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Për doracakun 

Kooperativat si forma të organizimit të  bujqëve në 

Republikën e Maqedonisë ekzistojnë shumë më herët, që 

në fillim të shekullit të 20. Megjithatë periudhat e 

ndryshme historike në Maqedoni sjellin edhe  gjendje të 

ndryshme politike-ekonomike shoqërore të cilat ndikojnë 

në mënxrën e ndryshme të funksionimit të 

kooperativave. Renie më e madhe e kooperativave ndodh 

pas Luftës së Dytë Botërore në maqedoninë e sapo 

çliruar si shtet i pavarur në suaza të federatës 

Jugosllave.. Megjithatë sistemi politik komunist dhe 

sistemi ekonomik përmes përfshirjes së pronësisë 

shtetërore e shtrembëron  modelin themelorë të pronësisë 

private dhe punës së kooperativave me çka ata humbin 

funksionalitetin dhe i humbin atributet themelore të një 

kooperative. Me atë humbet edhe besimi i bujqëve në 

format e tilla të organizimit dhe me atë në vitet e fundit 

të shekullit të 20 humben kooperativat si persona juridik 

të cilat funksionojnë në sistemin ekonomik. 

Me pavarësimin e Republikës së Maqedonisë nga 

korniza e Federatës Jugosllave nga fundi i shekullit të 

kaluar dhe me ndryshimin nga shoqëria komuniste në atë 

kapitaliste fillon një periudhë e re me të cilën 

kooperativat fitojnë mundësi sërisht  të bëhen një nga 

mundësitë e bashkimit të bujqëve për realizimin e 

profitit. 

Në periudhën prej vitin 2001 deri në vitin 2007 autori i 

këëtij teksti punonte drejtpërsëdrejti në problematikën e 

organizimit dhe bahskimit të fermerëve në Republikën e 

Maqedonisë përmes shoqatës së vet amë për vreshtari 

Vitis nga Negotina, Federatën e Fermerëve në 
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Republikën e Maqedonisë dhe si konsultant i angazhuar 

nga ana e Federatës së fermerëve suedez e cila në atë 

periudhë i mbështeste aktivitetet e këtilla përmes më 

shumë proekteve të njohur nën emrat SFARM 1, 2 dhe 3 

dhe në fund si iniciatorë dhe themelues i Kooperativës së 

parë të vreshtarëve nga Negotina, si kooperativë e parë 

moderne në Republikën e  Maqedonisë pas mundësisë 

ligjore për regjistrim  të organizatave të këtilla përmes  

Ligjit për Kooperativa(Gazeta zyrtare e RM. 54/2002). 

Si autorë pranoj se janë të mundshme gabime në 

përgatitjen e këtij  doracaku si nga aspekti i prezantimit 

të kornizës ligjore  për themelim  dhe regjistrim të 

kooperativave në Republikën e Maqedonisë ashtu edhe 

në pjesën e sugjerimeve për mënyrën e organizimit dhe 

funkcionimit të kooperativave të cilat i mar nga përvoja 

ime disa vjeçare, por njëkohësisht dua të shpreh 

falënderim deri te Trajan Dimkovski – drejtorë i 

Federatës së Fermerëve në Republikën e Maqedonisë, 

Dejan Petrovski – drejtorë i Kooperativës sl parë të 

vreshtarëve nga Negotina, Trajçe Mirçev – kryetarë i 

Kooperativës së parë të vreshtarëve për ndihmën  dhe 

mbështetjen e ofruar në përgatitjen e doracakut. 

.        
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Hyrje

Doracaku „Disa hapa deri te kooperativa e suksesshme“  

është shkruar për ata njerëz të cilët duan të fillojnë-

themelojnë kooperativë për shkak të furnizimit të 

përbashkët të repromaterialeve, prodhimtari të 

përbashkët dhe përpunim të prodhimeve ose për shitje të 

përbashkët të prodhimeve. 

Doracaku paraqet një vështrim të shkurtër çfarë duhet 

ndjekur dhe cilat hapa duhet të ndërmeren gjatë 

themelimit të një kooperative dhe si e njejta të bëhet 

organizatë e suksesshmeme prezantim të disa shembujve 

për shkak të sqarimit më të mirë. Megjithatë organizimi 

në një kooperativë dhe regjistrimi i saj është i lidhur me 

më shumë procedura ligjore, prandaj i këshillojmë 

fermerët të drejtohen për ndihmë tek personi kompetent i 

cili do ju ndihmojë  në punën e tyre. Federata e 

Fermerëve në Republikën e Maqedonisë disponon 

kuadër të tillë dhe kuptimi i ekzistencës së saj është në 

drejtim të mbështetjes së fermerëve për shkak të një 

bujqësie të suksesshme dhe profitabile.. 

Çka është kooperativa?

Kooperativa është person juridik (ndërmarje) e 

themeluar mbi bazë vullnetare dhe e kontrolluar nga 

njerëzit të cilët e përdorin. Kooperativa paraqet 

ndërmarje të drejtuar në mënyrë demokratike nga ana e 

anëtarëve (pronarëve) me qëllim themelorë të përgjigjet 

ndaj nevojave të tyre të përbashkëta. 

Si edhe çdo ndërmarje tjetër, kooperativat kanë nevoja të 

njejta  për planifikim të mirë, mjete të mjaftueshme 
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financiare, analizë të tregut strategji të zhvilluar për 

zhvillim, planifikim të mirë dhe më e rëndësishmja nga 

të gjitha personel të mirë dhe të edukuar (të punësuar). 

Kooperativat janë të ndjeshme ndaj ndodhive të tregut si 

edhe çdo ndërmarje tjetër. 

E veçanta e kooperativave vërehet në këtë: anëtarët e 

kooperativave janë njëherit edhe pronarët e saj, prandaj 

ky sistem ka shumë ndikim në mënyrën e funksionimit të 

kooperativave. Në rastet kuranëtarët e kooperativave do 

ndërpresin  përdorimin e shërbimeve të cilat ajo i ofron, 

atëherë kooperativa do pushojë së ekzistuari 

7 të principet e kooperativës

Si ndërmarje kooperativat ekzistojnë më shumë se 180 

vjet dhe në gjithë këtë kohë principet i.e.baza  mbi të 

cilën funksionojnë kooperativat ndryshon. Sot 

përgjithësisht janë pranuar 7 principe në të cilat 

ndërtohet dhe funkcionon kooperativa.  

1. Pjesëmarje vullnetare 

Kooperativat janë organizata vullnetare të hapura 

për çdo person që ka nevojë për shërbimet që i 

ofron kooperativa. Të gjithë ata njerëz patjetër ti 

pranojnë të gjitha detyrimet për anëtarësi pa 

kurfarë  raportesh diskriminuese ndaj dallimeve  

gjinore, politike apo fetare. 

2. Udhëheqje demokratike me anëtarësinë 

Kooperativat janë organizata demokratike të 

udhëhequra nga anërarët dhe të njejtat marin rol 
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aktiv në të gjitha proceset e sjelljes së 

vendimeve. 

3. Anëtarësia 

Anëtarët e kooperativës paguajnë anëtarësi si 

kontribut në kooperativë por njëkohësisht kanë 

kontrollë ndaj mjeteve financiare 

4. Autonomi dhe pavarësi 

5. Edukim,  trainim dhe informim 

Kooperativat i informojnë anëtarët e tyre, iu 

sigurojnë trainim si anëtarëve, të të zgjedhurve në 

trupat drejtues dhe punëtorëve që të mund të 

gjithë të kenë mundësi të kontribuojnë në tërësi 

në organizatë. 

6. Bashkëpunim ndërmjet anëtarëve 

Kooperativat ju shërbejnë anëtarëve të tyre në 

mënyrën më të mirë përmes mundësimit të 

bashkëpunimit të çfarëdo lloji ndërmjet 

anëtarësisë.. 

7. Kujdes për shoqërinë 

Me fokusin të nevojave të anëtarëve, 

kooperativat punojnë dhe kontribuojnë për 

zhvillim të qëndrueshëm të bashkësive të tyre 

dhe shoqërisë. 
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Pse kooperativë?

Kooperativa është ndërmarje e cila u nevojitet anëtarëve 

për shkak të përmirësimit të biznesit të tyre, i.e. rritjes së 

profitit të tyre. Ajo mund të bëhet në disa mënyra: 

-  Furnizim i përbashkët i repromaterialeve me çka 

arrihet vëllim më i madh i furnizimit e cila mesiguri do 

ju sjellë çmime furnizimi më të vogla anëtarëve të cilët e 

realizojnë atë furnizim, në vend se tërë furnizimin ta 

bëjnë në mënyrë vetanake. 

- Përpunim i përbashkët i prodhimeve primare me çka e 

njejta do bëhet në kapacitete përpunuese të përbashkëta 

me çka më lehtë do mund të ndërtohet, do arrihet vëlim 

më i madh i përpunimit dhe do plasohen më shumë sasi 

të prodhimit të unifikuar me çka do sigurohet plasman i 

sigurtë dhe çmime më të larta të prodhimit, kurse e gjithë 

ajo do çojë drejt profitit më të madh te çdonjeri nga 

anëtarët (për shembull prodhim bujqësorë speci të cilin e 

prodhojnë një numër më i madh i anëtarëve, me bimë të 

njejta për përpunim në ajvar do arrihet investim më i lirë, 

lëndë e parë e sigurtë, kualitet i barazuar i prodhimit, sasi 

më të mëdha për shitje, plasman më i sigurtë dhe çmime 

më të larta të prodhimit përfundimtarë) 

- Shitje e përbashkët e prodhimeve me çka arrihen sasi 

më të mëdha të cilat ofrohen, plasman më i sigurtë dhe 

çmim më i lartë. 
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Nevoja për kooperativë 

Çdo kooperativë është unikate në mënyrë të vet, 

megjithatë çdo kooperativë ka një arsye të qartë për 

shkak të së cilës është themeluar, për shembull: 

 Çmime më të lira të repromaterialeve 

 Çmime më të larta të prodhimit të gatshëm  

 Përpunim dhe prodhimtari 

 Kontrollë të tregut në rastet kur anëtarët 

prodhojnë prodhime në sasi të mëdha dhe 

domethënëse në treg 

Është e zakonshme që kooperativa të ketë vetëm një 

qëllim. Shumë rallë kooperativat kanë më shumë 

qëllime. Për shembull ose vetëm furnizim ose vetëm 

shitje. Në atë mënyrë me specializim arrihet më 

shumëefikasitet dhe operativitet, kurse me atë edhe më 

shumë mundësi për punë të suksesshme. Për shkak të 

asaj sot shumë bujqë në vendet e zhvilluara evropjane 

janë anëtarë të më shumë kooperativave në të njejtën 

kohë. Për shembull në Suedi një kultivues i lopëve 

mjelëse është anëtarë i kooperativës për furnizim të 

repromaterialeve për mbjellje të drithëravedhe kulturave 

tjera të nevojshme për ushqim të lopëve, pastaj është 

anëtarë i kooperativës për prodhim dhe furnizim me 

koncentrate, anëtarë i kooperativës për  grumbullim të 

qumshtit, anëtarë i kooperativës kreditore, anëtarë i 

kooperativës për furnizim me mobilje dhe nevoja të tjera 

për  shtëpi, etj. 
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Si kooperativat dallohen nga format e tjera 

të ndërmarjeve 

Akcionerët në shoqëritë akcionare janë të ngjashëm me 

anëtarët e kooperativave për shkak të asaj se edhe në të 

dyja rastet bëhet fjalë për bashkë-pronarë. Megjithatë 

kooperativat dallojnë nga ndërmarjet e tjera nga më 

shumë gjëra. Kështu, kooperativat janë ndërmarje të 

kontrolluara në mënyrë demokratike „një anëtarë - një 

votë“, që dallon shumë nga shoqëritë akcionere ku ai që 

ka më shumë akcione ka më shumë pjesëmarje në 

sjelljen e vendimeve. Nga ana tjetër ndarja e fitimit është 

kompatibile me numrin e akcioneve që i posedon 

akcioneri në shoqërinë akcionare kurse te kooperativat 

ku vlen rregulli „një anëtarë një votë“, fitimi ndahet 

sipas vëllimit të shfrytëzimit të shërbimeve nga ana e 

anëtarëve. 

Kooperativar sipas natyrës nuk janë ndërmarje qëllimi 

final i të cilave është më shumë fitim, por shpërndarja  e 

drejtë e fitimit ndaj anëtarëve, kurse vetëm një pjesë e 

vogël e profitit mbahet për nevojat për investime të reja 

në kooperativë. Kjo dmth. Se marzhat tregtare të i 

vendon kooperativa në shërbimet e saja duhet të 

sigurojnë vetëm mbulim të shpenzimeve për punë (rrogë, 

kontribute, shpenzime komunale, shpenzime operative 

etj).  

Për shkak të natyrës së këtillë të kooperativave, në disa 

vende ata trajtohen si shoqata joprofitabile ose janë të 

liruara nga pagesa e tatimit në fitim. 
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Hapat për themelim të kooperativës 

Iniciativa për themelim të kooperativës patjetër të jetë e 

bazuar në kuptim të qartë ndërmjet anëratëve të 

interesuar  se u nevojitet  bashkim për shkka të realizimit 

të qëllimit të tyre.Siç sqaruam, qëllimi për t,u bashkuar 

mund të jetë, realizim të çmimeve më të ulëta të 

repromaterialeve, çmime më të larta të prodhimeve për 

shitje ose zotërim më i madh i tregut. 

Si edhe për çdo biznes edhe gjatë fillimit të kooperativës 

patjetër të bëhet biznes plan preciy i cili është detyrim i 

anëtarëve të cilët  dëshmojnë iniciativë dhe aftësi 

lidershipi. Ata duhet të brengosen që të gjitha aktivitetet 

do jenë në drejtim të punës së suksesshme. 

Hapat në procesin e organizimit të 

anëtarëve 

Në pjesën në vazhdim shkurtimisht do ti numërojmë 

hapat për organizim të anëtarëve në kooperativa dhe kjo 

listë mund të shërbejë si listë kontrolluese të veprimeve 

për themelim të kooperativës.. 

Hapi 1.  Grumbullim të informatave, sqarim të nevojave 

për themelim të kooperativës, krijim të grupës 

së anëtarëve pitencial 

Hapi 2. Mbledhje e anëtarëve potencial, Bisedime për 

nevojat për themelim të kooperativës, zgjedhje 

e grupit punues i cili do udhëheq procesin për 

themelim. 

 Hapi 3. Përgatitje të biznes planit të ardhshëm për 

vlerësim të aryeshmërisë ekonomike të  
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kooperativave, shkëmbim të të dhënave me 

anëtarët potencial, përfitim të anëtarëve. 

Hapi 4. Zhvillim të marëveshjes për anëtarësi në të cilin 

do shkruhen detyrimet dhe të drejtat e 

anëtarëve. Kjo marëveshje do jetë pjesë e 

Statutit të kooperativës në të cilin do 

regullohen edhe pjesë të tjera të të drejtuarit.. 

Hapi 5. Përgatitje e biznes planit detal. 

Hapi 6. Përgatitje e Statutit preliminarë të kooperativës 

me të gjitha të drejtat, detyrimet dhe  

pjesëmaren financiare të anëtarëve. 

Hapi 7.  Mbajtja e kuvendit themelues, zgjedhje e 

trupave drejtuese(bord drejtues, bord 

mbikqyrës) dhe përgatieje të dokumentacionit 

për regjistrim 

 

Hapi 8. Zgjedhje e drejtorit – menaxherit të 

kooperativës, përgatitje për fillim me punë të 

kooperativës. 

Hapi 9. Ndjekje të aktiviteteve nga implementimi i 

biznes planit. 
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Hapi 1 Mbledhje e informatave, sqarim të 

nevojave për themelim të kooperativës, krijim të 

grupës së anëtarëve potencial. 

Pse? 
Mbledhja e informatave për kooperativat, për prodhimet 

që duhet të furnizohen, prodhohen ose shiten. Formimi i 

grupit inicues të anëtarëve që dëshiron të punojë në 

hulumtim për arsyeshmërinë për themelim të 

kooperativës 

Sugjerim 
Grupi inicues duhet të përbëhet nga anëtarë potencial, 

pronarë të ardhshëm të kooperativës. Numri i anëtarëve i 

grupit inicues sipas përvojave më së miri është të jetë 5 

deri në 15 persona. 

Numër i vogël i anëtarëve nuk është i mirë sepse do 

humbet në nevojën e vërtetë  të formimit të kooperativës, 

por njëkohësisht ata janë pak persona që të realizohet e 

gjithë puna. 

Grupë më e madhe poashtu ka mangësitë për shkak të 

mundësisë së zvogëluar për koordihim të mirë ndërmjet 

anëtarëve. 

Grupi inicues është e dëshirueshme që të japë afate për 

përmbushjen e aktiviteteve të caktuara që më së miri të 

organizohet puna dhe për shkak të efikasitetit më të mirë. 

Mbi bazën e atyre afateve, grupi cakton kur dhe si do të 

organizohen takime dhe aktivitete tjera të nevojshme për 

themelim të kooperativës. 

 

Grumbullim të materialeve, informatave dhe të 

dhënave 

 Grumbulloni materiale për llojin e biznesit me të 

cilin dëshironi që të mereni. Materialet duhet të 
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kenë lidhje me teknologjinë e prodhimit, tregjet 

ku ata prodhime shiten, lojtarët kyç në atë 

sektorë(prodhues, shpërndarës, blerës, agjencione 

qeveritare dhe inspekcione të cilat e kontrollojnë 

atë sektorë). 

 Grumbulloni informacione a mund të formohet 

kooperativë në sektorin tuaj, a ka ndonjë ndalesë 

ligjore etj. (p.sh n. Maqedoni janë të ndaluara 

formimi i kooperativave financiare, kooperativa 

të cilat do mereshin me armë, etj 

 Shihni se cilat ligje  e kontrollojnë fushën në të 

cilën dëshironi të funkciononi. 

 Informohuni se çfarë standardesh dhe kualitetesh 

duhet të vendosni të që mund të finkciononi. 

 Hulumtoni mundësinë e furnizimit dhe plasmanit 

të prodhimeve të cilat janë në interes të anëtarëve 

Tuaj, cilat janë tregjet më të afërta, tregje në të 

cilat do arrinit përparësi konkuruese. 

 Kërkoni kush mundt të Ju ndihmojë në fillimin e 

biznesit, përfshirë këtu edhe ekspertët të cilët e 

njohin problematikën 

 . Grumbulloni informata për mjetet e nevojshme 

financiare për investim në biznes me të cilin do 

meret kooperativa, duke përfshirë këtu edhe 

mjetet të cilat do mblidheshin nga anëtarët të cilët 

do e themelojnë kooperativën. 

 

 Vërtetoni nevojat e përbashkëta që i lidhin anëtarët 

potencial 

 

  Hulumtoni  tregun dhe interesin e përbashkët të 

anëtarëve potencial të kooperativës. 
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  Shihni se në cilat sfera anëtarët e interesuar kanë 

probleme, e ku kanë mundësi më të mira.  

 Shfrytëzoni informatat që i keni grumbulluar, 

bëhuni real gjatë zgjedhjes së fushës në të cilën 

ka nevojë të organizohet kooperativë për shkak të 

përmirësimit të gjendjes të anëtarëve të ardhshëm 

të kooperativës 

 

Zgjidhni njerëzit të cilët do kishin interes të njejtë ose 

të ngjashëm në kooperativë 

 

  Ndajeni informatën për zhvillim dhe themelim të 

kooperativës 

 Verifikojeni interesin te anëtarët potencial 

 Diskutoni për nevojat e përbashkëta dhe 

problemet dhe mundësinë ata të tejkalohen 

përmes themelimit të kooperativës. 

 

 

Pyetje kyçe për diskutim: 

A ndan grupi nevojë të 

përbashkët(problem) dhe a është e 

dukshme biznes ideja me të cilin ai 

problem do zgjidhej? 
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Shembull 

Kooperativë për furnizim të përbashkjët të repromaterialeve

Kooperativa e Parë Vreshtare (KPV), me zyra në 

Negotinë është kooperativë për furnizime të përbashkëta 

të repromaterialeve për vreshtari, realizim të shërbimeve 

me maqineri dhe shitje e përbashkët e rusihit për verë. E 

themeluar në vitin 2005. KPV ishte kooperativa e parë 

moderne, e tipit perëndimorë,. E themeluar në Maqedoni 

me sjelljen e Ligjit të ri modern për kooperativa në vitin 

2001. 

Sot KPV ka 14 anëtarë dhe është ndërmarja më madhe 

në rajon për furnizime të repromaterialeve dhe 

mbështetje të vreshtarëve me maqineri moderne.KPV 

shërben më shumë se 300 vreshtarë me mbi 1000 hektarë 

rënjë vreshtash. 

Në periudhën para formimit të KPV, furnizimet e 

përgjithshme janë realizuar përmes ndërmarjeve private -  

barnatoreve bujqësore. Çdo vit çmimet e 

repromaterialeve janë ritur, çmimet e rushit për verë janë 

ulur, kurse numri i tregtarëve me 

repromateriale(barnatore bujqësore) është ritur. KY ka 

qenë një tregues i dukshëm se në këtë  biznes për 

furnizim me repromateriale ka profite të madha. 

Disa anëtarë nga Shoqata e vreshtarëve Vitis nga i njejti 

qytet kanë filluar hulumtim dhe kanë patur sukses të 

vijnë deri tek informata se marzhat tregtare të 

repromaterialeve lëvizin  nga 40-60%. Kjo ka qenë 

pasurim i vërtetë i trgtarëve me repromateriale. Kështu 

për shkak të kufizimeve ligjore anëtarët e shoqatës  

patjetër duhej të fillonin aktivitete për themelim të 

kooperativës që të mund të fillojnë me aktivitete afariste 

që nuk kanë qenë të lejueshme tek shoqatat. 
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Për shkak të mosbesimit në fillim nga 40 anëtarë 

vreshtarë të shoqatës vetëm 6 janë bashkuar dhe në 

nëntorë 2005 e kanë themeluar KPV. 

Në periudhë prej 6 vjetëve KPV e rriti numrin e 

anëtarëve në 13, numri i vreshtarëve që bashkëpunojnë 

me KPV-në është rritur nag 50 në vitin 2005 në mbi 300 

në vitin 2011. Nga më shumë se 13 tregtarë me 

repromateriale në vitin 2005, sot është zvogëluar në 

vetëm 4 për shkak të asaj se KPV-ja e ka shkatëruar 

konkurencën me marzhë të ulët me çka i ka zvogëluar 

shpenzimet për prodhimtari madje edeh për 20-30%. 

Sot KPV-ja është kooperativa më e suksesshme në 

Maqedoni dhe është shembull për organizim të 

fermerëve edhe në sfera tjera. Pas themelimit të KPV, në 

Maqedoni themelohen mbi 20 kooperativa të reja dhe ai 

është trend që gjithnjë e më shumë mer hov. 

Njëkohësisht edhe institucionet e sistemit e kuptuan 

nevojën dhe përfitimet nga kooperativat prandaj edhe i 

mbështetin prëmes programeve të ndryshme për 

subvencionim.
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Hapi 2  Mledhja e anëtarëve potencial, bisedime 

për nevojat për themelim të kooperativës, 

zgjedhje e grupit punues që do ta udhëheqë 

proçesin deri në thenmelim 
 

Nevoja 
Vërtetimi  se ka interes të mjaftueshëm për formim të 

kooperativës që të mund të arsyetohet hulumtimi dhe 

planifikimi. 

Zgjedhje e grupit punues e cila do grumbullojë informata 

të nevojshme dhe do përgatis plan për organizatën. 

 

Sugjerim 
Mbani mbledhje joformale me njerëzit  që mund të jenë 

të interesuar 

. 

 Planifikojeni mbledhjen dhe drejtohuni  drejt 

efikasitetit të tij. 

 Prezantoni informatat e mbledhura. Fokusohuni 

në ata që janë problem i përbashkët për të gjithë. 

 Lejoni dikutim të hapur dhe stimuloni të gjithë të 

interesuarit të diskutojnë, bëhuni real se çka është 

e mundur e çka e pamundur për tu bërë. 

 Përdorni votim kur duhet të verifikohet ndonjë 

konkluzion. 

 Mjete financiare nevojiten në fazën e 

planifikimit, hulumtimit. Investim i parave 

vetanake ose parave të mbledhura nga donacione 

janë mundësi e shkëlqyeshme për fillim të mbarë. 
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Mund të ndodhë të mblidhen para edhe nga 

vizitorët në atë takim të cilët kanë identifikuar se 

para tyre ekzistonë një biznes ide e mirë. 

 

Mjete financiare dhe përdorimi i tyre 

 
Është më së miri që paratë që do mblidhen të investohen 

në llogari bankare me destinim që të mundësohet  

ndjekje më e  madhe e të hyrave dhe shpenzimeve dhe 

personave përgjegjës që disponojnë me paratë. 

Bëni plan se si do përdoren mjetet në rast se nuk do 

formohet kooperativa. 

Në disa raste është e mundshme që ligji ta kufizojë 

disponimin me mjetet prandaj duhet të kihet kujdesë. 

 

Zgjedhje e grupit punues 
Grpi punueështë përgjegjës për realizimin e të gjitha 

aktiviteteve nga fillimi i idesë për formimin e 

kooperativës deri te zgjedhja e organeve të saja, bord 

drejtues, bord mbykqyrës, etj. 

Grupi punues duhet të jetë i vogël nga 5 derë në 15 

persona që të jetë efikas edhe në grumbullimin e 

informatave edhe në sjelljen e vendimeve. Zgjidhni  

njerëz që kanë kohë ti përkushtohen idesë, njerëz që 

kanë njohuri të larta nga fusha, njerëz të cilët i tangon 

shumë biznesi me të cilin do meren kooperativa (bujq të 

mëdhej, etj) 

 

Grupi i punës duhet të: 

1. Bëjnë hulumtim se kush mund të jetë anëtarë 

potencial, 

2. Mvledh informata nga tregu, 
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3. Përpunojë studim fizibiliteti ose para-proekt. 

4.  Informim i rregullt i të gjithë anëtarëve të 

interesuar 

5. Organizim dhe koordinim të mbledhjeve. 

6. Përpunim të biznes planit detal dhe promovim i 

tij tek anëtarët potencial 

 

Pyetje kyçe për diskutim: 

A ka interes të mjaftueshëm për fillim të 

kooperativës? 
 

Disa veprime deti tek mbledhje e suksesshme 

 

Кomponente të mbledhjes së suksesshme 
 Udhëheqje e mirë me mbledhjen 

 Qëllime të kuptueshme dhe të përbashkëta 

 Numri i të pranishmëve 

 

Përgatiruni 
1. Zgjidhni hapësirë  dhe vend  që është më i 

përshtatshëm për të gjithë pjesëmarësit në 

mbledhje, 

2. Nëse u duhet regrutim plotësues i anëtarëve në 

kooperativë, shpalleni ngjarjen përmes 

mediumeve dhe hapësirave  të ndryshme për 

prezantim, zgjerojeni informatën edhe përmes 

bisedimeve me kolegët tuaj, fqinjë, miq dhe të 

ngjashme. 

3. Definoni qartë qëllimet që duhet të arrihen në 

takim, 
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4. Zgjidhni udhëheqës (spiker) të mbledhjes që ka 

përvojë të udhëheq takime në grupe të mëdha dhe 

zgjidhni procesverbalist, 

5. Bëni rend dite dhe shpalleni ose dërgojeni deri 

tek  personat potencial të pranishëm, 

6. Më së miri do jetë mbledhja tl kufizohet në 

periudhë jo më të gjatë se 2 orë. 

 

Shembull i rendit të ditës:
Ora 18 Hyrje 

Ora raport i grupit të punës, prezantimi i 

modelit të kooperativës dhe përse ai model më së miri 

përshtatet ndaj nevojave të anëtarëve.

Ora 18.30.....Diskutim dhe sjellje e vendimeve 

Cilat janë nevojat dhe qëllimet e përbashkëta

 Cilat prodhime do blehen ose përpunohen ose 

shiten

 A përshtatet koncepti i kooperativës ndaj 

nevojave

 Prezantoni qëllimet preliminare të kooperativës

 Votoni, a të vazhdohet me hulumtim shtesë dhe 

realizim të idesë për themelim të kooperativës

 Nëse votimi është pozitiv zgjithni komision 

drejtues dhe definoni obligimet e saja

 Caktojeni takimin e rradhës

Ora20:  Fundi i takimit

 

Detyrimisht mbani proçesverbal në takim. 
 Data e takimit, emrat e të gjithë të pranishmëve 

në mbledhje 

 Propozime të definuara që janë vendosur në 

votim 
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 Kush ka votuar për konkluzionet 

 Përshkruani disa nga diskutimet që janë bërë me 

nënvizimin e vetëm pjesëve më të rëndësisshme 

 

 

Hapi 3 Përgatitja e biznes planit të ardhshëm, 

vlerësim i arsyeshmërisë ekonomike, 

shpërndarja e të dhënave me anëtarët potencial, 

përfitim i anëtarëve.
 

Nevoja 
Vlerësim i profitabilitetit të kooperativës, a do përshtatet 

e njejta ndaj nevojave të anëtarëve, përmes vlerësimit të 

faktorëve të furnizimit, prodhimtari, shitje, gjendja e 

tregjeve, vlerësim i konkurencës,  furnizimet e 

nevojshme të pajisjes së domosdoshme për prodhimtari, 

vlerësim të shpenzimeve operative dhe burime të 

financimit të projektit 

 

Sugjerim 
Ndani detyrat  dhe shpërndani anëtarëve të grupit 

punues. Sigurohuni s ei keni grumbulluar të gjitha 

informatat e nevojshme dhe relevante.. 

 

Bëni hulumtim të anëtarëve potencial 

Hlumtimi patjetër të jetë e tërësishme(komplete) e 

besuesshme dhe preçize, sepse rezultatet nga ai 

hulumtim do e udhëheqin vlerësimin e relevancës së 

proektit në të ardhmen. 

 Vlerësoni çfarë informatash u nevojiten nga 

anëtarët dhe përgatitni listë të pyetjeve që të vini 

deri tek ata informata. 
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 Коkunikoni  të gjithë që janë të interesuar ose të 

cilët do kenë interes sipas vlerësimit Tuaj nga 

themelimi i kooperativësHulumtimi duhet të 

përfshijë: 

1. Çfarë janë kapacitetet e tyre 

prodhuese(farma, tokë, maqineri...) 

2. Shpenzimet e prodhimit ose shitjes 

3. Sa është prodhimtaria ose nevoja për 

furnizime  e anëtarëve potencial 

4. Cilat janë nevojat e tyre të përbashkëta 

5. Çfarë duan të arrijnë anëtarët përmes 

kooperativës 

6. A do ti furnizonin ose shitnin anëtarët 

prodhimet vetëm përmes kooperativës ose 

atë do ta bënin edhe përmes burimeve 

tjera. 

 Mblidhni nevojat e përbashkëta dhe vlerësoni sa 

mund të jetë kontributi i anëtarëve përmes 

furnizimit ose shitjes përmes kooperativës. 

 

Bëni hulumtim preliminarë të tregut 

Ky hulumtim mund të jetë variabil sipas kushteve në treg 

por gjithsesi se duhet të japë fotografi se çka mund të 

jetë mjet furnizimi ose shitjeje nga ana e anëtarëve, 

identifikim të tregjeve të reja dhe mënyrat e distribuimit 

të prodhimeve. 

 Bisedoni me anëtarë të kooperativa të ngjashme, 

gjeni shembuj të kooperativave të ngjashme 

përmes internetit ose literaturës. 

 Hulumtojeni madhësinë e tregut Taj potencial. 

 Gjeni biznese të ngjashme si i Juani por nga lloji 

tjetër i ndërmarjes që funksionon në tregun që ju 

doni të merni pjesë. 
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Identifikojeni nevojën për pasjisje për punë, 

ndërtesa, maqineri, automjete, etj. 

 Shkruajeni  çdo nevojç për realizim të biznesit të 

kooperativës. 

 Bëni listë të të gjithë dokumenteve të nevojshme 

për fillim të biznesit, leje për punë, liçenca, 

standarde etj. Vlerësoni shpenzimet për sigurim 

të atij dokumentacioni dhe kohën e nevojshme 

për tu kompletuar 

 

 

Vlerësoni shpenzimet për udhëheqje të biznesit dhe 

bëni analizë financiare 

 

Analizat e para financiare  duhet të dëshmojnë 

qëndrueshmëri të kooperativës që të kenë kuptim 

veprimet e mëtejshme për realizim të biznes idesë. 

 

 Kur do kalkulohen shpenzimet për fillim të 

biznesit parashtroni pyetjet në vijim që të vini 

deri tek të dhëna precize: 

1. A janë çmimet e prodhimeve që i 

furnizoni më të lira se çmimet e 

konkurencës, a janë çmimet e prodhimeve 

që i shitni më të larta se ato të 

konkurencës? 

2. A ju përshtaten prodhimet ose shërbimet 

që ju i shisni me ato çmime?  

3. A do realizohet profit nëse furnizohen ose 

shiten prodhimet me ato çmime? 

4. Ado kenë anëtarët profit nga furnizimi 

ose shitja e përbashkët? 
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Bëni krahasim me konkurencën 

Duke i përdorë përgjigjet e pyetjeve të parashtruara më 

sipër bëni krahasim me konkurencën në tregun në të cilin 

Ju doni të merni pjesë. 

. 

 Bisedoni me bankat, përfaqësuesit e biznes 

sektorit ose kushto subjekt tjetër qoftë që është në 

treg që të vlerësni nëse biznesi Juaj ka ardhmëri 

 

Hulumtoni burimet e financimit  

 

Themelimi i kooperativës s edhe i çdo lloj ndërmarje 

tjetër kërkon sigurim të burimeve të sigurta për financim 

të biznesit. Vlerësoni mjetet e nevojshme për fillim të 

biznesit. Vlerësoni nëse anëtarët mund ose duan të 

sigurojnë mjete të sigurta shtesë përveç atyre me të cilat 

patjetër duhet të participojnë që të mund të bëhen anëtarë 

të kooperativës:  

 

 Ka dy mënyra që të realizohet ky qëllim: 

1. Çmime më të ulëta se konkurenca 

2. Ofertë më e mirë dhe më kualitative  nga 

konkurenca 

Kjo pjesa e dytë zakonisht është më e pranueshme për 

biznes të vogël 

 Hulumto për burime të mundshme për financim, 

kapital nga anëtarësia si edhe kredite,huazime e 

të ngjashme. 

 Hulumto mundësi për financim të llojit tjetës në 

kuptim të fondeve për mbështetje  të bizneseve të 

vogla, proekte, etj.  
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Shfrytëzo ndihmë profesionale 

Shpesh herë nevojitet  ndihmë nga njerëz profesional ose 

institucione për realizim të investimit. 

 Ekspetë për biznese fillestare - ndërmarës 

 Ekspertë në institucione të caktuar përgjegjës për 

mbështetje të kooperativave dhe bizneseve të 

vogla si p.sh. Federata e Fermerëve në 

Republikën e Maqedonisë, Agjencioni për 

inicim të zhvillimit të bujqësisë, projekte 

ndërkombëtare për ndihmë të ndërmarësisë dhe 

zhvillimit ekonomik 

 Ekspertë teknik  për teknologji të caktuara që 

duhet të implementohen si edhe ndihmë eksperte 

të cilën e ofrojnë edhe prodhuesit e pajisjeve që 

do instalohet. 

 

Përgatitni raport të shkruar 

Bëni raport të shkurtër për aktivitetet e mbaruara dhe 

informatat e grumbulluara që të mund të njejtat të jenë 

lehtësisht të kuptueshme si për ekspertët e angazhuar 

ashtu edhe për anëtarët potencial. 

 

Takohuni që ti diskutoni raportet dhe analizat 

 Iniconi diskutim më të gjerë  të anëtarëve në 

takim 

 Pas prezantimit të projektit ideorë lejoni diskutim 

për çdo pikë  të të njejtit. Ndonjëherë ndoshta do 

ketë nevojë për më shumë takime që të bëhet 

diskutim detal deh nxjerjes së konkluzioneve 

 Pjesëmarësit mund të sjellin vendim për 

hulumtim detal të informatave të caktuara 
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 Votoni për çdo konkluzion të paraqitur që të 

arrihet unitet dhe përkushtim. 
 

Pyetje kyçe për diskutim: 

A ka prodhim të mjaftueshëm dhe nevojë për 

furnizime tek anëtarësia potenciale dhe a është 

kapitali fillestarë i mbledhur në bazë të 

anëtarësisë i mjaftueshëm që të fillohet 

kooperativa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Doracak për kooperativa disa hapa deri te kooperativa e 

suksesshme 

 

Kooperativa e parë vreshtare Negotinë autorë Aleksandar Ristovski

 

F
aq

e 
2

9
 

Shembull praktik: Listë kontrolluese e vendimeve për përpunim 

të proektit ideorë
Elemente të projektit ideorë 

Nevoja për kooperativë 

Identifikim të nevojave të përbashkëta të anëtarëve

Shërbime që kooperativa do ua mundësojë anëtarëve

Prodhime  që do furnizohen/prodhohen/ shiten

Potencijali i biznesit 

Hulumtim i anëtarëve potencial dhe vlerësim i nevojës së anëtarëve për 

prodhime

Tregje potenciale në të cilat do marë pjesë kooperativa

Analizë e rezimuar për potencialin prodhues të anëtarëve të 
kooperativës

Shpenzime për transport ose mjete për transport të nevojshme për 
distribuim të prodhimeve të kooperativës

Identifikim të konkurencës

Definoni si do funksionojë biznesi i kooperativës

etodë e cila do parashohë sasi të prodhimeve për furnizim për nevojat  

e anëtarëve, ose nevojën për sasi të prodhimeve për shitje

Përshkrim të operacioneve gjenerale të kooperativës

Shpenzimet e përgjithshme për furnizim të pajisjes së nevojshme, 

ndërtesave, maqinerisë, etj

Vlerësim fillestarë të shpenzimeve dhe të hyrave në rast se nuk do 

realizohet përmes kooperativës

Financat dhe arsyeshmëria financiare

Shpenzimet për fillim të biznesit janë të definuara

Shpenzimet operative janë të përcaktuara 

Analizë financiare e shpenzimeve operative, profiti i anëtarësisë dhe 

nevoja për mjete financiare

Burime të financave dhe shpenzime

Opcione për financim të biznesit janë të caktuara

Lartësia e kapitalit themelues deh prejardhja e të njejtit është e caktuar

Vlera e përafërt e kapitalit të cilin duhet ta fusin anëtarët  dhe metoda e 

mbledhjes së tij

Nevoja për fillim të operacioneve biznesit

Koha reale e nevojshme për fillim të operacioneve të kooperativës

Vlerate  përafërta të shpenzimeve për fillim të operacioneve të 
kooperativës
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Hapi 4  Zhvilklim  të marëveshjes për anëtarësi 

në të cilin do shkruhen detyrimet   

       dhe të drejtat e anëtarëve. Kjo marëveshje 

do jetë pjesë e Statutit të    

             kooperativës në të cilin do regullohen 

edhe pjesë të tjera të të drejtuarit 
 

 

Nevoja 
Që të mundësohet gillimi i financimit të kooperativës, 

definim i qartë i anëtarësisë dhe të drejtat e tyre dhe 

obligimet kundrejt kooperativës. 

 

 

Udhëzim 
Inicijativë për  mbledhje të mjeteve financiare 

 Siguroni  detyrim për mbledhje të mjeteve 

financiare nga anëtarët, siguroni mjete inicuese 

për fillim të aktiviteteve për themelim të 

kooperativës. Siguroni të gjitha detyrimet legale 

dhe ligjore. 

 Zgjidhni bankë në të cilën do ti  filloni të gjitha 

obligimet financiare. 

 Siguroni sistem të kontabilitetit  ose zgjidhni ndonjjë 

kompani kontabiliteti e cila do ti udhëheq financat e 

Juaja.. 

 Në varshmëri nga fondet të mbledhura përmes 

pjesëmarjes së anëtarëve , ndoshta do ketë nevojë 

të ngreni kredi  në emër të anëtarëve të 

kooperativës. 
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  Përgatitni dokumentet  për ngritje të kreditit, 

megjithatë hulumtoni se edhe ku mund të 

sigurohen mjete financiare kthzese ose të 

pakthzeshme.. 

  Ndoshta do ketë nevojë nga kohë plotësuese për 

bindje të pjesë së anëtarësisë. 

 

  

Caktojeni numrin optimal të anëtarëve në 

kooperativë 

Vetë proekti i ardhshëm duhet të tregojë cili është numri 

optimal i anëtarëve në kooperativë, i cili në raste të 

caktuara varet edhe nga madhësia e biznesit të cilin ëdo 

anëtarë individual  e ka dhe do investojë në kooperativë 

 Bindni ata abëtarë  të cilëve u duhet më shumë 

kohë të binden dhe të bëhen  anëtarë të plotë në 

kooperativë 

 Nëse numri i anëtarëve megjithatë është më i 

vogël se nevoja, zmadhoni anëtarësitë e 

nevojshme 

 

Verifikojeni kontratën me anëtarësinë 

Në kontratën për anëtarësi përcaktohen  të drejtat dhe 

detyrimet të çdo anëtari në veçanti në kooperativë. Është 

me rëndësi që kjo kontratë të krijohet nga ana e vet 

anëtarëve por njëkohësisht edeh nga ana e personin 

kompetent. 

 Kontrata për anëtarësi duhet: 

1. Ta sqarojë proçesin për anëtarësi. 

2. Ti përcaktojë mënyrat e furnizimit ose 

shitjes jashtë kooperativës 
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3. Ti përcaktojë  kritetret themelore për 

kualitet  të prodhimeve që do prodhohen 

ose do shiten. 

4. Ti specifikojë kufijtë e detyrimeve për 

furnizim ose shitje përmes kooperativës 

për çdo anëtarë. 

5. Të sqyrohet proçesi i furnizimit ose 

dërgesës së prodhimeve që tregtohen 

përmes kooperativës 

6. Të përcaktohen detyrimet e jo-anëtare në 

kuptim të të anëtarëve në kuptim  të 

prezerncës së detyrueshme në trainime, 

participim me kohë punë vullnetare, 

prezencë në takime, etj. 

7. Të përcaktohen detyrimet e anëtarëve në 

kuptim  të furnizimit dhe shitjes  së 

prodhimeve, raporteve financiare, etj. 

 Pasi të nënshkruhet kontrata për anëtarësi, do 

njihen anëtarët me të drejtat dhe detyrimet, 

kalohen në sigurimin e pjesëmarjes financiare të 

çdo anëtari në kooperativë. 

 Të drejtat dhe detyrimet nga kontrata për 

anëtarësi duhet të përfshihet edhe në  Statuti e 

kooperativës,  

 

Pyetje kyçe për diskutim: 

A janë të gatshëm anëtarët në detyrime të 

caktuara mbi bazë të anëtarësi në kooperativë? 
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Shembull praktik  i kontratës për anëtarësi 

 

Kontratë 

Si anëtarë i kooperativës, unë Petre Petrovski pajtohem: 

1. Të jem i obliguar nga nenet e Statutit të kooperativës, 

obligimet ligjore dhe rregullativave të tjera. 

2. Obligohem se do furnizoj të gjitha repromaterialet e 

nevojshme/ se do ofroj të gjitha prodhimet e gatshme me të 

cilat disponoj së pari kooperativës para se të ia ofroj tregut 

të lirë 

3. Pavarësish politikës së çmimeve të kooperativës, pajtohem 

se të gjtiha prodhimet të cilat janë tepricë përballë detyrimit 

tim kundrejt kooperativës, të ia ofroj së pari kooperativës. 

Në rast s ekooperativa nuk i pranon kam të drejtë ti ofroj në 

tregune  lirë me çmim më të lirë se çmimi i kooperativës. 

4. E autorizoj kooperativën, si agjenti im të furnizojë dhe shes 

në emrn tim prodhimet të cilat kënaqin parametra të 

caktuar të definuar nga kooperativa ose ndonjë akt ligjorë. 

5. Obligohem se dergesa e prodhimeve do jetë në kohë  dhe 

në vend sipas përcatimeve nga kooperativa. 

6. Do t a informoj kooperativën për të gjitha problemet të 

ndërlidhura me sigurimin e sasive ose kualitetit të 

prodhimeve për të cilat kam detyrim ndaj kooperativës 

7. Ti furnizoj/ dërgoj të gjtiha prodhimet për të cilat kam 

nënshkruar kontratë me kooperativën. 

8. Do paguaj penale ndëshkuese kooperativës në rast të 

mosfurnizimit/ dërgesës së prodhimeve për të cilat e kam 

autorizuar kooperativën të jetë agjenti im. 

9. Do siguroj informata për produktin që dua ta 

furnizoj/dërgoj përmes kooperativës. 

10. Do i ndihmoj kooperativës gjatë realizimit të trainimeve 

anëtarëve të tjerë që të arrihet njohuri më e madhe për 

kërkesat e tregut. 

11. Do mar pjesë të paktën në një trup punues  të kooperativës. 

12. Do mar pjesë në mbledhjen vjetore  të kooperativës. 

 

Këtu  i vërtetoj sasitë e prodhimeve të cilat do ti furnizoj/ dërgoj 

përmes kooperativës 
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Prodhim                                                                                 Sasia 

____________________________                           _________ 

____________________________                          _________ 

 

Kooperativa pajtohet që: 

1. Ti furnzojë/pranojë prodhimet e anëtarëve të cilët 

përgjigjen ndaj parametrave të nevojshëm për kualitet 

2. Të veprojë si agjent që i prezanton interesat e anëtarëve të 

kooperativës 

3. Ti furnizojë/ shesë prodhimet e anëtarëve me çmime më të 

ulëta/ të larta  të mundshme në treg ë të sigurojë interes 

direkt për anëtarët e kooperativës. 

4. Ti  arkëtojë/paguaj prodhimet që i ka 

furnizuar/shitur nga anëtari i kooperativës 

5.  
Emri deh mbiemri i anëtarit_______________________________    

аdresa   _______________________________________________                                          

data____________ 

 

Telefoni_______________                                 

llogaria rrjedhëse____________________             

banka deponent _____________________ 

 

 

Nënshkrimi i anëtarit_________________ 

 

Drejtori i kooperativës__________________ 
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Hapi 5  Përgatitja e biznes planit detal
 

Nevoja  
Definoni si kooperativa  do jetë e organzuar dhe e 

financuar. Zgjidheni biznes planin dhe siguroni detyim 

gojor, me shkrim dhe materijal  të anëtarit të 

kooperativës 

 

 

Udhëzues 
Suksesi i kooperativës edhe nga biznes plan i përgatitue 

me rregull dhe real. Biznes plani shfrytëzohet për dy 

nevoja: 

1. Ai është formë e shtypur të doracakut themelorë 

për anëtarët dhe menaxherat për kooperativënkur 

i fillonë dhe udhëheqin operacionet e 

kooperativës. 

1. Ai është dokument themelorë i cili është i 

nevojshëm gjatë aplikimit për kredi, hua ose 

mbështetje tjetër financiare. 

 

Rëndësia e biznes planit 

 

Biznes plani paraqet  përmbajtje të definuar dhe të 

sqarua në bazës së idejës së planit Në këtë dokument 

përfshihen të gjitha elementet në një plan komplet që të 

zvogëlohen kërcënimet  nga aktivitete të gabuara  dhe 

vendime. Biznes plani duhet herë pas here të ndërohet në 

varshmëri nga gjendja e tregut, anëtarëve dhe faktorëve 

të tjerë. 

 

Biznes plani i  përfshin këto aspekte: 



Doracak për kooperativa disa hapa deri te kooperativa e 

suksesshme 

 

Kooperativa e parë vreshtare Negotinë autorë Aleksandar Ristovski

 

F
aq

e 
3

6
 

 Furnizim/shitje , si anëtari do i furnizojë ose 

shesë prodhimet, parashikim të gjendjes së tregut 

dhe me furnizimet/ shitjet e anëtarëve.    

 Detyrimet dhe pritjet e anëtarëve nga furnizim  

ose shitjet e proshimeve përmes kooperativës.. 

 Prezantim të ideve dhe parashikime të lëvizjeve 

të tregut, aktivitetet e kooperativës, nga do vijnë 

të hyrat. 

 Verifikim të realitetit të biznes planit   përmes 

marjes së informatës së mirë kthyese  nga 

këshilltarë dhe ekspertë . 

Përgatitje të raportit dhe  prezantim i tij  anëtarësisë  

Grupi i punës  duhet të përgatisë raport – prezantim të 

biznes planit të përgatitur, të sumohen aspektet më të 

rëndësisshme të biznes planit dhe të njejta të ofrohen 

deri tek anëtarët potencijal. 

 

 Të sumohet raporti me sugjerimet  e grupit 

punues a të vazhdohet me themelimin e 

kooperativës. 

Këmbim të mendimeve  për aspektet e biznes planit 

me anëtarët potencijal 

 

 Kontrolli i fundit i biznes planit, adaptim 

eventual,  

 Sigurimt përkushtimit joformal nga anëtarëtpër 

themelim të kooperativës 

 Votim për atë se a do vazhdohet drejt 

oficijalizimit të inicijativës për themelim të 

kooperativës. 
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Pyetje kyçe për diskutim: 

A i përmban biznes plani përfitimet për anëtarësinë dhe 

mundësinë për të parë suksesshmërinë e kooperativës? 

 
Biznes plan

 Hyrje

 Përfshini emrin, adresën dhe të dhëna të tjera për 

komunikim në kooperativë, personat kyç në të njejtën dhe të 

dhëna për trupat drejtuese të kooperativës bordi 

drejtues bordi mbykqyrës

 Përshkrim i biznes planit

 Përshkruajeni nevojën për themelim të kooperativës, 

përshkruajeni anëtarësinë, sumojeni biznesin me të cilin do 

meret kooperativa.

 Bëni përshkrim të sektorit në të cilin do punojë kooperativa, 

përshkruani prodhimet në atë sektorë dhe zhvillimet dhe 

trendet në atë sektorë.

 Përshkruani prodhimet të cilat do ti furnizojë/ shesë 

kooperativa

 Përshkruani strategjitë të cilat do ti zbatojë kooperativa gjatë 

furnizimit dhe shitjes së prodhimeve

 Hulumtim i tregut dhe plan për shitje

  Përshkruani funritorët potencijal ose blerësit, madhësinë e 

tregut dhe vëllimin e tregtisë. Bëni përshkrim dhe analizë të 

konkurencës. Beni parashikim për furnizime/shitjet.

 Bëni strategji të përgjithshme për furnizimet/shitjet e 

prodhimeve, përshkruani standardet e tyre dhe kualitetet, 

bëni plan për promovim deh reklamë.

 rganizim dhe zhvillim

 Definoni  rolet e trupave udhëheqëse: Bordi drejtues, bordi 

mbykqyrës, udhëheqës etj dhe bëni skemë organizative të 

kooperativës.

  Përcaktoni nevojat për trainime, mbrojtje profesionale, 

nevojën për punësime dhe shpenzimet e lidhura me to.
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 Përshkruani zhvillimin organizativ, reziqe të parashikuara 

dhe mundësitë.   

 Plan teknik dhe akcional

 Përfshini plan gejneralpër aktivitetet, kalkulimet  e pikës së 

rentabilitetit, lokacioni i biznesit, pajisje e nevojshme për 

punë, ndërtesa, të punësuar, et

 Plani final

 Bëni më shumë skenare të llojllojshme me tregues 

financiarë për të hyrat dhe shpenzimet. Sugjerojmë që të 

përdoren programe kompjuterike të tipit Microsoft Excell 

për manipulim më të lehtë me numra.

 Bëni projekcione për  profitet ose humbjet nga puna e 

kooperativës në një plan afatmesëm 5 vjeçarë. Bëni anailzë 

të rrjedhjes së mjeteve financiare.

 Prezantoni 3 skenare edhe atë: të keq, më të mirëdhe 

skenarë i pritur.

 Përshkrim i përfitimeve të shoqërisë më të gjerë

 Bëni listë të përfitimeve të cilat do ti sillte kooperativa nga 

rritja e të hyrave dhe përfitimevve te anëtarët e kooperativës, 

hapja e vendeve të reja të punës, përfitime të tjera për 

shoqërin përeth.

 Dokumente shoqëruese

 Përfshini biografi të personave kyç,  listë të referencave, 

kopje të kontratave për anëtarët, vendime të trupave 

drejtuese dhe kopje e Statutit të kooperativës

 

 

 



Doracak për kooperativa disa hapa deri te kooperativa e 

suksesshme 

 

Kooperativa e parë vreshtare Negotinë autorë Aleksandar Ristovski

 

F
aq

e 
3

9
 

Hapi 6 Përgatitja e Statutit preliminarë të 

Kooperativës me të gjitha të drejtat, detyrimet 

dhe investimet financiare të anëtarëve. 

 
  

Nevoja 
Që të plotësohen kriteret e nevojshme ligjore, siguroni 

dokumentet e patjetërsueshme dhe nënshkrimet e 

anëtarëve 

 

Sugjerim 
Që të sigurohen  të gjitha dokumentet e nevojshme do Ju 

nevojiten më shumë takime. Angazhoni person  

juridik profesional ose person nga Federata e Fermerëve 

të Republikës së Maqedonisë që është specijalist për 

kooperativa që të kompletojë dokumentet ligjore. 

 

Zgjidhni i emër të kooperativës 

Si edhe çdo subjekt tjetër juridik ashtu edhe kooperativa 

patjetër të ketë emër të vet. Përdoreni fjalën Kooperativë 

në emër që të përkujtoni anëtarët dhe personat e tjerë të 

interesuar për çfarë lloji të ndërmarjes bëhet fjalë. Në 

emër do duhet të shtohet edhe shkrutesa ligjore k.p.k 

(Kooperativë me përgjegjësi të kufizuar) ose k.p.p 

(Kooperativë me përgjegjësi të pa kufizuar) 

 

 Vendosni se si do jetë biznesi sipas kufizimeve ligjore 

 

З.K.P.K (Kooperativë me përgjegjësi të kufizuar) 

përgjigjet  përballë personave të tretë me pronësinë e 

përgjitshme në pronësi vetëm të kooperativës 

 



Doracak për kooperativa disa hapa deri te kooperativa e 

suksesshme 

 

Kooperativa e parë vreshtare Negotinë autorë Aleksandar Ristovski

 

F
aq

e 
4

0
 

. 

K.P.P (Kooperativë me përgjegjësi të pakufizuar)) 

përgjigjet përballë personave të tretë me pronësinë e 

përgjithshme me dhe pronësinë e çdonjerit nga anëtarët e 

kooperativës por sipas principit të solidaritetit 

 

Në çdo rast është e dëshirueshme që të konsultohet 

specijalist-jurist. 

 

Përgatitni Statut 

Është e nevojshme statuti ti përshtatet llojit të biznesit 

me të cilin kooperativa do operojë, si edhe me nene të 

caktuara me të cilat anëtarët do i rregullojnë marëdhëniet 

e tyre si edhe raportet e tyre em palë të tjera. Por 

gjithsesi duhet marë paraszshë se ekzistojnë edhe 

përcaktime ligjore të cilat duhet marë parasyshë e të cilat 

janë në pjesën e  obligimeve të përgjithshme nga Ligji 

për Kooperativat. 

Kërkoni ndihmë juridike ose tjetër gjatë përgatitjes së 

Statutit 

 Për shkak të asaj që Statutet janë obligim ligjor 

dha zakonisht zbatimi i tyre është shumë i 

komplikuar dhe e randuar me procedura ligjore, 

përmbajuni rregullit që Statuti i kooperativës të 

jetë i përgjithshëm, pa shumë detaje të imëta që 

të mundet rëndisia e tij dhe operativiteti të 

shërbejnë një periudhë më të gjatë. 

 Përfshini juris gjatë procedurave të definimit të 

Statutit. 

 Me dispozitat e Statuti përcaktoni: 

1. Përshkruani kriteriumet për anëtarësi 

2. Përcaktojeni lartësinë e anëtarësisë hyrëse 

deh anëtasësisë vjetore 
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3. Sillni tregues gjeneral për kualitetin  e 

prodhimeve me të cilat do tregtojë  

kooperativa 

4. Përcaktoni parimet e përgjithshme për 

tregti me kooperativën. 

5. Përcaktoni si do ndahet fitimi ose humbja   

nga puna 

6.  Definoni trupat drejtuese dhe rolet e tyre 

në kooperativë 

7. Pëshkruajeni proçesin e zgjedhjes të 

përfaqësuesve në trupat drejtuese 

8. Përcaktoni numrin minimal të takimeve të 

trupave drejtuese dhe mënyrën e sjelljes 

së vendimeve 

9. Sqaroni nevojat për edukim të 

vazhdueshëm të anëtarëve 

10. Definoni mënyrat sipas të cilave do 

zgjidhen/ndërohen të personat e zgjedhur në 

trupat drejtuese si edhe mënyrëne  ndryshimit 

dhe plotësimit të statutit dhe akteve të tjera 

juridike të kooperativës 

 

 

Pyetje kyçe për diskutim: 

Arini marëveshje të dispozitave të përgjithshme për 

nevojën për kooperativë, funkcionin e saj, procedurat e 

punës. A keni përkushtim mes anëtarëve? 
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Hapi 7.  Mbajtja e kuvendit themelues, 
zgjedhje e trupave drejtuese(bord drejtues, 

bord mbikqyrës) dhe përgatieje të 
dokumentacionit për regjistrim 

 

 
 

Nevoja 
Fillojeni punën e kooperativës me mbajtjen e mbledhjes 

në të cilën do ti finalizoni dhe nënshkruani dokumentet 

për regjistrim me çka edhe formalisht do ta 

institucionalizoni kooperativën Tuaj. Kjo mbledhje do 

jetë edhe Kuvendi i parë vjetorë i kooperativës 

 

Udhëzim 
Mbani mbledhje të anëtarësisë 

Në takimin e këtillë është shumë me rëndësi të mbahet 

proçesverbal në të cilën do shkruhen të gjitha vendimet e 

sjella 

 

Sileni Statuti 

Përmbajtja e neneve në Statut duhet të jetë e pastruar dhe 

e verifikuar në një nga takimet paraprake të grupit 

punues.. 

 Shfletoni nenet  e Statutit, lejoni diskutim mes 

anëtarëve, 

 Votoni për miratim të çdo anëtari 

 

Miratimi i Statutit 

Statuti duhet paraprakisht të jetë shfletuar në ndënj[ nga 

takimet paraprake 

 



Doracak për kooperativa disa hapa deri te kooperativa e 

suksesshme 

 

Kooperativa e parë vreshtare Negotinë autorë Aleksandar Ristovski

 

F
aq

e 
4

3
 

 Shiqojeni dhe diskutoni për Statutin si tërësi 

 Votoni për miratim 

 

Shihni rolet e anëtarëve dhe përgjegjësitë e saj 

Anëtarët e udhëheqin kooperativën përmes zgjedhjes së 

përfaqësuesve të tyre në trupat drejtuese të kooperativës, 

Bord Drejtues, Bord Mbykqyrës. Bordi drejtues e zgjedh 

dhe emëron drejtuesin-menaxherin e kooperativës. 

Menaxheri përgjigjet para Bordit drejtues, kurse Bordi 

drejtues i përgjigjet për punën e tij anëtarësisë- kuvendit 

të kooperativës 

 

Zgjidhni dord drejtues 

Zghidhni me kujdes person që do udhëheq me Bordin 

drejtues 

 

Miratojeni kontratën për anëtarësi, mblidhni 

nënshkrimet 

Shikojeni kontratën për anëtarësi dhe votoni për miratim. 

 Anëtarësia ti nënshkruaj kontratat për anëtarësi 

para s eta lëshojë mbledhjen. 

 

Mbajeni takimin e parë të Bordit drejtues 

 

Takimi i parëi Bordit drejtues duhet të jetë  shkurt kohë 

pas mbledhjes themeluese të kooperativës. Në atë takim 

duhet të ndodhë kjo: 

: 

 Të zgjidhet Kryetarë i Bordit drejtues, sekretarë, 

arkëtarë dhe pozicione të tjera 

 Sqaroni rolin e Bordit drejtues dhe trupave tjerë, 

bëni përshkrim të vendeve të punës etj.  
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 Shihni raportet financiare 

 Shiheni biznes planin dhe shihni se çka duhet për 

të filluar biznesin 

 

 

Pyetje kyçe për dikutim: 

A është pranuar Statuti nga anëtarët? Kush do zgjidhet 

në trupat drejtuese? 

Sugjerime praktike Përgjegjësi themelore të anëtarëve të Bordit 

drejtues

Anëtarët e Bordit drejtues zgjidhen nga  rradhët e anëtarëve 
të kooperativës. Obligim themelorë i bordit drejtues është të 
kujdeset për interesat e kooperativës deh anëtaëve të saj. Ata 
janë gjithashtu përgjegjës që kooperativa të punojë sipas ligjit. 
Bordi drejtues takohet në takime të rregullta në intervale të 
caktuar akohore, si p.sh. mujore, tremujore. Zakonisht 
zgjidhen Kryetarë i Bordit drejtues, sekretarë dhe arkëtarë 
(nëse ka më shumë se 5 anëtarë), kurse ndonjëherë mundet 
edeh sekretarë e arkëtarë, por për atë ngelet të vendosë 
anëtarësia sepse sipas ligjit nuk është obligative  
 
 
Bordi drejtues ka tre përgjegjësi kryesore: 

1.  Të veprojë si trup përgjegjës në emër të anëtarëve të 
kooperativës 

Këtë Bordi drejtues e arrin me vendosjen e praktikës 
të përfshihen të gjithë anëtarët në aktivitetet e 
kooperativës, përmesmonitorimit të vazhdueshëm të 
rezultateve financiare, duke angazhuar revizorë të 
punës financiare, përgatitje të raporteve dhe përmes 
sigurimit se respektohen parimet e akteve të 
kooperativës 

2.  Të sigurojë udhëheqje të mirë të kooperativës 
      Bordi drejtues është përgjegjës për mbykqyrjen e 

punës së të punësuarve në kooperativë, në veçanti 
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Menaxherit. I monitoron raportet që i përgatit 
personeli i punësuar dhe i ndjek indikatorët kyçpër 
punë të suksesshme të kooperativës( të hyrat, 
shpenzimet, marzha tregtare etj, 
3.  Të përgatis plan afatgjatë për zhvillim dhe investim 
në kooperativë. Ajo arrihet me vendosjene  praksës 
për diskutime strategjike dhe takime planifikuese me 
anëtarësinë por edhe me të punësuarit në 
kooperativë. Planet e tilla për zhvillim përcaktohen 
dhe vendosen si dokumente themelore për udhëhesje 
me kooperativën

 

 

 

Hapi 8. Zgjedhje e drejtorit – menaxherit të 
kooperativës, përgatitje për fillim me punë të 

kooperativës.  
Nevoja 
Përgatitje për fillim të punës së kooperativës 

 

Udhëqim 
Zgjidheni menaxherin e kooperativës. 

Zgjedhja e një menaxheri kompetent-udhëheqës i 

kooperativës është e rëndësisë vitale për suksesin në 

punë në çdo biznes. Nëse udhëheqësi nuk është zgjedhur 

para fillimit të punës së kooperativës, deri në zgjedhjene  

tij atë rol e mer Bordi drejtues.. 

 

Angazhim i menaxherit 

Ajo është obligim i Bordit drejtues ose ai obligim mund 

ti delegohe komisionit  special për zgjedhje të 

menaxherit-drejtorit 



Doracak për kooperativa disa hapa deri te kooperativa e 

suksesshme 

 

Kooperativa e parë vreshtare Negotinë autorë Aleksandar Ristovski

 

F
aq

e 
4

6
 

 Bëni identifikim të njohurive të duhura, përvojë 

profesionale dhe aftësi të cilat duhet ti ketë 

menaxheri i ardhshëm. 

 Përgatitni përshkrim të vendit të punës 

menaxher-drejtorë 

 Vendosni qëllime të qarta të cilat menaxheri 

duhet të arrijë në vitin e parë 

  Nëse është  e mundur shpalleni vendin e punës, 

që të keni mundësi për më shumë zgjedhje të  

drejtorit 

 Me kujdes vështroni të gjitha aplikimet të cilat i 

plotësojnë kushtet Tuaja. 

  

 Kërkoni menazher me karierë të suksesshme në 

biznes sektorin në të cilin kooperativa vepron. 

 Sigurohuni se menaxheri e ka të njohur biznes 

planin, planet zhvillimore, të ketë komunikim të 

mire me Bordin drejtues dhe me anëtarësinë e 

kooperativës 

 

Sigurni fondet e nevojshme për fillim me punë të 

kooperativës 

 

 Nëse ndokush nga anëtarët nuk e ka përmbushur 

detyrimine  tij si anëtarë, kontrolloni se cila 

është arsyeja. 

 Kontrolloni në biznes plan për mjetet e 

nevojshme financiare për fillim të punës.. 
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Sigurni të gjitha dokumentet e nevojshme, licencat, 

lejet për punë të cilat janë të nevojshme sipas ligjit. 

. 

 Bëni kontratat e nevojshme për furnizime ose 

huazime të pajisjeve të nevojshme, ndërtesave, 

etj 

 Siguroni lejet e nevojshme për punë 

 Shpallni tendere për furnizime të pajisjeve 

 

 

Pyetje kyçe për diskutim: 

A është kooperativa e gatshme për fillim me punë? 

 

 
Shembull praktik  Përmbajtje e kontratës për punë të 

menaxherit-drejtorit 

Menaxheri ka përgjegjësi kundrejt Bordit drejtues dhe aje i dërgon 

raportet e veta. Për shkak të kësaj edeh angazhimin e menaxherit e 

bën Bordi drejtues

Përgjegjësitë e përgjithshme 

Të sigurojë punë të përgjegjshme të menaxhmentit – punëtorëve në 

kooperativë që të arrihen qëllimet që janë vendosur  në biznes planet 

dhe në strategjitë për zhvillim. Ai është përgjegjës për angazhimin e 

të gjithë të punësuarve të nevojshëmë 

Përgjegjësi shpecifike

Raportet me Bordin drejtues

 Të përgatis raport për punën deri te Bordi drejtues. Të 

përgjigjet në pyetjet e parashtruara nga bordi nëmënyrë që 

të jetë efikas dhe në kohë

 E informon Bordin drejtues për të gjitha situatat relevante 

deh aktivitete ndërmjet dy mbledhjeve të Bordit drejtues.
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 Punon me Bordin drejtues që të arrihet mbledhje efikase 

deh sjelljene  vendimeve në kohë dhe të vërteta(drejta). 

Përgatit propozim vendime deri te Bordit drejtues. 

Financat 

 Siguron punë financiare përkatëse, kontrollë të brendshëm 

dhe përgatitje të raporteve financiare.

 Siguron që mjetet e kooperativës  mbrohen dhe 

shfrytëzohen në formë të drejtë

 Të koordinojë përgatitje të buxhetit dhe projekcioneve 

financiare

 Kontrollon raportet detale financiare, analizon dhe i 

adreson problemet.

Shitje 

 Përgatit plane të qëndryeshmepër shitje që të sigurohet 

qëndryeshmëri afatshkurtër dhe afatgjatë të kooperativës.

 Kujdeset që kooperativa të përfaqësohet në mënyrë  

adekuate para anëtarëve dhe përballë punlikut dhe blerësve.

 I mbykqyr raportet me klientët në të gjitha nivelet e punës.

 Përgatit raporte për konkurencën në sektorë

 E prezanton kooperativën në tregti dhe raportet me 

asociacione të ndryshme biznesore.

Aktivitete operative 

 Organizim efikas të operacioneve në kooperativë.

 Identifikim deh adresim të problemeve.

 Planifikim për nevojat  për operativitet  të kooperativës, 

teknologji e re, objekte të nevojshme, etj

 Siguron operacionet e kooperativës në mënyrë adekuate 

sipas  akteve ligjore pozitive.

 Mundëson siguri dhe sigurim të pajisjeve

Resurset njerëzore

 Të sigurojë se të gjtiha  punësimet e nevojshme për 

personel dhe proçedurat e punës janë mirë të përcaktuara.

 Angazhon, kontrollon dhe përcakton lartësinë e rrogës të 

personelit.

 Siguron trainim adekuat për personelin
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 E ndjek efikasitetine  punës së personelit

 

Raportet me anëtarësinë

 Krijon procedura për informim të anëtarësisë

 Siguron  që nevojat  e anëtarëve çdoherë janë të kënaqura

Siguron proçedura për kontrollë të kualitetit. I informon në 

kohë  anëtarët  për standardet e nevojshme për kualitet. 
 

 

Hapi 9  Ndjekje të aktiviteteve nga 

implementimi i biznes planit
 

Arsyeja 
Fillimi i punës 

 

Udhëzim 
Kur do themelohet kooperativa, është i angazhuar 

personeli i nevojshëm, janë siguruar financat e 

nevojshme, pajisje dhe objekte, puna e parë është të 

fillohet me implementimin e biznes planit. Pjesa më e 

madhe e këtyre obligimeve  i ndahen menaxherit-

drejtorit të kooperativës. 

 

 

 

Zhvilloni  njohjen tek komuniteti 

 Shpallni infrmatë për fillim me punë të 

kooperativës deri tek komuniteti më i gjerë, 

njiheni me emrin e kooperativës Suaj, qëllimin e 

saj që të përfitoni më shumë imazh në vet 

fillimin. 

 Mbani një lloj të hapjes zyrtare. 
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Mbajeni komunikimin me anëtarësinë 

Komunikimi efikas, pjesëmarja në sjelljen e vendimeve, 

janë të karakterit  themelorë për suksesshmërinë e 

kooperativës. 

 Siguroni proçedura për informim të anëtarësisë 

për zhvillimin, problemet, etj. 

  Realizoni hulumtime të kohë paskohshme 

ndërmjet anëtarëve që të siguroheni se i kënaqni 

nevojat e anëtarëve. 

 

Mbani raporte të mira me klientët Tuaj dhe blerësit 

 

 Realizoni hulumtime të kohëpaskohshme dhe 

anketa tek furnitorët Tuaj ose blerësit. 

 

Implementoni plan për edukim 

Edukimi është shumë i rëndësishëm për  punë të 

suksesshme të kooperativës si të anëtarësisë ashtu edhe 

të personelit të punësuar. 

 

Mbani mbledhje për planifikim  

 

Kur do kalojnë 6-9 muaj nga puna e kooperativës, mbani 

mbledhje për planifikim për Bordin drejtues që të shihet 

nëse punët lëvizin në drejtimine  vërtetë. 

 

 Vendosni qëllime afatshkurta dhe afatgjata. 

 Ringjallni nevojat kyçe të anëtarësisë për sukses 

të kooperativës. 

 Integroni disa nga  trainimet për anëtarësi dhe për 

të punësuarit që të mbani zhvillim dhe 

komunikim në kahjene  vërtetë. 
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Pyetje kyçe për diskutim: 

Si mund ta bëjmë kooperativën kompani të suksesshme 

në pronësi të anëtarëve? 

 

 

 

 

 

Konkluzion
 

Themelimi i kooperativës mund të jetë  sfidë shumë e 

madhe por edhe aktivitet shumë domethënës. Ajo kërkon  

besim shumë të lartë në modelin e funksionimit të 

kooperativës, shumë njohuri, hulumtim, planifikim, 

durim dhe përkushtim. Zhvillimi i kooperativës  ndoshta 

nuk do dalë ashtu siç ka qenë e planifikuar ose ndoshta 

do duhet më shumë kohë nga ajo që e keni paraparë. 

Grupet të cilat investojnë në vetvete kohë dhe 

përkushtim në fund do  vlerësohen me përfitime. Në 

fund të fundi Ju bëheni anëtarë i kooperativës që të bëni  

më shumë përfitime financiare për veten dhe biznesin 

tuaj. 

 

 

 

Autorë  Aleksandar  Ristovski

Shtatorë, viti  2011 


