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STANDARDI I PROFESIONIT:  

Specialist i punimeve të sistemeve të thata në ndërtim 

Kodi i profesionit: 7123.01 ......(në LKP dhe Part of 7123 of ISCO)  

SEKTORI NDËRTIM  

Ekipi hartues: Ekipi hartues i standardit të profesionit është i përbërë nga: 

 

Kliton   Nenaj   “Studio Archimed”  

Alberto Laca   “Dekor Paints” 

Dhimiter Koci   Dekor, Vision Plus  

Tomor  Shehu   “Solued”, shkp 

Drini  Ibrahimi  “ZEUS” shpk 

 

 

Moderatore: Ejvis Gishti   AKAFPK 

 

Regjistruese: Diana Xhelili  AKAFPK 

Ekipi i verifikimit dhe vleftësimit  

 

Vlefshmëria e standardit:  

 

 

Kërkesat për hyrje:  

 

Disa kërkesa për hyrje në këtë profesion 

• Kërkohet përfundimi i një kualifikimi profesional në këtë fushë 

• Të jetë i aftë fizikisht dhe mendërisht. 

 

Përshkrim i përgjithshëm i profesionit 

 

 

Specialist i punimeve të sistemeve të thata në ndërtim lexon projektin dhe specifikimet teknike për 

të përcaktuar mënyrën e instalimit, hapat që ndiqen, si dhe materialet apo veglat, mjetet dhe 

pajisjet që duhen përdorur, bën matjet dhe vendos vijat e prerjes mbi panele duke përdorur metër, 

mastarë, këndore metalike dhe mjete shënjuese, pastron pjesët anësore të paneleve me thikë për të 

siguruar që bashkimet e paneleve të jenë të drejta, si dhe vendos dhe shtrëngon panelet në 

pozicionin e duhur duke përdorur vegla dore, vegla elektrike ose materiale të tjerë ngjitës.  

 

 Ai pret profilet metalike dhe i përshtat sipas dimensionit duke përdorur vegla prerës, bashkon, 

instalon dhe fikson strukturat metalike për mure, dyer, dritare, si dhe për punime dekorative dhe 

mund të vendosë materialin izolues termo/akustik midis profileve. 

Specialist i punimeve të sistemeve të thata në ndërtim koordinon punën me grupet e tjera për 

instalimet e ndryshme të infrastrukturës në tavan, me kolegë dhe me eprorë duke komunikuar në 

mënyrë etike dhe profesionale dhe zbaton parimet e barazisë gjinore, racore, kombëtare, kulturore, 

fetare dhe të tjera në komunikimin me të tjerët. 

 

 Ai zbaton rregullat e sigurimit teknik, të mbrojtjes së shëndetit në punë, të ruajtjes së mjedisit dhe 

përmbush standardet e sigurimit të cilësisë për shërbimet e kryera. 



2 

 

Specialist i punimeve në sisteme të thata 

Funksionet Përgjegjësitë 

/Detyrat 

NJOHURITË AFTËSITË QËNDRIMET KRITERET E 

PERFORMANCËS 

 

Funksioni 1 

 

Analizon, 

planifikon 

dhe 

organizon 

punën  

Detyra 1 

Lexon 

dokumentacionin 

teknik 

• Sektori i ndërtimit 

në vend 

• Kuadri rregullator 

në fushën e 

ndërtimit 

• Simbolet dhe 

sinjalistika në 

skicat dhe 

projektet 

• Njohuri të 

gjeometrisë 

• Interpretimi i 

skicave bazë 

• Rëndësia e 

menaxhimit, 

planifikimit, 

organizimit dhe 

monitorimit të 

biznesit 

• Rëndësia e 

menaxhimit të 

burimeve 

njerëzore  

• Llojet e mjeteve 

dhe pajisjeve në 

punime të 

sistemeve të thata 

dhe përdorimi i 

tyre  

• Preventivi i një 

punimi, elementët 

• Të lexojë 

dokumentacionin 

teknik të kërkuar për 

të kryer detyrën e 

punës. 

• Të vlerësojë në 

objekt proceset e 

nevojshme të punës 

• Të llogarisë 

sipërfaqet për m2 

reale në objekt 

• Të planifikojë bazën 

materiale të 

nevojshme 

• Të planifikojë mjetet 

e punës dhe pajisjet 

e nevojshme 

• Të planifikojë 

nevojën për burime 

njerëzore 

• Të ndajë detyrat e 

punës 

• Të përgatitë grafikun 

e punimeve për 

kryerjen e punëve në 

tërësinë e tyre dhe 

në faza në përputhje 

me detyrat e punës 

dhe në bashkëpunim 

me eprorët, 

• Të jetë 

korrekt/e 

• Të jetë 

bashkëpunues/e 

• Të jetë i/e 

kujdesshëm/me 

• Të jetë i/e 

përpiktë 

• Të komunikojë 

në mënyrë etike 

• Të jetë 

këmbëngulës 

• Të jetë i/e 

vendosur 

• Të jetë i/e 

duruar 

• Të jetë krijues 

• Të lexojë dokumentacionin 

teknik të kërkuar për të 

kryer detyrën e punës. 

• Të vlerësojë në objekt 

proceset e nevojshme të 

punës sipas projektit 

• Të llogarisë sipërfaqet për 

m2 sipas projektit dhe 

objektit ndërtimor 

• Të planifikojë bazën 

materiale të nevojshme 

sipas projektit dhe objektit 

ndërtimor 

• Të planifikojë mjetet e 

punës dhe pajisjet e 

nevojshme sipas projektit 

dhe objektit ndërtimor 

• Të planifikojë nevojën për 

burime njerëzore sipas 

projektit dhe objektit 

ndërtimor 

• Të ndajë detyrat e punës 

sipas projektit  

• Të përgatitë grafikun e 

punimeve për kryerjen e 

punëve në tërësinë e tyre 

dhe në faza në përputhje 

me detyrat e punës dhe në 

bashkëpunim me eprorët, 

inxhinierët, ekspertët e 

Detyra 2 

Vlerëson në objekt 

proceset e nevojshme 

të punës 

Detyra 3 

Planifikon bazën 

materiale të nevojshme 

Detyra 4 

Planifikon mjetet e 

punës dhe pajisjet e 

nevojshme 

Detyra 5 

Planifikon nevojën për 

burime njerëzore 

Detyra 6 

Ndan detyrat e punës 

Detyra 7 

Përgatit grafikun e 

punimeve në përputhje 

me detyrat e veta 

Detyra 8 

Koordinon aktivitetet e 

veta me aktivitetet e 

bashkëpunëtorëve dhe 

partnerëve të biznesit. 
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përbërës dhe 

llogaritjet 

përkatëse 

• Radha e punës dhe 

respektimi i 

etapave të 

realizimit të 

punimit 

inxhinierët, ekspertët 

e licencuar kur është 

e nevojshme. 

• Të koordinojë punën 

me grupe të punës 

në procese të tjera 

pune në ndërtese 

licencuar kur është e 

nevojshme. 

• Të koordinojë punën me 

grupe të punës në procese 

të tjera pune në ndërtese 

 

 

 

 

 

 

 

Funksioni 2 

Përgatit 

vendin e 

punës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detyra1 

Vlerëson kushtet 

atmosferike të punës 

brenda objektit të 

punës 

• Rëndësia e 

sistemimit të 

vendit të punës  

• Manualet e 

përdorimit te 

mjeteve të punës  

• Llojet e 

materialeve, 

karakteristikat e 

tyre, përdorimet 

përkatëse 

• Kontrolli teknik 

për gatishmërinë e 

mjeteve për punë 

• Matjet dhe 

instrumentet 

matës, përdorimet 

e tyre 

 

 

 

• Të vlerësojë kushtet 

atmosferike të punës 

brenda objektit të 

(temperatura, niveli i 

lagështisë 

atmosferike, prania e 

ujit, erës, higjiena, 

rreziqet në objekt, 

etj.) që ndikojnë në 

realizimin e duhur të 

sistemeve. 

• Të përzgjedhë bazën 

materiale 

• Të përzgjedhë 

mjetet, veglat dhe 

pajisjet e duhura të 

punës sipas 

proceseve përkatëse  

• Të sistemojë vendin 

e punës 

• Të kontrollojë dhe 

sigurojë gjendjen 

teknike të mjetet dhe 

• Të jetë korrekt 

• Të jetë i/e 

sinqertë 

• Të jetë 

bashkëpunues/e 

• I/E 

komunikueshë

m/me 

• I duruar 

• I/E fleksibël 

• I/E 

vëmendshëm/m

e 

• Vigjilent/e 

• I/E 

qëndrueshëm/m

e 

• Jo alkoolist 

• I kujdesshëm 

 

• Të vlerësojë kushtet 

atmosferike të punës 

brenda objektit të punës 

(temperatura, niveli i 

lagështisë atmosferike, 

prania e ujit, erës, higjiena, 

rreziqet në objekt, etj.) që 

ndikojnë në realizimin e 

duhur të sistemeve. 

• Të veshë uniformën e 

punës sipas rregullores së 

brendshme 

• Të përzgjedhë bazën 

materiale sipas projektit 

apo kërkesës së klientit 

• Të përzgjedhë mjetet, 

veglat dhe pajisjet e duhura 

të punës sipas proceseve 

përkatëse  

• Të sistemojë siç duhet 

vendin e punës 

• Të kontrollojë dhe sigurojë 

gjendjen teknike të mjetet 

Detyra 2 

Përzgjedh bazën 

materiale 

Detyre 3 

Përzgjedh mjetet e 

punës dhe pajisjet 

Detyra 4 

Sistemon vendin e 

punës 

Detyra 5 

Kontrollon dhe siguron 

gjendjen teknike të 

mjetet dhe pajisjet të 

punës 

Detyra 6 

Bën matjet për 

pozicionimin e 

strukturës 
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Detyra 7 

Shënjon pozicionimin e 

strukturës sipas skicës 

pajisjet të punës 

• Të pastrojë vendin e 

punës 

• Të bëjë matjet për 

pozicionimin e 

strukturës 

• Të bëjë shënjime për 

pozicionimin e 

strukturës sipas 

skicës 

• Të pastrojë vendin 

dhe mjetet e punës 

pas çdo procesi të 

punës 

• Të montojë dhe 

çmontojë skelat e 

lëvizshme, nëse 

është e nevojshme 

• Magazinon/sistemon 

materialet e mbetura 

dhe pajisjet të punës sipas 

manualit të përdorimit dhe 

rregullave të sigurimit 

teknik 

• Të bëjë matjet për 

pozicionimin e strukturës 

sipas skicës 

• Të bëjë shënjime për 

pozicionimin e strukturës 

sipas skicës 

• Të pastrojë vendin dhe 

mjetet e punës pas çdo 

procesi të punës 

• Të montojë dhe çmontojë 

skelat e lëvizshme, nëse 

është e nevojshme 

• Magazinon/sistemon 

materialet e mbetura 

Detyra 8 

Pastron vendin dhe 

mjetet e punës pas çdo 

procesi të punës 

Detyra 9 

Monton dhe çmonton 

skelat e lëvizshme, nëse 

është e nevojshme 

Detyra 10 

Magazinon/sistemon 

materialet e mbetura 

 

 

 

 

 

Funksioni 3 

Kryen 

punime për 

Detyra 1 

Fikson elementët 

mbërthyese të 

strukturës  

• Llojet e tavaneve, 

karakteristikat e 

tyre 

• Llojet e profileve 

te strukturës 

mbajtëse dhe 

elementëve 

mbërthyese dhe 

• Të fiksojë elementët 

mbërthyese të 

strukturës metalike 

në tavan 

• Të vendosë profilet 

metalike të 

strukturës në mure 

• Të jetë i/e 

përpiktë 

• Të jetë i/e 

saktë 

• Të jetë i/e 

besueshëm/

me 

• Të jetë 

• Të fiksojë elementët 

mbërthyese të strukturës 

metalike në tavan sipas 

procedurave të 

paracaktuara 

• Të vendosë profilet 

metalike të strukturës në 

Detyra 2 

Vendos elementët (dru, 

metal etj.) strukturës në 

mure 
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mure dhe 

tavanet 

 

Detyra 3 

 Vendos elementët 

horizontalë metalikë, 

dru etj. 

përdorimet e tyre 

• Teknikat e 

montimit të 

elementëve 

mbërthyese 

• Mënyrat e 

nivelimit dhe 

rëndësia e tij 

• Teknikat e 

montimit të 

pllakave të gipsit  

• njohuri për 

instalimet e 

ndryshme të 

infrastrukturës në 

tavan dhe radhën e 

tyre 

 

• Të vendosë 

elementët 

horizontalë metalikë, 

dru etj. të tavanit 

• Të vendosë kapëset 

bashkuese në pikat e 

kryqëzimit të 

profileve 

•  Të kryejë nivelimin 

e strukturës 

metalike, dru etj. 

mbajtëse  

• Të vendosë pllakat e 

gipsit 

• Të vendosë profile 

në fugat 

konstruktive të 

objektit 

bashkëpunu

es 

• Të jetë i/e 

sinqertë 

• Të jetë i/e 

vëmendshë

m/me 

• Të jetë i/e 

kujdesshëm/

me 

• Të jetë 

krijues 

mure sipas projektit 

• Të vendosë elementët 

horizontalë metalikë, dru 

etj. të tavanit sipas projektit 

• Të vendosë kapëset 

bashkuese në pikat e 

kryqëzimit të profileve 

•  Të kryejë nivelimin e 

strukturës metalike 

mbajtëse sipas procedurave 

të paracaktuara 

• Të vendosë pllakat e gipsit 

sipas projektit 

• Të vendosë profilet në 

pikat e bashkimit të 

tavaneve të gipsit me 

sipërfaqe të tjera bazuar në 

projekt 

• Të vendosë profile në fugat 

konstruktive të objektit 

Detyra 4  

Vendos kapëset 

bashkuese në pikat e 

kryqëzimit të profileve 

Detyra 5 

Nivelon strukturën 

mbajtëse metalike, dru 

etj.  

Detyra 6  

Vendos pllakat e gipsit 

në strukturë 

  Detyra 7  

Instalon profilet në 

fugat e objektit të gipsit 

me sipërfaqe të tjera  

 

 

 

 

 

Funksioni 4 

 

Kryen 

punime për 

përgatitjen 

dhe 

instalimin e 

Detyra 1 

Pastron pjesët anësore 

të paneleve me thikë, 

zdrukth për të siguruar 

që bashkimet janë të 

drejta  

• Llojet e pllakave të 

gipsit sipas 

përdorimit 

• Llojet e 

materialeve 

izoluese dhe 

qëllimi i 

përdorimit 

• Teknika e 

pastrimit të 

pllakave të gipsit 

• Të pastrojë pjesët 

anësore të paneleve 

me thikë, zdrukth 

për të siguruar që 

bashkimet janë të 

drejta 

• Të vendosë dhe 

shtrëngojë panelet 

në pozicionin e 

duhur duke përdorur 

vegla dore, elektrike 

• Të jetë i/e 

përpiktë 

• Të jetë i/e saktë 

• Të jetë i/e 

besueshëm/me 

• Të jetë 

bashkëpunues 

• Të jetë i/e 

sinqertë 

• Të jetë i/e 

vëmendshëm/m

e 

• Të pastrojë pjesët anësore 

të paneleve me thikë, 

zdrukth për të siguruar që 

bashkimet janë të drejta 

• Të vendosë dhe shtrëngojë 

panelet në pozicionin e 

duhur duke përdorur vegla 

dore, elektrike ose 

materiale ngjitëse 

• Të vendosë materialin 

izolues për izolimin 

Detyra 2 

Vendos dhe shtrëngon 

panelet në pozicionin e 

duhur duke përdorur 

vegla dore, elektrike 

ose materiale ngjitëse  
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nënstrukturës  

 

Detyra 3 

Vendos materialin 

izolues për izolimin 

termik/akustik  

• Llojet e 

materialeve të 

strukturës 

mbajtëse të murit 

• Mënyrat e kapjes 

së elementëve 

shtrëngues sipas 

proceseve të punës 

• Matjet dhe 

instrumenteve 

matës  

• Teknikat e prerjes, 

smusimit dhe 

montimit të 

pllakave të gipsit 

• Llojet e stukos, 

recepturat e 

përgatitjes, 

përdorimet sipas 

procesit të punës  

• Llojet e rrjetave 

sipas përdorimit 

• Profilet metalike 

këndore, 

përdorimet e tyre 

• Llojet e dritareve 

të kontrollit 

funksionin dhe 

mënyrën e fiksimit 

të tyre 

• Llojet e profileve 

ose materiale 

ngjitëse 

• Të vendosë 

materialin izolues 

për izolimin 

termik/akustik 

• Të kryejë matjet mbi 

panele apo pllaka 

gipsi me metër, 

mastar etj. 

• Të shënjojë vijat e 

prerjes mbi panele 

apo pllaka gipsi me 

mjete shënjuese me 

mjete përkatëse 

• Të presë pllakat e 

gipsit me mjete 

përkatëse 

• Të smusojë pllakat e 

gipsit 

• Të montojë pllakat e 

gipsit ne strukturën 

metalike  

• Të vendosë rrjetën 

në pikat e bashkimit 

midis pllakave të 

gipsit 

• Të vendosë profilet 

metalike këndore në 

këndet e mureve 

• Të vendosë dritaret e 

• Të jetë i/e 

kujdesshëm/me 

• Të jetë krijues/e 

• I/e 

komunikueshë

m/me 

termik/akustik sipas 

projektit 

• Të kryejë matjet mbi 

panele apo pllaka gipsi me 

metër, mastar etj. 

• Të shënjojë vijat e prerjes 

mbi panele apo pllaka gipsi 

me mjete shënjuese sipas 

kushteve teknike të 

projektit  

• Të presë pllakat e gipsit 

sipas kushteve teknike të 

përdorimit 

• Të smusojë pllakat e gipsit 

sipas kushteve teknike të 

përdorimit 

• Të montojë pllakat e gipsit 

ne strukturën metalike 

sipas projektit dhe sipas 

kushteve teknike të 

përdorimit 

• Të vendosë siç duhet 

rrjetën në pikat e bashkimit 

midis pllakave të gipsit 

• Të vendosë siç duhet 

profilet metalike këndore 

në këndet e mureve 

• Të vendosë dritaret e 

kontrollit 

• Të vendosë profilet në 

pikat e bashkimit të 

Detyra 4 

Bën matjet mbi panele 

apo pllaka t gipsi me 

metër, mastar  

Detyra 5 

Shënjon dhe pret vijat e 

prerjes mbi panele apo 

pllaka gipsi me mjete 

përkatëse  

Detyra 6 

Smuson pllakat e gipsit  

Detyra 7 

Monton pllakat e gipsit 

në strukturë 

Detyra 8 

Vendos rrjetën në pikat 

e bashkimit midis 

pllakave të gipsit 

Detyra 9 

Bën hapjen e vrimave 

për instalimin e kutive 

elektrike ose 

instalimeve të tjera 

Detyra 10 

 Instalon sipas rasteve 

dritaret e kontrollit 

sipas projektit 

Detyra 11 

Vendos profilet 

metalike këndore në 
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këndet e mureve për fugat vertikale  

• Teknikat e 

kontrollit për 

cilësinë e 

punimeve 

 

kontrollit 

• Të vendosë profilet 

në pikat e bashkimit 

të mureve të gipsit 

me sipërfaqe të tjera 

• Të vendosë profile 

në fugat 

konstruktive të 

objektit 

• Të vendosë profile 

në fugat që vendosen 

për shkak të 

gjatësisë së mureve 

• Të përgatitë stukon 

sipas recepturës 

• Të stukojë pikat e 

bashkimit të 

pllakave, profilet 

metalike këndore 

dhe vidat fiksuese në 

dy duar 

mureve të gipsit me 

sipërfaqe të tjera 

• Të vendosë profile në fugat 

konstruktive të objektit 

• Të vendosë profile në fugat 

që vendosen për shkak të 

gjatësisë së mureve  

• Të përgatitë stukon sipas 

recepturës 

• Të stukojë siç duhet pikat e 

bashkimit të pllakave, 

profilet metalike këndore 

dhe vidat fiksuese në dy 

duar  

 

Detyra 12 

Instalon profilet në 

fugat e objektit sipas 

projektit  

Detyra 13 

Përgatit stukon sipas 

recepturës 

Detyra 14 

Stukon pikat e 

bashkimit të pllakave, 

profilet metalike 

këndore dhe vidat 

fiksuese në dy duar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detyra 1 

Bën matje të profileve 

strukturor sipas formës 

së përcaktuar në projekt 

• Llojet materialeve 

që përdoren për 

punime dekorative 

dhe përdorimet e 

tyre 

• Llojet strukturave 

mbajtëse për 

materiale të 

ndryshme 

dekorative 

• Llojet e profileve 

dekorative 

• Të bëjë matje të 

profileve strukturor 

sipas formës së 

përcaktuar në 

projekt 

• Të bëjë matje të 

gjendjes faktike të 

objektit 

• Të bëjë skica të 

thjeshta të 

elementëve të 

veçantë dekorativ 

• Të jetë i/e 

përpiktë 

• Të jetë i/e saktë 

• Të jetë i/e 

besueshëm/me 

• Të jetë 

bashkëpunues 

• Të jetë i/e 

sinqertë 

• Të jetë i/e 

vëmendshëm/m

e 

• Të bëjë matje të profileve 

strukturor sipas formës së 

përcaktuar në projekt 

• Të bëjë matje të sakta të 

gjendjes faktike të objektit  

• Të bëjë skica të thjeshta të 

elementëve të veçantë 

dekorativ  

• Të presë profilet e 

strukturës sipas formës së 

përcaktuar në projekt 

• Të fiksojë profilin 

Detyra 2 

Bën matje të gjendjes 

faktike të objektit 

Detyra 3 

Bën skica të thjeshta të 

elementëve të veçantë 

dekorativ 

Detyra 4 
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Funksioni 5 

 

Kryen 

punime 

dekorative 

Pret profilet e 

strukturës sipas formës 

së përcaktuar në projekt 

horizontal dhe 

vertikal dhe 

përdorimet e tyre 

• Teknikat e 

bashkimit të 

materialeve 

dekorativ 

• Proceset e 

instalimeve që janë 

të lidhura me 

punimet 

dekorative 

• Interpretimi dhe 

zbërthimi i skicave 

dhe projekteve 

•  Llojet e 

instrumenteve 

metalprerëse dhe 

përdorimet e tyre 

• Llojet e aksesorëve 

dekorativ dhe 

përdorimet e tyre 

• Llojet materialeve 

për stukime të 

elementëve 

dekorative, mjetet 

dhe pajisjet që 

përdoren 

• Llojet e ngjitësve 

të materialeve 

dekorative 

• Të presë profilet e 

strukturës sipas 

formës së përcaktuar 

në projekt 

• Të fiksojë profilin 

strukturor me upa në 

mur apo tavan 

• Të montojë pllakat e 

gipsit apo ato 

alternative në mur 

apo tavan 

• Të montojë kornizat 

këndore në 

bashkimin e murit 

me tavanin 

• Të montojë 

aksesorët e duhur në 

tavanet dhe muret 

• Të vendosë rrjetën 

në pikën e bashkimit 

të elementëve sipas 

projektit dhe 

kërkesës 

• Të kryejë stukimin e 

duhur në bashkimet 

e elementëve  

 

• Të jetë i/e 

kujdesshëm/me 

• Të jetë krijues 

 

strukturor me upa në mur 

apo tavan sipas projektit 

• Të montojë pllakat e gipsit 

apo ato alternative në mur 

apo tavan sipas 

metodologjive të 

paracaktuara 

• Të montojë siç duhet 

kornizat këndore në 

bashkimin e murit me 

tavanin 

• Të montojë finiturat dhe 

elementë të tjera ndërtimi 

në tavanet dhe muret sipas 

projektit 

• Të vendosë rrjetën në 

pikën e bashkimit të 

elementëve sipas projektit 

dhe kërkesës 

• Të kryejë stukimin e duhur 

në bashkimet e elementëve  

 

Detyra 5 

Fikson profilin 

strukturor me upa në 

mur apo tavan 

Detyra 6 

Monton pllakat e gipsit 

ose alternative në mur 

apo tavan 

Detyra 7 

Monton kornizat 

këndore dhe profilet 

dekorative në pikat e 

bashkimit  

Detyra 8 

Monton finiturat në 

tavanet dhe muret dhe 

elementë të tjera 

ndërtimi 

Detyra 9 

Të vendosë rrjetën në 

pikën e bashkimit të 

elementëve sipas 

projektit dhe kërkesës 

Detyra 10 

Të kryejë stukimin e 

duhur në bashkimet e 

elementëve 
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Funksioni 6 

Kryen detyra 

administrativ

e dhe tregtare 

 

 

Detyra 1 

Mban dokumentacionin 

e punës në formë 

elektronike ose me 

shkrim 

• Llojet e 

dokumentacioneve 

• Llojet e planeve  

• Mënyrën e 

përpilimit të një 

urdhri pune  

• Format dhe 

mënyrat e ruajtjes 

dhe arkivimit të 

dokumentacioneve 

• Mënyrën e 

llogaritjeve të 

materialeve dhe 

kohës së punës  

• Mënyrën e 

përgatitjes së një 

oferte 

• Elementët e 

llogaritjes së 

kostos dhe çmimit 

të një shërbimi 

• Llojet e faturave 

dhe mënyrën e 

plotësimit të tyre 

• Teknika të 

marketingut 

• Llojet e 

raportimeve 

 

 

 

 

 

• Të zbatojë 

legjislacionin 

tatimor të fushës 

lidhur me aktivitetin 

që kryen Të 

plotësojë plane 

ditore, javore të 

punës, në përputhje 

me detyrën e vet 

• Të dokumentojë 

punët e kryera dhe 

urdhrat e realizuara 

të punës në ditarin e 

punës, me dorë dhe / 

ose elektronike 

• Të kryejë llogaritje 

lidhur me konsumin 

e materialeve gjatë 

procesit të punës, me 

dorë dhe / ose 

elektronike 

• Të kryejë llogaritje 

të kostos së 

materialeve dhe 

shërbimeve të kryera 

•  Të regjistrojë të 

dhënat për faturat e 

lëshuara klientëve në 

regjistrimet e duhura 

• Të marrë pjesë në 

përgatitjen e 

raporteve periodike 

për aktivitetet e 

• Të jetë i/e 

komunikueshë

m/me 

• Të jetë i/e saktë 

• Të jetë i/e 

sinqertë 

• Të jetë 

bashkëpunues 

• Të jetë i/e 

ndershëm/me 

• Korrekt/ e  

• I/e 

përgjegjshëm/m

e 

• Të zbatojë legjislacionin 

tatimor të fushës lidhur me 

aktivitetin që kryen  

• Të plotësojë siç duhet 

plane ditore, javore të 

punës, në përputhje me 

detyrën e vet 

• Të dokumentojë saktë dhe 

në kohën e duhur punët e 

kryera dhe urdhrat e 

realizuara të punës në 

ditarin e punës, me dorë 

dhe / ose elektronike 

• Të kryejë llogaritje  

• lidhur me konsumin e 

materialeve gjatë procesit 

të punës, me dorë dhe / ose 

elektronike 

• Të kryejë saktë llogaritje të 

kostos së materialeve dhe 

shërbimeve të kryera 

• Të regjistrojë të dhënat për 

faturat e lëshuara klientëve 

në regjistrimet e duhura 

• Të marrë pjesë në 

përgatitjen e raporteve 

periodike për aktivitetet e 

zbatuara 

• Të marrë pjesë në hartimin 

e raporteve përfunduar, në 

formën e duhur 

• Të ruajë dhe aktivojë 

dokumentacionin në 

Detyra2 

Plotëson plane ditore, 

javore të punës, në 

përputhje me detyrën e 

vet 

Detyra 3  

Dokumenton punët e 

kryera dhe urdhrat e 

realizuara të punës në 

ditarin e punës, me 

dorë dhe / ose 

elektronike 

Detyra 4 

 Mban shënime lidhur 

me konsumin e 

materialeve gjatë 

procesit të punës, me 

dorë dhe / ose 

elektronike 

Detyra 5 

 Regjistron të dhënat 

për faturat e lëshuara 

klientëve në 

regjistrimet e duhura 

Detyra 6 

 Merr pjesë në 

përgatitjen e raporteve 

periodike për aktivitetet 
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e zbatuara  zbatuara 

• Të marrë pjesë në 

hartimin e raporteve 

përfunduar, në 

formën e duhur 

• Të ruajë dhe aktivojë 

dokumentacionin 

• Të kontrollojë 

tregun e materialit 

lidhur me çmimet 

dhe cilësinë e tyre  

• Të kryejë saktë 

llogaritje të kostos së 

materialeve dhe 

shërbimeve të kryera 

në bazë të listës së 

çmimeve të 

përcaktuara ose 

ofertës së 

kontraktuar dhe 

projektit të dhënë 

• Të përgatisë një 

ofertë për shërbimin 

që do të kryejë  

• Të kryejë blerje të 

materialeve, 

mjeteve, veglave dhe 

pajisjeve të punës të 

nevojshme  

• Të llogaritë çmimin 

përfundimtar për 

shërbimet e ofruara  

• Të zbatojë teknika të 

formën dhe mënyrën e 

duhur 

• Të kontrollojë tregun e 

materialit lidhur me 

çmimet dhe cilësinë e tyre  

• Të kryejë saktë llogaritje të 

kostos së materialeve dhe 

shërbimeve të kryera në 

bazë të listës së çmimeve të 

përcaktuara ose ofertës së 

kontraktuar dhe projektit të 

dhënë 

• Të përgatisë një ofertë për 

shërbimin që do të kryejë  

• Të kryejë blerje të 

materialeve, mjeteve, 

veglave dhe pajisjeve të 

punës të nevojshme  

• Të llogarit çmimin 

përfundimtar për shërbimet 

e ofruara  

• Të zbatojë teknika të 

marketingut për shërbimet 

që kryen 

• Të zbatojë teknika të 

marketingut në punën e vet 

 

 

 

 

 

 

 

Detyra 7 

 Harton raport për 

detyrën e përfunduar, 

në formën e duhur  

Detyra 8 

Ruan dhe aktivon 

dokumentacionin  

Detyra 9 

Kontrollon tregun e 

materialit lidhur me 

çmimet dhe cilësinë e 

tyre  

Detyra 10 

Kryen llogaritje të 

kostos së materialeve 

dhe shërbimeve të 

kryera bazuar në 

projektin e dhënë 

 

Detyra 11 

Përgatit një ofertë për 

shërbimin që do të 

kryejë 

Detyra 12 

Kryen blerje të 

materialeve, mjeteve, 

veglave dhe pajisjeve të 

punës të nevojshme 

 

Detyra 13 

Llogarit çmimin 

përfundimtar për 

shërbimet e ofruara 
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Detyra 14 

Zbaton teknika të 

marketingut për 

shërbimin e vet 

marketingut për 

shërbimet që kryen 

• Të zbatojë teknika të 

marketingut në 

punën e vet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksioni 7 

Siguron 

cilësinë e 

punimeve të 

sistemeve të 

thata 

 

 

Detyra 1 

Siguron cilësinë e 

materialit të përdorur 

duke zbatuar standardet 

e cilësisë 

Njohuri mbi 

cilësinë e 

materialeve 

• Llojet e 

certifikimeve dhe 

standardeve 

kryesor 

• Manualet e 

përdorimit të 

materialeve  

• Manualet e 

përdorimit të 

pajisjeve dhe 

mjeteve të punës 

• Zhvillimin e 

teknologjive të reja 

në fushën e 

punimeve të 

sistemeve të thata 

• Të sigurojë cilësinë 

e materialit të 

përdorur 

• Të sigurojë cilësinë 

e montimit të 

elementëve 

dekorativë 

• Të respektojë 

standardet e 

manualit të 

procedurave për 

garantimin e cilësisë 

së punimeve  

• Të sigurojë cilësinë 

e shërbimeve të 

ofruara sipas 

standardeve  

• Të përdorë dhe 

mirëmbajë pajisjet, 

mjetet dhe veglat e 

punës në përputhje 

me udhëzimet e 

prodhuesit 

• Të kryejë kontroll 

periodik të punës së 

kryer, në përputhje 

me përgjegjësitë e 

veta 

• Të kryejë riparimet e 

• Të jetë i/e saktë 

• Të jetë i/e 

komunikueshë

m/me 

• Të jetë i/e 

përpiktë 

• Të jetë i/e qetë 

• Të jetë i/e 

durueshëm 

• Të jetë praktik 

• Të jetë i/e 

ndershëm/me 

• Të jetë korrekt 

 

• Të sigurojë cilesisnë e 

materialit të përdorur sipas 

standardeve 

• Të sigurojë cilësinë e 

montimit të elementëve 

dekorativë 

• Të respektojë standartet e 

manualit të procedurave 

për garantimin e cilësisë së 

punimeve  

• Të sigurojë cilësinë e 

shërbimeve të ofruara sipas 

standardeve  

• Të përdorë dhe mirëmbajë 

pajisjet, mjetet dhe veglat e 

punës në përputhje me 

udhëzimet e prodhuesit 

• Të kryejë kontroll periodik 

të punës së kryer, në 

përputhje me përgjegjësitë 

e veta 

• Të kryejë riparimet e 

mundshme për të siguruar 

cilësinë e duhur të punës 

• Të vlerësojë punën e vet 

dhe të bashkëpunëtorëve 

për të përmirësuar cilësinë 

e punës 

Detyra 2 

Siguron cilësinë e 

montimit të elementëve 

dekorativë 

Detyra 3 

Respekton standardet e 

manualit të 

procedurave për 

garantimin e cilësisë së 

punimeve  

Detyra 4 

Siguron cilësinë e 

shërbimeve të ofruara 

sipas standardeve  

Detyra 5 

Përdor dhe mirëmban 

pajisjet, mjetet dhe 

veglat e punës në 

përputhje me 

udhëzimet e prodhuesit 

Detyra 6 

Kryen kontroll periodik 

dhe përfundimtar të 

punës së kryer, në 
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përputhje me 

përgjegjësitë e veta 

mundshme për të 

siguruar cilësinë e 

duhur të punës 

• Të vlerësojë punën e 

vet dhe të 

bashkëpunëtorëve 

për të përmirësuar 

cilësinë e punës 

• Të monitorojë 

zhvillimin e 

teknologjisë së 

fushës dhe 

procedurave për 

kursimin e burimeve 

Të kryejë kontrollin 

përfundimtar të 

realizimit të detyrës 

• Të monitorojë zhvillimin e 

teknologjisë së fushës dhe 

procedurave për kursimin e 

burimeve Të kryejë 

kontrollin përfundimtar të 

realizimit të detyrës 

Detyra 7 

Kryen riparimet e 

mundshme për të 

siguruar cilësinë e 

duhur të punimeve  

Detyra 8 

Vlerëson punën e vet 

dhe të 

bashkëpunëtorëve për 

të përmirësuar cilësinë 

e punës 

Detyra 9 

Përditësohet me 

zhvillimin e 

teknologjisë së fushës 

dhe procedurave për 

kursimin e burimeve 

 

 

 

 

 

Funksioni 8 

 

Komunikon 

në mënyrë 

etike 

Detyra 1 

Merr informacion mbi 

detyrat e ditës 

• Komunikimi dhe 

teknikat e 

komunikimit 

• Kodi i etikes 

• Teknikat e punës 

në grup 

• Teknikat e 

zgjidhjes së 

problemeve dhe 

mendimi kritik 

• Llojet e aktorëve 

dhe roli i tyre në 

veprimtarinë 

profesionale 

• Të zbatojë rregullat 

e komunikimit 

verbal dhe jo verbal 

• Të punojë në grup 

duke zbatuar parimet 

e punës në grup 

• Të zbatojë kodin e 

etikës 

• Të përdorë 

terminologjinë e 

duhur profesionale 

• Të japë dhe marrë 

udhëzime me 

bashkëpunëtorët për 

• Të jetë 

bashkëpunues 

• Të jetë i/e 

drejtë 

• Të jetë i/e 

komunikueshë

m 

• I/e 

përgjegjshëm/

me 

 

• Të zbatojë rregullat e 

komunikimit verbal dhe jo 

verbal 

• Të punojë në grup duke 

zbatuar parimet e punës në 

grup 

• Të zbatojë kodin e etikës 

sipas rregullores së 

brendshme 

• Të përdorë terminologjinë 

e duhur profesionale 

• Të zbatojë rregullat e 

mirësjelljes në 

bashkëbisedim 

Detyra2 

Zbaton rregullat e 

komunikimit verbal dhe 

jo verbal me 

bashkëpunëtorët dhe 

klientët 

Detyra 3 

Zbaton parimet e punës 

në grup 

Detyra 4 

Zbaton rregullat të 

komunikimit me eprorë 
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dhe kolegët • Përdorimi i TIK në 

komunikimin me 

të tretët 

• Përdorimi i 

terminologjisë 

profesionale 

• Rëndësia e 

respektimit e 

barazisë gjinore, 

racore, kombëtare, 

kulturore, fetare  

realizimin e detyrës 

së punës  

• Të përdorë 

terminologji të qartë 

dhe profesionale në 

komunikim 

• Të zbatojë rregullat 

e hierarkisë 

profesionale 

• Të zbatojë teknikat e 

motivimit për të 

arritur një 

komunikim të mirë 

me të tjerët  

• Të zgjidhë ankesave 

dhe 

mosmarrëveshjet me 

klientët, duke 

përdorur teknikat e 

duhura  

• Të raportojë tek 

mbikëqyrësi për 

detyrën e kryera, 

duke përdorur 

terminologji të qartë 

dhe profesionale 

• Të përdorë 

teknologjitë 

bashkëkohore të 

informacionit dhe 

komunikimit  

• Të zbatojë parimet e 

barazisë gjinore, 

racore, kombëtare, 

• Të zbatojë rregullat e 

komunikimit me klientët 

• Të japë dhe marrë 

udhëzime nga 

bashkëpunëtorët për 

realizimin e detyrës së 

punës  

• Të zbatojë rregullat e 

hierarkisë profesionale 

• Të zbatojë teknikat e 

motivimit për të arritur një 

komunikim të mirë me të 

tjerët  

• Të zgjidhë ankesave dhe 

mosmarrëveshjet me 

klientët, duke përdorur 

teknikat e duhura  

• Të raportojë tek 

mbikëqyrësi për detyrën e 

kryera, duke përdorur 

terminologji të qartë dhe 

profesionale 

• Të përdorë teknologjitë 

bashkëkohore të 

informacionit dhe 

komunikimit  

• Të zbatojë parimet e 

barazisë gjinore, racore, 

kombëtare, kulturore, 

fetare dhe të tjera në 

komunikimin me të tjerët 

Detyra 5 

Jep dhe merr udhëzime 

nga bashkëpunëtorë për 

realizimin e detyrës 

duke përdorur 

terminologji të qartë 

dhe profesionale 

Detyra 6 

Zbaton teknikat e 

motivimit për të arritur 

një komunikim të mirë 

me të tjerët 

Detyra 7 

Zgjidh ankesat dhe 

mosmarrëveshjet me 

klientët, duke përdorur 

teknikat e duhura për 

zgjidhjen e konflikteve 

Detyra 8 

Përdor teknologjitë 

bashkëkohore të 

informacionit dhe 

komunikimit 

Detyra 9 

Vepron në përputhje 

me parimet e barazisë 

gjinore, racore, 

kombëtare, kulturore, 

fetare dhe të tjera në 

komunikim  
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kulturore, fetare dhe 

të tjera në 

komunikimin me të 

tjerët 

 

 

 

 

 

 

Funksioni 9  

 

Zbaton 

rregullat e 

sigurisë dhe 

mbrojtjes së 

mjedisit 

Detyra 1 

Zbaton manualet 

përkatëse në 

përdorimin e pajisjet 

dhe mjeteve të punës 

• Standardi 18001 

për zbatimin e 

rregullave të 

sigurimit teknik 

• Interpretimi i 

manualeve të 

pajisjeve të punës 

• Sinjalistika në 

mjedisin e punës 

• Procedurat e 

evakuimit për raste 

të ndryshme 

emergjence 

• Përdorimi i kutisë 

së MZSH1 

• Llojet e mjeteve të 

ndihmës së parë 

dhe përdorimi i 

tyre 

• Procedurat e 

dhënies së 

ndihmës së parë 

• Karakteristikat e 

mjedisit të 

qëndrueshëm 

• Rregullat e 

mbrojtjes së 

mjedisit 

• Rregullat e 

• Të zbatojë manualet 

përkatëse në 

përdorimin e pajisjet 

të punës 

• Të japë ndihmën e 

parë në rast aksidenti 

• Të respektojë 

sinjalistikën në 

mjediset e ndërtesës 

• Të zbatojë planin e 

evakuimit në raste 

emergjence 

• Të zbatojë rregullat 

e shpëtimit dhe 

mbrojtjes ndaj zjarrit 

• Të zbatojë 

rregulloret përkatëse 

gjatë përdorimit të 

solucioneve me 

përmbajtje kimike të 

rrezikshme 

• Të zbatojë 

rregulloret e 

punimeve në lartësi  

• Të zbatojë 

procedurat e ndarjes 

së mbeturinave sipas 

llojit 

• Të zbatojë rregullat 

• I/e 

përgjegjshëm/

me 

• Korrekt/e 

• I/e përpiktë 

• Bashkëpunues/

e 

• I/e saktë 

• I/e 

kujdesshëm/me 

• I/e 

vëmendshëm/m

e 

• I/e 

komunikueshë

m/me 

• I/e 

dëgjueshëm/me 

• I/e shkathët 

• Të zbatojë manualet 

përkatëse në përdorimin e 

pajisjet të punës 

• Të japë ndihmën e parë në 

rast aksidenti sipas 

procedurës 

• Të respektojë sinjalistikën 

në mjediset e ndërtesës 

sipas rregullores së 

brendshme 

• Të zbatojë planin e 

evakuimit në raste 

emergjence sipas 

procedurës respektive 

• Të zbatojë rregullat e 

shpëtimit dhe mbrojtjes 

ndaj zjarrit sipas 

rregullores përkatëse 

• Të zbatojë rregulloret 

përkatëse gjatë përdorimit 

të solucioneve me 

përmbajtje kimike të 

rrezikshme 

• Të zbatojë rregulloret e 

punimeve në lartësi ndarjen 

e mbeturinave sipas llojit 

• Të zbatojë procedurat e 

ndarjes së mbeturinave 

sipas llojit 

Detyra 2 

Jep ndihmën e parë në 

rast aksidenti 

Detyra 3 

Respekton sinjalistikën 

në mjediset e ndërtesës 

Detyra 4 

Zbaton planin e 

evakuimit në raste 

emergjence 

Detyra 5 

Zbaton rregullat e 

shpëtimit dhe mbrojtjes 

ndaj zjarrit 

Detyra 6 

Zbaton rregulloret 

përkatëse gjatë 

përdorimit të 

solucioneve me 

përmbajtje kimike të 

rrezikshme 

Detyra 7 

Siguron punën në 

lartësi 

Detyra 8 
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Identifikon dhe 

raporton tek personat 

përgjegjës për mos 

funksionimin e mjeteve 

dhe pajisjeve të punës 

punimeve në 

lartësi 

• Rregulloret 

përkatëse gjatë 

përdorimit të 

solucioneve me 

përmbajtje kimike 

të rrezikshme 

 

 

 

 

 

të mbrojtjes së 

mjedisit 

• Të mbajë pastër 

vendin e punës para, 

gjatë dhe pas punës 

• Të ruajë dhe 

magazinojë 

materialet në 

përputhje me 

udhëzimet përkatëse 

në mënyrë që të mos 

rrezikojë ndotjen e 

mjedisin 

• Të zbatojë 

procedurat e ndarjes 

së mbeturinave sipas 

llojit 

• Të depozitojë 

mbetjet nga procesi i 

punës në përputhje 

me rregulloret e 

mjedisit 

• Të përdorë në 

mënyrë racional 

energjinë dhe 

materialet dhe të 

zbatojë parimet e 

zhvillimit të 

• Të zbatojë rregullat e 

mbrojtjes së mjedisit 

• Të mbajë pastër vendin e 

punës para, gjatë dhe pas 

punës 

• Të ruajë dhe magazinojë 

materialet në përputhje me 

udhëzimet përkatëse në 

mënyrë që të mos rrezikojë 

ndotjen e mjedisin 

• Të zbatojë procedurat e 

ndarjes së mbeturinave 

sipas llojit 

• Të depozitojë mbetjet nga 

procesi i punës në 

përputhje me rregulloret e 

mjedisit 

• Të përdorë në mënyrë 

racional energjinë dhe 

materialet dhe të zbatojë 

parimet e zhvillimit të 

qëndrueshëm të mjedisit 

 

Detyra 9  

Zbaton rregullat e 

mbrojtjes së mjedisit 

Detyra 10 

Mban pastër vendin e 

punës para, gjatë dhe 

pas punës 

Detyra 11 

Ruan dhe magazinon 

materialet në përputhje 

me udhëzimet 

përkatëse në mënyrë që 

të mos rrezikojë 

ndotjen e mjedisin 

Detyra 12 

Zbaton procedurat e 

duhura për ndarjen e 

mbeturinave sipas llojit 

Detyra 13 

Depoziton mbetjet nga 

procesi i punës në 

përputhje me 

rregulloret e mjedisit 
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Detyra 14 

Përdor në mënyrë 

racional energjinë dhe 

materialet dhe të 

zbatojë parimet e 

zhvillimit të 

qëndrueshëm të 

mjedisit 

qëndrueshëm të 

mjedisit 

 

 

Funksioni 10 

 

Ngre nivelin 

profesional 

 

Detyra 1 

Vlerëson veten 

• Si të analizosh 

vetveten 

• Metodat e 

zhvillimit 

profesional 

• Zhvillimi i 

karrierës 

• Teknologjitë 

bashkëkohore për 

proceset e punës 

në sistemet e thata 

• Të dallojë boshllëqet 

e aftësive për detyrat 

që ka 

• Të përcaktojë 

nevojat specifike për 

trajnim 

• Të identifikojë 

metodat e zhvillimit 

profesional 

• Të ndjekë trajnimet 

dhe të informojë në 

kohë 

bashkëpunëtorët për 

aplikimin e 

teknologjive të reja 

në kryerjen e 

punimeve në 

sistemet e thata  

• I shikon gjërat 

me sy kritik 

dhe objektiv 

• Vepron me 

drejtësi 

• Është i/e saktë 

dhe i/e 

përqendruar në 

punë 

• Është pro aktiv 

• Të identifikojë nevojat për 

trajnim sipas boshllëqeve 

të aftësive 

• Të përcaktojë metodat e 

zhvillimit profesional 

• Të ndjekë trajnimet dhe të 

informojë në kohë 

bashkëpunëtorët për 

aplikimin e teknologjive të 

reja në kryerjen e 

punimeve të sistemeve të 

thata  

 

 

Detyra 2  

Identifikon nevojat për 

trajnim 

Detyra 3 

Përcakton metodat e 

zhvillimit profesional 

Detyra 4 

Ndjek trajnimet dhe 

informon në kohë 

bashkëpunëtorët për 

aplikimin e 

teknologjive të reja në 

kryerjen e punimeve në 

sistemet e thata 
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Konteksti dhe mjetet 

 

Për menaxherin (e mesëm) në hotel dhe restorant puna fillon në orën 07:00 dhe përfundon në orën 

15:00 duke u bazuar në nenet e Kodit të Punës lidhur me kohëzgjatjen e punës dhe pushimeve. 

Kohëzgjatja ditore normale e punës është jo më shumë se 8 orë. Ajo përcaktohet me vendim të 

Këshillit të Ministrave, në kontratën kolektive ose në kontratën individuale të punës, brenda 

limiteve të kohës javore maksimale të punës ( jo më shumë se 40 orë).  

Orët e fillimit dhe të mbarimit të punës përcaktohen nga rregullorja e brendshme, brenda kufijve të 

parashikuara nga ligji. 

Punëdhënësi mund të kërkojë kryerjen e orëve shtesë të punës, por jo më shumë se 200 orë në vit. 
 
Specialist i punimeve të sistemeve të thata punon në hapësira të hapura, gjysmë të hapura dhe të 
mbyllura të ndërtesave dhe inxhinierisë civile. Puna zhvillohet në një hapësirë që shpesh ndikohet 
nga faktorë të ndryshëm klimatikë, pluhuri, zhurmë dhe faktorë të tjerë. Aktiviteti i tij kërkon forcë 
fizike, fantazi dhe krijimtari në punimet dekorative, si dhe saktësi dhe korrektesë. Specialist i 
sistemeve të thata punon në lartësi dhe zakonshme me orare pune të zgjatur në varësi të 
organizimit të punës, por në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

 

Materialet  

• Pllakë gipsi 

çimentato 

• Pllakë gipsi k 

• Pllakë gipsi kundër 

lagështirës 

• Pllakë gipsi 

zjarrduruese 

• Pllakë gipsi e 

harkueshme 

• Pllakë gipsi 

zëizoluese 

•  

• Stuko për 

fuga 

• Shirit-rrjetë 

fugë 

mbuluese 

• Shirit-rrjetë 

armuese 

• Profile 

llamarine të 

zinkuara CË, 

UË 

• Profile 

llamarine të 

zinkuara 

CD, UD 

• Profile përforcuese 

UA 

• Profile llamarine të 

zinkuara MË 

• Profile llamarine të 

zinkuara harkore 

G30-G75 për 

punime dekorative 

 

• Dritare kontrolli për 

mure dhe tavane 

 

 

Mjetet e punës 
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− Trapano 

− Punto të ndryshme betoni , 

− Vidiator 

− Gërshërë llamarine,  

− Pinca  

− Kaçavida, 

− Metër shirit 

− Çekiç 

− Vizore 

− Spango shënjuese me bojë 

− Nivel  

− Laser për nivelim, 

− Thika të ndryshme 

− Lima për gips në formë zdrukthi,  

− Skuadër, 

− Shkallë për të punuar në lartësi 

− Skelë portative 

− Spatulla për stukim 

− Mjete smeriluese 

− Përzierës  

− Mbajtëse veglash (brez) 

− Zdrukth për brinjët e pllakës së gipsit 25cm 

− Zdrukth për smusimin e brinjëve të 

pllakave 

− Darë për fiksimin e upave metalike (për 

varje ngarkesash) 

− Darë për bashkimin e profileve (spesor 

max. 1mm) 

− Freza për hapjen vrimave te kutive 

elektrike  

− Rrul me thumba për harkimin e pllakave të 

gipsit 

− Mastarë drejtues dhe nivelues alumini 

− Kova plastike 

− Shpatulla për punime këndore 

− Set për montimin e pllakave akustike 

 

Dokumentacioni teknik: 

 Projekte 

Skica 

Urdhër pune 

Akte kontrolli 

Instruktimet e sigurimit teknik 

Udhëzues dhe manuale përdorimi  

 

 

Kushtet optimale të punës: njësitë ekonomike kanë ndriçimin e duhur, temperaturë konstante të 

mjedisit gjatë gjithë stinëve, ajrosje të mirë të mjedisit të punës. 


