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Profesioni: Punëtor/e i/e shtrues i dyshemesë 

Përshkrimi i Profesionit: Në punën e tij/ saj të përditshme, shtruesi i dyshemesë planifikon dhe 

organizon aktivitete brenda fushës së tij/saj të punës, shtron lloje të ndryshme dyshemeje 

(dysheme me parket, panele dyshemeje me parket të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme, 

dysheme të laminuara, me material tekstili, linoleum, dysheme me material prej tape, dysheme 

me tapet të gomuar dhe materiale të tjera artificiale), të thjeshta ose zbukuruese. Përveç kësaj, 

shtruesi i dyshemesë prodhon dhe instalon pragje, kryen veshjen e shkallëve, rrashinon dhe 



llakos dyshemetë ekzistuese të drurit dhe kryen riparime nëse nevojitet. Ai/ajo lexon dhe zbaton 

dokumentacionin teknik, kryen matje në vend dhe përgatit bazën e dyshemesë dhe materialin 

ngjitës në varësi të llojit të dyshemesë. Ai/ajo mban dokumentacionin e punës dhe kryen detyra 

tregtare brenda fushës së punës së tij/saj. 

Ai/ajo koordinon ekzekutimin e punëve 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 rregullat e sigurisë teknike, mbrojtjen e shëndetit në punë, mbrojtjen e mjedisit dhe 

përmbush standardet e sigurimit të cilësisë për shërbimet e kryera. 

Mjedisi i Punës dhe Kushtet e Punës: Shtruesi i dyshemesë 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. 

Aktivitetet e shtruesit të dyshemesë kërkojnë punë fizikisht aktive, që kryhet në pozicione të 

ndryshme (ne gjunjë, galiç, ulur). Shtruesit e dyshemesë shpesh janë të ekspozuar ndaj kushteve 

ekstreme të punës (zhurma që pengon komunikimin normal, puna në hapësira të vogla, ndriçimi i 

dobët, pluhuri, ...), si dhe ndaj rreziqeve të tilla si rënia, dëmtimet mekanike, etj. Aktiviteti i tij / 

saj kërkon fantazi dhe kreativitet për kryerjen e punimeve dekorative, si dhe saktësi dhe 

korrektësi. Ai/ajo normalisht punon me orë të zgjatura pune në varësi të mënyrës së organizimit 

të punës, por në përputhje me ligjin në fuqi. 

 

Marrëdhënia me Profesionet e Tjera:  

Profesioni i shtruesit të dyshemesë lidhet ngushtë me profesionet e mëposhtme (ato kanë 

kompetenca të përgjithshme profesionale): shtrues pllakash, punëtor izolimi, marangoz, mobilier, 

teknik ndërtimi i nivelit të mesëm, përgjegjës ndërtimi, shtrues guri, shtrues dyshemeje prej 

druri, suvatues, arkitekt, inxhinier ndërtimi dhe profesione të tjera në fushën e ndërtimit. 

 

Profesioni: Punëtor/e i/e shtruesi i dyshemesë 

Nr. Funksioni Përshkrimi i funksionit 

1 
Analizimi, planifikimi dhe 

organizimi i punës 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme në drejtim të analizimit, planifikimit 

dhe organizimit të aktiviteteve të veta të punës dhe 

njësive të tjera organizative. 

2 Përgatitja e vendit të punës 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme për përgatitjen e aktiviteteve të punës 

në vendin e punës. 



3 Detyrat operacionale 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

për  shtrimin e dyshemeve me material të ndryshme, 

përgatitjen e bazave të dyshemeve, punimin e 

nenstrukturave për dysheme, punimin e shtresave 

finale të dyshemeve, matjet teknike dhe punimin 

final te dyshemeve nga material te ndryshme, 

lustrimin e dyshemeve sipas kërkesave dhe mbushjen 

e boshllëqeve në dysheme. 

4 Detyrat administrative 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme për mbajtjen e dokumentacionit të 

punës në formë elektronike ose me shkrim dhe 

përgatitjen e raporteve dhe pasqyrave statistikore. 

5 Detyrat tregtare 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme për përgatitjen e ofertave dhe 

promovimin e shërbimeve, kryerjen e llogaritjeve 

dhe vendosjen e çmimeve për përgatitjet/ shërbimet, 

prokurimin dhe ruajtjen e duhur të materialet, 

pajisjeve, dhe sendeve të tjera. 

6 

Komunikimi dhe bashkëpunimi 

me të tjerët 

 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme për komunikim me klientët dhe 

bashkëpunëtorët e jashtëm dhe të brendshëm. 

7 Sigurimi i cilësisë 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme për sigurimin e cilësisë, kontrollimin e 

shërbimeve të ofruara dhe masat korrigjuese. 

8 
Mbrojtja në vendin e punës dhe 

mbrojtja e mjedisit 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve 

të nevojshme për zbatimin e procedurave dhe 

masave të sigurisë në punë dhe zbatimin e 

standardeve profesionale dhe mjedisore. 

 

Funksioni 1:  Analizimi, planifikimi dhe organizimi i punës 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme në drejtim të analizimit, 

planifikimit dhe organizimit të aktiviteteve të veta të punës dhe njësive të tjera organizative. 

Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara 

me funksionet 

kyçe 

1.1 

Analizimi, 

Interpreton 

dokumentacionin 

Interpreton 

dokumentacionin 
 Përdor 

dokumentacionit 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 



planifikimi 

dhe 

organizimi i 

aktiviteteve 

të shtruesit 

të 

dyshemesë  

 

teknik të nevojshëm 

për të kryer detyrën e 

punës 

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. 

Planifikon burimet e 

nevojshme / planin 

dinamik (materialet, 

pajisjet dhe burimet 

njerëzore). 

Verifikon 

pajtueshmërinë midis 

dokumentacionit 

teknik dhe kushteve 

të sheshit të ndërtimit 

duke u fokusuar te 

praktikat dhe 

rregulloret mjedisore. 

Organizon grupin e 

punës / 

nënkontraktorëve 

përgjegjës për 

performancën e 

sistemeve të krijuara 

nga punimet e 

shtruesit të 

dyshemesë 

Koordinon aktivitetet 

e veta me aktivitetet 

e bashkëpunëtorëve 

dhe partnerëve të 

biznesit. 

teknik 

Shpjegon 

rëndësinë e punës 

për shtrimin e 

dyshemeve në 

kuadër të sektorit  

të ndërtimtarisë 

Paraqet burimet e 

nevojshme për 

kryerjen e punës . 

Përshkruan  

organizimin e 

proceseve të punës 

 

Tregon procedurat 

për krijimin e një 

mjedisi të sigurt 

pune 

 

Tregon procedurat 

për kontrollimin e 

vendit të punës, 

përpara fillimit të 

proceseve të punës 

 

Përshkruan 

prioritetet e 

procesit të punës 

 

Rendit aktivitetet 

sipas prioritetit të 

punës së shtrimit 

të dyshemeve 

Shpjegon planin 

dinamik të punës 

 

teknik. 

Përgatitja dhe 

paraqitja e 

programit kohor 

të realizimit të 

punimeve. 

Planifikimi  i 

burimeve 

adekuatë të 

nevojshme sipas 

planit dinamik. 

Organizimi dhe 

koordinimi i 

punimeve me 

bashkëpunëtorë 

dhe kontraktorë 

tjerë.  

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 

gjuhës 

adekuate të 

trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: Dokumentacioni teknik, libri i ndërtimit, kompjuteri, 

projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

Kontrollimi i realizimit të funksionit përmes listës së kontrollit.  

  

 

Funksioni 2:  Përgatitja e vendit të punës 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme për përgatitjen e aktiviteteve të 

punës në vendin e punës 

Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përcakton llojin e 

punës përgatitore 

para fillimit të 

trajtimit 

përfundimtar të 

sipërfaqes. 

Vlerëson kushtet e 

punës brenda 

zonës 

(temperatura, 

niveli i lagështisë 

atmosferike, 

prania e ujit, erës, 

higjiena, kushteve 

e sigurisë në 

objekt që mund të 

kenë ndikim në 

sigurinë personale, 

Përshkruan llojet 

e punëve 

përgatitore dhe 

bene vlerësimin e 

kushteve te punës 

Përshkruan  

përdorimin 

dokumentacionit 

teknik 

Dallon simbolet 

dhe shenjat në 

skicat e punës për 

shtrim të pllakave 

Dallon llojet dhe 

karakteristikat e 

materialeve që 

aplikohen për 

shtrimin e 

dyshemesë 

Zbatimi i kodit 

të veshjes dhe 

higjienës në 

vendin e punës. 

Kontrollimi dhe 

përcaktimi i 

funksionalitetit 

të pajisjeve dhe 

mjeteve të 

punës. 

Kontrolli dhe 

identifikimi 

adekuate i 

materialeve të 

nevojshme për 

realizimit e 

punës. 

Interpretimi i 

karakteristikave 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 



 

 

 

2.1 Përgatitja e 

burimeve dhe 

vendit të punës 

për realizimin 

e punës së 

shtruesit të 

dyshemesë 

 

mjedisin dhe 

shëndetin dhe 

sigurinë në punës 

etj.) që ndikojnë 

në realizimin e 

duhur të sistemeve 

të punimeve. 

Zgjedh dhe 

siguron gjendjen 

teknike të mjeteve 

dhe pajisjeve të 

punës sipas 

manualit të 

përdorimit dhe 

rregullave të 

sigurisë teknike. 

 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. 

Shqyrton dhe 

paraqet 

karakteristikat 

specifike të vendit 

të punës, 

dokumentacionin 

teknik, programin 

kohor, masat 

Tregon  

standardet e 

materialeve që 

aplikohen për 

shtrim të 

dyshemesë 

Shpjegon 

përdorimin e  

veglave  dhe 

pajisjeve për 

realizimin e 

punëve  

Tregon rregullat 

për shtrim të 

dyshemesë 

Dallon llojet e 

veglave dhe  

mjeteve që 

përdoren në 

realizimin e 

punëve . 

Tregon rregullat 

dhe procedurat e 

sigurisë 

Shpjegon teknikat 

e mirëmbajtjes së 

veglave të punës 

Dallon rreziqet që 

kanë të bëjnë me 

aktivitetet e 

punës . 

Tregon mënyrat e 

minimizimit të 

rreziqeve në çdo 

kohë 

Identifikon 

shenjat e 

paralajmërimit që 

kanë të bëjnë me 

rrezikun në 

vendin e punës 

dhe punishte 

specifikave të 

vendit të punës 

sipas 

dokumentacionit 

teknik. 

Paraqet 

specifikat e 

vendit te punës. 

Përgatit llojin 

dhe sasinë e 

materialeve në 

përputhje me 

normat për 

konsumimin e 

materialeve në 

punimet e 

ndërtimit sipas 

dokumentacionit 

teknik ose 

kërkesës 

Monton skelet 

per kryerjen e 

punës 

gjuhës adekuate 

të trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



mbrojtëse dhe 

metodën e 

realizimit të 

punimeve efikase 

dhe të 

qëndrueshme  të 

kryera nga shtruesi 

i dyshemesë tek 

operativët përkatës 

të detyrave të 

punës. 

Merr pjesë në 

procesin e 

montimit dhe 

ngritjes së skelave 

të nevojshme për 

trajtimin e murit, 

tavanit dhe 

sipërfaqeve të 

tjera. 

 

Vendosja dhe 

largimi i skelave 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: Pajisjet për realizimin e punëve të ndërtimit të thatë, 

skelet, uniforma, kompjuteri, projektori, tabele e zezë, flipchart, etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

Kontrollimi i realizimit të funksionit përmes listës së kontrollit.  

  

 

Funksioni 3: Detyrat operacionale 

Ky funksion ka të bëjë me shtrimin e dyshemeve me material të ndryshme, përgatitjen e bazave 

të dyshemeve, punimin e nenstrukturave për dysheme, punimin e shtresave finale të dyshemeve, 

matjet teknike dhe punimin final te dyshemeve nga material te ndryshme, lustrimin e dyshemeve 

sipas kërkesave dhe mbushjen e boshllëqeve në dysheme. 



Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

3.1 

Përgatitja e 

sipërfaqeve 

për 

realizimin e 

punimeve 

për shtrimin 

e dyshemesë 

 

Kryen vlerësimin e 

cilësisë së 

sipërfaqeve mbi të 

cilat do të 

realizohen 

punimet. 

 Mbron mobiliet e 

brendshme dhe të 

jashtme, sipërfaqet 

e murit dhe 

elementë të tjerë. 

Heq mbulesat 

ekzistuese të 

dyshemesë dhe 

shtresat e 

mëparshme nga 

sipërfaqet. 

Pastron / zmerilon 

sipërfaqet 

përkatëse (heq 

yndyrën, 

papastërtitë, etj.) 

duke përdorur 

mjetet dhe agjentët 

e duhur kimikë. 

 Kontrollon 

lagështinë e 

shtresës bazë. 

Aplikon bazën e 

duhur  (astarin 

strukturor në 

kontakt me 

betonin, priming, 

astarin e duhur, 

shkrirës, etj). 

Përgatit materialet 

Kupton sistemin e 

punës për shtrim 

të dyshemeve 

Dallon dhe 

identifikon llojet e 

ndryshme të 

materialeve  

Përshkruan dhe 

interpreton në 

listë materialet e 

nevojshme për 

punën aktuale 

Shqyrton 

udhëzuesit e 

përdorimit të 

materialeve  

Vlerëson gjendjen 

e sipërfaqes/bazës 

për shtrim të 

dyshemesë 

Përcakton  

mënyrën e 

eliminimit të 

pengesave në 

sipërfaqe para 

shtrimit të 

pllakave 

Përvetëson 

materialet dhe 

teknikat për  

lyerje bazike 

Konstaton 

ndërthurjet e 

pozicioneve tjera 

me punën e tij për 

shtrim të 

Krahason 

materialet me 

përshkrimin  

Zbaton 

deponimin e 

materialit sipas 

kushteve të 

kërkuara nga 

udhëzuesit 

Përdorë vende të 

sigurta për ruajtje 

të materialit 

Merr materialet 

dhe pajisjet e 

nevojshme për 

pozicionin e 

punës 

Përgatitë 

materialet për 

aplikim 

Përdorë mjete të 

duhura të punës 

Kryen matje te 

sipërfaqeve dhe 

inspekton 

gjendjen së saj 

Mënjanon 

pengesat  dhe 

përgatitë 

sipërfaqen 

Vendosë 

materialin 

rrafshues në 

sipërfaqe 

Rrafshon 

sipërfaqen 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i gjuhës 

adekuate të trupit. 

Bashkëpunimi dhe 

shkathtësi 

ndërpersonale. 



e kërkuara dhe 

kryen rregullimin 

(përforcimin, 

zvogëlimin, 

fashimin) e 

defekteve në 

sipërfaqet e 

dëmtuara të 

dyshemesë në 

përputhje me 

dokumentacionin 

teknik ose 

kërkesën e 

përcaktuar më 

parë. 

dyshemeve 

Kupton mënyra të 

matjes, prerjes 

dhe krahasimit 

për vendosje të 

materialit 

Njeh teknikat e 

punës dhe 

përdorimin e 

veglave te duhura 

për shtrim të 

dyshemeve 

Realizon 

kompozimin e 

materialit dhe 

përvetëson 

teknikën e 

vendosjes së 

materialit 

Realizon matjet 

nga vizatimet në 

materialet për 

përdorim 

Njeh kompozimin 

e materialeve 

Kupton dhe 

realizon punimin 

e nenstrukturave 

per dysheme 

Realizon shtresat 

finale të 

dyshemeve 

 

 

Matë, shënon të 

dhëna në bllok 

shënimesh 

 

Kryen zgjidhje 

praktike të punës 

dhe zgjidh 

formën e 

përshtatshme të 

vendosjeve 

 

Kryen matjet, 

vizatimet dhe 

prerjet në 

material për 

vendosje 

Vendosë 

materialin në 

sipërfaqe, 

përshtatë dhe 

kontrollon 

shtresën për 

shtrim të 

dyshemesë 

Vendos 

përforcuesit e 

parapara me 

vegla të duhura  

Parapërgatitë 

materialin, 

vendosë dhe 

teston 

mbylljet/riparim

et e realizuara 

Shënon masa dhe 

vizaton në 

material apo 

element 

konstruktiv 

Përpunon 

materialin duke  

I përzgjedh 

komponentët për 

3.2 Trajtimi 

i sipërfaqeve 

para 

realizimit të 

punimeve 

për shtrimin 

e dyshemesë 

 

Aplikon shtresën e 

astarit/ primer në 

varësi të llojit të 

sipërfaqes dhe 

qëllimit të synuar 

të hapësirës në 

fjalë. 

Përgatit materialin 

mbushës për 

nivelimin sipas 

dokumentacionit 

teknik ose 

kërkesës. 

Kryen aplikimin e 

niveleve të 

lartësisë dhe 

nivelimin me 

mjetet e duhura në 

përputhje me 

dokumentacionin 

teknik ose 

kërkesën. 

Vendos shtresat e 

izolimit akustik 

dhe termik, si dhe 

shtresat 

hidroizoluese sipas 



dokumentacionit 

teknik ose 

kërkesës. 

Instalon shtresën 

bazë në sipërfaqet 

e përgatitura më 

parë në mënyrë 

manuale ose 

mekanike. 

Instalon trarët dhe 

nënstrukturën për 

dyshemetë e 

ngritura. 

përzierje në 

masën e kërkuar 

Kryen shtrirjen e 

materialit sipas 

shtresave të 

përpara me 

materialin e 

parapërgatitur 

Përgatitë dhe 

vendosë 

nënstrukturën  

 

3.3 Instalimi 

i elementeve 

veshëse të 

finiturës në 

sipërfaqet e 

përgatitura 

më parë 

 

Kryen matjen e 

sipërfaqes me 

instrumentet 

përkatëse sipas 

dokumentacionit 

teknik ose 

kërkesës. 

Kryen shënjimin 

dhe prerjen e 

elementeve të 

mbulesës së 

dyshemesë në 

përputhje me 

masat në vendin ku 

punon dhe 

dokumentacionin 

teknik ose 

kërkesën. 

Përgatit dhe 

aplikon  lidhëset e 

duhura në 

sipërfaqet e 

përgatitura më parë 

dhe elementët për 

mbulimin e  

dyshemesë në 

mënyrë manuale 



ose mekanike në 

përputhje me 

teknologjinë e 

specifikuar nga 

prodhuesi. 

Kryen instalimin 

dhe montimin e 

elementeve të 

ndryshëm dhe 

elementeve jo 

standarde 

(elemente 

dekorative, 

plindues, etj.) në 

përputhje me 

dokumentacionin 

teknik ose 

kërkesën. 

Përgatit dhe derdh 

dysheme epokside. 

Instalon elementet 

e dyshemesë në 

nënstrukturën e 

përgatitur më parë 

për dyshemetë e 

ngritura 

3.4 Punimet 

përmbyllëse 

për shtrimin 

e dyshemesë 

 

Kryen mbushjen 

dhe trajtimin e 

boshllëqeve dhe 

fugave. 

Kryen lëmimin, 

zumparimin, larjen 

dhe pastrimin e 

sipërfaqeve dhe 

mbulesave të 

dyshemesë. 

Instalon mbrojtëset 

për qoshet, 

plinduesit dhe 

elementë të tjerë 

shtesë të mbulesës 



së dyshemesë në 

përputhje me 

dokumentacionin 

teknik ose 

kërkesën. 

Aplikon veshjet e 

finiturës në lloje të 

caktuara të 

mbulesave të 

dyshemesë. 

Pastron dhe ruan 

mjetet dhe vendin 

e punës. 

Sistemon 

materialet e 

mbetura dhe i 

magazinon ato.  

Çmonton skelat / 

platformat e 

ndërtimit, nëse 

është e nevojshme. 

Kryen kontrollin e 

cilësisë së 

punimeve të kryera 

dhe korrigjimin e 

defekteve, nëse 

është e nevojshme 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: mjetet e punës për realizimin e  punimeve për instalimin 

e strukturës (veshjes) dhe tavaneve në nënstrukturën e përgatitur dhe elementeve dekorativ, 

kompjuteri, projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

  

 



Funksioni 4: Detyrat administrative 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme për mbajtjen e dokumentacionit 

të punës në formë elektronike ose me shkrim dhe përgatitjen e raporteve të ndryshme të 

nevojshme për profesionin e punëtorit të ndërtimit të thatë  

Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet 

kyçe 

4.1 Mbajtja e 

dokumentaci

onit të punës 

Shënon rendin e 

punës në 

përputhje me 

detyrën e punës. 

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. 

Mban evidenca në 

lidhje me 

(preventivin) 

sasinë e punëve të 

kryera në librin e 

matjeve në 

mënyrë manuale 

ose elektronike. 

Mban dhe 

plotëson 

programin e orëve 

të punës së 

punëtorit në 

Rendi i punës dhe 

ecuria e përpilimit 

të rendit të punës. 

Llojet e 

informacioneve  

dhe mbajtja e tyre. 

Dokumentet e 

administratës dhe 

regjistrimi i tyre. 

Dokumentacioni i 

resurseve 

njerëzore. 

Regjistri dhe ditari 

i ndërtimit. 

Përgatit raportet 

përkatëse 

 

Përpilimi i 

dokumenteve. 

Mbajtja e 

regjistrimit të 

informacionit në 

lidhje me blerjet 

dhe shitjet e 

shërbimeve. 

Administrimi i 

informacioneve 

për resurset 

njerëzore. 

Administrimi i 

regjistrit dhe ditarit 

të ndërtimit. 

Përgatit dhe 

prezanton raportet  

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 

gjuhës adekuate 

të trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



përputhje me 

legjislacionin në 

mënyrë manuale 

ose elektronike. 

Plotëson regjistrin 

e ndërtimit dhe 

ditarin e ndërtimit 

në mënyrë 

manuale ose 

elektronike. 

Përgatit raporte 

për aktivitetet e 

realizuara në 

formën e duhur. 

Ruan 

dokumentacionin 

sipas legjislacionit 

në fuqi në mënyrë 

manuale ose 

elektronike. 

Hedh të dhënat në 

lidhje me faturat e 

lëshuara për 

klientët në 

regjistrat përkatës. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: kompjuteri, projektori, shembull i dokumenteve të 

administratës, ditari i ndërtimit, tabele e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit: 

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

  

 

 

 



 

Funksioni 5: Detyrat tregtare 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme për përgatitjen e ofertave dhe 

promovimin e shërbimeve, kryerjen e llogaritjeve dhe vendosjen e çmimeve për përgatitjet/ 

shërbimet, prokurimin dhe ruajtjen e duhur të materialet, pajisjeve, dhe sendeve të tjera. 

Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

5.1 Prokurimi 

i aseteve të 

kërkuara, 

përgatitja e 

ofertave dhe 

promovimi i 

shërbimeve 

Analizon tregun, 

disponueshmërinë 

dhe çmimet e 

materialeve, mjeteve, 

pajisjeve dhe 

aparaturave të tjera të 

punës. 

Bën zgjedhjen, 

blerjen dhe kontrollin 

e materialeve, 

mjeteve, pajisjeve të 

nevojshme duke 

respektuar parimet e 

mjedisit të 

qëndrueshëm. 

Bën matjen 

paraprake të 

punimeve 

(përshkrimi dhe 

sasitë e punimeve). 

Llogarit çmimin për 

pozicionet 

individuale të punës 

bazuar në analizën e 

çmimit (kostot e 

materialeve dhe 

kostoja e kohës për 

njësi matëse). 

Oferta dhe 

kërkesa në 

sektorin e 

shtruesit te 

dyshemesë 

Konkurrenca në 

lëmin e shtruesit 

te dyshemesë. 

Mjetet, pajisjet, 

materialet dhe 

procedurat e 

blerjeve dhe 

prokurimit të 

tyre. 

Ecuria e matjeve 

paraprake të 

punimeve. 

Çmimi për njësi 

dhe ecuria e 

llogaritjes së 

tyre. 

Oferta për 

kryerje të 

punimeve dhe 

ecuria e 

përgatitjes së 

saj. 

Prokurimi. 

Legjislacioni 

kombëtar për 

prokurim. 

Pjesëmarrja në 

hartimin e 

ofertave 

standarde dhe 

inovative të 

shërbimeve . 

Vlerësimi i 

nevojës për 

blerje të 

mjeteve, 

pajisjeve të 

nevojshme, dhe 

realizimi i 

blerjeve të tyre. 

Realizimi i 

saktë  i matjeve 

paraprake të 

punimeve. 

Llogaritja e 

çmimit për 

njësi. 

Llogaritja e 

kostos së 

materialeve dhe 

kohës së 

nevojshme për 

realizim të 

punimeve. 

Marrja pjesë 

apo përgatitja e 

një oferte për 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 

gjuhës adekuate 

të trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



Përgatit / merr pjesë 

në përgatitjen e 

ofertës për kryerjen e 

punimeve që 

realizohen nga 

shtruesi i dyshemesë. 

Promovon ofertat dhe 

shërbimet duke i 

përshtatur me grupet 

e ndryshme të 

synuara (panaire, 

prezantime, 

marketimi digjital 

etj.).. 

Metodat e 

realizimit të 

promovimit të 

ofertave të 

shërbimeve  

kryerjen e 

punimeve . 

Përdorimi i 

kanaleve të 

shpërndarjes së 

shërbimeve. 

Pjesëmarrja në 

përgatitjen e 

materialit 

promovues. 

Promovimi i 

ofertave dhe 

shërbimeve më 

mënyra dhe 

evente të 

ndryshme. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: kompjuteri, projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  

  

 

Funksioni 6: Komunikimi dhe bashkëpunimi me të tjerët 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme për komunikim me klientët dhe 

bashkëpunëtorët e jashtëm dhe të brendshëm dhe zgjidhjen e ankesave të ndryshme. 

Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

6.1 

Komunikimi 

me eprorët, 

bashkëpunëto

rët, klientët 

dhe 

Kërkon 

informacione dhe 

sqarime të 

nevojshme për 

zbatimin e detyrës 

Komunikimi dhe 

llojet e saj; 

Komunikimi 

verbal dhe jo 

verbal; 

Sigurimi i 

mënyrës më të 

përshtatshme dhe 

cilësorë të 

komunikimit me 

klientët dhe 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 



institucionet 

përkatëse 

së punës nga 

eprori i tij / saj. 

Jep udhëzime për 

bashkëpunëtorët 

për zbatimin e një 

detyre pune duke 

përdorur 

terminologji të 

qartë dhe 

profesionale. 

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. 

Komunikon me 

klientët, eprorët 

dhe institucionet 

duke përdorur 

teknologjitë 

bashkëkohore të 

informacionit dhe 

komunikimit  dhe 

teknologjitë 

ndihmëse. 

Përdor 

terminologjinë e 

duhur profesionale 

të përkthyer për 

klientët në gjuhë të 

Komunikimi 

sipas diversitetit 

të klientëve; 

Teknologjitë 

bashkëkohore dhe 

përdorimi i tyre 

në komunikim me 

klientë; 

Komentet dhe 

sugjerimet e 

klientëve; 

Zgjidhja e 

konflikteve; 

Parimet e barazisë 

gjinore, racore, 

kombëtare, 

kulturore, fetare 

dhe të tjera në 

komunikim dhe 

në marrëdhëniet 

me klientët, 

bashkëpunëtorët e 

jashtëm dhe 

persona të tjerë. 

Komunikimi i 

brendshëm; 

Komunikimi 

sipas hierarkisë; 

Standardet e 

komunikimit; 

Terminologjia 

profesionale në 

ndërtimtari; 

Motivimi dhe 

teknikat e saj për 

përmirësim të 

komunikimit; 

Ankesat dhe 

zgjidhja e tyre. 

bashkëpunëtorët. 

Respektimi i 

kulturave dhe 

kodeve tjera etike 

gjatë 

komunikimit me 

klientë dhe 

bashkëpunëtorë. 

Përdorimi në 

mënyrë 

profesionale i 

TIK  përgjatë 

komunikimit me 

klientët dhe 

bashkëpunëtorët. 

Krijimi i kanaleve 

të ndryshme të 

komunikimit me 

klientët, 

bashkëpunëtorët e 

jashtëm dhe 

institucione tjera. 

Angazhimi në 

zgjidhjen e 

mosmarrëveshjev

e në mënyrë të 

paanshme; 

Respektimi i 

parimeve gjinore, 

racore, 

kombëtare, 

kulturore etj gjatë 

punës së 

përditshme. 

 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 

gjuhës adekuate 

të trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



kuptueshme. 

Zgjidh ankesat dhe 

keqkuptimet me 

klientët dhe 

bashkëpunëtorët, 

duke përdorur 

teknikat e duhura 

për zgjidhjen e 

konflikteve. 

Informon eprorin 

dhe klientët e tij / 

saj për detyrën e 

kryer të punës 

duke përdorur 

terminologji të 

qartë dhe 

profesionale. 

Vepron në 

përputhje me 

parimet e barazisë 

për sa i përket 

gjinisë, racës, 

kombësisë, 

kulturës, fesë, etj 

në komunikim dhe 

në e jashtëm dhe 

persona të tjerë 

marrëdhëniet me 

klientët, 

bashkëpunëtorët. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: Veglat dhe pajisjet për komunikim, kompjuteri, 

projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional.  



Funksioni 7: Sigurimi i cilësisë 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme për sigurimin e cilësisë, 

kontrollimin e shërbimeve të ofruara dhe masat korrigjuese. 

Aktivitetet 

kyçe 

Kriteret e 

performancës 

Njohuritë e 

kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

7.1 Sigurimi i 

cilësisë dhe 

masat 

korrigjuese 

Zbaton rregulloret 

teknike dhe 

standardet e cilësisë 

dhe procedurat e 

brendshme gjatë 

zbatimit të detyrave 

të punës. 

Përdor, ruan dhe 

mirëmban si duhet 

mjetet, pajisjet, 

materialet dhe 

aparaturat pas 

përdorimit  në 

përputhje me 

udhëzimet e 

prodhuesit dhe 

standardet 

ekologjike 

mbrojtëse 

Punon për 

zhvillimin 

profesional dhe 

monitoron trendët 

në fushën e 

zhvillimit të 

teknologjisë, 

materialeve, mjeteve 

dhe pajisjeve për 

punimet e ndërtimit. 

Kryen kontrollin me 

faza dhe kontrollin 

Rregulloret 

teknike dhe 

standardet e 

cilësisë dhe 

procedurat e 

brendshme në 

zbatimin e 

detyrave të 

punës. 

Protokolli i 

përdorimit, 

ruajtjes dhe 

mirëmbajtjes së 

materialeve dhe 

aparaturave. 

Raporti çmim – 

cilësi. 

Kontrollimi i 

cilësisë. 

Përmirësimi i 

cilësisë; 

Vlerësimi i 

stafit dhe 

zhvillimi 

profesional i 

tyre. 

Monitorimi i 

kalendarit 

kohor dhe të 

cilësisë. 

Mbetjet e 

mundshme dhe 

heqja e tyre. 

Zbatimi i 

rregulloreve 

teknike dhe 

standardeve të 

cilësisë në 

zbatimin e punës. 

Kontrollimi i 

përdorimit të 

duhur të inventarit 

dhe pajisjeve. 

Kontrollimi i 

cilësisë së 

shërbimeve të 

ofruara (raporti 

çmim / cilësi; 

Vlerësimi i punën 

së vet dhe punën e 

bashkëpunëtorëve 

për të rritur 

cilësinë e punës. 

Organizimi i 

trajnimeve të 

brendshme dhe 

informimi i 

punonjësve në 

vazhdimësi. 

Heqja e mbetjeve 

në fund të 

punimeve. 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 

gjuhës adekuate 

të trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



përfundimtar të 

programit të punës 

dhe cilësisë së 

zbatimit të detyrave 

të punës në 

përputhje me 

kompetencën e tyre. 

Korrigjon mangësitë 

e mundshme në 

mënyrë që të 

sigurojë cilësinë e 

punimeve të 

zbatuara. 

Vlerëson punën e 

vet dhe punën e 

bashkëpunëtorëve 

për të përmirësuar 

cilësinë e punës. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: Normat dhe standardet e përcaktuara për përdorim, 

mirëmbajtje të materialeve dhe pajisjeve të punës, projektori, tabele e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional. 

  

 

 

 

Funksioni 8: Mbrojtja në vendin e punës dhe mbrojtja e mjedisit 

Ky funksion ka të bëjë me realizimin e aktiviteteve të nevojshme për zbatimin e procedurave dhe 

masave të sigurisë në punë dhe zbatimin e standardeve profesionale dhe mjedisore.  

Aktivitetet Kriteret e Njohuritë e Shkathtësitë Shkathtësitë 



kyçe performancës kërkuara për 

kryerjen e 

funksionit 

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

8.1 Zbatimi i 

procedurave 

dhe masave 

për sigurinë 

dhe shëndetin 

në punë 

Përdor pajisje 

mbrojtëse në 

procesin e punës në 

përputhje me 

standardet përkatëse 

dhe udhëzimet e 

prodhuesit. 

Identifikon dhe 

informon 

bashkëpunëtorët për 

rreziqet e mundshme 

në mjedisin e punës 

dhe gjatë përdorimit 

të pajisjeve, mjeteve 

dhe materialeve. 

Zbaton / inspekton 

zbatimin e masave 

higjieno-sanitaro-

teknike të sigurisë në 

punë para, gjatë dhe 

pas punës. 

Zbaton rregulloret 

ligjore dhe të 

brendshme për 

menaxhimin e 

emergjencave. 

Përdor dhe 

kontrollon rregullisht 

pajisjet dhe 

aparaturat në 

përputhje me 

standardet dhe 

udhëzimet e 

prodhuesve për 

sigurinë në punë. 

Zbaton masa 

parandaluese për të 

Masat higjieno-

sanitaro-teknike 

të sigurisë në 

punë dhe 

mbrojtjes 

sanitare. 

Ecuria e 

identifikimi dhe 

raportimi për 

mos 

funksionimin e 

pajisjeve. 

Rregullat 

themelore për 

ndihmën e 

shpejtë dhe 

menaxhimin e 

emergjencave. 

Standardet dhe 

rregulloreve 

sanitare. 

Udhëzimet e 

prodhuesve të 

pajisjeve për 

sigurinë në punë. 

Mënyrat e 

mbajtjes së 

hapësirës së 

punës. 

Mënyrat e 

mbajtjes së 

mjedisit të pastër 

dhe të sigurtë. 

Monitorimi dhe 

zbatimi i 

masave 

higjieno-

sanitaro-

teknike të 

sigurisë në 

punë dhe 

mbrojtjes 

sanitare. 

Identifikimi 

dhe raportimi 

për mos 

funksionimin e 

pajisjeve. 

Zbatimi i 

rregullave 

themelore për 

ndihmën e 

shpejtë dhe 

mbrojtjen nga 

zjarri. 

Zbatimi i 

standardeve 

dhe 

rregulloreve 

sanitare. 

Mbajtja e 

hapësirës së 

punës. 

Mbajtja e 

mjedisit të 

pastër dhe të 

sigurt. 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e 

problemit. 

Menaxhimi i 

kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 

Përdorimi i 

gjuhës adekuate 

të trupit. 

Bashkëpunimi 

dhe shkathtësi 

ndërpersonale. 



ruajtur shëndetin e 

vet dhe shëndetin e 

bashkëpunëtorëve. 

8.2 Zbatimi i 

procedurave 

dhe masave 

për mbrojtjen 

e mjedisit 

Zbaton rregullat e 

mbrojtjes së mjedisit 

dhe standardet 

ekologjike. 

Asgjëson, klasifikon 

dhe ruan materialet 

dhe dokumentet në 

një mënyrë që nuk 

kërcënon mjedisin. 

Klasifikon dhe 

asgjëson mbetjet 

gjatë procesit të 

punës në përputhje 

me rregulloret 

mjedisore. 

Kryen detyra pune 

duke përdorur 

energji dhe materiale 

në përputhje me 

parimet e zhvillimit 

të qëndrueshëm, 

ruajtjes së burimeve 

dhe mbrojtjes së 

mjedisit. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të realizuar këtë funksion nevojitet: Veglat dhe pajisjet, procedurat dhe masat e sigurisë në 

punë, standardet profesionale dhe mjedisore, kompjuteri, projektori, tabelë e zezë, flipchart etj. 

Kërkesat e vlerësimit:   

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që kandidati i ka kuptuar 

kërkesat e punës. 

Vlerësim i kandidatit nëpërmjet diskutimit profesional. 


