
Standardi rajonal i profesionit 

Formati i plotë i një standardi me grupet e propozuara të detyrave / funksioneve nga: Shqipëria, Bosnja dhe 

Hercegovina, Kosova *, Mali i Zi, Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Serbia 

Standardi i Profesionit: Shtrues i Pllakave 

Profesioni: Shtrues i Pllakave 

Sektori: Ndërtim 

Niveli ISCO: II  

Përshkrimi i Profesionit: Shtruesi i pllakave analizon, planifikon dhe organizon aktivitetet brenda fushës së tij/saj 

të punës dhe përgatit burimet dhe hapësirën e nevojshme për kryerjen e punimeve për shtrimin e pllakave. Ai/ajo 

kryen punime finiture në objekte të ndryshme (veshja e mureve të jashtme dhe të brendshme, kolonave, 

dyshemeve dhe sipërfaqeve të tjera) duke përdorur lloje të ndryshme të materialeve (qeramikë, gur, qelq, 

porcelan, tulla, pllaka betoni, granil dhe pllaka të tjera). Ai / ajo kryen nivelimin dhe përgatitjen e bazës, pret 

pllakat, përgatit materialin lidhës dhe e aplikon atë në bazë/ pllaka. Shtruesi i pllakave aplikon/ vendos pllaka mbi 

bazën dhe mbush (ngjit) nyjet e pllakave me përzierje ngjitëse për nyjet. 

Ai/ajo kryen matje dhe prerje duke përdorur instrumente dhe pajisje të përshtatshme. Ai/ajo koordinon realizimin 

e punimeve me kontraktorë të tjerë, duke komunikuar në mënyrë etike dhe profesionale, në përputhje me parimet 

e barazisë në aspektin e gjinisë, racës, kombësisë, kulturës, fesë, etj.  

Ai/ajo zbaton dhe garanton standardet e cilësisë gjatë punës dhe zbaton procedurat dhe masat për shëndetin dhe 

sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe masat për mbrojtjen nga zjarri. 

Mjedisi i Punës dhe Kushtet e Punës: Shtruesi i pllakave punon në hapësira të hapura, gjysmë të hapura dhe të 

mbyllura të ndërtesave dhe strukturave të inxhinierisë civile. Puna zhvillohet në një hapësirë që shpesh ndikohet 

nga faktorë të ndryshëm të pafavorshëm (faktorë klimatikë, pluhur, zhurmë, etj.) dhe/ose me mundësi ekspozimi 

ndaj substancave të rrezikshme. Aktiviteti i tij/ saj kërkon fantazi dhe kreativitet për kryerjen e punimeve 

dekorative, si dhe saktësi dhe korrektësi. Aktivitetet e shtruesit të pllakave kërkojnë aftësi të përgjithshme 

psikofizike, kreativitet, frymëzim, novacion, saktësi, korrektësi, fokusim dhe përqendrim gjatë përdorimit të 

mjeteve. Ai/ ajo zakonisht punon me orë të zgjatura në varësi të mënyrës së organizimit të punës, por në përputhje 

me ligjin në fuqi. 

Marrëdhënia me Profesionet e Tjera: Profesioni i shtruesit të pllakave është i lidhur ngushtë me profesionet e 

mëposhtme (ato kanë kompetenca të përbashkëta - të përgjithshme profesionale): shtrues i dyshemesë, teknik 

ndërtimi, përgjegjës ndërtimi, shtrues guri, shtrues dyshemeje prej druri, suvatues, arkitekt, inxhinier civil dhe 

profesione të tjera në sektorin e ndërtimit, punëtor izolimi dhe shtrues granili. 

 

 



Standardi i profesionit: Shtruesi i pllakave 

GRUPI I DETYRAVE/ 

FUNKSIONEVE 
DETYRAT KRYESORE AKTIVITETET 

I ANALIZIMI, PLANIFIKIMI 

DHE ORGANIZIMI I PUNËS 

1.1 Analizimi, 

planifikimi dhe 

organizimi i 

aktiviteteve të 

shtruesit të pllakave 

1.1.1 Interpreton dokumentacionin teknik të nevojshëm për të kryer detyrën e punës 

1.1.2 Zhvillon planin kohor për kryerjen e punëve në tërësinë e tyre dhe me faza në përputhje me detyrat e 

punës dhe në bashkëpunim me hierarkinë / inxhinierët / ekspertët e licencuar kur është e nevojshme. 

1.1.3 Planifikon burimet e nevojshme / planin dinamik (materialet, pajisjet dhe burimet njerëzore). 

1.1.4 Verifikon pajtueshmërinë midis dokumentacionit teknik dhe kushteve të sheshit të ndërtimit duke u 

fokusuar te praktikat dhe rregulloret mjedisore. 

1.1.5 Organizon grupin e punës / nënkontraktorëve përgjegjës për performancën e sistemeve të krijuara nga 

punimet e shtruesit të pllakave. 

1.1.6 Koordinon aktivitetet e veta me aktivitetet e bashkëpunëtorëve dhe partnerëve të biznesit. 

II PËRGATITJA E VENDIT 

TË PUNËS 

2.1 Përgatitja e 

burimeve dhe vendit 

të punës për realizimin 

e punës së shtruesit të 

pllakave 

2.1.1. Përcakton llojin e punës përgatitore para fillimit të trajtimit përfundimtar të sipërfaqes. 

2.1.2. Vlerëson kushtet e punës brenda zonës (temperatura, niveli i lagështisë atmosferike, prania e ujit, erës, 

higjiena, kushtevet e sigurisë në objekt që mund të kenë ndikim në sigurinë personale, mjedisin dhe 

shëndetin dhe sigurinë në punësetj.) që ndikojnë në realizimin e duhur të sistemeve të punimeve. 

2.1.3. Zgjedh dhe siguron gjendjen teknike të mjeteve dhe pajisjeve të punës sipas manualit të përdorimit dhe 

rregullave të sigurisë teknike. 

2.1.4.  Përgatit llojin dhe sasinë e materialeve në përputhje me normat për konsumimin e materialeve në 

punimet e ndërtimit sipas dokumentacionit teknik ose kërkesës dhe standardeve dhe politikave të 

qëndrueshme të punës. 

2.1.5. Shqyrton dhe paraqet karakteristikat specifike të vendit të punës, dokumentacionin teknik, programin 

kohor, masat mbrojtëse dhe metodën e realizimit të punimeve efikase dhe të qëndrueshme  të kryera 

nga shtruesi i pllakave tek operativët përkatës të detyrave të punës. 

2.1.6. Merr pjesë në procesin e montimit dhe ngritjes së skelave të nevojshme për trajtimin e murit, tavanit 

dhe sipërfaqeve të tjera. 

III DETYRAT 

OPERACIONALE  

3.1 Përgatitja e 

sipërfaqeve për 

realizimin e punimeve 

për shtrimin e pllakave 

 

3.1.1 Kryen vlerësimin e gjendjes dhe cilësisë së sipërfaqeve mbi të cilat do të realizohen punimet e 

dakorduara. 

3.1.2  Mbron mobiliet e brendshme dhe të jashtme, sipërfaqet e murit dhe elementët e tjerë, duke përdorur 

materiale të përshtatshme (të qëndrueshme) (letër mbrojtëse, shirit, etj.), në vendin ku po realizohen 

punimet për shtrimin e pllakave. 

3.1.3 Kryen riparimin e defekteve në mur, dysheme dhe në sipërfaqe të tjera të dëmtuara kur është e 

nevojshme. 



3.1.4 Heq shtresat ekzistuese nga sipërfaqet përkatëse. 

3.1.5 Aplikon bazën e duhur në sipërfaqet ku realizohen punimet për shtrimin e pllakave. 

3.1.6 Përgatit dhe instalon materiale izoluese (hidrike, termike dhe akustike) në përputhje me 

dokumentacionin teknik ose kërkesën. 

3.2 Trajtimi i 

sipërfaqeve të 

përgatitura më parë 

para realizimit të 

punimeve për shtrimin 

e pllakave 

3.2.1. Kryen aplikimin e niveleve të lartësisë dhe nivelimin me mjetet e duhura në përputhje me 

dokumentacionin teknik ose kërkesën. 

3.2.2.  Aplikon shtresën e astarit/ primer (impregnim, nënveshje, priming, etj.) mbi sipërfaqe në varësi të llojit 

të sipërfaqes. 

3.2.3. Përgatit përzierjet e duhura (ngjitës, llaç çimentoje, mallë, etj.) për sipërfaqet në mënyrë manuale dhe/ 

ose mekanike sipas dokumentacionit teknik ose kërkesës.  

3.2.4. Aplikon përzierjen e nivelimit (baza) në mur, dysheme dhe sipërfaqe të tjera, në mënyrë manuale 

dhe/ose mekanike, sipas dokumentacionit teknik ose kërkesës.  

3.3 Instalimi i 

elementeve të 

finiturës mbi 

sipërfaqet e 

përgatitura më parë  

3.3.1 Kryen matjen e sipërfaqes sipas dokumentacionit teknik ose kërkesës. 

3.3.2 Kryen matjen, formësimin, përpunimin dhe prerjen e elementeve veshëse (pllaka, gurë etj.), sipas 

masave të specifikuara dhe projektit përkatës. 

3.3.3 Përgatit dhe aplikon mjetet lidhëse për mbushjen e sipërfaqeve dhe pllakave të përgatitura më parë. 

3.3.4 Kryen instalimin dhe montimin e elementeve të ndryshëm veshës dhe elementeve jo standarde në 

përputhje me dokumentacionin teknik ose kërkesën. 

3.3.5 Përgatit dhe aplikon bojakun / veshjen dekorative në bazën e përgatitur më parë dhe realizon punimet 

e finiturës (lëmim, lustrim dhe larje). 

3.4 Punimet 

përmbyllëse 

3.4.1. Kryen mbushjen dhe trajtimin e boshllëqeve dhe fugave duke përdorur materialet e duhura. 

3.4.2. Kryen kurimin, larjen dhe pastrimin e sipërfaqeve dhe veshjeve të trajtuara më parë. 

3.4.3. Aplikon veshjet e finiturës në lloje të caktuara të veshjes (gur, veshje mbrojtëse, veshje dekorative, 

etj.). 

3.4.4. Pastron dhe ruan mjetet dhe vendin e punës. 

3.4.5. Sistemon materialet e mbetura dhe i ruan ato. 

3.4.6. Çmonton skelat / platformat e ndërtimit, nëse është e nevojshme. 

3.4.7. Kryen kontrollin e cilësisë së punimeve të realizuara dhe korrigjimin e defekteve, nëse është e 

nevojshme. 

IV DETYRAT 

ADMINISTRATIVE 

4.1 Mbajtja e 

dokumentacionit të 

punës 

4.1.1 Shënon rendin e punës në përputhje me detyrën e punës. 

4.1.2 Mban / ndjek regjistrimin e informacionit në lidhje me blerjet, rezervat dhe konsumin e materialit bazë, 

artikujt e tjerë dhe mjetet e punës në mënyrë manuale dhe/ ose elektronike. 

4.1.3 Mban evidenca në lidhje me (preventivin) sasinë e punëve të kryera në librin e matjeve në mënyrë 

manuale ose elektronike. 

4.1.4 Mban dhe plotëson programin e orëve të punës së punëtorit në përputhje me legjislacionin në mënyrë 

manuale ose elektronike. 



4.1.5 Plotëson regjistrin e ndërtimit dhe ditarin e ndërtimit në mënyrë manuale ose elektronike. 

4.1.6 Përgatit raporte për aktivitetet e realizuara në formën e duhur. 

4.1.7 Ruan dokumentacionin sipas legjislacionit në fuqi në mënyrë manuale ose elektronike. 

4.1.8 Hedh të dhënat në lidhje me faturat e lëshuara për klientët në regjistrat përkatës. 

V DETYRAT TREGTARE 

5.1 Prokurimi i aseteve 

të kërkuara, përgatitja 

e ofertave dhe 

promovimi i 

shërbimeve 

5.1.1 Analizon tregun, disponueshmërinë dhe çmimet e materialeve, mjeteve, pajisjeve dhe aparaturave të 

tjera të punës. 

5.1.2 Bën zgjedhjen, blerjen dhe kontrollin e materialeve, mjeteve, pajisjeve të nevojshme duke respektuar 

parimet e mjedisit të qëndrueshëm. 

5.1.3 Bën matjen paraprake të punimeve (përshkrimi dhe sasitë e punimeve). 

5.1.4 Llogarit çmimin për pozicionet individuale të punës bazuar në analizën e çmimit (kostot e materialeve 

dhe kostoja e kohës për njësi matëse). 

5.1.5 Përgatit / merr pjesë në përgatitjen e ofertës për kryerjen e punimeve që realizohen nga shtruesi i 

pllakave. 

5.1.6 Promovon ofertat dhe shërbimet duke i përshtatur me grupet e ndryshme të synuara (panaire, 

prezantime, marketimi digjital etj.). 

VI KOMUNIKIMI DHE 

BASHKËPUNIMI ME TË 

TJERËT 

6.1 Komunikimi me 

eprorët, 

bashkëpunëtorët, 

klientët dhe 

institucionet 

përkatëse  

6.1.1 Kërkon informacione dhe sqarime të nevojshme për zbatimin e detyrës së punës nga eprori i tij / saj. 

6.1.2 Jep udhëzime për bashkëpunëtorët për zbatimin e një detyre pune duke përdorur terminologji të qartë 

dhe profesionale. 

6.1.3 Vendos marrëdhënie komunikimi cilësore dhe transparente me eprorët, bashkëpunëtorët, klientët dhe 

institucionet përkatëse duke ndjekur rregullat e komunikimit të biznesit dhe parimet e punës në ekip. 

6.1.4 Komunikon me klientët, eprorët dhe institucionet duke përdorur teknologjitë bashkëkohore të 

informacionit dhe komunikimit dhe teknologjitë ndihmëse. 

6.1.5 Përdor terminologjinë e duhur profesionale të përkthyer për klientët në gjuhë të kuptueshme. 

6.1.6 Zgjidh ankesat dhe keqkuptimet me klientët dhe bashkëpunëtorët, duke përdorur teknikat e duhura 

për zgjidhjen e konflikteve. 

6.1.7 Informon eprorin dhe klientët e tij / saj për detyrën e kryer të punës duke përdorur terminologji të 

qartë dhe profesionale. 

6.1.8 Vepron në përputhje me parimet e barazisë për sa i përket gjinisë, racës, kombësisë, kulturës, fesë, etj 

në komunikim dhe në marrëdhëniet me klientët, bashkëpunëtorët e jashtëm dhe persona të tjerë. 

VII SIGURIMI I CILËSISË 
7.1 Sigurimi i cilësisë 

dhe masat korrigjuese 

7.1.1. Zbaton rregulloret teknike dhe standardet e cilësisë dhe procedurat e brendshme gjatë zbatimit të 

detyrave të punës. 

7.1.2. Përdor, ruan dhe mirëmban si duhet mjetet, pajisjet, materialet dhe aparaturat pas përdorimit  në 

përputhje me udhëzimet e prodhuesit dhe standardet ekologjike mbrojtëse 

7.1.3. Punon për zhvillimin profesional dhe monitoron trendet në fushën e zhvillimit të teknologjisë, 

materialeve, mjeteve dhe pajisjeve për punimet e ndërtimit. 

7.1.4. Kryen kontrollin me faza dhe kontrollin përfundimtar të programit të punës dhe cilësisë së zbatimit të 



detyrave të punës në përputhje me kompetencën e tyre. 

7.1.5. Korrigjon mangësitë e mundshme në mënyrë që të sigurojë cilësinë e punimeve të zbatuara. 

7.1.6. Vlerëson punën e vet dhe punën e bashkëpunëtorëve për të përmirësuar cilësinë e punës. 

VIII MBROJTJA NË 

VENDIN E PUNËS DHE 

MBROJTJA E MJEDISIT 

8.1 Zbatimi i 

procedurave dhe 

masave për sigurinë 

dhe shëndetin në punë 

8.1.1. Përdor pajisje mbrojtëse në procesin e punës në përputhje me standardet përkatëse dhe udhëzimet e 

prodhuesit. 

8.1.2. Identifikon dhe informon bashkëpunëtorët për rreziqet e mundshme në mjedisin e punës dhe gjatë 

përdorimit të pajisjeve, mjeteve dhe materialeve. 

8.1.3. Zbaton / inspekton zbatimin e masave higjieno-sanitaro-teknike të sigurisë në punë para, gjatë dhe pas 

punës. 

8.1.4. Zbaton rregulloret ligjore dhe të brendshme për menaxhimin e emergjencave. 

8.1.5. Përdor dhe kontrollon rregullisht pajisjet dhe aparaturat në përputhje me standardet dhe udhëzimet e 

prodhuesve për sigurinë në punë. 

8.1.6. Zbaton masa parandaluese për të ruajtur shëndetin e vet dhe shëndetin e bashkëpunëtorëve. 

8.2 Zbatimi i 

procedurave dhe 

masave për mbrojtjen 

e mjedisit 

8.2.1. Zbaton rregullat e mbrojtjes së mjedisit dhe standardet ekologjike. 

8.2.2. Asgjëson, klasifikon dhe ruan materialet dhe dokumentet në një mënyrë që nuk kërcënon mjedisin. 

8.2.3. Klasifikon dhe asgjëson mbetjet gjatë procesit të punës në përputhje me rregulloret mjedisore. 

8.2.4. Kryen detyra pune duke përdorur energji dhe materiale në përputhje me parimet e zhvillimit të 

qëndrueshëm, ruajtjes së burimeve dhe mbrojtjes së mjedisit. 

 

 


