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Si të krijojmë 
një startup?
Çka e bënë një ndërmarrës të suksesshëm?





Ky manual është krijuar nga

dhe është mbështetur nga
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Pilot, mësuese, mjek, ose police a ushtarak e arkitekt, ishin disa prej përgjigjeve 

tona kur si fëmijë pyeteshim nga të tjerët apo edhe kur e pyesnim vetën se çfarë 

do të bëheshim kur do të rriteshim. Derisa piqeshim e kalonim nëpër etapa më të 

avancuara të formësimit personal e profesional, nisnim të mendonim edhe për 

shtigje të tjera të karrierës, si ndërmarrësia – intriguese në mendim të parë dhe me 

shumë të panjohura njëkohësisht.

Ju që tashmë po e konsideroni këtë seriozisht, përtej tundimeve adoleshente, jeni 

duke konsideruar hapin e duhur, megjithatë do të jetë ideja juaj fillestare, burimet 

që do të vini në përdorim, personat me të cilët do të shtyni iniciativën përpara, por 

edhe mënyra se si do ta organizoni biznesin tuaj, ato të cilat do të ju japin 

përgjigjen nëse rruga në të cilën keni bërë edhe hapat e tjerë pas të parit ka qenë 

e duhur po ashtu. Me fjalë të tjera, ajo çfarë bëni në fillim do të ju japë përgjigjen 

në dilemën tuaj të mundshme nëse të bërit ndërmarrës ka qenë vendim më i 

drejtë se sa të bërit mjeke a arkitekt, apo të kishit veshur uniformën e pilotit, a 

pjesëtarit të sigurisë. 

Mund të ndodhë që tashmë derisa po e lexoni këtë manual, ta keni provuar edhe 

këtë të dytën dhe keni pasur punë me një prej atyre shefave, me të cilin nuk do të 

donit të takoheshit as në autobus, dhe prandaj keni zgjedhur të jeni shef i vetvetes. 

Prisni sa të bëheni edhe ju shef i të tjerëve, që të mund të ju vlerësojnë të tjerët 

nëse jeni i denjë së paku që ata të ndajnë autobusin me ju!

Po ashtu mund të ndodhë që tashmë keni dështuar një ose më shumë herë në 

përpjekje të tjera biznesi, për shkak të idesë së gabuar, partnerëve joambiciozë ose 

dembelë, burimeve të mangëta, motit të keq, ose kush e di për çfarë arsye tjetër. 

Kjo është edhe e veçanta e ndërmarrësisë – dështimi nuk është dështim! Është 

gjetje e 100 mënyrave për të bërë diçka gabim, siç do të thoshte inovatori i njohur 

amerikan Benjamin Franklin.

Intermexo motivuese:
“Jam i bindur se gjyma e asaj që ndan ndërmarrësit e suksesshëm

nga jo të suksesshmit është këmbëngulja e pastër.” 
– Steve Jobs
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Çoftë hera e parë ose përsëritje e përpjekjeve prej ndërmarrësi, fakti që po e lexoni 

këtë manual, do të thotë që keni vendosur që t’i bëni gjërat sipas librit. Qëllimi i 

këtij manuali është të ju ofrojë një udhërrëfyes për nisjen e një biznesi të ri duke u 

bazuar në praktikat e promovuara globalisht, por edhe duke ju ofruar një pasqyrë 

të përgjithshme të kërkesave ligjore të të bërit biznes në Republikën e Kosovës.

Asnjë manual, megjithatë, nuk do t’i zbusë kërcënimet ndaj biznesit tuaj e as nuk 

do të garantojë në terma absolut suksesin e biznesit tuaj. Kursimet e juaja të 

investuara në idenë tuaj të biznesit do të mund të gjenerojnë një kthim të 

shumëfishtë, ashtu siç do të mund të shkojnë krejt huq. Asgjë e re, asgjë për t’ 

befasuar duke e ditur se në nivel global vetëm 4% e bizneseve të reja arrijnë të 

shënojnë përvjetorin e tyre të dhjetë.

• Qëllimi i manualit është të shërbejë si udhërrëfyes për nisjen e një biznesi

• Ndërmarrësia intriguese por me shumTë të panjohura

• Duke zgjedhur nëse do të bëheni ndërmarrës, zgjidhni edhe nëse do të bëheni 

shef i vetvetes

• Në ndërmarrësi, dështimi është një mundësi për të mësuar të bëni gjërat si duhet

• Këmbëngulja është çelësi drejt suksesit

Përmbledhje e seksionit
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Ekzistojnë disa tipare të caktuara të cilat janë karakteristike për ndërmarrësit e 

suksesshëm, megjithatë ndërlidhja ndërmjet ndërmarrësve që i posedojnë këto 

karakteristika dhe ndërmarrjeve shumë të suksesshme nuk është studiuar 

mjaftueshëm, prandaj e mësipërmja nuk mund të dëshmohet edhe shkencërisht.

Shkathtësitë e njerëzve
• Lidershipi dhe influencimi

• Krijimi i rrjeteve

• Aftësia për të bindur dhe përçuar 

vizionin

Idetë dhe nxitja
• Identifikimi i mundësive

• Vizioni, kreativiteti dhe pasioni

Prirje për financa
• Të qenit komfort me financat dhe 

me qeverisjen financiare

Kualifikimi prej ndërmarrësi
• Prejardhja nga familje ndërmarrëse

• Miqësi me ndërmarrës

• Keni punuar vetë në ndonjë startup

Stili i punës
• I orientuar drejt synimeve

• Vetësfidues

• Preferencë për të qenë shef i vetvetes

• I orientuar drejt përmirësimit të 

vazhdueshëm

• Eksperimentues

• Pranon dështimet e kaluara

• I pëlqen të fillojë si i vogël

• Durim dhe insistim në rrethana të 

vështira

• Aftësi për të arritur marrëveshje

Edhe pse thënia e mësipërme nënkupton qartazi nënkupton që suksesi i ndërmarrjeve 

dhe rrjedhimisht i vetë ndërmarrësve do të varet nga përkushtimi, koha e ndarë dhe 

cilësia e punës që ata do të bëjnë, Manuali i Ndërmarrësit i Harward Busines Review  

përmend një sërë tiparesh për ndërmarrësi, si shkathtësitë e njerëzve, idetë dhe nxitja, 

shkathtësitë financiare dhe kualifikimi prej ndërmarrësi dhe stili i punës. Secila nga këto 

tipare zbërthehet më tej në elemente të tjera, sipas tabelës në vijim:

2
Fuqizimi i aftësive ndërmarrëse

2.1. Tiparet e ndërmarrësve

Tabela 2.2.1. Tiparet për ndërmarrësi 

Intermexo motivuese:
“Nuk ka zëvendësim për punën e zellshme.” 

– Thomas Edison
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Në të njëjtin libër  thuhet që ideja e biznesit do të mund të lulëzojë nëse 

ndërmarrësi posedon aftësi të udhëheqjes, bindjes, krijimit të lidhjeve, të dëgjuarit 

e të tjerëve dhe pranimit të fidbekut dhe këshillave.

Duke folur në një sesion të pyetjeve dhe përgjigjeve në Romë të Italisë, themeluesi 

i kompanisë Facebook, Mark Zuckerberg, tha se janë tri tipare që karakterizojnë 

ndërmarrësit e suksesshëm . Zuckerberg tha se tipari i parë dhe më i rëndësishëm 

është të pasurit e vizionit specifik, respektivisht identifikimi i problemit të saktë që 

ata përpiqen të zgjidhin.

Tipari i dytë sipas Zuckerberg , është të shoqëruarit me njerëz të suksesshëm dhe 

shumë të movituar, meqë askush nuk mund të ia dalë i vetëm, gjë që e bënë të 

rëndësishme ndërtimin e një ekipi, e sidomos me njerëz të cilët janë më të mirë në 

fushat në të cilat ju si ndërmarrës jeni më të dobët ose nuk e keni përvojën e 

duhur. Krejt në fund, në të njëjtin aktivitet, ai tha se ndërmarrësit të cilët arrijnë 

shumë janë insistues, meqë asgjë nuk shkon ashtu siç ju dëshironi.

Daniel Bortz shkruan për Monster.Com se ndërmarrësit e jashtëzakonshëm kanë 

disa tipare të përbashkëta , duke shtuar se tiparet të cilat secili ndërmarrës 

aspirues duhet të zhvillojë janë:

Pasioni është njëri nga aspektet më të rëndësishme të ndërmarrësisë, dhe që 

motivon ndërmarrësit të ecin tutje kur ballafaqohen me vështirësi, por 

hulumtimet megjithatë tregojnë se pasioni ka tendencë të zbehet pas disa 

muajve dhe jo me doemos ekziston një ndërlidhje ndërmjet pasionit dhe suksesit 

të mëvonshëm të biznesit .

Intermexo motivuese:
“Shoh shumë ndërmarrës që vendosin të nisin një kompani para se të dinë 

se çfarë në fakt dëshirojnë të ndërtojnë. Për mua, kjo duket mbrapsht.” ” 
– Mark Zuckerberg

(1) Vizioni

(2) Kreativiteti

(3) Motivimi

(4) Aftësia për të bindur

(5) Toleranca ndaj rrezikut

(6) Zhdërvjelltësia

(7) Vendosmëria

(8) Bashkëpunimi

(9) Fleksibiliteti
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Sujan Patel, ndërmarrës dhe bashkëthemelues i Web Profits, beson se ndërmarrësit 

mendojnë dhe veprojnë ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë, ndërsa karakteristikat 

e përbashkëta të ndërmarrësve të suksesshëm janë paraqitur në vijim :

(1) Gjithçka që ata bëjnë është për konsumatorin

(2) U përshtaten nevojave aktuale të tregut dhe konsumatorit

(3) I marrin vendimet e mëdha me kujdes

(4) I marrin me seriozitet gjërat që i bëjnë

(5) Nuk frikësohen nga rruga e pashkelur

(6) Shfrytëzojnë të mirat e teknologjisë

(7) Nuk frikësohen nga rreziqet

(8) Janë të gatshëm të përballojnë dështimin

(9) Investojnë në vetën e tyre

(10) Mësojnë gjatë tërë kohës

(11) Ndërtojnë vazhdimisht rrjete

(12) Dinë të shesin vetën e tyre

2
Fuqizimi i aftësive ndërmarrëse



3
Hapat kyçë për krijimin e 
ndërmarrjes?

Në pyetjen se kush është më e vjetër, veja apo pula, përgjigja është ideja! Ideja për 

të pasur çoftë pulën, çoftë venë. Ngjashëm, edhe te biznesi, gjithçka nis me një ide 

biznesi, e cila duhet të jetë origjinale, unike, por edhe e realizueshme dhe për të 

cilën ka kërkesë apo treg. Ju si themelues, apo partnerët e tuaj, duhet të vlerësoni 

nëse keni njohuritë dhe ekspertizën e duhur për të konkretizuar atë ide, e krahas 

njohurive do të ju nevojitet edhe kapital për ta sjellë në jetë pulën tuaj. Hapa të 

rëndësishëm në krijimin e ndërmarrjes janë hulumtimi i tregut dhe regjistrimi i 

ndërmarrjes. Faktorët e tjerë që duhet të konsideroni janë kapitali njerëzor dhe 

lokacioni. 

Tek ideja e biznesit është me rëndësi të mendoni për një ide e cila do të ishte super 

interesante dhe e cila do të ‘dhezte’, por jo vetëm në mendjen tuaj natyrisht, por 

edhe e cila do të zgjonte interesin dhe kërkesën e klientëve a konsumatorëve. 

Mund të jetë ide biznesi për produkt a shërbim i cili tashmë ofrohet nga kompani 

të etabluara në treg, prandaj bëni mirë të parashtroni pyetjet në vijim:

• A mund ta bëjë biznesi ynë më mirë këtë më mirë se të tjerët?

• A mund të kapim një pjesë “torte” në këtë treg?

• A kemi hulumtuar tregun mjaftueshëm? A kemi dëgjuar kërkesat dhe ankesat e 

konsumatorëve për ofertën në treg?

• Si mund ta bëjmë më mirë se të tjerët dhe si mund t’i adresojmë ato kërkesa apo 

ankesa?

• Cilat janë fushat tona specializuese apo anët e fuqishme?

• Cili është entuziazmi ynë dhe a kemi durimin e duhur për ta bërë atë që 

planifikojmë ta bëjmë më mirë se çdokush tjetër?

9 Si të krijojmë një startup?

3.1. Ideja e biznesit

Intermexo motivuese:
“Nëse keni de, ju keni asetin kryesor që u nevojitet, dhe nuk ka ndonjë limit 

për atë që mund të bëni me biznesin tuaj 
dhe jetën tuaj. Idetë janë aseti më i rëndësishëm i një personi.” 

– Harvey S. Firestone
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Manuali i Ndërmarrësit i Harward Busines Review thekson se pavarësisht sa janë të 

rëndësishme në suksesin e ndërmarrësve, vetëm idetë nuk mjaftojnë, nëse nuk 

merren në konsideratë edhe kualifikimi personal dhe motivimet, por edhe 

shkathtësitë e nevojshme për të nisur dhe menaxhuar një biznes .

Në fakt këto pyetje duhet të përsëriten edhe më vonë pas herës së parë, meqë nëse 

ne jemi inovativë dhe sjellim ndryshimin në treg, kjo nuk do të thotë se konkurrentët 

tanë nuk do të ndryshojnë dhe bëhen më të mirë se ne. 

Gjatë fazës së hulumtimit, me siguri keni vlerësuar nëse keni gjithçka që ju nevojitet 

për ta vënë idenë në lëvizje, e kjo pashmangshëm nënkupton nëse ju ose partnerët 

tuaj, ose ndokush nga bashkëpunëtorët, keni tërësinë e shkathtësive ose ekspertizën 

e nevojshme që ideja të mund “të dhezë”. 

Ekspertiza do të jetë e nevojshme edhe për krijimin e planit të biznesit. Nëse nuk e 

keni, nuk është turp që të kërkoni nga dikush tjetër që e ka këtë ekspertizë që të 

përpilojë një plan biznesi për ju. Edhe pse para se të kërkoni një favor apo të 

kontraktoni këtë shërbim, në një kohë kur burimet tuaja financiare do të duheshin 

shfrytëzuar më me efikasitet, kërkoni në internet për shabllone ose udhëzime të 

përpilimit të planeve të biznesit. 

Në fakt edhe aftësia e të hulumtuarit të këtyre burimeve në internet do të ishte 

dëshmi e ekspertizës tuaj. Pavarësisht ekspertizës tuaj, ky manual nuk do të ishte i 

plotë nëse nuk do të përmbante edhe udhërrëfyes për përpilimin e një plani të 

biznesit në seksionin 6.

3
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3.2. Vlerësimi i ekspertizës tuaj
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Sipas Administratës së Biznesit të Vogël të Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

(SBA)  plani i biznesit përbënë themelin e secilit biznes, meqë ndihmon në 

drejtimin e biznesit, ndërsa një plan i mirë biznesi është udhërrëfyes për secilën 

fazë të krijimit dhe menaxhimit të biznesit, por edhe për sigurimin e financimit 

dhe përfshirjen e partnerëve të biznesit. 

SBA më tej shton se nuk ka një format të drejtë ose të gabuar të planit të biznesit, 

prandaj zgjedhni formatin i cili funksionon më së mirë për ju dhe i cili i plotëson 

nevojat e biznesit tuaj .

3.4. Përpilimi i planit të biznesit

Mund ta keni dëgjuar disa herë barcoletën me idetë dhe pulat. Për idetë tashmë u 

fol më sipër, për pulat, respektivisht për financat do të flasim në këtë seksion. 

Ekziston një debat për sa i përket rëndësisë që financat zënë në zhvillimin e idesë 

së biznesit. 

Derisa shumë e konsiderojnë si pjesën më të rëndësishme, ka edhe të tillë që 

minimizojnë relevancën e gjetjes së burimeve financiare. Rajat Bhargava dhe Will 

Herman  sugjerojnë se sipas përvojës së tyre para përshpejton përpjekjet por nuk 

është objektivi më i rëndësishëm në rrugën e tyre të krijimit të një biznesi. 

Megjithatë as ata nuk e zhvlerësojnë rëndësinë e kësaj komponentë në suksesin e 

ndërmarrësit. 

Financat tuaja do të përcaktojnë edhe vendimet që lidhen me aspekte të tjera të 

rëndësishme në krijimin e startupit, siç janë teknologjia, por edhe madhësia dhe 

cilësia e kapitalit njerëzor, por edhe lokacioni, të elaboruara në vijim në kuadër të 

këtij seksioni.

Edhe kapitali, respektivisht burimet e financimit do të elaborohet në mënyrë më 

të detajuar në seksionin 9.

3.5. Financimi
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Seksioni i mësipërm iu referua njërit nga ndërmarrësve më të njohur dhe 

themeluesit të gjigantit Facebook, Mark Zuckerberg se të rrethuarit me njerëz të 

cilët vlejnë është element i rëndësishëm për të pasur sukses si ndërmarrës. Jo 

vetëm pse ju nevojitet bashkim i forcave për një energji më të madhe, por edhe 

për të plotësuar atë që ju mungon juve. Asnjë biznes nuk mund të jetë i efektshëm 

pa pasur kapitalin e duhur njerëzor.

Rekrutimi dhe përzgjedhja e stafit është një aspekt i rëndësishëm në fushën e 

menaxhimit të burimeve njerëzore dhe gjithsesi duhet të bazohen në strategjinë 

e burimeve njerëzore si dhe në një plan të detajuar të burimeve njerëzore, i cili mes 

tjerash duhet të përfshijë edhe konsideratat për pagat dhe motivimin e tyre. 

Përzgjedhja e duhur dhe ruajtja e motivimit do të zvogëlojë mundësitë e largimit 

të stafit dhe përpjekjet e reja për zëvendësimin e tij, duke bërë që ju të shpenzoni 

kohën tuaj duke menduar për plane të reja të biznesit. Cilësia dhe tërësia e 

shkathësive të njerëzve që synoni të përzgjidhni do të varet edhe nga kapitali në 

dispozicion.

3.6. Kapitali njerëzor

Administrata e Biznesit të Vogël të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SBA)  

sugjeron ndërmarrësit potencialë që vendimi për përzgjedhjen e lokacionit të 

biznesit është vendim strategjik, pavarësisht nëse do të kemi dyqan fizik apo 

platformë shitjeje në internet.

Në rastin e Kosovës edhe përzgjedhja e qytetit është e rëndësishme meqë edhe 

normat e tatimit të pronës, sidomos në rastet kur planifikoni të keni në posedim 

pronë të paluajtshme dallojnë nga komuna në komunë. Megjithatë tatimet e 

tjera, si tatimet e paragjykuara, normat e tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimi në 

burim për qira dhe të ardhura personale janë të njëjta në tërë vendin.

Çmimet e qirave të objekteve a zyrave dallojnë poashtu nga qyteti në qytet, 

prandaj edhe ky është faktor me rëndësi në vendimin tuaj për lokacion.

3.7. Lokacioni
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Në seksionin e mësipërm 3.3. tashmë u fol shkurtimisht për rëndësinë e hulumtimit të 
tregut në krijimin e startupit. Hulumtimi i tregut na ndihmon të kuptojmë madhësinë 
dhe rritjen e tregut, kush janë konsumatorët tonë potencialë, ashtu si edhe konkur-
rentët tonë, por edhe cilat lloje të produkteve a shërbimeve kërkohen apo dëshirohen 
më së shumti nga konsumatorët në treg . 

Definicion
Hulumtimi i tregut është studimi i karakteristikave demokgrafike të konsumatorëve 
tonë (dhe konsumatorëve potencialë), nevojave dhe dëshirave të tyre, konkurrencës 
tonë në treg, teknologjive të reja dhe trendëve të tregut .

Disa nga pyetjet të cilat duhet t’i parashtroni gjatë hulumtimit të tregut janë :
• Sa i madh është tregu dhe me çfarë shpejtësie rritet ai?

• Kush janë konsumatorët e mundshëm, si dhe karakteristikat e tjera të tyre 
demografike?

• Cila është gjendja ekonomike e sociale e konsumatorëve tonë dhe sa janë të 
gatshëm ata të paguajnë për produktin a shërbimin tonë?

• Në çfarë mënyre preferojnë konsumatorët tonë të mundshëm t’ua ofrojmë produk-
tet ose shërbimet?

• Sa e madhe është konkurrenca, ose sa kompani të tjera ofrojnë produkte a shërbime 
të njëjta?

• Si krahasohemi ne me konkurrencën dhe si perceptohemi nga konsumatorët 
potencialë?

Në rrethana normale, një pjesë e madhe e përgjigjeve në pyetjet e mësipërme mund 
të gjenden nga hulumtimet paraprake të konkurrentëve ose organizatave të tjera, por 
në rastin e Kosovës, disponueshmëria e të dhënave të besueshme, përfshirë edhe ato 
për tregun, lë shumë për të dëshiruar, prandaj do të ju duhet që të dhënat e kërkuara 
t’i siguroni përmes hulumtimit primar, pra nga hulumtimi juaj.
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Tabela 4.1. Llojet e të dhënave të tregut 
Të dhënat kuantitative Të dhënat kualitative

Këto të dhëna janë të gjetura të hulumtimeve të cilat paraqiten 
përmes fjalëve në vend të numrave. Ato bartin opinionet dhe 
ndjenjat e konsumatorëve lidhur me kërkesat dhe trendët e tregut. 
Krejt në fund ato paraqesin informata lidhur me arsyet që shtyjnë 
konsumatorët të blejnë produktet a shërbimet e caktuara, formën e 
preferuar të paketimit a dizajnit si dhe metodën e shpërndarjes së 
produkteve, p.sh blerje në dyqan ose përmes platformave në internet 
të tregtisë elektronike (e-commerce).

Të dhënat të cilat masin një sërë aspektesh të tregut 
tonë si:
• Shitjet e përgjithshme vjetore
• Rritja e shitjeve
• Pjesëmarrja në treg
• Karakteristikat demografike të konsumatorëve
• Përqindja e konsumatorëve të kënaqur me 
produktin a shërbimin
• Shpeshtësia e blerjes nga ana e konsumatorëve.



Hulumtimi i tregut

Të dhënat primare të tregut mund të sigurohen përmes përdorimit të 

metodave të paraqitura në vijim :

• Vizitat ose takime me konsumatorët

• Intervistimi i konsumatorëve potencialë

• Intervistimi i konkurrentëve të ngjashëm

• Vëzhgimi real i modeleve të blerjes në dyqane ose matja e trafikut të 

konsumatorëve potencialë

• Kryerja e anketave masive (përmes internetit, telefonit ose atyre sy më sy)

• Promovimet e produkteve ose ofrimi i shërbimeve provuese për 

konsumatorët potencialë
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4.1. Hulumtimi primar

4.2. Hulumtimi sekondar

Përmbledhje e seksionit

Metodat më të lira dhe më të shpejta të mbledhjes së të dhënave janë ato të 
përfshira në hulumtimin sekondar të tregut si p.sh. të dhënat e Agjencisë së 
Statistikave të Kosovës, Doganës dhe Administratës Tatimore të Kosovës, odave 
ekonomike, instituteve të ekonomisë dhe organizatave të tjera joqeveritare, 
pasqyrave financiare të audituara të publikuara nga Këshilli Kombëtar i 
Raportimit Financiar në kuadër të Ministrisë së Financave. Megjithatë, këto të 
dhëna nuk mund të jenë asnjëherë më të besueshme se të dhënat që do të 

mblidhni ju përmes hulumtimit primar të tregut.

• Hulumtimi i tregut ndihmon në të kuptuarit e tregut
• Hulumtimi i tregut ndihmon në vlerësimin e konsumatorëve aktualë, potencialë 
si dhe faktorëve demografikë të tyre
• Metodat e hulumtimit të tregut janë ato primare, kur hulumtimin e kryejmë vetë, 
ose sekondare kur bazohemi në të dhënat e krijuara nga të tjerët, përfshirë edhe 
konkurrentët
• Pavarësisht kostos së kryerjes së hulumtimit primar të tregut, të dhënat e nxjerra 
përmes këtyre metodave janë dukshëm më të besueshme
• Llojet e të dhënave të tregut janë kuantitative ose të shprehura me numra, si dhe 
kualitative ose të shprehura me fjalë
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Modeli i biznesit të Airbnb 
Kompania e cila ka pasur një rritje fenomenale është themeluar në vitin 2008. Kjo 
kompani posedon më shumë dhoma për akomodim se sa disa nga grupet më të 
mëdha të hoteleve anembanë botës.

Themeluesit e Airbnb kanë përdorur platformën e teknologjisë së internetit për të 
krijuar një model të ri të biznesit që do të ishte jokonvecionale për ekonominë 
tradicionale të industrisë së akomodimit, për shkak se kompania nuk ka në 
pronësi ose menaxhon prona.

Ajo i lejon përdoruesit të lëshojnë hapësirat e jetesës me qira përmes një 
platforme interneti që i bënë bashkë ata që kërkojnë akomodim bashkë me 
pronarët e shtëpive që janë të gatshëm të ndajnë një dhomë ose tërë shtëpinë a 
apartamentin. Modeli i biznesit i Airbnb pra përfshin marrjen e një përqindje nga 
shuma e qirasë përmes platformës të cilën e menaxhon.

Përmbledhje e seksionit
• Modeli i biznesit
   o Burimet e të hyrave 
   o Shpenzimet 
   o Faktorët kritikë të suksesit
   o Madhësia e investimit

Sipas Harward Business Review , modeli i biznesi në mënyrë të thjeshtë përshkruan 
mënyrën se si ndërmarrja planifikon të gjenerojë të hyrat e saj, duke iu referuar më tej 
ekspertes së strategjisë Joan Magretta e cila e vlerëson modelin e biznesit si një formë 
e zinxhirit të vlerave që mbështet secilin biznes. Sipas Magrettas ky zinxhir përbëhet 
nga dy pjesë, ku njëra përfshin të bërit e diçkaje si dizanimi, blerja e lëndës së parë dhe 
prodhimi, ndërsa pjesa tjetër përfshin të gjitha aktivitetet e lidhura me shitjen e 
diçkaje, gjetjen dhe kontaktimin e konsumatorëve, kryerjen e shitjes dhe ofrimin e 
produktit ose shërbimit . Dy profesorë të Shkollës së Biznesit të Harvardit Richard 
Hamermesh dhe Paul Marshall pohojnë se modeli i biznesit ka të bëjë me vendimet e 

biznesit sipas katër grupeve në vijim :

(1) Burimet e të hyrave – Për shembull hyrat do të gjenerohen nga shitjet, tarifat e 
shërbimeve, reklamat, etj

(2) Shpenzimet – Për shembull punonjësit, mallrat e blera për shitje me pakicë, 
energjia elektrike, etj.

(3) Faktorët kritikë të suksesit – Aftësia e nxjerrjes së produkteve të reja të 
qëndrueshme, kapja e një mase kritike të biznesit brenda një kohe të caktuar, etj.

(4) Madhësia e investimit – Secili biznes ka nevojë për një shumë të kapitalit investues 
për nisjen e biznesit, si dhe të kapitalit të punës për operim. 

5
Ndërtimi i modelit të biznesit
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Planifikimi i mirëfilltë është një element parësor në garantimin e suksesit të 
bizneseve startup, e në këtë ndërlidhje plani i biznesit është më se i domosdoshëm. 
Në seksionet e mësipërme, ju keni lexuar se jo të gjithë ndërmarrësit kanë ekspertizë 
në përpilimin e planeve të biznesit, prandaj nuk ka asgjë të keqe që të kontraktohet 
ekspertiza për zhvillimin e një plani të tillë, ose në mungesë të fondeve të kërkohet 

ndihmë nga miqtë të cilët mund ta ofrojnë atë pa pagesë. 

Plani i biznesit është i rëndësishëm jo vetëm për vetë ndërmarrësit si udhërrëfyes i 
rëndësishëm, por edhe për investitorët dhe kreditorët. Të kërkuarit e ndonjë favori për 
këtë ose edhe pagesa për ndonjë konsulent a kompani profesioniste nuk duhet të ju 
dekurajojë që të hiqni dorë nga zhvillimi i planit të biznesit. As modeli i biznesit i cekur 
më sipër në rastin e kompanisë Airbnb nuk do t’u kishte garantuar suksesin 

themeluesve të saj pa një plan të detajuar të biznesit. 

Megjithatë për të argumentuar më tej do t’i referohemi librit “Hapat e vegjët drejt një 
startupi të biznesit të vogël”  i cili përmend dy arsye kryesore se pse duhet të zhvilloni 
një plan biznesi: 1) Meqë do të ju shërbejë si udhërrëfyes përgjatë ciklit të jetesës së 
biznesit, e në të njëjtën kohë do të ju shërbejë si bazë vlerësimi për drejtimin e biznesit 
tuaj, planifikimin dhe zbatimin e ndryshimeve; dhe 2) Është kërkesë e huadhënësve 
dhe investitorëve, meqë të gjithë do të kenë nevojë për një dokument bindës nëse do 

të aplikoni për kredi ose kapital sipërmarrës.

Ok! Ta zëmë se u bindët për nevojën e të pasurit të një plani të biznesit. Pyetja juaj e 
radhës me siguri ka të bëjë me përmbajtjen e një plani të pranueshëm të biznesit. Në 

vijim do të paraqesim një skicë të sugjeruar të biznesit.
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Zhvillimi i planit të biznesit
6

Intermexo motivuese:
“Mundësitë e biznesit janë si autobusët, gjithmonë 

është duke ardhur një tjetër.” 
– Richard Branson
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Zhvillimi i planit të biznesit
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Tabela 6.1. Përmbajtja e planit të biznesit 

Përshkrimi

Ballina • Emri i biznesit
• Informatat kontaktuese
• Autorësia e planit të biznesit
• Kërkesa për trajtim me konfidencialitet

1

Përmbledhja 
Ekzekutive

• Përmbledhje e planit të biznesit
• Objektivat
• Kërkesat për kapital
• Plani për shfrytëzimin e parave
• Mënyrën e kthimit të mjeteve të huazuara si 
   dhe interesit
• Mënyra e krijimit të profiteve për investitorët

2

Informatat e sugjeruara për përfshirje

Pjesa 1: Plani 
organizativ

• Informatat për strukturimin e biznesit
• Misioni
• Modeli i biznesit (i sqaruar më sipër)
• Strategjia
• Analiza e anëve të fuqishme, dobësive, 
  mundësive dhe kërcënimeve (SWOT)
• Informatat për produktet dhe shërbimet
• Lokacioni
• Struktura menaxheriale dhe e personelit
• Informatat për sistemin e kontabilitetit

3

Pjesa 2: 
Plani i 
marketingut

• Synimet e biznesit
• Analiza e tregut dhe tregjet e synuara
• Të dhënat nga hulumtimi i konkurrencës
• Hulumtimi i tregut (po ashtu i sqaruar më sipër)
• Strategjia e shitjes dhe shpërndarjes, paketimit, 
   çmimeve dhe brendimit
• Strategjia e reklamimit, marrëdhënieve publike 
  dhe rrjetëzimit
• Definimi i shërbimit ndaj konsumatorëve
• Zbatimin e strategjisë së marketingut
• Planet për vlerësimin e efektshmërisë së marketingut

4
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Zhvillimi i planit të biznesit
6

Përshkrimi Informatat e sugjeruara për përfshirje

Pjesa 3: 
Dokumentet 

financiare

5 • Informatat e planit tuaj të shprehura në shifra që 
  shërbejnë për analizimin e biznesit dhe vendimmarrjen 

  për profitabilitetin më të lartë
• Pasqyrat e planifikuara financiare (për startupet e reja)

• Pasqyra e rrjedhës së parave të gatshme me nje 
  projeksion për të ardhurat për tri vitet e ardhshme

• Analiza e rentabilitetit
• Për aplikim për kredi do të jetë e nevojshme të përfshini 

  një përmbledhje të nevojave financiare si dhe informatat 
  lidhur me burimet dhe mënyrat e përdorimit e të fondeve 

  të huazuara

Pjesa 4: 
Dokumentet 
mbështetëse

6 • Biografitë e pronarëve dhe menaxhmetit
• Dokumentet e regjistrimit

• Marrëveshjet e parzneritetit
• Kontratat ligjore

• Marrëveshjet e qirave
• Dokumentet për regjistrimin e të drejtave të autorit, 

  markat tregtare dhe patentat)
• Letrat e referencës

• Ndonjë dokument tjetër që ju e shihni me rëndësi si 
mbështetje për planin.

- Plani i biznesit i rëndësishëm për suksesin e biznesit startup
- Udhërrëfyes për drejtimin e biznesit
- Kërkesë e investitorëve dhe financuesve
- Përmbajtja e një plani gjithëpërfshirës të biznesit
- Ballina
▪ Përmbledhja ekzekutive
▪ Plani organizativ
▪ Plani i marketingut
▪ Dokumentet financiar
▪ Dokumentet mbështetëse

Përmbledhje e seksionit



7
Marketingu dhe shitja

Marketingu dhe shitja janë dy faktorë të rëndësishëm në miksin e nevojshëm për 
rritjen e biznesit, ndërsa teknologjia aktuale mundëson të menduarit dhe të vepruarit 
inovativë për realizimin e synimeve të marketingut dhe përmbushjen e planeve të 
shitjes . Matt Goldman për portalin Mystartupland.com sugjeron gjashtë mënyra për 
vënien e marketingut dhe shitjes në funksion të rritjes së biznesit.

Mike Kappel, autor i temave të lidershipit ndërmarrës, beson se marketingu i gabuar 
çon në shpenzim jo të efektshëm të parave, prandaj ai sugjeron nëntë këshilla për 
startupet për ristrukturimin e strategjisë së tyre të marketingut .

Nga të mësipërmet mund të konkludojmë që suksesi i një biznesi startup varet nga 
një përzierje e formave të marketingut me fokus më të madh në reklamimin përmes 
internetit, derisa krijimi i raporteve afatgjata me konsumatorët do të varet nga vlera e 
produktit që ofroni, cilësia e shërbimit, por edhe stimujt e ndryshëm në shitje.

(1)  Hulumtimi

(2)  Krijimi i produkteve ose shërbimeve efektive

(3)  Përdorni optimizimin e motorëve të kërkimit (SEO-të)

(4)  Përdorni podcasts

(5)  Tregohuni të zhdërvjelltë në rrjetet sociale

(6) Mbani kontaktet rregullisht

(1) Shisni benefitin, jo krahasimin

(2) Dëgjoni konsumatorin tuaj

(3) Bëni marketing produktit tuaj para se të jetë gati

(4) Mendoni jashtë kutisë

(5) Testoni shpejtë. Dështoni shpejtë.

(6) Reklamoni nga disa kënde

(7) Gjithmonë bëni PR

(8) Ofroni konsumatorëve një vend për të folur për ju

(9) Nxisni besnikërinë e konsumatorëve
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• Suksesi i biznesit startup varet nga një përzierje strategjike e marketingut dhe shitjes
• Nevojiten përpjekje të vazhdueshme të reklamimit dhe marrëdhënieve me publikun
• Përfshini konsumatorët në përpjekjet tuaja të marketingut
• Ofroni programe të lojalitetit dhe shpërblimit të konsumatorëve besnikë

Përmbledhje e seksionit



Financimi dhe burimet e
kapitalit të ndërmarrjes

Martin Zwilling , mentori veteran i startupeve, thotë se procesi i mbledhjes së 

parave për nisjen e biznesit nuk është aq i lehtë ashtu siç flitet e as nuk ka 

ndonjë magji përreth tij, meqë askush nuk është i gatshëm të shpenzojë kot 

paratë vetëm pse ju keni një ide biznesi. Zwilling  ju inkurajon më tej duke 

shtuar se megjithatë është më lehtë të sigurohen fondet për një startup se sa 

për të blerë një veturë a banesë. Ai sugjeron një sërë metodash, disa prej të 

cilave janë paraqitur dhe sqaruar më poshtë:

Si të krijojmë një startup?
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• Kërkoni një kredi bankare, edhe pse diçka e tillë nuk ofrohet për startupet e 

reja përveç nëse keni histori të mire kreditore individuale, ose asete të cilat 

mund t’i shfrytëzoni si kolateral, dhe kjo bart rrezikun e vetë natyrisht ,

• Kërkoni një grant të vogël biznesi . Në Kosovë ka organizata donatore por edhe 

agjenci shtetërore siç është rasti me Agjencinë për Investime dhe Mbështetjen e 

Ndërmarrjeve (KIESA), të cilat kohë pas kohe organizojnë thirrje për grante.

• Bëhuni pjesë e ndonjë inkubatori biznesi, siç është rasti me Qendrën e 

Inovacionit të Kosovës (ICK), të cilët ju frojnë burime kryesisht pa pagesë për 

startupin tuaj, përfshirë hapësirën fizike, asistencën në sigurimin e financimit, 

konsulencë etj ,

• Kërkoni investitorët të kapitalit sipërmarrës, e këta janë financuesë profesion-

istë të cilët investojnë në startupe që përmbushin kriteret përmes një modeli të 

dëshmuar të biznesit. Këta investitorë zakonisht investojnë në projekte që 

përbëjnë mundësi të mëdha ,

• Aplikoni pranë grupeve lokale të investitorëve engjëj . Të tillët ekzistojnë edhe 

në Kosovë dhe kanë interesin e mbështetjes së startupeve të reja,

• Nisni një fushatë të mbledhjes së fondeve në masë (crowdfunding), përmes 

platformave si Kickstarter.com, ku çdo kush mund të marrë pjesë .
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• Mbitërheqjet

• Kreditë

• Kreditë konsumuese

• Mikro kreditë

• Kartelat e kreditit

• Lizingu

 Financimi kontraktues

• Faktoringu

• Financimi ekuitar

• Financimi sipërmarrës

• Fianancimi investues

• Bankat

• Institucionet 

mikrofinanciare

• Institucionet 

financiare jobankare

• Miqtë dhe familja

• Investitorët engjëj

• Ekuitetet private

• Kapitali sipërmarrës

• Fondet investive

• Investitorët korporativë

• Grantet dhe programet e 

përkrahjes të institucioneve 

vendore dhe organizatave 

donatore

Si ndërmarrës keni në dispozicion disa lloje të financimit për realizimin e idesë tuaj të 
biznesit të përshkruara në mënyrë të detajuar në manualin “Financoni Biznesin Tuaj” të 
përgatitur nga Crimson Capital për nevoja të Qendrës së Inovacionit të Kosovës (ICK).

8
Financimi dhe burimet e
kapitalit të ndërmarrjes
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8.1.Llojet e financimit

• Procesi i gjetjes së fondeve për biznesin tuaj nuk do të jetë i lehtë
• Është e nevojshme të përcaktoni shumën e investimit
• Keni në dispozicion një sërë llojesh të financimit ashtu si edhe disa burime të 
sigurimit të financave për biznesit tuaj

Përmbledhje e seksionit



Nëse keni menduar se ideja juaj e biznesit nuk do të jetë e sfiduar, ose biznesi juaj do të 
operojë në mjedise pa konkurrencë, atëherë kemi një lajm të keq për ju. Tregjet janë të 
saturuara dhe ndërmarrjet gati në të gjitha industritë operojnë në kushte të një 
konkurrence të lartë. Kjo asesi nuk duhet të zbehë entuziazmin tuaj. Në treg, gjithnjë ka 
nevojë për inovacion dhe nga ajo që u cek në seksionet e mësipërme ju duhet të mësoni 
se çfarë është ajo që konsumatorët kërkojnë dhe çfarë mund të bëni ju që të prezantoni 

në treg produkte apo shërbime të reja apo dukshëm të përmirësuara.

Ku flasim për konkurrentët dallojmë konkurrentët direktë të cilët janë që ofrojnë mallrat 
dhe shërbimet e njëjta të cilat i ofrojmë edhe ne, ndërsa konkurrentët indirektë janë 
ndërmarrjet që ofrojnë mallra dhe shërbime që përmbushin nevojat e njëjta janë 

konkurrentët.

Mënyra se si do të duhej të dalloheshit nga konkurrentët tuaj është duke ofruar vlerën më 
të mirë për paratë. Për të ditur se cilat janë përparësitë tuaja konkurruese në raport me 

konkurrentët, duhet të bëni një analizë të konkurrentëve tuaj.

Udhërrëfyesi i Ndërmarrësve për Hulumtimin e Tregut  i autores Annes Wenzel, sugjeron 
kryerjen e një analize kualitative e cila do të përfshinte mbledhjen e të dhënave për 

pyetjet në vijim:

• Numri i konkurrentëve në industri
• Shtrirja gjeografike e konkurrentëve
• Emrat e konkurrentëve kyçë, anët e fuqishme dhe kërcënimi i tyre për biznesin tonë
• Gama e çmimeve të konkurrentëve tonë dhe krahasimi i atyre çmimeve me çmimet 
tona
• Përparësitë tona konkurruese në raport me konkurrentët tonë

Përgatitja e përmbledhjes së konkurrencës duke u bazuar në përgjigjet e dhëna në 
pyetjet e mësipërme duhet t’u ndihmojë në vlerësimin e konkurrentëve tuaj, por edhe 
tuajin. Duhet të përpiqeni që të mbushni boshllëqet në treg për shkak të anëve të dobëta 
të konkurrentëve tuaj duke përdorur përparësitë tuaja konkurruese. Mund të bëhet fjalë 
për llojin e paketimit, dizajnin, mënyrën e liferimit të produktit dhe ofrimit të shërbimit, 
ose edhe për vetë çmimin e produktit. Për këtë do të jetë e nevojshme natyrisht të njihni 

vetën tuaj dhe anët e fuqishme, si edhe dobësitë e ndërmarrjes tuaj.
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Konkurrenca
9

Intermexo motivuese:
“Konkurrenca është gjë e mirë; ajo na detyron të japim maksimumin.” 

– Nancy Pearcey
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Kosova ka bazë moderne ligjore për regjistrimin e kompanive dhe rishtazi të adoptuar, 
respektivisht në maj të vitit 2018 , ndërsa regjistrimi i biznesit është proces i shpejtë, i lirë 
dhe relativisht i thjeshtë. Raporti i Bankës Botërore që mat lehtësinë e të bërit biznes për 
vitin 2020 rangon Kosovën në vendin e 12-të nga 190 ekonomi botërore në aspektin e 
nisjes së biznesit . Tashmë aplikohet vetëm një procedurë për marrjen e numrit unik 
identifikues, i cili përfshin numrin e biznesit, numrin fiskal dhe numrin e TVSH-së), 
ndërsa në 29 komuna të Kosovës ekzistojnë zyrat për të gjitha shërbimet ku mund të 
aplikoni për regjistrimin e biznesit. Ueb faqja e Agjencisë për Regjistrimin e Biznesit 
është e azhurnuar së fundmi dhe në të mund të shkarkohen të gjithë formularët e 
nevojshëm.

Në Kosovë mund të regjistrohen disa lloje të shoqërive tregtare ose biznese sipas Ligjit 
për Shoqëritë Tregtare, prandaj nëse jeni i moshës 18 vjeç e sipër, mjafton të përzgjidhni 
njërën nga llojet në vijim dhe të dorëzoni pranë Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve 
të Kosovës dokumentet e nevojshme për secilin lloj të biznesit:

• Biznes Individual
• Ortakëri e
• Përgjithshme
• Ortakëri e Kufizuar
• Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar ose Shoqëri aksionare
• Dega e Shoqërisë së Huaj Tregtare në Kosovë
• Zyra e Përfaqësisë së Shoqërisë së Huaj Tregtare në Kosovë

10.1. Llojet e shoqërive tregtare që mund të regjistrohen në Kosovë

Pavarësisht se vendimi për llojin e biznesit u takon vetëm juve, ne ju rekomandojmë që 
të pëzgjidhni shoqërinë me përgjegjësi për kufizuar. Ligji për Shoqëritë Tregtare  
specifikon dokumentet në vijim të cilat duhen regjistruar për regjistrimin e një shoqërie 
me përgjegjësi të kufizuar:

• Për regjistrimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar, Përfaqësuesi i 
Autorizuar ose Përfaqësuesi me Prokurë duhet të plotësojë dhe dorëzojë në 
ARBK,

• Formularin e përgatitur nga ARBK për këtë qëllim,
• Kopjen e dokumentit personal të identifikimit të Përfaqësuesit të Autorizuar,
• Statutin e Shoqërisë më Përgjegjësi të Kufizuar,
• Marrëveshje e Inkorporimit, nënshkruar nga themeluesit,
• Pas përfundimit të Marrëveshjes së Inkorporimit, themeluesit gjithashtu 

duhet të miratojnë Statutin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar si shtojcë 
e Marrëveshjes të Inkorporimit,

• Nëse Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar ka vetëm një themelues, 
Marrëveshja e Inkorporimit do të zëvendësohet me Aktin e Themelimit 
nënshkruar nga themeluesi.

10.2. Dokumentet e nevojshme për regjistrim biznesi
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Formulari për regjistrim fillestar 

 
 
 

Shablloni i statu�t të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar 

 
 
 

Shablloni i ak�t të themelimit (marrëveshjes së inkorporimit) 
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