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Profesioni: Punëtor/e i/e Shtrues i Pllakave 

 

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) nyejt e pllakave me përzierje ngjitëse për nyejt. 

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. 



 

 

Profesioni: Punëtor/e i/e shtrues i pllakave 

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 shtrimit të 

pllakave në: mure, dysheme, shkallë, ambiente të 

jashtme dhe të brendshme, punimin e mozaikut me 

pllaka, mbushjen e fugave dhe boshllëqeve te 

mbetura nga shtrimi I pllakave, si dhe me pastrimin 

dhe mirëmbajtjen e punëve te kryera. 

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 

Analizimi, 

planifikimi dhe 

organizimi i 

aktiviteteve të 

shtruesit të pllakave 

Interpreton 

dokumentacionin 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). 

Interpreton 

dokumentacionin teknik 

Shpjegon rëndësinë e 

punës për shtrimin e 

pllakave në kuadër të 

sektorit  të ndërtimtarisë 

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 

 

Procedon praktikat 

dhe kërkesat në bazë 

të rregulloreve  për 

përgatitjen e 

pozicioneve të punës 

 

Planifikon, zbaton 

dhe kontrollon në 

mënyrë te pavarur 

proceset punuese 

sipas prioritetit 

 

Dallon simbolet dhe 

shenjat në skema me 

saktësi. 

 

Realizon dinamikën 

kohore të punës. 

 

 

Bën zgjidhjen e 

problemeve në situata 

të ndryshme  

Komunikon me të 

tjerët në mënyrë 

profesionale  

Tolerant 

I vetëdijshëm për 

punën që kryen dhe 

ambientin punues 

Punë ekipore 

Komunikativ 

 

 

 

 

 



 

 

Verifikon pajtueshmërinë 

midis dokumentacionit 

teknik dhe kushteve të 

vendit  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 

pllakave. 

Koordinon aktivitetet e veta 

me aktivitetet e 

bashkëpunëtorëve dhe 

partnerëve të biznesit 

Përshkruan prioritetet e 

procesit të punës 

 

Rendit aktivitetet sipas 

prioritetit të punës së 

shtrimit të pllakave 

Shpjegon planin dinamik 

të punës 

 

  

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 

 Përgatitja e 

burimeve dhe 

vendit të punës për 

realizimin e punës 

së shtruesit të 

pllakave 

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, kushtet e 

sigurisë në objekt që mund 

të kenë ndikim në sigurinë 

personale, mjedisin dhe 

shëndetin dhe sigurinë në 

punës etj.) që ndikojnë në 

realizimin e duhur të 

sistemeve të punimeve. 

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 pllakave 

Tregon  standardet e 

materialeve që aplikohen 

për shtrim të pllakave 

Shpjegon përdorimin e  

veglave  dhe pajisjeve 

për realizimin e punëve 

të shtrimit të pllakave 

Tregon rregullat për 

shtrim të pllakave 

Përpilon skica sipas 

kërkesave të projektit 

të punëve për shtrim 

të pllakave 

Përcakton materialin 

e nevojshëm për punë 

Kontrollon cilësinë, 

sasinë e materialit për 

shtrim të pllakave 

Përdor në mënyrë të 

drejtë veglat e punës 

Zbaton rregullat e 

mirëmbajtjes të 

veglave dhe mjeteve 

të punës në mënyrë të 

saktë 

Punë ekipore 

Komunikativ 

Aftësi personale 

Njohja e gjuhëve të 

huaja  

Komunikon me të 

tjerët në mënyrë 

profesionale  

Tolerant 

I vetëdijshëm për 

punën që kryen 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 shpenzimin e 

materialeve në punimet e 

ndërtimit sipas 

dokumentacionit teknik ose 

kërkesës dhe standardeve 

dhe politikave të 

qëndrueshme të punës. 

Dallon llojet e veglave 

dhe  mjeteve që 

përdoren në realizimin e 

punëve të shtrimit të 

pllakave 

Tregon rregullat dhe 

procedurat e sigurisë 

Shpjegon teknikat e 

mirëmbajtjes së veglave 

të punës 

Dallon rreziqet që kanë 

të bëjnë me aktivitetet e 

punës së shtrimit të 

pllakave 

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 

Realizon kriteret e 

funksionalitetit të 

veglave dhe mjeteve 

të punës 

Vendos mjetet 

rrethuese në vendet e 

rrezikshme sipas 

rregullores në mënyrë 

të saktë 

 

 



 

 

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. 

Merr pjesë në procesin e 

montimit dhe ngritjes së 

skelave të nevojshme për 

trajtimin e murit, tavanit dhe 

sipërfaqeve të tjera. 

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 realizimin e shtrimit të pllakave në: mure, dysheme, shkallë, ambiente të jashtme dhe të brendshme, punimin 

e mozaikut me pllaka, mbushjen e fugave dhe boshllëqeve te mbetura nga shtrimi I pllakave, si dhe me pastrimin dhe mirëmbajtjen e 

punëve te kryera. 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 

Njohuritë e kërkuara 

për kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 



 

 

Përgatitja e 

sipërfaqeve për 

realizimin e 

punimeve për 

shtrimin e pllakave 

 

Kryen vlerësimin e gjendjes 

dhe cilësisë së sipërfaqeve 

mbi të cilat do të realizohen 

punimet e dakorduara. 

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. 

Kryen riparimin e defekteve 

në mur, dysheme dhe në 

sipërfaqe të tjera të dëmtuara 

kur është e nevojshme. 

Heq shtresat ekzistuese nga 

sipërfaqet përkatëse. 

Aplikon bazën e duhur në 

sipërfaqet ku realizohen 

punimet për shtrimin e 

pllakave. 

Kupton sistemin e 

shtrimit të pllakave 

Dallon llojet e ndryshme 

të materialeve  

Interpreton/lexon në listë 

materialet e nevojshme 

për punën aktuale 

Shqyrton udhëzuesit e 

përdorimit të 

materialeve  

Përshkruan elementet 

themelore të fizikës së  

ndërtimit  

Vlerëson gjendjen e 

sipërfaqes për izolim  

Përcakton  mënyrën e 

eliminimit të pengesave 

në sipërfaqe para 

shtrimit të pllakave 

Përvetëson materialet 

dhe teknikat për  lyerje 

bazike 

 Krahason materialet 

me përshkrimin  

Zbaton deponimin 

sipas kushteve të 

kërkuara nga 

udhëzuesit 

Përdorë vende të 

sigurta për ruajtje të 

materialit 

Merr materialet dhe 

pajisjet e nevojshme 

për pozicionin për 

shtrim të pllakave 

Përgatitë materialet 

për aplikim 

Përdorë mjete të 

duhura të punës 

Kryen matje te 

sipërfaqeve dhe 

inspekton gjendjen së 

saj 

Mënjanon pengesat  

dhe përgatitë 

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 ndër 

personale. 



 

 

Përgatit dhe instalon 

materiale izoluese (hidrike, 

termike dhe akustike) në 

përputhje me 

dokumentacionin teknik ose 

kërkesën. 

Krahason dokumentacionin 

e projektit me situatën në 

vend. 

Verifikon pajtueshmërinë e 

punimeve të kryera më parë 

(cilësia e materialeve, 

qëndrueshmëria dhe aftësia 

mbajtëse). 

Mat dhe përcakton 

pozicionet për montimin e 

nën strukturës sipas 

dokumentacionit teknik. 

Përcakton aftësinë mbajtëse 

të nen strukturës dhe shënon 

elementet që do të 

zëvendësohen. 

Përvetëson kompozimin 

e materialit dhe teknikën 

e rrafshimit / suvatimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vërteton masat në 

element konstruktiv 

sipas vizatimeve për 

realizim  

Kompozon materialin 

rrafshues 

Vendosë materialin 

rrafshues në sipërfaqe 

Rrafshon sipërfaqen 

Përdorë materialin 

dhe kryen lyerjen 

bazike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trajtimi i sipërfaqeve 

të përgatitura më 

parë para realizimit 

të punimeve për 

shtrimin e pllakave 

Kryen aplikimin e niveleve 

të lartësisë dhe nivelimin me 

mjetet e duhura në përputhje 

me dokumentacionin teknik 

ose kërkesën. 

 Aplikon shtresën e astarit/ 

primer (impregnim, 

nënveshje, priming, etj.) mbi 

sipërfaqe në varësi të llojit të 

sipërfaqes. 

Përgatit përzierjet e duhura 

(ngjitës, llaç çimentoje, mallë, 

etj.) për sipërfaqet në mënyrë 

manuale dhe/ ose mekanike 

sipas dokumentacionit 

teknik ose kërkesës.  

Aplikon përzierjen e 

nivelimit (baza) në mur, 

dysheme dhe sipërfaqe të 

tjera, në mënyrë manuale 

dhe/ose mekanike, sipas 

dokumentacionit teknik ose 

kërkesës. 

 

Konstaton ndërthurjet e 

pozicioneve tjera me 

punën e tij për shtrim të 

pllakave 

Përvetëson mënyra të 

matjes, prerjes dhe 

krahasimit për vendosje 

të materialit 

Njeh llojet, 

karakteristikat e 

materialit dhe teknikat e 

punës dhe përdorimin e 

veglave te duhura për  

vendosjen e pllakave 

 Njeh kompozimin e 

materialit dhe 

përvetëson teknikën e 

vendosjes së materialit 

 

 

 

 

 

Matë, shënon të 

dhëna në bllok 

shënimesh, vizatime 

dhe në element 

konstruktiv 

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 

izoluese konform 

vizatimeve 

Vendos përforcuesit e 

parapara me vegla të 

duhura  



 

 

3 Instalimi i 

elementeve të 

finiturës mbi 

sipërfaqet e 

përgatitura më parë 

Kryen matjen e sipërfaqes 

sipas dokumentacionit 

teknik ose kërkesës. 

Kryen matjen, formësimin, 

përpunimin dhe prerjen e 

elementeve veshëse (pllaka, 

gurë etj.), sipas masave të 

specifikuara dhe projektit 

përkatës. 

Përgatit dhe aplikon mjetet 

lidhëse për mbushjen e 

sipërfaqeve dhe pllakave të 

përgatitura më parë. 

Kryen instalimin dhe 

montimin e elementeve të 

ndryshëm veshës dhe 

elementeve jo standarde në 

përputhje me 

dokumentacionin teknik ose 

kërkesën. 

Përgatit dhe aplikon bojakun 

/ veshjen dekorative në 

bazën e përgatitur më parë 

dhe realizon punimet e 

Interpreton masat nga 

vizatimet në materialet 

për përdorim 

 

Njeh kompozimin e 

materialeve 

 

 

 

 

 

 

 

Interpreton masat nga 

vizatimet në materialet 

për përdorim 

Merrë materialin, 

kompozon, vendosë 

dhe rrafshon 

sipërfaqen 

Parapërgatitë 

materialin, vendosë 

dhe teston 

mbylljet/riparimet e 

realizuara 

Shënon masa dhe 

vizaton në material 

apo element 

konstruktiv 

Përpunon materialin 

duke  I përzgjedh 

komponentët për 

përzierje në masën e 

kërkuar 

Kryen shtrirjen e 

materialit sipas 

shtresave të 

perparame materialin 

e parapërgatitur 



 

 

finiturës (lëmim, lustrim dhe 

larje). 
Përvetëson materialin 

dhe përcakton teknikën e 

vendosjes duke përdorë 

teknikat dhe veglat e 

duhura 

Njeh kompozimin e 

materialeve 

Realizon shtresat finale 

të mbushjes se fugave 

Realizon mbrojtjen e 

shtresës finale 

 

Përgatitë dhe vendosë 

nënstrukturën e 

shtresës mbrojtëse 

Përdorë  material 

mbrojtëse në apo afër 

shtresës për mbrojtje 

përgjatë procesit të 

tharjes / shtangimit, 

mbrojtje nga ndikimet 

mekanike apo të 

mjedisit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punimet 

përmbyllëse 

Kryen mbushjen dhe 

trajtimin e boshllëqeve dhe 

fugave duke përdorur 

materialet e duhura. 

Kryen kurimin, larjen dhe 

pastrimin e sipërfaqeve dhe 

veshjeve të trajtuara më parë. 

Aplikon veshjet e finiturës 

në lloje të caktuara të veshjes 

(gur, veshje mbrojtëse, veshje 

dekorative, etj.). 

Pastron dhe ruan mjetet dhe 

vendin e punës. 

Sistemon materialet e 

mbetura dhe i ruan ato. 

Çmonton skelat / platformat 

e ndërtimit, nëse është e 

nevojshme. 

Kryen kontrollin e cilësisë së 

punimeve të realizuara 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 shtruesit të pllakave  

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 

Njohuritë e kërkuara 

për kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë  kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

Mbajtja e 

dokumentacionit 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. 

Aftësi për të komunikuar 

në mënyrë profesionale 

me të gjithë akterët, 

vartësit dhe 

mbikëqyrësit/investitorët 

me qëllim të 

implementimit të 

aktivitetit të punës. 

 I vëmendshëm për 

kërkesat specifike të 

aktivitetit të punës.  

Organizator i mirë i 

fuqisë punëtore dhe 

ndërtimit të ekipit të 

punës. 

 

Rendi i punës dhe ecuria 

e përpilimit të rendit të 

punës. 

Përkushtimi në punë  

Aftësi për të 

planifikuar në 

mënyrë të pavarur.  

 

Përpilon  dokumente  

te nevojshme. 

Administron 

regjistrin e 

aktiviteteve  ne lidhje 

me blerjen dhe shitjen 

. 

Administron  

aktivitetet për 

resurset njerëzore. 

Administron  

regjistritat dhe ditarët 

të ndërtimit. 

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. 



 

 

Mban dhe plotëson 

programin e orëve të punës 

së punëtorit në 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 

Llojet e informacioneve  

dhe mbajtja e tyre. 

Dokumentet e 

administratës dhe 

regjistrimi i tyre. 

Dokumentacioni i 

resurseve njerëzore. 

Regjistri dhe ditari i 

ndërtimit. 

 

Bashkëpunimi dhe 

shkathtësi 

ndërpersonale. 

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 punë 

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 

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). 

Analizon Ofertat dhe 

kërkesat në sektorin e 

ndërtimtarisë. 

Përcjell Konkurrencën në 

lëmine e shtruesit te 

pllakave 

Njeh mjetet, pajisjet, 

materialet dhe 

procedurat e blerjeve 

dhe prokurimit të tyre. 

Tregon Ecurinë e 

matjeve paraprake të 

punimeve. 

Njeh Çmimin për njësi 

dhe ecuria e llogaritjes së 

tyre. 

Pjesëmarrja në 

hartimin/përpilimin 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. 

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. 



 

 

Llogarit çmimin për 

pozicionet individuale të 

punës bazuar në analizën e 

çmimit (kostot e materialeve 

dhe kostoja e kohës për njësi 

matëse). 

Përgatit / merr pjesë në 

përgatitjen e ofertës për 

kryerjen e punimeve që 

realizohen nga shtruesi i 

pllakave. 

Promovon ofertat dhe 

shërbimet duke i përshtatur 

me grupet e ndryshme të 

synuara (panaire, 

prezantime, marketimi 

digjital etj.).. 

Përpilon dhe prezanton 

Oferta për kryerje të 

punimeve dhe ecuria e 

përgatitjes së saj. 

Prokurimi. 

Legjislacioni kombëtar 

për prokurim. 

Metodat e realizimit të 

promovimit të ofertave 

të shërbimeve . 

Llogaritja e kostos së 

materialeve dhe 

kohës së nevojshme 

për realizim të 

punimeve. 

Pjesëmarrja në 

përgatitjen e 

materialit promovues. 

Promovimi i ofertave 

dhe shërbimeve në 

mënyra dhe evente të 

ndryshme. 

Bashkëpunimi dhe 

shkathtësi 

ndërpersonale. 

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 

 Komunikimi me 

eprorët, 

bashkëpunëtorët, 

klientët dhe 

institucionet 

përkatëse 

Kërkon informacione dhe 

sqarime të nevojshme për 

zbatimin e detyrës 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. 

Sigurimi i mënyrës më të 

përshtatshme dhe 

cilësorë të komunikimit 

me klientët dhe 

bashkëpunëtorët. 

Komunikimi dhe llojet e 

saj; 

Komunikimi verbal dhe 

jo verbal; 

Komunikimi sipas 

diversitetit të klientëve; 

 Përdor Teknologjitë 

bashkëkohore  në 

komunikim me klientë; 

 Përpilon komentet dhe 

sugjerimet e klientëve; 

Merr pjese ne zgjidhjen e 

konflikteve; 

Komunikon përmes 

llojeve te ndryshme te 

komunikimit.  

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. 

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. 



 

 

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 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. 

Njeh 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; 

Njeh Standardet e 

komunikimit; 

Njeh terminologjinë 

profesionale në 

ndërtimtari; 

Motivimi dhe teknikat e 

saj për përmirësim të 

komunikimit; 

Ankesat dhe zgjidhja e 

tyre. 

Krijimi i kanaleve të 

ndryshme të 

komunikimit me 

klientët, 

bashkëpunëtorët e 

jashtëm dhe 

institucione tjera. 

Angazhimi në 

zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve në 

mënyrë të paanshme; 

Respektimi i 

parimeve gjinore, 

racore, kombëtare, 

kulturore etj gjatë 

punës së përditshme. 

 

Bashkëpunimi dhe 

shkathtësi 

ndërpersonale. 



 

 

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. 

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 

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 

trendet në fushën e 

zhvillimit të teknologjisë, 

materialeve, mjeteve dhe 

Interpreton 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. 

Përpilon raporti çmim – 

cilësi. 

Kontrollimi i cilësisë. 

Përmirësimi i cilësisë; 

Vlerësimi i stafit dhe 

zhvillimi profesional i 

tyre. 

Monitorimi i kalendarit 

kohor dhe të cilësisë. 

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. 

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. 



 

 

pajisjeve për punimet e 

ndërtimit. 

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. 

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 

Mbetjet e mundshme 

dhe heqja e tyre. 
Organizimi i 

trajnimeve të 

brendshme dhe 

informimi i 

punonjësve në 

vazhdimësi. 

Heqja e mbetjeve në 

fund të punimeve. 

Bashkëpunimi dhe 

shkathtësi 

ndërpersonale. 

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  

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

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 

Njohuritë e kërkuara 

për kryerjen e 

funksionit 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

 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. 

Tregon rreziqet 

potenciale të shoqëruara 

me vargun e aktiviteteve 

punuese, dhe mjetet për 

ti zvogëluar rreziqet. 

Tregon treguesit e 

rreziqeve. 

Përshkruan të drejtat , 

detyrat dhe përgjegjësit 

për  të siguruar  

shëndetin dhe sigurinë. 

Tregon se 

paralajmërimet, 

alarmimet verbale dhe 

vizuele janë të kërkuara 

Identifikon  rreziqet 

potenciale me saktësi 

Përdor  pajisje  , vegla 

dhe materiale ne 

mënyrë te sigurt 

Ofron ndihmën e pare 

në rast të lëndimeve 

Menaxhon  situata te 

renda nga rreziqet 

Trajton  mbeturinat 

në mënyrë te sigurte 

sipas karakteristikave 

të saj 

 

Komunikimi.  

(Lexim/shkrim/ 

dëgjim). 

Punë ekipore. 

Planifikimi. 

Organizimi. 

Evidentimi. 

Negocimi. 

Analizimi. 

Zgjidhje e problemit. 

Menaxhimi i kohës.  

Analitike. 

Oratorike. 

Prezantimi. 



 

 

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 ruajtur shëndetin e vet 

dhe shëndetin e 

bashkëpunëtorëve 

Përshkruan masat 

paraprake  të sigurisë 

duke përfshirë 

përdorimin e pajisjeve 

mbrojtëse personale 

Shpjegon rendësin e 

pastërtisë ne hapësirën e 

punës 

Tregon cilat materiale 

punuese te përdoren dhe 

si të përdoren ne mënyrë  

te sigurtë 

Shpjegon si te 

identifikohen dhe 

trajtohen pajisjet, veglat 

dhe materialet e 

dëmtuara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përdorimi i gjuhës 

adekuate të trupit. 

Bashkëpunimi dhe 

shkathtësi 

ndërpersonale. 

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. 

 

  


