lartë 

tregojnë motivin për këtë studim, dhe vullnetin për zbatimin e metodës 5S në mënyrë që të 

organizohet vendi i punës për funksionim normal, efikasitet të lartë dhe produktivitet. Në këtë 

gjendje të kësaj Njësie, një punëtor shpenzonte shumë më shumë kohë në kërkim të një mjeti 

sesa pritej, kjo është për shkak të organizimit të paqartë të gjithçkaje në këto hapësira. Një gjë 

e tillë është e papranueshme dhe natyrisht që duhej të ndryshohet. Për ta matur nga afër ndikimin 

e kësaj gjendje në përditshmërinë e punëtorëve dhe për ta vërtetuar kohën e humbur me këtë 

gjendje në kërkimin e mjeteve të punës, punonjës të ndryshëm të kësaj Njësie janë vëzhguar 

dhe janë matur se sa kohë i duhen secilit për kërkimin e mjeteve përkatëse të punës. Për ta 

realizuar këtë gjë është aplikuar një metodë për studim të kohës me pajisje të sakta për të Marr 

rezultate të kënaqshme dhe të besueshme. Këto rezultate do të paraqiten në nënkapitullin 5.4 

dhe do të krahasohen me rezultatet pas implementimit të metodës 5S. 

Figura 5.18 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës para 

implementimit të metodologjisë 5S para implementimit të metodologjisë 5S 
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5.3 Implementimi i metodologjisë 5S dhe rezultatet 

Gjendja e para implementimit të metodës 5S në Sektorin e Mirëmbajtjes, konkretisht në 

Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës, ishte në gjendje jo të mirë. Gjatë implementimit të metodës 

5S u vërejt se vendet e punës ishin në gjendje aspak optimale për punë. Tavolina kryesore e 

punës e pa pastër dhe jo e gatshme për ta shfrytëzuar, hapësirat e garazhës të zëna me materiale 

hedhurinë të cilat mes të tjerash rrezikonin edhe shëndetin e punëtorëve duke e penguar 

qarkullimin e tyre të lirë në hapësirat e punës. Kanalet e punës në të cilat kryheshin punë të 

rëndësishme ishin në gjendje jo të mirë, të pa pastruar nga vajrat, hapësira të zëna nga mbetje 

të ndryshme që si tërësi rrezikonin shëndetin e punëtorëve.  

Pas identifikimit të problemeve janë marr masat adekuate. Synim ishte sistemimi i 

veglave për mekanikët dhe elektricistët, të cilat paraprakisht ishin të vendosura të gjitha në një 

vend, të pa sortuara dhe të pa pastra, duke e krijuar një rrëmujë të vërtetë. Me përkrahjen e 

menaxhmentit sipas nevojave të përcaktuara ato janë blerë për secilin punëtor, pastaj në 

përputhje me frymën e metodës është intervenuar në pastërtinë dhe standardizimin e hapësirave 

të punës. Në vazhdim përmes fotografive (Figurat 5.19 - 5.35) do të ndjekim fazat e 

implementimit të metodës dhe gjendjen e krijuar pas implementimit të metodologjisë 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.19 - Pamje gjatë pastrimit të hapësirave të garazhës 
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Figura 5.20 - Pamje gjatë pastrimit të tavolinë së punës 

 

 

Figura 5.21 - Pamje gjatë trajtimit të pa pastërtive të tavolinës tjetër punuese me 

shtrënguese në hapësirat e garazhës 
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Figura 5.22 - Pamje gjatë pastrimit të hapësirave të garazhës 

Figura 5.23 - Pamje e tavolinës së punës pas pastrimit 
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Figura 5.24 - Pamje rreth dritareve pas pastrimit dhe largimit të elementeve mbeturinë 

 

 

Figura 5.25 - Pamje pas pastrimit të hapësirave 
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Figura 5.27 - Pamje nga hapësirat punuese rreth presës hidraulike pas pastrimit 

Figura 5.26 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës pas 

implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 5.28 - Pamje pas pastrimit të dyshemesë 

 

 

Figura 5.29 - Pamje e karrocave të veglave të punës pas sistemimit 
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Figura 5.30 - Pamje e sistemimit të veglave të punës pas organizimit të tyre në karroca të 

veçanta, ku çdo karrocë është e pajisur me çelës dhe janë të personalizuara 
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Figura 5.31 - Sistemimi i karrocave të veglave të punës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.32 - Pamje gjatë pastrimit të kanaleve të punës 
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Figura 5.33 - Pamje gjatë pastrimit të korridorit kryesor për çasje në kanale 
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Figura 5.34 - Pamje e kanaleve pas pastrimit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.35 - Pamje e kanaleve pas pastrimit 
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Pra siç mund të shohim nga fotografitë e prezantuara, gjendja tani është tërësisht ndryshe.  

Implementimi i metodës 5S në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës ka mundësuar që të 

organizohet mirë hapësira punuese duke vendosur rregull dhe disiplinë në aspektin e krijimit të 

një ambienti të pastër të punës ku elementet kryesore të punës shkëlqejnë gjithandej. Gjithashtu 

standardizimi i këtyre rregullave do të krijoj shprehitë që kjo hapësirë të mund të mirëmbahet 

në këtë gjendje.  

 

Kronologjia e zbatimit të metodës 5S: 

 

HAPI 1 (SORT) / Organizo: 

- Largimi i elementeve të panevojshme nga hapësirat punuese, ndarja e veglave të 

shfrytëzueshme dhe atyre jo relevante për hapësirën e servisit. 

 

HAPI 2 (SET IN ORDER) / Sistemo: 

- Ndarja e hapësirave të punës dhe përcaktimi i lokacioneve për punë të veçanta, 

aranzhimi i veglave dhe mjeteve të punës sipas frekuencës dhe prioritetit të shfrytëzimit. 

Vizualizimi i kanaleve të punës dhe etiketimi i hapësirave sipas standardeve të mbrojtjes 

në vendet e punës. Është realizuar skicimi i hapësirës së punës dhe evidentimi i hyrje – 

daljeve dhe poashtu janë caktuar vendet për elementet e punës. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.36 - Skicimi i hapësirës së servisit 
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HAPI 3 (SHINE) / Shkëlqe: 

- Janë identifikuar shkaktarët e papastërtive siç janë mos kujdesi gjatë transportimit të 

vajrave dhe filtrave mbeturinë, mos kujdesi ndaj vendit të punës, mos krijimi i vend 

deponimeve për mbeturinat etj. Tani janë ndërmarr masa për eliminimin e tyre në 

mënyrë që mjedisi të shkëlqej.  

 

HAPI 4 (STANDARDIZE) / Standardizo: 

- Ky hap është inkorporuar përmes ndarjes së detyrave përkatëse direkt tek përgjegjësitë 

e kryerjes së punëve në hapësirat e garazhës, ku përmes urdhëresave të punës, përveç 

përfundimit të punëve specifike ata marrin detyrat edhe për hapat që duhet ndërmarr në 

mirëmbajtjen e hapësirave të punës. Gjithashtu janë krijuar vend deponitë e veçanta 

sipas klasifikimit të mbetjeve në hapësirat e Njësisë. 

 

HAPI 5 (SUSTAIN) / Mirëmbaj: 

- Përveç orarit mujor të punës është krijuar edhe orari i periodik i mirëmbajtjes së 

hapësirave të punës në mënyrë të amortizohet rezistenca nga ana e punëtorëve në rastet 

kur urdhri mund t’u vije aty për aty. Prandaj përmes këtij orari amortizohen reagimet 

dhe gradualisht kjo gjë transformohet në rutinë ditore, javore dhe mujore.  

Tabela 5 - Orari për mirëmbajtjen e hapësirave të punës në Njësinë e Mekanikës dhe 

Elektrikës 

 E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E Shtunë E diele 

Kanalet 

Kryesore 
I I I I I I II 

Kanalet 

Ndihmëse 
II - II - II - II 

Karrocat me 

veglat e 

punës 
I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III 

Dyshemeja e 

servisit 
II - II - II - II 

Tavolina e 

punës 
I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III 

(I - Punëtorët e ndërrimit të parë; II – Punëtorët e ndërrimit të dytë; III – Punëtorët e ndërrimit 

të III-të) 
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5.4 Prezantimi dhe analiza e rezultateve 

5.4.1 Prezantimi dhe analiza e rezultateve para implementimit të metodës 5S 

Në këtë kapitull studimi i kohës është kryer duke ndjekur një procedurë standarde para 

implementimit të metodës 5S. Tabela 6 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e veglës së 

njejtë. Në studim janë marr 7 vegla të ndryshme. Një nga objektivat e këtij studimi është ulja e 

efikasitetit në kohën e kërkimit të mjeteve, d.m.th. nuk duhet humbur shumë kohë duke kërkuar 

mjetet për realizimin e detyrave të punës.  

Tabela 6 - Efiçenca në kërkimin e veglave të punës para implementimit të metodës 5S në 

Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E VEGLAVE SPECIFIKE TË PUNËS 

Nr. Emri i veglës 1 2 3 4 5 
Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 Çelës 5/8” 7:24 6:00 7:00 7:00 7:00 34:24 97.82 % 

2 Çelës 3/4” 6:02 6:04 7:01 6:02 6:06 31:15 89.00 % 

3 Çekan 4:20 5:04 6:01 6:26 6:04 27:55 78.71 % 

4 Nofullë E8 5:00 5:24 6:10 6:00 6:16 28:50 82.31 % 

5 Daltë 4:00 4:20 4:07 4:00 4:10 20:37 57.31 % 

6 Kaçavidë + 7:06 7:05 6:10 6:04 4:10 31:35 91.17 % 

7 
Çelës 

heksagonal 2,5 
6:01 7:00 7:03 7:05 6:05 33:14 94.69 % 

EFIÇENCA TOTALE 207.50 72.65 % 

 

Kohët e vëzhguara në tabelën 6 tregojnë efikasitetin kohor në kërkimin e veglave specifike të 

punës që del të jetë 72.65%.  Për të matur efikasitetin e përftuar së pari kemi regjistruar të gjitha 

kohët e vëzhguara. Totalet e kohëve në kolonën shtatë me radhë merren nga kohët e vëzhguara 

për çdo vegël të zgjedhur; prandaj quhet “Totali i Kohës”. Efikasiteti për mjetet merret përmes 
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numrit total të vëzhgimeve (Pra, produkti i 7 llojeve të veglave dhe 5 vëzhgimeve) që është 35, 

pjesëtuar me njëqind për të pasur përqindje standarde, fitojmë rezultatet e kolonës së tetë me 

radhë. Për shembull, Çelësi ¾” përmblidhet në 31:15 sekonda shumëzuar me 100, e cila më pas 

pjesëtohet me 35, është e barabartë me Efiçencën e kohës në kërkim të veglës në (%). Për të 

gjitha veglat e tjera llogaritjet kryhen duke përdorur të njëjtën teknikë dhe metodë për të Marr 

efikasitetin përfundimtar të kohës. Kurse ET-ja përfundimtare llogaritet duke e shumëzuar 

kohën totale të kërkimit me numrin e vëzhgimeve totale, i cili është numri 35, dhe duke e 

pjesëtuar me 100 për ta pasur rezultatin në (%), ky rezultat do të tregoj efikasitetin para zbatimit 

të 5S. Në këtë rast 72.65% është një përqindje shumë e lartë e kohës për të kërkuar mjete gjatë 

një dite në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës, është e pafavorshme dhe njëkohësisht e 

papranueshme, sepse tregon për humbje jashtëzakonisht të mëdha në efikasitetin e përgjithshëm 

5.4.2 Prezantimi dhe analiza e rezultateve pas implementimit të metodës 5S 

Tabela 7 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e veglës së njejtë pas implementimit 

të metodës 5S. Në studim janë marr prapë 7 veglat e njëjta.  

Tabela 7 - Efiçenca në kërkimin e veglave të punës pas implementimit të metodës 5S në 

Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E VEGLAVE SPECIFIKE TË PUNËS 

Nr. Emri i veglës 1 2 3 4 5 
Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 Çelës 5/8” 40s 40s 38s 41s 35s 3:14 8.97 % 

2 Çelës 3/4” 37s 36s 36s 35s 35s 3:00 8.57 % 

3 Çekan 1:02 1:05 1:06 1:00 1:00 5:13 14.65 % 

4 Nofullë E8 1:11 1:10 1:02 1:12 1:25 6:00 17.14 % 

5 Daltë 20s 19s 20s 21s 18s 1:38 3.94 % 

6 Kaçavidë + 31s 29s 32s 33s 33s 2:38 6.80 % 

7 
Çelës 

heksagonal 2,5 
52s 52s 50s 51s 53s 4:18 11.94 % 

EFIÇENCA TOTALE 26.01 9.10 % 



- 58 -  

 

 

  Nga ky rezultat shohim edhe vet efektin e implementimit të metodës 5S në Njësinë e 

Mekanikës dhe Elektrikës. Me kohën e regjistruar dhe efikasitetin kohor prej 9.10 % pas 

zbatimit të metodës 5S rezultatet kanë ndryshuar ose më saktë janë përmirësuar shumë. Përpara 

zbatimit të 5S, u desh rreth 72% e efikasitetit të kohës për të kërkuar mjetet e zgjedhura në 

mënyrë rastësore. Pra këto janë kohët e vëzhguara në një ditë të zgjedhur rastësisht pa para 

përgatitje. Në kohët e vëzhguara kohët janë zvogëluar në mënyrë rapide. Për shembull një 

punëtori iu desh 40 sekonda për të gjetur çelësin (5/8) në vrojtimin 1, që do të thotë se koha u 

ul me më shumë se 6 minuta krahasuar me kohën që iu desh të njëjtit punëtor në situatën para 

implementimit të metodës 5S. 
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6 IMPLEMENTIMI I METODËS 5S NË NJËSINË E DEPOS 

SË PJESËVE REZERVË DHE VEGLAVE 

6.1 Njësia e Depos së pjesëve rezervë dhe veglave të veçanta  

Kjo Njësi operon në dy hapësira dhe natyrisht është në përdorim të përditshëm për shkak 

të natyrës së punës së servisit. Puna zhvillohet gjatë tre ndërrimeve dhe ka një qarkullim shumë 

të madh të pjesëve. 

Në këtë Njësi punojnë depositët sipas orarit javor. Njësia e depos ka stok të pjesëve rezervë në 

vlerë prej qindra mijëra eurosh. Gjendja në të cilën ndodhej nuk ishte aspak e denjë, prandaj 

është zgjedhur si Njësi në të cilën nevojitet implementimi i metodës 5S. 

6.2 Problemet e evidentuara në hapësirat punuese në Njësinë e Depos 

Gjatë inspektimeve është vërejtur se organizimi i depos nuk i përgjigjej fare standardeve 

të dedikuara për një depo pjesësh rezervë. Në vazhdim do të paraqesim përmes fotografive 

(Figura 6.1 - 6.9) mos organizimin e pjesëve, pa pastërtinë që i karakterizonte hapësirat e 

operimit si dhe gjendjen kaotike e cila mbretëronte në këtë ambient para implementimit të 

metodës 5S. 

 

Figura 6.1 - Pamje nga organizimi i pjesëve rezervë para implementimit të 5S 
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Figura 6.2 - Pamje nga hapësirat deponuese para implementimit të 5S 
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Figura 6.3 - Organizimi i rripave të motorit dhe elementeve të tjera në depo 

Figura 6.4 - Deponimi i bulonave para implementimit të 5S 
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Figura 6.5 - Pamje e organizimit të disa pjesëve rezervë para implementimit të 5S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 - Pamje nga hapësirat deponuese të xhamave para implementimit të 5S 
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6.3 Implementimi i metodologjisë 5S dhe rezultatet 

Gjendja e para implementimit të metodës në Njësinë e Depos, ishte aspak e mirë dhe 

tërësisht jashtë standardeve të organizimit. 

Gjatë hapave të implementimit të metodës 5S u vërejt se vendet e punës ishin në gjendje 

aspak optimale për punë. Rafte të pa organizuara, pjesë të derdhura në hapësirë pa standarde 

dhe të përziera mes vete. 

Pjesa kryesore e trajtimit ishin pjesët rezervë, organizimi i tyre, pastërtia e depos, 

rregullimi i tyre në kolona dhe rreshta sipas prioriteteve në rafte. Krijimi i databazës elektronike 

të pjesëve rezervë ishte një zgjidhje shumë e nevojshme për operim të shpejtë dhe profesional 

përmes krijimit të adresave në mënyrë që pjesa e kërkuar të gjendet më lehtë, më shpejtë dhe 

në mënyrë të sigurtë. 

Dihet rëndësia e shërbimit të shpejtë të kësaj Njësie. Shpejtësia e shërbimit në depo do të 

thotë shpejtim i kohës së veprimit në aktivitetet e mirëmbajtjes nga Njësitë tjera intervenuese. 

Kur dihet se në ndërmarrjen Trafiku Urban puna zhvillohet gjatë tre ndërrimeve dhe trajtohen 

më shumë se një mjet njëkohësisht, gjendja paraprake nuk ishte e mirë dhe nuk ofronte kushte 

normale për të punuar, sidomos jo në këto premisa. 

Pjesët rezervë të vendosura në paketa, të shpërndara kudo nëpër tokë, pa databazë dhe pa 

një skemë që ndihmon në gjetjen e tyre.  

Në vazhdim përmes fotografive (Figura 6.7 - 6.15) do të ndjekim fazat e implementimit 

të metodës dhe gjendjen e krijuar pas implementimit të metodologjisë 5S. 
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Figura 6.7 - Sistemimi i pjesëve rezervë në rafte të organizuar në rreshta dhe kolona 
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Figura 6.8 - Pamje nga sistemimi i depos pas implementimit të 5S 
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Figura 6.9 - Sistemimi i bulonave dhe elementeve pneumatike pas implementimit të 5S 

Figura 6.10 - Sistemimi i bulonave në sirtar të vegjël 
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Figura 6.11 - Pamje banaku i depos pas implementimit të 5S 

 

 

Figura 6.12 - Pamje nga dyshemeja e depos pas implementimit të 5S 

 

 



- 68 -  

 

 

Figura 6.13 - Pamje nga dyshemeja e depos pas implementimit të 5S 

 

 

Figura 6.14 - Pamje nga banaku i depos pas implementimit të 5S 
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Figura 6.15 - Pamje nga databaza e pjesëve rezervë 

 

 

Kronologjia e zbatimit të metodës 5S: 

 

HAPI 1 (SORT) / Organizo: 

- Largimi i elementeve të panevojshme nga hapësirat e depos dhe organizimi i rafteve në 

mënyrën më optimale. 

 

HAPI 2 (SET IN ORDER) / Sistemo: 

- Ndarja e pjesëve rezervë sipas frekuencës së shfrytëzimit dhe renditja e tyre në rafte, 

përcaktimi i lokacionit të secilës pjesë, krijimi i databazës elektronike për stokun e 

depos. Vizualizimi i rreshtave të rafteve, etiketimi i hapësirave sipas standardeve të 

mbrojtjes në vendet e punës. Është realizuar skicimi i hapësirës së punës dhe evidentimi 

i hyrje - daljeve. 
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HAPI 3 (SHINE) / Shkëlqe: 

- Janë identifikuar dhe eliminuar shkaktarët e papastërtive siç ishin: mos pastrimi i 

ambienteve të deponimit, mos kujdesi ndaj vendit të punës, mos krijimi i vend deponive 

për mbeturinat etj.  

 

HAPI 4 (STANDARDIZE) / Standardizo: 

- Ky hap është inkorporuar përmes ndarjes së detyrave përkatëse direkt tek përgjegjësitë 

e kryerjes së punëve në hapësirat e depos, ku përmes urdhëresave të punës, përveç 

përfundimit të punëve specifike rutinore ata marrin detyrat edhe për hapat që duhet 

ndërmarr në mirëmbajtjen e hapësirës së punës. Gjithashtu janë krijuar vend deponitë e 

veçanta sipas klasifikimit të mbetjeve në hapësirat e Njësisë. 

 

Figura 6.16 - Skicimi i hapësirës së Njësisë së Depos 
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HAPI 5 (SUSTAIN) / Mirëmbaj: 

- Përveç orarit mujor të punës është krijuar edhe orari i periodik i mirëmbajtjes së 

hapësirës së depos në mënyrë të amortizohet rezistenca nga ana e punëtorëve në rastet 

kur urdhri mund t’u vije aty për aty. Prandaj përmes këtij orari amortizohen reagimet 

dhe gradualisht kjo gjë transformohet në rutinë ditore, javore dhe mujore të 

mirëmbajtjes së hapësirës punuese. 

 

Tabela 8 - Orari për mirëmbajtjen e hapësirave të punës në Njësinë e Depos 

 E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E Shtunë E diele 

Pastrimi i 

pluhurit nga 

raftet 

II - II - II - II 

Pastrimi i 

dyshemesë 
III III III III III III III 

Pastrimi i 

zyrës 
I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III 

Pastrimi i 

pjesëve nga 

pluhuri dhe 

papastërtitë e 

tjera 

- I - I - I II 

Banaku i 

shërbimit 
I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III I-II-III 

(I - Punëtorët e ndërrimit të parë; II – Punëtorët e ndërrimit të dytë; III – Punëtorët e ndërrimit 

të III-të) 
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6.4 Prezantimi dhe analiza e rezultateve 

6.4.1 Prezantimi dhe analiza e rezultateve para implementimit 

Në këtë kapitull kemi bërë analizë të bazuar sipas shembullit paraprak në Njësinë e 

Mekanikës dhe Elektrikës. Studimi i kohës është kryer duke ndjekur një procedurë standarde 

para implementimit të metodës 5S. Tabela 9 paraqet analizën për 7 pjesë rezervë të zgjedhura 

në mënyrë të rastësishme me 5 kohë të ndryshme për kërkimin e pjesës së njejtë. Një nga 

objektivat e këtij studimi është ulja e efikasitetit në kohën e kërkimit të mjeteve, d.m.th. nuk 

duhet humbur shumë kohë duke kërkuar pjesët rezervë për realizimin e detyrave të punës.  

 

Tabela 9 - Efiçenca në kërkimin e veglave të punës para implementimit të metodës 5S në 

Njësinë e Depos 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E PJESËVE REZERVË 

Nr. Emri i pjesës 1 2 3 4 5 
Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 H7 - 24V 3:54 3:24 3:25 3:34 3:24 17:41 50.00 % 

2 NOx senzor 5:01 5:32 5:11 5:26 5:15 26:25 75.00 % 

3 Pllakë frenimi 6:02 6:01 5:05 6:22 7:01 30:31 86.60 % 

4 Filtër nafte 7:25 7:01 7:00 6:58 6:34 34:58 98.80 % 

5 NH3 senzor 5:04 5:11 5:26 5:10 5:12 26:03 74.00 % 

6 Pulexho 4:34 4:35 5:01 5:06 4:22 23:38 67.00 % 

7 
Rrip i 

dhëmbëzuar 
4:56 4:52 4:54 4:55 4:54 20:31 58.02 % 

EFIÇENCA TOTALE 179.47 63.00 % 
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6.4.2 Prezantimi dhe analiza e rezultateve pas implementimit 

Tabela 10 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e pjesës së njejtë pas implementimit 

të metodës 5S. Në studim janë marr prapë 7 pjesët e njëjta.  

 

Tabela 10 - Efiçenca në kërkimin e pjesëve rezrevë pas implementimit të metodës 5S në 

Njësinë e Depos 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E PJESËVE REZERVË 

Nr. Emri i pjesës 1 2 3 4 5 
Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 H7 - 24V 23s 22s 22s 21s 24s 1.52 4.34 % 

2 NOx senzor 53s 54s 51s 53s 53s 4.24 12.00 % 

3 Pllakë frenimi 1:34 1:25 1:20 1:21 1:20 7.00 20.00 % 

4 Filtër nafte 1:35 1:34 1:35 1:33 1:50 8.07 23.05 % 

5 NH3 senzor 1:25 1:35 1:24 1:30 1:22 7.16 20.45 % 

6 Pulexho 1:02 1:00 1:25 1:35 1:05 6.07 17.34 % 

7 
Rrip i 

dhëmbëzuar 
1:22 1:20 1:22 1:24 1:24 6.52 19.00 % 

EFIÇENCA TOTALE 41.38 14.48 % 

 

  Nga ky rezultat shohim edhe vet efektin e implementimit të metodës 5S në Njësinë e 

Depos. Me kohën e regjistruar dhe efikasitetin kohor prej 14.48 % pas zbatimit të metodës 5S 

rezultatet kanë ndryshuar ose më saktë janë përmirësuar shumë. Përpara zbatimit të 5S, u desh 

rreth 63% e efikasitetit të kohës për të kërkuar pjesët e zgjedhura në mënyrë rastësore. Pra këto 

janë kohët e vëzhguara në një ditë të zgjedhur rastësisht pa para përgatitje. Në kohët e vëzhguara 

kohët janë zvogëluar në mënyrë rapide. Për shembull një punëtori iu desh 23 sekonda për të 

gjetur poçin H7-24V në vrojtimin 1, që do të thotë se koha u ul me 3 minuta e 31 sekonda 

krahasuar me kohën që iu desh të njëjtit punëtor në situatën para implementimit të metodës 5S. 
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7 IMPLEMENTIMI I METODËS 5S NË NJËSINË PËR 

RIPARIMIN DHE NGJYROSJEN E KARROCERISË & 

XHAMPUNUESVE 

7.1 Njësia e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve në 

N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A.  

Kjo Njësi operon në një hapësirë dhe natyrisht është në përdorim të përditshëm për shkak 

të natyrës së punës së Sektorit të Mirëmbajtjes. Puna zhvillohet kryesisht gjatë ndërrimit të tretë 

dhe ka një aktivitet shumë të madh të punëve në riparimin e autobusëve sa i përket anës të 

karrocerisë dhe jo vetëm. 

  Në këtë Njësi punojnë Riparuesit e karrocerisë dhe ngjyrosësit sipas orarit javor. Njësia 

e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve është njëra nga Njësitë që paraqet 

rrezik për shëndetin e punëtorëve dhe ka në stokun e saj të pjesëve dhe veglave speciale në vlerë 

prej qindra eurosh. Gjendja e përgjithshme nuk ishte aspak e denjë, prandaj është zgjedhur si 

Njësi tjetër në të cilën nevojitej implementimi i metodës 5S. 

7.2 Problemet e evidentuara në hapësirat punuese në Njësinë e riparimit 

dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 

Gjatë inspektimeve është vërejtur se organizimi i Njësisë së riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve nuk i përgjigjej fare standardeve të dedikuara për një vend 

punishte të tillë. Marr parasyshë edhe ndjeshmërinë e kësaj hapësire sa i përket shëndetit të 

punëtorëve duke e ditur se aty përdoren shumë materiale të rrezikshme. Problem tjetër mbetej 

grumbullimi i gjërave pa vlerë në shumë vende brenda kësaj Njësie duke u bërë pengesë për 

mbarëvajtjen e mirë të punëve. 

Në vazhdim do të paraqesim përmes fotografive (Figura 7.1 - 7.12) mos organizimin e 

pjesëve, pa pastërtinë që i karakterizonte hapësirat e punës si dhe gjendjen kaotike e cila ka 

mbretëruar në këtë ambient para implementimit të metodës 5S. 
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Figura 7.1 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 

 

Figura 7.2 - Organizimi pjesëve të ngjyrosura para implementimit të 5S 
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Figura 7.3 - Hapësirat punuese para implementimit të 5S 

 

Figura 7.4 - Organizimi i materialeve për ngjyrosje para implementimit të 5S 
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Figura 7.5 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 

 

Figura 7.6 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 7.7 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 

 

Figura 7.8 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 7.9 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 

 

Figura 7.10 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 7.11 - Pamje nga hapësirat ku ruhen veglat e veçanta të punës 

Figura 7.12 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve para implementimit të metodologjisë 5S 
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7.3 Implementimi i metodologjisë 5S dhe rezultatet 

Gjendja para implementimit të metodës 5S në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve, ishte jo e mirë dhe tërësisht jashtë standardeve të organizimit. 

Gjatë hapave së implementimit të metodës 5S u vërejt se vendet e punës ishin në gjendje aspak 

optimale për punë. Rafte të pa organizuara në depon e Njësisë, vegla të pa sistemuara dhe 

hapësira të ndotura gjithandej me pjesë mbeturinë. Pjesa kryesore e trajtimit ishin pjesët e 

papërdorura, organizimi i tyre, pastërtia e hapësirës, rregullimi i tyre sipas prioriteteve në rafte 

dhe hapësira të caktuara. Në vazhdim përmes fotografive do të ndjekim fazat e implementimit 

të metodës dhe gjendjen e krijuar pas implementimit të metodologjisë 5S. 

 

Figura 7.13 - Hyrja kryesore në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & 

xhampunuesve 
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Figura 7.14 - Pamje nga hapësirat punuese pas implementimit të 5S 

 

Figura 7.15 - Salla kryesore e ngjyrosjes pas implementimit të 5S 
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Figura 7.16 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të 

karrocerisë & xhampunuesve pas implementimit të metodologjisë 5S 

Figura 7.17 - Pamje nga organizimi i materialeve dhe pjesëve rezervë pas implementimit të 5S 
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Kronologjia e zbatimit të metodës 5S: 

 

HAPI 1 (SORT) / Organizo: 

- Largimi i elementeve të panevojshme nga sallat e punës, vend deponimi i materialeve 

të nevojshme dhe organizimi i hapësirave dhe rafteve në mënyrën më optimale. 

 

HAPI 2 (SET IN ORDER) / Sistemo: 

- Ndarja e veglave dhe materialeve frekuencës së shfrytëzimit dhe renditja e tyre, 

përcaktimi i lokacionit të secilës pjesë dhe vendit për hedhjen e materialeve mbeturinë. 

Vizualizimi i rreshtave të rafteve, etiketimi i hapësirave sipas standardeve të mbrojtjes 

në vendet e punës. Është realizuar skicimi i hapësirës së punës dhe evidentimi i hyrje - 

daljeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18 - Skicimi i hapësirës së Njësisë për riparimin dhe ngjyrosjen e karrocerisë & 

xhampunuesve 
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HAPI 3 (SHINE) / Shkëlqe: 

- Janë identifikuar dhe eliminuar shkaktarët e papastërtive siç ishin: mos pastrimi i 

ambienteve të deponimit, mos kujdesi ndaj vendit të punës, mos krijimi i vend deponive 

për mbeturinat etj.  

 

HAPI 4 (STANDARDIZE) / Standardizo: 

- Ky hap është inkorporuar përmes ndarjes së detyrave përkatëse direkt tek përgjegjësitë 

e kryerjes së punëve në hapësirat e njësisë për riparimin dhe ngjyrosjen e karrocerisë, 

ku përmes urdhëresave të punës, përveç përfundimit të punëve specifike rutinore ata 

marrin detyrat edhe për hapat që duhet ndërmarr në mirëmbajtjen e hapësirës së punës. 

Gjithashtu janë krijuar vend deponitë e veçanta sipas klasifikimit të mbetjeve në 

hapësirat e Njësisë. 

 

HAPI 5 (SUSTAIN) / Mirëmbaj: 

- Përveç orarit mujor të punës është krijuar edhe orari i periodik i mirëmbajtjes së 

hapësirës së njësisë në mënyrë të amortizohet rezistenca nga ana e punëtorëve në rastet 

kur urdhri mund t’u vije aty për aty. Prandaj përmes këtij orari amortizohen reagimet 

dhe gradualisht kjo gjë transformohet në rutinë ditore, javore dhe mujore të 

mirëmbajtjes së hapësirës punuese. 

Tabela 11 - Orari për mirëmbajtjen e hapësirave të punës në Njësinë e Depos 

 E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E Shtunë E diele 

Pastrimi i 

pluhurit nga 

veglat dhe 

hapësirat. 

III - III - III - - 

Pastrimi i 

dyshemesë 
III III III III III - - 

Pastrimi i 

materialeve 

nga pluhuri 

dhe 

papastërtitë e 

tjera. 

- III - III - - - 

(I - Punëtorët e ndërrimit të parë; II – Punëtorët e ndërrimit të dytë; III – Punëtorët e ndërrimit 

të III-të) 
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7.4 Prezantimi dhe analiza e rezultateve 

7.4.1 Prezantimi dhe analiza e rezultateve para implementimit 

Në këtë kapitull studimi i kohës është kryer duke ndjekur një procedurë standarde para 

implementimit të metodës 5S. Tabela 12 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e 

materialit/veglës së njejtë. Në studim janë marr 7 artikuj të ndryshme. Një nga objektivat e këtij 

studimi është ulja e efikasitetit në kohën e kërkimit të materialeve/veglave, d.m.th. nuk duhet 

humbur shumë kohë duke kërkuar materialet/veglat për realizimin e detyrave të punës.  

 

Tabela 12 - Efiçenca në kërkimin e artikujve të caktuar të punës para implementimit të 

metodës 5S në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve. 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E MATERIALEVE/VEGLAVE SPECIFIKE TË 

PUNËS 

Nr. Emri i artikullit 1 2 3 4 5 
Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 Pastë poliri 2 4:22 4:07 4:10 4:15 4:05 20.59 58.82 % 

2 Ngjitës shiritor 4:17 5:10 4:20 5:03 5:27 24.17 69.05 % 

3 
Elektrodë 

saldimi PP 
5:04 5:11 5:26 5:10 5:12 26.03 74.00 % 

4 Ratifikuese  4:01 3:31 3:20 3:25 4:25 18.42 52.62 % 

5 Shpuese 3:06 4:12 4:02 4:15 4:11 20.46 58.45 % 

6 Leckë pastrimi  4:35 4:20 5:01 5:22 5:13 24.31 69.45 % 

7 
Tretës për 

ngjyrë 
3:29 4:12 4:33 4:30 3:12 19.56 55.88 % 

EFIÇENCA TOTALE 159.54 55.83 % 
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7.4.2 Prezantimi dhe analiza e rezultateve pas implementimit 

Tabela 13 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e artikullit të njejtë pas implementimit 

të metodës 5S. Në studim janë marr prapë 7 artikujt e njejtë.  

Tabela 13 - Efiçenca në kërkimin e artikujve pas implementimit të metodës 5S në Njësinë e 

riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve. 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E MATERIALEVE/VEGLAVE SPECIFIKE TË 

PUNËS 

Nr. Emri i artikullit 1 2 3 4 5 
Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 Pastë poliri 2 27s 24s 22s 22s 24s 1.59 4.54 % 

2 Ngjitës shiritor 32s 33s 39s 32s 41s 2.57 7.34 % 

3 
Elektrodë 

saldimi PP 
1:30 1:32 1:32 1:33 1:50 7.57 21.62 % 

4 Ratifikuese 1:01 1:02 1:01 1:03 1:00 5.07 14.48 % 

5 Shpuese 1:10 1:25 1:17 1:18 1:32 6.02 17.20 % 

6 Leckë pastrimi 1:12 1:12 1:14 1:07 1:17 6.02 17.20 % 

7 
Tretës për 

ngjyrë 
1:22 1:20 1:22 1:24 1:24 6.52 19.00 % 

EFIÇENCA TOTALE 36.56 12.79 % 

 

  Nga ky rezultat shohim edhe vet efektin e implementimit të metodës 5S në Njësinë e 

riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve. Me kohën e regjistruar dhe efikasitetin 

kohor prej 12.79 % pas zbatimit të metodës 5S rezultatet kanë ndryshuar ose më saktë janë 

përmirësuar shumë. Përpara zbatimit të 5S, u desh rreth 55.83% e efikasitetit të kohës për të 

kërkuar artikujt e zgjedhur në mënyrë rastësore. Pra këto janë kohët e vëzhguara në një ditë të 

zgjedhur rastësisht pa para përgatitje. Në kohët e vëzhguara kohët janë zvogëluar në mënyrë 

rapide. Për shembull një punëtori iu desh 27 sekonda për të gjetur pastën e polirit 2  në vrojtimin 

1, që do të thotë se koha u ul me më tepër se 3 minuta krahasuar me kohën që iu desh të njëjtit 

punëtor në situatën para implementimit të metodës 5S. 
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8 IMPLEMENTIMI I METODËS 5S NË NJËSINË E 

METALGËDHENDJES, SALDIMIT & AXHUSTATORËVE 

8.1 Njësia e Metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve në N.P.K. 

“Trafiku Urban” SH.A.  

Kjo Njësi operon në një hapësirë të mbyllur dhe natyrisht është në përdorim të përditshëm 

për shkak të natyrës së punës së Sektorit të Mirëmbajtjes. Puna zhvillohet kryesisht gjatë 

ndërrimit të parë dhe ka një aktivitet shumë të madh të punëve në prodhimin e pjesëve metalike, 

saldimin e tërësive dhe riprodhimin e pjesëve të ndryshme. 

Në këtë Njësi punon tornitori, saldatori dhe axhustatorët. Njësia e Metalgëdhendjes, 

saldimit & Axhustatorëve në hapësirat e saj ka makina dhe vegla speciale. Gjendja e kësaj 

hapësire ndodhej në gjendje të pa kënaqshme, prandaj ishte zgjedhur si Njësi në të cilën 

nevojitet implementimi i metodës 5S. 

8.2 Problemet e evidentuara në hapësirat punuese në Njësinë e 

Metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 

Gjatë inspektimeve vërehej se organizimi i Njësisë së Metalgëdhendjes, saldimit & 

Axhustatorëve nuk i përgjigjej fare standardeve elementare të punës. Problem ishin 

grumbullimi i gjërave pa vlerë në shumë vende brenda kësaj Njësie duke u bërë pengesë për 

mbarëvajtjen e mirë të punëve dhe mos mirëmbajtja e duhur e makinerive që gjenden në këtë 

Njësi. Pengesat fizike të cilat paraqiteshin rreth makinave të punës pengonin çasjen e lehtë të 

punëtorëve përgjegjës në to, rrjedhimisht zgjatej koha e përfundimit të punëve të ndryshme. 

Në vazhdim do të paraqiten pamjet (Figura 8.1 - 8.6) përmes të cilave shihet mos 

organizimi që e karakterizonte këtë hapësirë të punës si dhe gjendjen kaotike e cila ka 

mbretëruar në këtë ambient para implementimit të metodës 5S. 
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Figura 8.1 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & 

Axhustatorëve para implementimit të metodologjisë 5S 

 

 

 

Figura 8.2 - Pamje nga grumbullimi i shumë materialeve pa vlerë në këtë hapësirë punuese 
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Figura 8.3 - Grumbullimi i veglave, materialeve dhe mbeturinave duke vështirësuar 

operimin ditor 

 

 

 

Figura 8.4 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & 

Axhustatorëve para implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 8.5 - Pamje nga vend deponimi i ashklave në makinën e tornos 

 

Figura 8.6 - Bllokimi i çasjes së shpueses dhe ratifikueses nga elemente të ndryshme 
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8.3 Implementimi i metodologjisë 5S dhe rezultatet 

 

Figura 8.7 - Pamje nga hapësira punuese e tornos pas implementimit të 5S 

 

Figura 8.8 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & 

Axhustatorëve pas implementimit të metodologjisë 5S 
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Figura 8.10 - Pamje e sistemimit të veglave pas implementimit të 5S 

 

 

Figura 8.9 - Pamje nga hapësirat punuese në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & 

Axhustatorëve pas implementimit të metodologjisë 5S 
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Kronologjia e zbatimit të metodës 5S: 

 

HAPI 1 (SORT) / Organizo: 

- Largimi i elementeve të panevojshme nga hapësira e punës dhe organizimi i tyre në 

mënyrën më optimale. 

 

HAPI 2 (SET IN ORDER) / Sistemo: 

- Caktimi i vendeve të makinave statike, caktimi i vend mbeturinave. Vizualizimi i hyrje 

daljeve, etiketimi i hapësirave sipas standardeve të mbrojtjes në vendet e punës. Është 

realizuar skicimi i hapësirës së punës dhe evidentimi i hyrje - daljeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8.11 - Skicimi i hapësirës së Njësisë së Metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 
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HAPI 3 (SHINE) / Shkëlqe: 

- Janë identifikuar dhe eliminuar shkaktarët e papastërtive siç ishin: mos pastrimi i 

makinave, mos kujdesi ndaj vendit të punës, mos krijimi i vend deponive për mbeturinat 

etj.  

 

HAPI 4 (STANDARDIZE) / Standardizo: 

- Ky hap është inkorporuar përmes ndarjes së detyrave përkatëse direkt tek përgjegjësitë 

e kryerjes së punëve në hapësirat e kësaj Njësie, ku përmes urdhëresave të punës, përveç 

përfundimit të punëve specifike rutinore ata marrin detyrat edhe për hapat që duhet 

ndërmarr në mirëmbajtjen e hapësirës së punës. Gjithashtu janë krijuar vend deponitë e 

veçanta sipas klasifikimit të mbetjeve në hapësirat e Njësisë. 

 

HAPI 5 (SUSTAIN) / Mirëmbaj: 

- Përveç orarit mujor të punës është krijuar edhe orari i periodik i mirëmbajtjes së 

hapësirës së kësaj Njësie në mënyrë të amortizohet rezistenca nga ana e punëtorëve në 

rastet kur urdhri mund t’u vije aty për aty. Prandaj përmes këtij orari amortizohen 

reagimet dhe gradualisht kjo gjë transformohet në rutinë ditore, javore dhe mujore të 

mirëmbajtjes së hapësirës punuese. 

 

Tabela 14 - Orari për mirëmbajtjen e hapësirave të punës në Njësinë e metalgëdhendjes, 

saldimit & Axhustatorëve 

 E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E Shtunë E diele 

Pastrimi i 

makinave 
I I I I I - - 

Pastrimi i 

dyshemesë 
I - I - I - - 

Pastrimi i 

rafteve 
- I - I - - - 

(I - Punëtorët e ndërrimit të parë; II – Punëtorët e ndërrimit të dytë; III – Punëtorët e ndërrimit 

të III-të) 
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8.4 Prezantimi dhe analiza e rezultateve 

8.4.1 Prezantimi dhe analiza e rezultateve para implementimit 

Në këtë kapitull është treguar studimi i kohës duke ndjekur një procedurë standarde para 

implementimit të metodës 5S. Tabela 15 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e 

makinës/veglës së njejtë. Në studim janë marr 7 artikuj të ndryshëm. Një nga objektivat e këtij 

studimi është ulja e efikasitetit në kohën e kërkimit të makinës/veglës, d.m.th. nuk duhet 

humbur shumë kohë duke kërkuar makinën/veglën për realizimin e detyrave të punës.  

 

Tabela 15 - Efiçenca në kërkimin e makinës/veglës para implementimit të metodës 5S në 

Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 

MATJA E KOHËS DERI NË QASJEN FIZIKE TEK MAKINAT E 

CAKTUARA DHE GJETJA E VEGLAVE TË CAKTUARA 

Nr. 
Emri i 

makinës/veglës 
1 2 3 4 5 

Totali i kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin 

e veglës 

1 
Torno 30s 23s 20s 21s 20s 1.54 4.48 % 

2 Shpuesja 

statike 
25s 24s 24s 23s 22s 1.58 4.51 % 

 Shpuesja e 

dorës 
24s 26s 24s 23s 25s 2.02 5.77 % 

4 Ratifikuesja 

statike 
26s 25s 26s 27s 28s 2.12 6.05 % 

5 Aparati i 

saldimit 
23s 22s 25s 25s 25s 2.00 5.71 % 

6 
“Punto” 1:10 1:05 1:15 1:18 1:12 6.00 17.14 % 

7 Elektrodë 

saldimi 
1:40 1:38 1:32 1:23 1:20 7.33 20.94 % 

EFIÇENCA TOTALE 23.39 8.05 % 
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8.4.2 Prezantimi dhe analiza e rezultateve pas implementimit 

Tabela 16 paraqet 5 kohë të ndryshme për kërkimin e artikullit të njejtë pas implementimit 

të metodës 5S. Në studim janë marr prap 7 artikujt e njejtë.  

Tabela 16 - Efiçenca në kërkimin e makinës/veglës pas implementimit të metodës 5S në 

Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 

MATJA E KOHËS DERI NË QASJEN FIZIKE TEK MAKINAT E 

CAKTUARA DHE GJETJA E VEGLAVE TË CAKTUARA 

Nr. 
Emri i 

makinës/veglës 
1 2 3 4 5 

Totali i 

kohës 

(Min. Sec.) 

Efiçenca e kohës 

(%) në kërkimin e 

veglës 

1 Torno 12s 13s 13s 14s 12s 1.04 2.97 % 

2 
Shpuesja 

statike 
14s 15s 16s 13s 14s 1.12 3.20 % 

3 
Shpuesja e 

dorës 
15s 14s 16s 17s 15s 1.17 3.34 % 

4 
Ratifikuesja 

statike 
15s 14s 12s 13s 14s 1.08 3.08 % 

5 
Aparati i 

saldimit 
14s 13s 14s 16s 16s 1.13 3.22 % 

6 “Punto” 23s 24s 22s 25s 23s 1.57 4.48 % 

7 
Elektrodë 

saldimi 
26s 25s 24s 25s 24s 2.04 5.82 % 

EFIÇENCA TOTALE 9.55 3.34 % 

 

  Pas krahasimit të rezultateve vërehet efekti i implementimit të metodës 5S në Njësinë e 

metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve. Me kohën e regjistruar dhe efikasitetin kohor prej 

3.34 % pas zbatimit të metodës 5S rezultatet kanë ndryshuar ose më saktë janë përmirësuar 

shumë. Përpara zbatimit të 5S, u desh rreth 8.05 % e efikasitetit të kohës për të kërkuar artikujt 

e zgjedhur në mënyrë rastësore. Pra kohët e vëzhguara në një ditë janë të zgjedhur rastësisht pa 

para përgatitje. Në kohët e vëzhguara kohët janë zvogëluar. Për shembull një punëtori iu desh 

12 sekonda për t’u qasur fizikisht tek makina e tornos në vrojtimin 1, që do të thotë se koha u 

ul me 18 sekonda krahasuar me kohën që iu desh të njëjtit punëtor në situatën para 

implementimit të metodës 5S. Por gjithashtu duhet parë efektin në gjithë Tabelën dhe kohët në 

kërkimin e artikujve të tjerë, gjë që vërehet përmirësim i dukshëm. 
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9 INTERVISTIMI I PUNONJËSVE TË NJËSIVE 

PËRKATËSE PARA DHE PAS IMPLEMENTIMIT TË 

METODOLOGJISË 5S 

Para dhe pas implementimit të metodologjisë 5S në Sektorin e Mirëmbajtjes është 

realizuar intervistimi i punëtorëve të këtij Sektori. Zgjedhja e punëtorëve ka qenë e rastësishme 

dhe qëllimi i intervistimit ka qenë marrja e përshtypjeve nga vet ata mbi rezultatet e arritura. 

Pyetjet janë hartuar në atë mënyrë që të fitohen rezultatet për qëllimet kryesore të 

implementimit të metodologjisë 5S. 

 

9.1 Prezantimi i pyetësorëve të punëtorëve dhe përgjigjet e tyre 

Në vazhdim do të prezantohen intervistat e punëtorëve të dhëna para dhe pas 

implementimit të metodologjisë 5S. Punëtorët e njejtë që kanë dhënë përshtypjet e veta para 

implementimit të metodologjisë i kanë plotësuar pyetësorët edhe pas implementimit në mënyrë 

që të fitohet një bazë reale mbi përshtypjet dhe vlerësimet e kryera nga ata. 
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Tabela 17 - Pyetësori i plotësuar para implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e 

Mekanikës dhe Elektrikës 
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Tabela 18 - Pyetësori i plotësuar pas implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e 

Mekanikës dhe Elektrikës 
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Tabela 19 - Pyetësori i plotësuar para implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e Depos 

së pjesëve rezrevë dhe veglave speciale 
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Tabela 20 - Pyetësori i plotësuar pas implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e Depos 

së pjesëve rezrevë dhe veglave speciale 
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Tabela 21 - Pyetësori i plotësuar para implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e 

metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 
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Tabela 22 - Pyetësori i plotësuar pas implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e 

metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 
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Tabela 23 - Pyetësori i plotësuar para implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e 

riparimit të karrocerisë, ngjyrosjes & xhampunuesve 
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Tabela 24 - Pyetësori i plotësuar pas implementimit të metodologjisë 5S Njësinë e riparimit 

të karrocerisë, ngjyrosjes & xhampunuesve 
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9.2 Analizimi i përgjigjeve dhe prezantimi i rezultateve përmes Grafikut 

radar 

9.2.1 Analizimi i rezultateve të intervistave përmes Grafikut të radarit 

Intervistat janë përpiluar në formë të listave të kontrollit për të parë reagimet nga palët e 

interesit, p.sh. mekanikët, depoistët, riparuesit e karrocerisë dhe ngjyrosjes dhe tornitorët, 

përpara dhe pas zbatimit të 5S dhe për të ofruar vlerësimet e tyre në formë të pikëve. Meqenëse 

kjo listë kontrolli paraqet një strategji për përmirësim të vazhdueshëm (për të vepruar sipas 

reagimeve dhe për të ndërmarr veprimet e nevojshme për përmirësim), ajo përdoret gjithashtu 

si një formë për të analizuar sesi punonjësit ndihen realisht për punëtorinë dhe kushtet e tyre. 

Kur punonjësit janë të kënaqur me vendet dhe kushtet e tyre të punës, produktiviteti rritet në të 

kundërtën kërkohet të ndërmerren hapa/veprime adekuate.  

Grafiku Radar do të përdoret për të paraqitur rezultatet e marra nga lista kontrolluese si 

një tregues i performancës. Lista e kontrollit ka pyetje për çdo hap të metodologjisë 5S. Sistemi 

i përdorur i vlerësimit është 1-5 pikë ku çdo njësi e vlerësimit ka këtë domethënie:  

1 pikë = shumë dobët (kushte të pafavorshme, pa standarde dhe të pambikëqyrur, pakënaqësi 

më e lartë), 2 pikë = dobët (mungesë standardesh, më pak probleme), 3 pikë = mirë (përafërsisht 

shumë pak probleme, të ruajtura mirë, gjendje e përmirësuar), 4 pikë = shumë mirë 

(mbresëlënëse, kënaqësi, pa probleme), 5 pikë = shkëlqyeshëm (kënaqësi më e madhe, shumë 

e motivuar, përmirësime të përgjithshme).  

Rezultatet e marra përpara zbatimit të 5S në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës tregohen 

si vijon për çdo “S”:  

Seiri = 15. Seiton = 16. Seiso = 9. Seiketsu = 7 dhe Shitsuke = 10 (shih Tabelën 17). 

Këto rezultate variojnë midis 1-3 nga mundësit e përgjithshme të vlerësimit që mund të 

kuptohen gjithashtu si kushte "shumë të dobëta - mirë" përpara zbatimit të 5S. Kushtet nuk 

tregojnë rezultate të favorshme për punë, pasi punishtja nuk i kënaq punonjësit e saj; për 

rrjedhojë, pikët paraqesin një rezultat të pafavorshëm ose më saktë të pakënaqshëm krahasuar 

me totalin e pikëve që lista e kontrollit ka prej 130 sosh. 

Në Grafikun 1 janë rezultatet e listës së kontrollit (para se të zbatohet 5S në këtë Njësi) 
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Grafiku  1 - Grafiku Radar para implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e Mekanikës 

dhe Elektrikës 

Rezultatet e marra pas zbatimit të 5S janë si më poshtë: Seiri = 25, Seiton = 30, Seiso = 

25, Seiketsu = 25 dhe Shitsuke = 25 (shih Tabelën 18). Grafiku Radar i hartuar dhe vizatuar pas 

zbatimit të 5S është paraqitur në Grafikun 2. Në Grafikun Radar shihet një formë shumë e 

ndryshme nga Grafiku 1, pasi që gjithçka është përmirësuar, rezultatet tregojnë një rezultat 

shumë më të lartë me një diferencë prej 79 pikësh në total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku  2 - Grafiku Radar pas implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e Mekanikës 

dhe Elektrikës 
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Rezultatet e marra përpara zbatimit të 5S në Njësinë e Depos së pjesëve rezervë dhe 

veglave speciale tregohen si vijon për çdo “S”:  

Seiri = 10. Seiton = 12. Seiso = 10. Seiketsu = 11 dhe Shitsuke = 6 (shih Tabelën 19). 

Këto rezultate poashtu variojnë midis 1-3 në mundësit e përgjithshme të vlerësimit që mund të 

kuptohen gjithashtu si kushte "shumë të dobëta - mirë" përpara zbatimit të 5S. Kushtet edhe në 

këtë Njësi nuk tregojnë rezultate të favorshme për punë; për rrjedhojë, pikët paraqesin një 

rezultat të pakënaqshëm krahasuar me totalin e pikëve (130). 

Në Grafikun 3 janë prezantuar rezultatet e listës së kontrollit (para se të zbatohet 5S në këtë 

Njësi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatet e marra pas zbatimit të 5S janë si më poshtë: Seiri = 25, Seiton = 30, Seiso = 

25, Seiketsu = 25 dhe Shitsuke = 25 (shih Tabelën 20). Grafiku Radar i hartuar dhe vizatuar pas 

zbatimit të 5S është paraqitur në Grafikun 4. Në Grafikun Radar shihet një ndryshim i madh 

nga Grafiku 3, pasi gjithçka është përmirësuar. Rezultatet tregojnë një rezultat shumë më të 

lartë me një diferencë prej 81 pikësh në total. 
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  Rezultatet e marra përpara zbatimit të 5S në Njësinë e Metalgëdhendjes, saldimit dhe 

Axhustatorëve tregohen si vijon për çdo “S”:  Seiri = 13. Seiton = 16. Seiso = 14. Seiketsu = 

15 dhe Shitsuke = 10 (shih Tabelën 21). Këto rezultate poashtu variojnë midis 1-4 në mundësit 

e përgjithshme të vlerësimit që mund të kuptohen gjithashtu si kushte "shumë të dobëta – shumë 

mirë" përpara zbatimit të 5S. Kushtet edhe në këtë Njësi nuk tregojnë rezultate të favorshme 

për punë; për rrjedhojë, pikët paraqesin një rezultat të pakënaqshëm krahasuar me totalin e 

pikëve që lista e kontrollit ka. Në Grafikun 5 janë paraqitur rezultatet e listës së kontrollit (para 

se të zbatohet 5S në këtë Njësi) 
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Grafiku  5 - Grafiku Radar para implementimit të metodologjisë 5S në Njësinë e 

Metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 
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Rezultatet e marra pas zbatimit të 5S janë si më poshtë: Seiri = 25, Seiton = 30, Seiso = 

25, Seiketsu = 25 dhe Shitsuke = 25 (shih Tabelën 22). Grafiku Radar i hartuar dhe vizatuar pas 

zbatimit të 5S është paraqitur në Grafikun 6. Në Grafikun Radar shihet një përmirësim i madh 

nga Grafiku 5 pasi çdo vlerë është rritur. Rezultatet tregojnë një rezultat me një diferencë prej 

62 pikësh në total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatet e marra përpara zbatimit të 5S në Njësinë e riparimit të karrocerisë, ngjyrosjes 

& xhampunuesve tregohen si vijon për çdo “S”: Seiri = 10. Seiton = 10. Seiso = 6. Seiketsu = 

10 dhe Shitsuke = 5 (shih Tabelën 23).  

Këto rezultate variojnë midis 1-2 në mundësit e përgjithshme të vlerësimit 1-5 që mund 

të kuptohen gjithashtu si kushte "shumë të dobëta - dobët" përpara zbatimit të 5S. Kushtet edhe 

në këtë Njësi nuk tregojnë rezultate aspak të favorshme për punë; për rrjedhojë, pikët paraqesin 

një rezultat të pakënaqshëm krahasuar me totalin e pikëve që lista e kontrollit i ka mundësuar 

punëtorit që të jap vlerësimin e tij. 
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Në Grafikun 7 janë rezultatet e listës së kontrollit (para se të zbatohet 5S në këtë Njësi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatet e marra pas zbatimit të 5S janë si më poshtë: Seiri = 25, Seiton = 30, Seiso = 

25, Seiketsu = 25 dhe Shitsuke = 24 (shih Tabelën 24). Grafiku Radar i hartuar dhe vizatuar pas 

zbatimit të 5S është paraqitur në Grafikun 8. Në Grafikun Radar shihet një përmirësim i 

jashtëzakonshëm nga Grafiku 7. Rezultatet tregojnë një rezultat me një diferencë prej 93 pikësh 

në total. 
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10 ANALIZIMI I TË DHËNAVE PËRMES TESTIT TË 

NORMALITETIT (ANDERSON-DARLING) NGA 

SOFTWERI MINITAB 

10.1 Testi Anderson-Darling 

Testi Anderson-Darling u zhvillua në vitin 1952 nga Theodore Anderson dhe Donald 

Darling. Është një test statistikor që tregon nëse një grup i të dhënash ka ose nuk ka një 

shpërndarje të caktuar (probabiliteti) specifike, p.sh., nëse një grup i të dhënave ka shpërndarje 

normale ose jo. Testi përfshin llogaritjen e statistikës Anderson-Darling. Statistika Anderson-  

Darling mund të përdoret për të krahasuar se sa mirë përshtatet një grup të dhënash me 

shpërndarje të ndryshme.  

Përdoren dy hipotezat për testin Anderson-Darling për shpërndarjen normale të cilat 

janë dhënë më poshtë: 

H0: Të dhënat ndjekin shpërndarjen normale 

H1: Të dhënat nuk ndjekin shpërndarjen normale (Stephens, 1974). 

Hipoteza zero tregon se të dhënat kanë shpërndarje normale; hipoteza alternative është se 

të dhënat nuk kanë shpërndarje normale. Në shumë raste (por jo të gjitha), mund të përcaktohet 

vlera “p” për statistikën Anderson-Darling për ta parë nëse testi është i rëndësishëm dhe për ta 

determinuar se çfarë shpërndarje ka ai grup i të dhënave. Vlera “p” (probabiliteti) është vlerë 

për të marr një rezultat që është më ekstrem nëse hipoteza zero është e vërtetë. Nëse vlera “p” 

është e ulët (p.sh., <=0,05), arrijmë në përfundim se të dhënat nuk ndjekin shpërndarjen 

normale. Përmes vlerave kritike mund të shihet nëse shpërndarjet janë: normale, uniforme, 

lognormale, eksponenciale, Weibull, vlera ekstreme të tipit I, Pareto e përgjithësuar dhe 

logjistike. ((Stephens and D`Agostino, 1986). 

 

Figura 10.1 - Paraqitja grafike e llojeve të shpërndarjeve 
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10.2 Analizimi i të dhënave përmes testit të normalitetit (Anderson-Darling) 

Në vazhdim do të analizojmë të dhënat e marra gjatë implementimit të 5S siç janë 

prezantuar në kapitujt e mëparshëm.  

Të dhënat e para do të paraqiten ato të para zbatimit të metodologjisë 5S në Njësitë 

përkatëse, ku vërehen kohë të ndryshme të kërkimit të mjeteve/veglave/artikujve të ndryshme 

në punishte.  

Efiçenca Totale (ET) tregohet në përqindje. Efiçenca Totale (ET) është efikasiteti i kohës 

së kursyer, ose përqindja e kursimit të kohës në mënyrë efikase. Merret nga koha totale e 

vëzhguar gjatë 5 kërkimeve të mjetit/veglës/artikullit të njejtë. Kjo vlerë llogaritet bazuar në 

kohët e vëzhguara duke përfshirë TK (Totalin e Kohës). Nga të gjitha kohët e vëzhguara në një 

Njësi që arrijnë në numrin 35 nga mjeti/vegla/artikulli i parë deri tek i fundit, atëherë TK i çdo 

mjeti/vegle/artikulli pjesëtohet me 35 dhe shumëzohet me 100 për të fituar përqindjen e plotë 

të efiçencës mbi kërkimin e atij mjeti/vegle/artikulli. Vlera e Efiçencës Totale (ET) llogaritet 

duke Marr vlerën totale të TK të shumëzuar me totalin e vëzhgimeve (35) dhe të pjesëtuar me 

100. 

Efikasiteti përfshin vlerësimin se sa mirë ose jo mirë një punonjës mund të kryejë detyrën 

e tij/saj brenda afatit të caktuar kohor dhe detyra e kryer përfundon brenda intervalit kohor dhe 

orarit të punës, apo detyrat përfundojnë në kohë sa më të shpejtë. Qëllimi dhe objektivi është 

që të kursehet kohë. Sa më e vogël të jetë koha e kërkimit për një mjet/vegël/artikull, aq më i 

mirë është efikasiteti pasi që zvogëlohet dhe kursehet koha, dhe e kundërta vlen kur, koha e 

kërkimit rritet.  

ET-të nga tabelat e prezantuara më lartë, për çdo Njësi, para implementimit të 5S tregojnë 

një përqindje më të lartë krahasuar me ET-të e tabelave pas implementimit. Përqindjet e ET-ve 

para implementimit variojnë 72,65%, 63.00%, 53.83%  që janë vlera shumë të larta për të 

minimizuar kohën e kërkimit të mjeteve/veglave/artikujve, pasi vetëm vlerat nën 50% janë të 

pranueshme dhe tregojnë për efikasitet të mirë të kohës. 
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10.2.1 Analizimi i të dhënave nga Njësia e Mekanikës dhe Elektrikës 

Shuma totale e kohës së kërkimit në këtë Njësi për 7 veglat e listuara arrijnë 207 minuta 

e 50 sekonda. Pra këtë vlerë duhet ta shohim si kohë e cila humbet vetëm duke kërkuar veglat 

e listuara, rrjedhimisht mund të quhet kohë jo produktive. Në vazhdim paraqitet tabela 6: 

MATJA E KOHËS  

PËR KËRKIMIN E VEGLAVE SPECIFIKE TË PUNËS 

Nr. Emri i veglës 1 2 3 4 5 

Totali i 

kohës 

(Min. 

Sec.) 

Efiçenca e 

kohës (%) në 

kërkimin e 

veglës 

1 Çelës 5/8” 7:24 6:00 7:00 7:00 7:00 34:24 97.82 % 

2 Çelës 3/4” 6:02 6:04 7:01 6:02 6:06 31:15 89.00 % 

3 Çekan 4:20 5:04 6:01 6:26 6:04 27:55 78.71 % 

4 Nofullë E8 5:00 5:24 6:10 6:00 6:16 28:50 81.42 % 

5 Daltë 4:00 4:20 4:07 4:00 4:10 20:37 58.20 % 

6 Kaçavidë + 7:06 7:05 6:10 6:04 4:10 31:35 89.57 % 

7 Çelës heksagonal 2,5 6:01 7:00 7:03 7:05 6:05 33:14 94.69 % 

EFIÇENCA TOTALE 207.50 72.65 % 

 

  Tani nëse në një tabele të vetme i grupojmë kohët e kërkimit për 7 veglat e listuara para 

dhe pas implementimit të metodologjisë 5S do të kemi këtë pasqyrë të rezultateve si në tab.15. 

Tabela 25 - Totali i kohëve të vëzhguara për 7 veglat para dhe pas implementimit 5S në 

Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës 

 TK (Totali i Kohës)  TK (Totali i Kohës) 

Para implementimit 34:24 Pas implementimit 3:14 

Para implementimit 31:15 Pas implementimit 3:00 

Para implementimit 27:55 Pas implementimit 5:13 

Para implementimit 28:50  Pas implementimit 6:00 

Para implementimit 20:37 Pas implementimit 1:38 

Para implementimit 31:35 Pas implementimit 2:38 

Para implementimit 33:14 Pas implementimit 4:18  
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Përmes programit Minitab do të gjenerojmë raportin përmbledhës të analizës të testit të 

normalitetit apo analizës Anderson-Darling të të dhënave para implementimit të 5S, figura 10.2. 

 

 

Figura 10.2 - Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat para 

implementimit të 5S në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës 

 

Nëse analizojmë të dhënat e procesuara në Figurën 10.2 do të kemi këto përfundime: 

Meqë P = 0.728 atëherë tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje normale. 

- Mesatarja = 31.214 

- Mediana = 31.560 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 20.37 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 34.24 

- Devijimi standard = 2.356 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 1.518 
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Tani gjenerojmë raportin përmbledhës në figurën 10.3 të analizës të testit të normalitetit 

pas implementimit të 5S përmes programit Minitab. 

 

Figura 10.3 - Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat pas 

implementimit të 5S në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës 

Nëse analizojmë të dhënat e procesuara në Figurën 10.3 do të kemi këto përfundime: 

Meqë P = 0.892 atëherë tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje normale. 

- Mesatarja = 3.59 

- Mediana = 3.14 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 1.38 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 6.00 

- Devijimi standard = 1.60 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 1.03 

Grafiku në figurën 10.3 tani ka ndryshuar për dallim nga ai paraprak i figurës 10.2 për 

shkak të ndryshimit të kohëve të kërkimit për mjetin/veglën/artikullin përkatës. Forma e 

Grafikut, shpërndarjes, është zhvendosur në anën e majtë dhe të dy histogramet janë shkurtuar 

krahasuar me Grafikun paraprak. Koha më e shpejtë gjatë tërë kërkimeve pas implementimit ka 

rënë në 1 minutë e 38 sekonda shumë më pak krahasuar me kohën më të shpejtë gjatë tërë 

kërkimeve para implementimit të 5S (20:37).  
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Tani në figurën 10.4 do të paraqesim të dhënat sipas Grafikut me vlerë individuale përmes 

programit Minitab që tregon një pikë për vlerën aktuale të çdo vëzhgimi grupor të të dhënave, 

duke e bërë më të lehtë zbulimin e pikave të jashtme dhe shikimin e përhapjes së shpërndarjes. 

Një grafik me vlerë individuale ndihmon që të identifikohen të dhënat dhe të vizualizohet 

shpërndarja e të dhënave.  

 

Figura 10.4 - Grafiku me vlerë individuale të Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 

5S në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës 

Në statistikat përshkruese, një grafik kutie ose skemë kutie është një metodë për të 

demonstruar grafikisht vendndodhjen, përhapjen dhe grupet e të dhënave numerike përmes 

kuartileve të tyre. Përveç formës së jashtme mund të ketë vija që shtrihen brenda kutisë që 
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tregojnë ndryshueshmërinë e kuartileve të sipërme dhe të poshtme. Në figurën 10.5 do të 

paraqesim Grafikun kuti për të dhënat e vëzhguara në Njësinë e Mekanikës dhe Elektrikës para 

dhe pas implementimit të 5S. 

 

Figura 10.5 - Grafiku kuti i Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e 

Mekanikës dhe Elektrikës 
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10.2.2 Analizimi itë dhënave nga Njësia e Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale 

Shuma totale e kohës së kërkimit në këtë Njësi për 7 pjesët e listuara arrijnë 179 minuta 

e 47 sekonda. Kjo vlerë tregon kohën e cila humbet gjatë kërkimit të pjesëve të listuara. Në 

Tabelën 26 do të paraqesim të dhënat e kohëve të vëzhguara para dhe pas implementimit të 5S: 

Tabela 26 - Totali i kohëve të vëzhguara për 7 pjesët rezervë para dhe pas implementimit të 

5S në Njësinë e Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale 

 TK (Totali i Kohës)  TK (Totali i Kohës) 

Para implementimit 17:41 Pas implementimit 1:52 

Para implementimit 26:25 Pas implementimit 4:24 

Para implementimit 30:31 Pas implementimit 7:00 

Para implementimit 34:58 Pas implementimit 8:07 

Para implementimit 26:03 Pas implementimit 7:16 

Para implementimit 23:38 Pas implementimit 6:07 

Para implementimit 20:31 Pas implementimit 6:52 

 

Në figurën 10.6 gjemë raportin përmbledhës të analizës Anderson-Darling para implementimit 

të 5S: 

 

Figura 10.6 - Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat para 

implementimit të 5S në Njësinë e Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale 
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Të dhënat e procesuara në Figurën 10.6 nxjerrin këto përfundime: 

Meqë P = 0.922 tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje normale të të dhënave. 

- Mesatarja = 25.52 

- Mediana = 26.03 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 17.41 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 34.58 

- Devijimi standard = 5.84 

 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 3.76 

Gjenerojmë raportin përmbledhës të analizës Anderson-Darling pas implementimit të 5S, 

figura 10.7: 

 

Figura 10.7 - Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat pas 

implementimit të 5S në Njësinë e Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale 

Të dhënat e procesuara në Figurën 10.7 nxjerrin këto përfundime: 

Meqë P = 0.162 tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje normale të të dhënave. 
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- Mesatarja = 5.53 

- Mediana = 6.52 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 1.52 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 8.07 

- Devijimi standard = 2.08 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 1.34 

Grafiku nga figura 10.7 ka ndryshuar për dallim nga ai paraprak në figurën 10.6 për shkak 

të ndryshimit të kohëve të kërkimit për pjesët rezervë. Forma e Grafikut, shpërndarjes, është 

zhvendosur në anën e majtë dhe të dy histogramet janë shkurtuar krahasuar me Grafikun 

paraprak. Koha më e shpejtë gjatë tërë kërkimeve pas implementimit ka rënë në 1minutë e 52 

sekonda apo më shumë se 15 minuta më pak krahasuar me kohën më të shpejtë gjatë tërë 

kërkimeve para implementimit të 5S (17:41).  
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Pamja e Grafikut në figurnën 10.8 me vlerat individuale të Kohëve Totale para dhe pas 

implementimit të 5S tregon këtë përqendrim të të dhënave: 

 

 

Figura 10.8 - Grafiku me vlerë individuale të Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 

5S në Njësinë e Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale 
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Kurse përmes Grafikut kuti në figurën 10.9 do të shohim vendndodhjen dhe shpërndarjen 

më të qartë të ndryshimeve reale të pësuara para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e 

Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale. 

 

Figura 10.9 - Grafiku kuti i Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e 

Depos së pjesëve rezervë dhe veglave speciale 
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10.2.3 Analizimi i të dhënave nga Njësia e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & 

xhampunuesve 

Shuma totale e kohës së kërkimit në këtë Njësi për 7 artikujt e listuar arrijnë 159 minuta 

e 54 sekonda. Kjo vlerë tregon kohën e cila humbet gjatë kërkimit të artikujve të listuar. Në 

Tabelën 27 do të paraqesim të dhënat e kohëve të vëzhguara para dhe pas implementimit të 5S: 

Tabela 27 - Totali i kohëve të vëzhguara për 7 artikujt para dhe pas implementimit të 5S në 

Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 

 TK (Totali i Kohës)  TK (Totali i Kohës) 

Para implementimit 20:59 Pas implementimit 1:59 

Para implementimit 24:17 Pas implementimit 2:57 

Para implementimit 26:03 Pas implementimit 7:57 

Para implementimit 18:42 Pas implementimit 5:07 

Para implementimit 20:46 Pas implementimit 6:02 

Para implementimit 24:31 Pas implementimit 6:02 

Para implementimit 19:56 Pas implementimit 6:52 

 

Në figurën 10.10 gjejmë raportin përmbledhës të analizës Anderson-Darling para 

implementimit të 5S: 

 

Figura 10.10 - Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat para 

implementimit të 5S në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 
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Të dhënat e procesuara në Figurën 10.10 nxjerrin këto përfundime: 

Meqë P = 0.307 tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje normale të të dhënave. 

- Mesatarja = 22.33 

- Mediana = 20.59 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 18.42 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 26.03 

- Devijimi standard = 2.86 

 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 1.84 

Gjenerojmë raportin përmbledhës të analizës Anderson-Darling pas implementimit të 5S: 

 

 

Figura 10.11 - Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat pas 

implementimit të 5S në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 

 

 

 



- 135 -  

 

Të dhënat e procesuara në Figurën 10.11 nxjerrin këto përfundime: 

Meqë P = 0.235 tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje normale të të dhënave. 

- Mesatarja = 5.05 

- Mediana = 6.02 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 1.59 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 7.57 

- Devijimi standard = 2.18 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 1.40. 

 

  Grafiku nga figura 10.11 ka ndryshuar për dallim nga ai paraprak në figurën 10.10 për 

shkak të ndryshimit të kohëve të kërkimit për artikujt e listuar. Forma e Grafikut, shpërndarjes, 

është zhvendosur në anën e majtë dhe të dy histogramet janë shkurtuar krahasuar me Grafikun 

paraprak. Koha më e shpejtë gjatë tërë kërkimeve pas implementimit ka rënë në 1 minutë e 59 

sekonda apo 16 minuta më pak krahasuar me kohën më të shpejtë gjatë tërë kërkimeve para 

implementimit të 5S (18:42).  
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Figura 10.12 tregon Grafikun me vlerë individuale e Kohëve Totale para dhe pas 

implementimit të 5S tregon këtë përqendrim të të dhënave: 

 

 

Figura 10.12 - Grafiku me vlerë individuale të Kohëve Totale para dhe pas implementimit 

të 5S në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 
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Përmes Grafikut kuti në figurën 10.13 do të shohim vendndodhjen dhe shpërndarjen më 

të qartë të ndryshimeve reale të pësuara para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e riparimit 

dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve. 

 

Figura 10.13 - Grafiku kuti i Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e 

riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 
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10.2.4 Analizimi i të dhënave nga Njësia e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 

Shuma totale e kohës së kërkimit në këtë Njësi për 7 artikujt e listuar arrijnë 22 minuta e 

59 sekonda. Kjo vlerë tregon kohën e cila humbet gjatë kërkimit të artikujve të listuar. Në 

Tabelën 28 do të paraqesim të dhënat e kohëve të vëzhguara para dhe pas implementimit të 5S: 

Tabela 28 - Totali i kohëve të vëzhguara për 7 artikujt para dhe pas implementimit të 5S në 

Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 

 TK (Totali i Kohës)  TK (Totali i Kohës) 

Para implementimit 1:54 Pas implementimit 1:04 

Para implementimit 1:58 Pas implementimit 1:12 

Para implementimit 2:02 Pas implementimit 1:17 

Para implementimit 2:12 Pas implementimit 1:08 

Para implementimit 2:00 Pas implementimit 1:13 

Para implementimit 6:00 Pas implementimit 1:57 

Para implementimit 7:33 Pas implementimit 2:04 

 

  Në figurën 10.14 gjejmë raportin përmbledhës të analizës Anderson-Darling para 

implementimit të 5S: 

 

Figura 10.14 – Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat para 

implementimit të 5S në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 



- 139 -  

 

Të dhënat e procesuara në Figurën 10.14 nxjerrin këto përfundime: 

Meqë P = 0.005 tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje jo normale të të dhënave. 

- Mesatarja = 3.22 

- Mediana = 2.02 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 1.54 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 7.33 

- Devijimi standard = 2.38 

 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 1.54 

Në figurën 10.15 gjejmë raportin përmbledhës të analizës Anderson-Darling pas implementimit 

të 5S: 

 

 

Figura 10.15 – Raporti përmbledhës i analizës Anderson-Darling për të dhënat pas 

implementimit të 5S në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 
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Të dhënat e procesuara në Figurën 10.15 nxjerrin këto përfundime: 

Meqë P = 0.012 tregon se kemi të bëjmë me shpërndarje jo normale të të dhënave. 

- Mesatarja = 1.30 

- Mediana = 1.13 

- Koha më e shpejtë e kërkimit = 1.04 

- Koha më e gjatë e kërkimit = 2.04 

- Devijimi standard = 0.36 

 

Intervali i besimit për gjenerimin e mesatares është 95% 

Intervali i besimit për gjenerimin e medianës është 95% 

Intervali i besimit për devijimin standard në 95% na e redukton atë vlerën 0.23. 

 

Grafiku në figurën 10.15 ka ndryshuar për dallim nga ai paraprak në figurën 10.14 për 

shkak të ndryshimit të kohëve të kërkimit për artikujt e listuar. Forma e Grafikut, shpërndarjes, 

është zhvendosur në anën e majtë por dallimi me grafiqet paraprake në analizat e kohëve në 

Njësitë e tjera qëndron në atë se në këto të dhëna nuk kemi shpërndarje normale edhe pse është 

arritur rezultat në shkurtimin e kohëve të kërkimit. Koha më e shpejtë gjatë tërë kërkimeve pas 

implementimit ka rënë në 1.04 sekonda apo 50 sekonda më pak krahasuar me kohën më të 

shpejtë gjatë tërë kërkimeve para implementimit të 5S (1:54).  
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Pamja e Grafikut me vlerë individuale e Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 5S 

të paraqitur në figurën 10.16 tregon këtë përqendrim të të dhënave: 

 

 

Figura 10.16 - Grafiku me vlerë individuale të Kohëve Totale para dhe pas implementimit 

të 5S në Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 

 

 

 

 



- 142 -  

 

Përmes Grafikut kuti në figurën 10.17 do të shohim vendndodhjen dhe shpërndarjen më 

të qartë të ndryshimeve reale të pësuara para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e 

metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve. 

 

Figura 10.17 - Grafiku kuti i Kohëve Totale para dhe pas implementimit të 5S në Njësinë e 

metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve 
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11 PËRFUNDIMET 

Duke u bazuar në të dhënat shkencore të cilat i kemi nxjerr nga puna kërkimore zbatimi i 

metodologjisë 5S në Sektorin e Mirëmbajtjes në NPK “Trafiku Urban” SHA ka rezultuar me 

sukses. Me ndihmën e punonjësve të Sektorit të Mirëmbajtjes 5S kjo metodë u zbatua për herë 

të parë në NPK “Trafiku Urban” SHA.  

 

Prandaj, 

 

• Njësitë e Mekanikës dhe Elektrikës, Depos së pjesëve rezervë & veglave speciale, 

Riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve, Metalgëdhendjes, saldimit & 

Axhustatorëve janë bërë më të pastërta, pa rreziqe evidente, me ambient dhe kushte pune të 

përmirësuara, si dhe rafte, ambiente pune dhe hapësira të organizuara mirë. 

 

  • Vendndodhjet për mjetet, veglat dhe pajisjet janë organizuar mirë përmes klasifikimit 

dhe standardizimit. Për më tepër, rritja e shfrytëzimit të hapësirës është arritur përmes 

sistemimit të duhur. 

 

• Elementet pa vlerë janë identifikuar dhe janë sistemuar. 

 

• Kohët totale të nevojshme për kërkimin e mjeteve/veglave/pajisjeve dhe artikujve të 

tjerë janë zvogëluar shumë. Nëse analizojmë kohët totale të kërkimit për çdo Njësi veç e veç 

atëherë vërejmë të arritura shumë të mëdha. P.sh, në Njësinë e Mekanikës & Elektrikës nga 207 

minutë e 50 sekondë, koha është përmirësuar në 26 minutë e 1 sekondë, në Njësinë e Depos 

së pjesëve rezervë & xhampunuesve nga 179 minutë e 47 sekondë, koha është zvogëluar në 

41 minutë e 31 sekondë, në Njësinë e riparimit dhe ngjyrosjes të karrocerisë & xhampunuesve 

nga 159 minutë e 54 sekondë, koha është përmirësuar në 36 minutë e 56 sekondë, dhe në 

Njësinë e metalgëdhendjes, saldimit & Axhustatorëve nga 23 minutë e 39 sekondë, koha e 

kërkimit është përmirësuar në 9 minutë e 55 sekondë. 

 

• Vlerësimet pozitive të marra nga Intervistat e realizuara nga palët e interesit, punëtorë 

nga Sektori i Mirëmbajtjes dëshmuan suksesin dhe efektivitetin e zbatimit të 5S. 

 

• Rezultatet shkencore të përfituara dëshmojnë dhe vërtetojnë efektivitetin dhe suksesin 

e implementimit të kësaj metode në Sektorin e Mirëmbajtjes në NPK “Trafiku Urban” SHA.  
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