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ABSTRAKTI 

Në këtë punim do të paraqesim funksionin e logjistikës në procesin e prodhimit të 

produkteve industriale si dhe përgatitjen për transportimin e tyre deri në destinacionin final. Në 

hyrje të këtij punimi do të jepet përmbledhje e shkurtër teorike rreth kuptimit të përgjithshëm 

të logjistikës dhe menaxhimit të logjistikës. Thelbi i këtij punimi ka të bëjë me përshkrimin e 

procesit të logjistikës së produkteve industriale në fabrikën Kosova Mont, duke filluar nga 

furnizimi me lëndë të parë, kalimit nëpër linjë prodhuese e deri tek procesi i përgatitjes për 

transport. Punimi është i përqendruar në procesin e prodhimit dhe riparimit të produkteve 

industriale në fabrikën prodhuese dhe riparuese “Kosova Mont”, duke analizuar logjistikën e 

prodhimit të këtyre produkteve nga furnizimi me lëndën e parë, kalimit nëpër linjë prodhuese 

deri te procesi i përgatitjes për transport, duke i përfshirë të gjitha aktivitetet logjistike që 

zhvillohen brenda fabrikës përkatëse.  

          Kompanitë e suksesshme praktikojnë menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe 

menaxhimin e logjistikës për të zvogëluar kostot, për të rritur konkurrencën e tyre dhe për të 

rritur efikasitetin operacional. Logjistika në kushtet moderne të biznesit koordinon dhe integron 

lëvizjen e materialeve dhe produkteve nga aspekti fizik, organizativ dhe të informacioneve. Ky 

hulumtim synon të analizojë ndikimin e menaxhimit të logjistikës së kompanisë duke përfshirë 

transportin, magazinimin, paketimin, inventarin dhe menaxhimin e informacionit në efikasitet 

dhe efektivitet. Ulja e kostos së secilit aktivitet logjistik ndikon në shumën totale të kostove dhe 

rrit performancën e kompanisë. Ky punim përcakton aktivitetet logjistike që janë me rëndësi 

kyçe për suksesin e kompanisë. Inventarizimi adekuat, ruajtja, magazinimi, transporti dhe 

menaxhimi i informacionit janë objektiva kryesore për menaxherët e logjistikës në mënyrë që 

të zvogëlojnë kostot e përgjithshme të kompanisë. Gjetjet përfshijnë konfirmimin e 

domosdoshmërisë së menaxherëve të logjistikës për të menaxhuar në mënyrë optimale të gjitha 

aktivitetet logjistike në mënyrë që të fitojnë rritjen e efikasitetit të biznesit, kënaqësinë e klientit 

dhe konkurrencën. 
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2. PËRFUNDIM 

Duke pasur parasysh presionet në rritje mbi kompanitë për të rritur qarkullimin dhe/ose për 

të ulur kostot, roli në rritje që logjistika mund të luajë në realizimin e këtyre arritjeve, po merr 

vëmendje në rritje. Veçanërisht kompanitë janë të interesuara në strategjinë e reduktimit të 

kostove të një kompanie për të bërë biznes. Duke qenë se kompanitë janë përpjekur të 

identifikojnë fushat për kursime të kostos dhe/ose rritje të produktivitetit, shumica e tyre kanë 

gjetur se logjistika është një zonë me potencialin më të madh për kursime të konsiderueshme të 

kostos. Këta faktorë të ndryshëm, si dhe konkurrenca globale në rritje, që po rrisin fokusin e 

kompanive në rolin e logjistikës dhe tendencat aktuale dhe të vazhdueshme në të, po e bëjnë 

menaxhmentin gjithnjë e më të vetëdijshëm për faktin se vendimet, politikat dhe strategjitë e 

logjistikës mund të ndikojnë në shitjet totale të një kompanie si dhe koston e operacioneve të 

saj. Prandaj është e nevojshme të kuptohet zhvillimi dhe rëndësia e strategjive të tilla që mund 

të ndikojnë në fitimin dhe performancën e korporatës dhe rrjedhimisht konkurrencën e 

produkteve të një vendi dhe ekonomisë së tij. 

          Në këtë punim të masterit është shqyrtuar logjistika e jashtme dhe e brendshme e njërës 

nga fabrikat për prodhim dhe riparim”Kosova Mont”, e cila ka një rëndësi të madhe për 

Ekonominë e Kosovës. Në këtë fabrikë bëhet prodhimi dhe riparimi i pjesëve të ndryshme 

industriale. Para fillimit të prodhimit dhe riparimit të pjesëve plotësohen dhe merren udhëzime  

lidhur me proceset teknologjike të nevojshme për prodhim dhe riparim, të cilat dërgohen në 

punëtoritë përkatëse. Në përputhje me udhëzimet, bëhet prodhimi dhe riparimi i pjesëve. Pjesët 

merren nga depoja, në të cilën janë të radhitura detalet në paketa të caktuara dhe të emëruara. 

Pas përfundimit të përpunimit bëhet përgatitja e mallrave për bartje. Këtu bëhet kontrollimi i 

pjesëve përmes noniusit dhe pajisjeve të tjera matëse dhe në qoftë se janë në rregull, atëherë 

Ka p i t u l l i 

10 



Punim Diplome Master 
 

- 9 - 

përgatitet dokumentacioni logjistik i nevojshëm për transportim të pjesës së përpunuar. Dhe 

pastaj pjesa ngarkohet në kamionin përkatës. 

          Në këtë punim, gjithashtu janë zgjidhur detyra lidhur me cikin ngarkues të pirunjerit 

varësisht nga parametrat e dhënë dhe transportimin e pjesëve në vende të ndryshme të Kosovës. 

          Në fund, është bërë simulimi i procesit të bartjes së pjesëve, duke filluar nga hyrja e 

lëndës së parë deri tek ngarkimi ne kamion i fabrikës. 
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UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”  

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE 

 

DEKLARATË E STUDENTIT PËR PUNË AUTENTIKE 

Me anë të kësaj deklarate, unë Nora Bajrami, me përgjegjësi deklaroj se ky punim nuk është 

prezantuar për vlerësim apo botuar më parë, pjesërisht apo në tërësi, pranë këtij apo ndonjë 

institucioni tjetër. Më tej deklaroj që: 

 

a) punimi i paraqitur këtu është origjinal dhe është punuar në tërësi nga unë; 

b) punimi nuk është marrë nga studentë të tjerë apo punime të tjera në Universitetin e 

Prishtinës “Hasan Prishtina” ose nga ndonjë universitet tjetër; 

c) punimi nuk është kopje e ndonjë punimi të marrë në internet apo bibliotekë; 

d) punimi nuk përmban modifikim të dhënash, duke i paraqitur ato si kontribut 

origjinal; 

e) punimi respekton të gjitha kërkesat për të drejtat e autorit, duke saktësuar dhe cituar 

të gjitha kontributet nga burime të tjera. 

 

Punimi i diplomës në fjalë vlen për nivelin Master të studimeve dhe mban titullin: 

LOGJISTIKA NË FABRIKËN KOSOVA-MONT DHE TRANSPORTI I 

BRENDSHËM DHE I JASHTËM I PRODUKTEVE TË FABRIKËS 

”KOSOVA MONT” 

Dëshmoj se jam vënë në dijeni që vërtetimi ndryshe i atyre që u thanë më sipër do të rezultojë 

në tërheqjen e titullit të fituar bazuar në këtë punim. 

 

Prishtinë, më   Studenti/ja-nënshkrimi 
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