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Hyrje  

Ky udhëzues i dedikohet zhvilluesve të standardeve të profesionit të cilët duhet të përdorin instrumente 

të reja për të kuptuar kuptuar kërkesat e tregut të punës: profilet e sektorëve dhe rezultatet e anketimit 

të kompetencave me mpunëdhënës. Profilet e sektorëve1 ofrojnë evidencë për kërkesën dhe ofertën 

për punë për profesione apo grupe të caktuara të profesioneve në tregun e punë. Anketa e 

kompetencave me punëdhënësit ofron informata për vendin e punës, sa i përket njohurive, shkathtësive 

dhe kompetencave që kërkohen për punë produktive në vendin e punës2. 

Zhvilluesit e standardeve të profesionit duhet të kuptojnë profesionet sa i përket njohurive, shkathtësive 

dhe kompetencave ashtu si kërkohen në tregun e punës nga punëdhënësit. Ata po ashtu duhet të 

kuptojnë se cilat profesione janë të kërkuara më shumë dhe cilat po ballafaqohen me rënje të kërkesës 

në tregun e punës. Standardet, fillimisht duhet të zhvillohen për ato profesione për të cilat në tregune 

e punës ka kërkesë të madhe, të cilat janë të rëndësishme për zhvillim dhe/ose për të cilat nuk ka 

ofrim të trajnimit dëkuat në nivelin e duhur.  

Në pjesën e parë të udhëzuesit,  kemi përshkruar procesin e përcaktimit të profesioneve me interes në 

klasifikimin e profesioneve në Kosovë dhe gjetjen e vendit për ato profesione në sektorin e duhur të 

shkathtësive si dhe për të siguruar se profesioni i zgjedhur plotëson kërkesën e KKK-së për nivelin e 

caktuar, d.m.th. cili nivel i kualifikimit kërkohet për të punuar në profesionin e caktuar. 

Në pjesën e dytë të udhëzuesit është përshkruar kërkesa dhe oferta për profesionet e caktuara nga të 

dhënat e sektorit të shkathtësive. Kjo pjesë do të ndihmojë zhvilluesit të vlerësojnë nëse ia vlen të 

zhvillohet standardi si dhe të përshkruajnë arsyet pse dëshirojnë të zhvillojnë këtë standard gjë që 

kërkohet nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Evidenca se një profesion ose një grup i 

profesioneve kërkohet në tregun e punës do të ofrohet në bazë të 6 treguesve të ndryshëm siç do të 

paraqitet më poshtë. 

Në pjesën e tretë të udhëzuesit, do të përshkruajmë procesin e vlerësimit të kompetencave që 

kërkohen në vendin e punës për një profesion të caktuar bazuar në Anketën për kompetenca me 

punëdhënës si dhe do të përshkruajmë mënyrën se si mund të shfrytëzohen të këto të dhëna për të 

plotësuar formën e standardit të profesionit siç kërkohet nga Autoriteti kombëtar i kualifikimeve, 

verifikuesit e SP-ve në Kosovë. 

Pjesa 1 – Të mësojmë për profesionin që na intereson  

Para se të merret vendimi për të dorëzuar kërkesën për verifikim të standardit të profesionit, është me 

rëndësi të dihet emri dhe pozita e profesionit të caktuar në Klasifikimin e Profesioneve në Kosovë (KPK). 

Standardi që zhvillohet mund të adresojë një profesion ose një grup profesionesh të ngjashme dhe emri 

i standardit duhet të bazohet në emrin i cili është paraqitur në KPK. Kjo është e rëndësishme për dy 

                                                           
1
 Ky instrumetn është zhvilluar në kuadër të projektit “Harmonizimi i arsimit me kërkesa të tregut të punës”. 

2
 Një profesion është një ose më shumë vende të punës të cilat ndajnë shumë ngjashmëri sa i përket njohurive, 

shkathtësive dhe kompetencave. 



arsye. Arsyeja e parë ka të bëjë me transparencën, në mënyrë që të sigurohet se një profesion në 

klasifikim të profesioneve, psh zdrukthtar duhet të ketë një standard me të njëjtin emër e jo me një 

emër tjetër apo me një sinonim si p.sh. përpunues druri. Nëse emri nuk është i njëjtë, atëherë do të 

kemi probleme me përshtatjen (pra, a po flasim për profesionin e njëjtë?) dhe nivelin (a po flasim për 

kërkesat e kualifikimit të mivelit të njëjtë?). Këto dy çështje janë trajtuar me metodologjinë e përdorur 

në klasifikimin kombëtar të profesioneve e cila është e bazuar në klasifikimin ndërkombëtar të definuar 

nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (International Labour Organisation (ILO)). Në këtë metodologji 

kemi paraqitur një hierarki të niveleva të kompleksitetit të profesioneve si dhe tipeve të profesioneve 

sipas fushave të njohurisë. Prandaj, pasi të përzgjedhim një profesion nga klasifikimi do t’i dijmë 

informatat në fijim për të: 

 Çfarë lloji të profesioneve i përket (menaxhment, administratë, mjeshtri, profesionale, 

bujqësore …), dhe  

 Ciliat janë nivelet e përgjithshme të kualifikimeve që kërkohen për të arritur nivelin e kërkuar të 

kompleksitetit që kërkohet në vendet e punës ku punojnë persona me këtë profesion. 

Për shembull, profesioni i zdrukthtarit që e përmendëm më lartë i takon kodit të madh ISCO 7, i cili kod e 

vendosë atë në mesin e profesioneve të tipit që quhet mjeshtri dhe tregti individuale. Ky lloj i profesionit 

zakonisht kërkon arsimim të nivelit të shkollimit të mesëm në nivelin 3 ose 4 të KKK-së varësisht nga 

vendi. 

Tabla 1 – Shembull i hierarkisë së grupeve të profesioneve në klasifikimet ISCO  
 

Grupi 
i 

madh, 
kodi  
ISCO  

Nën-
grupi i 
madh, 
kodi 
ISCO  

Grupi 
i 

vogël, 
kodi 
ISCO  

Kodi 
ISCO i 
njësisë  

Kodi i 
profesioneve 
individuale 

Emri dhe kodi ISCO i profesionit  

7     Punonjës të zejeve dhe profesione të 
ngjashme  

 71    Punonjës në minjerë dhe ndërimtari  

  712   Ndërtimtarë dhe profesione të ngjashme  

   7214  Zdrukthtarë dhe punëtorë të ngjashëm  

    7124.01 Ndërtimtari/skele  

    7124.02 Joiner 

    7124.03 Zdrukthtari ndërtim  

    7124.04 Zdrukthtar  

Në hierarkinë e ISCO-s, siç është paraqitur ë tabelën më lartë, në nivelin më të lartë të ndarjes kemi 

grupin e madh të kodeve të vilat përmbajnë nën-grupet e mëdha (kode 2 shifrore); nën-grupet e mëdha 

të kodeve përmbajnë grupet e vogla të kodeve (3 shifrore) dhe këto përmbajnë kodet e njësive (4 

shifrore). Në fund kemi kodet e profesioneve individuale (6 shifrore) të cilat përfaqësojnë një ose më 

shumë vende të punës. 

Kur vendosim të zhvillojmë një standard të profesionit duhet të kuptojmë këtë hierarki pasi që duhet të 

synojmë që me kualifikimin që planifikojmë ta zhvillojmë të mbulojmë më shumë se një profesion. Sikur 



për çdo profesion të kishte nga një program mësimor, atëherë do të kishim me mijëra programe 

mësimore. Në këtë rast do të ishte e udhës të zhvillojmë një standard për një grup të profesioneve njësi 

siç është 7214 i cili përfshinë 4 profesione të ndryshme. Gjatë shpjegimit të kërkesave për profesionin e 

zdrukthëtarit ka mundësi që kualifikimi i ri të mbulojë më shumë profesione duke u bazuar këtë 

standard, siç janë profesione nga nën-sektori i shkathtësive për përpunim të drurit ose profesione tjera 

të ngjashme. Qëllimi është që institucionit verifikues t’i ofrohen fakte se kualifikimi i ri do të ofrojë 

shkathtësi që mund të përdoren në disa profesione të ndryshme dhe klasifikimi i profesioneve mund të 

ndihmojë në ofrimin e këtyre fakteve. 

Së dyti, kur përzgjedhim profesione nga grupi i madh 7, duhet të dimë se këto profesione kërkojnë nivel 

të shkollimit të mesëm. Kjo po ashtu është e bazuar në metodologjinë ISCO e cila bën lidhjen mes 

grupeve të mëdha dhe niveleve të shkollimit. Kjo lidhje nuk është e njëjtë në të gjitha vendet. Për 

shembull, në vendet e BE-së kualifikimi për profesionin e infermierit ka ndryshuar kohëve të fundit. 

Kërkesa bazë për këtë profesion ka qenë shkollimi i mesëm, por tani kualifikimi i nivelit universitar. Në 

disa vende ende kërkohet vetëm shkollimi i mesëm dhe mund të mbetet kështu edhe për një kohë. 

Megjithatë, klasifikimi ka për qëllim të tregojë kërkesat minimale të kualifikimit për një profesion. 

Lidhjet në mes profesioneve dhe niveleve të kualifikimeve sipas Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve 

varet nga niveli i kompleksitetit të profesionit që bazohet në hierarkinë3 ISCO88-KOS dhe në nivelet e 

KKK-së. Është zhvilluar një tabelë e përpuethshmrisë për të ndihmuar përdoruesit të harmonizojnë 

nivelet e kualifikimit dhe nivelin e kompleksitetit të profesionit4 siç është paraqitur në vijim. 

Çfarë janë sektorët e shkathtësive dhe si i përdorim ato për zhvillimin e standardeve të 

profesionit? 

Sektorët e shkathtësive  janë fusha të dijeve të cilat përfshijnë kualifikime dhe programe trajnimi të cilat 

kontribuojnë në zhvillimin e këtyre fushave të dijeve dhe profesioneve që përdorin këto njohuri në 

vendet të caktuara të punës në ekonomi ose në shoqëri. Secili profesion secili program trajnimi i përket 

një sektori të shkathtësive. Në disa raste është e vështirë të kategorizohen profesionet dhe programet e 

trajnimit pasi që ekziston një trend në rritje i studimeve ndërdiciplinar si dhe “mutitasking” në vendin e 

punës. Megjithatë, këto raste mund të zgjidhen me lehtësi nëse e dimë se cilat fusha të shkathtësive 

duhet të konsultohen për të kuptuar rastet e përzgjedhura.  

Secili sektor i shkathtësive ka 3 nivele të ndryshme të kompleksitetit të profesioneve dhe të niveleve të 

kualifikimeve sipas KKK-së. Për shembull, sektori i shkathtësive të bujqësisë bënë bashkë të gjitha 

kualifikimet dhe profesionet nga kjo fushë e dijeve. Disa profesione të thjeshta si punëtorë në fermë 

kërkojnë vetëm trajnim në vendin e punës, profesione tjera si prodhues të kulturave bujqësore ose 

rritës i kafshëve kërkojnë kualifikim të nivelit të shkollës së mesme; disa të tilla si teknik i bujqësisë 

mund të kërkojnë kualifikime të nivelit 5 të KKK-së, kurse tjera si inxhinier i bujqësisë kërkojnë kualifikim 

të nivelit universitar. Të gjitha këto profesione dhe kualifikime gjenden në sektorin e njëjtë të 

                                                           
3
 Lidhja mes profesioneve dhe kualifikimeve sipas niveleve të KKK-së dhe niveleve të kompleksitetit të 

profesioneve është përshkruar në Metodologjinë për zhvillimin e standardeve të profesionit. 

4
 Shihni tabelën e korrespondencës në Metodologjinë për zhvillimin e profilit të sektorit, Pako e burimeve, faqe.10 



shkathtësive por në nivele të ndryshme. Për profesione, nivelet janë të caktuara sipas grupeve të mëdha 

ISCO kurse nivelet për kualifikime janë të caktuara me KKK. Mënyra e përpuethshmërisë së tyre është 

paraqitur në figurën në vijim.  

Grupet e mëdha ISCO 1,2 dhe 3 (menaxherë, 

ekspertë dhe teknikë) kërkojnë kualifikim të 

nivelit 5 e më lartë të KKK-së. Grupet e vogla 

ISCO 4 (nëpunës), 5 (shërbime, shitës në dyqan 

ose market), 6 (punëtorë të shkathtë në 

bujqësi) dhe 7 (mjeshtri dhe profesione të 

ngjashme) kërkojnë kualifikim të nivelit 3 ose 4 

të KKK-së; grupet e mëdha ISCO 8 (operues i 

makinave) dhe 9 (profesione të thjeshta) 

kërkojnë kualifikime të nivelit 1 ose 2 të KKK-së, 

dhe nganjëherë vetëm trajnim në vendin e 

punës. 

Si mund të gjeni sektorin e shkathtësive të 

cilit i përket profesioni juaj? 

Gjëja e parë që duhet bërë është të definohet se cilit nivel ISCO i përket profesioni. Nëse jeni më mirë i 

familjarizuar nivelin e kualifikimit që doni ta zhvilloni sipas KKK-së, përdorni tabelën e përpuethshmërisë 

për të konfirmuar nivelin. Nëse kualifikimi i përket arsimit dhe aftësimit profesional atëherë ai do të jetë 

në nivelin 3 ose 4 të KKK-së, që do të thotë se grupet e mëdha ISCO 4,5,6 dhe 7 janë relevante për ju. 

Megjithatë, kjo është ende një zgjedhje shumë e gjerë. Duhet të shikojmë llojin e profesionit për të cilin 

jemi të interesuar. Nëse është profesion administrativ, ka mundësi të jetë në grupin e madh ISCO 4 

(nëpunës). Nëse ka të bëjë me shitje dhe tregti, ka mundësi të jetë në grupin e madh ISCO 5. Nëse është 

profesion nga fusha e bujqësisë, ku përfshihet edhe pylltaria e peshkataria, ka mundësi të jetë në grupin 

e madh 6. Nëse është ndonjë lloj i mjeshtrisë ose tregti individuale, ka mundësi të gjendet në grupin e 

madh ISCO 7. Nëse është profesion ku punëtorët punojnë me lloje t ndryshme të makinave, grupi i madh 

ISCO për këto profesione është 8 dhe nëse është profesion i thjeshtë grupi i madh i duhur është 9. 

Pasi të keni definuar grupin e madh ISCO dhe nivelin e KKK-së do të jeni të gatshëm të përdorni ISCO 

klasifikimin e Kosovës i cili është në dispozicion pakon e burimeve. 

Tabela më poshtë tregon strukturën e dokumentit të punës i cili mund të përdoret për gjetur më shumë 

informata për profesionin që na intereson, profesionet e përafërta dhe grupet ISCO të cilave ju përket 

profesioni. 

 

Tabela 2 – Struktura e klasifikimit të profesioneve në Kosovë me kërkesat sipas niveleve të KKK0së dhe sektorët e nën-sektorët e 
shkathtësive për secilin profesion veç e veç  

Nivel
i  

 Grupi 
i 

madh, 

Nën-
grupi i 
madh, 

Gru
pi i 

vogë

Kodet 
ISCO, të 
gjitha  Kodet dhe emrat ISCO  

Niveli 
sipas 
KKK  

Kodet 
sipas 
sektorë

Sektor
i i 

shkath

EMRI I SEKTORIT 
DHE NËN-SEKTORIT 
TË SHKATHTËSIVE  



kodi 
ISCO 

kodi 
ISCO  

l 
ISCO 

ve dhe 
nën-
sektorë
ve  

tësive 
=1 

nën-
sektori 

i 
shkath
tësive 

=2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 6   6 

6       PUNËTOR I SHKATHTË NË 
FUSHËN E BUJQËSISË DHE 
PESHKATARISË          

2 6 61   61 

61   Punëtorë të shkathtë në 
fushën e bujqësisë dhe 
peshkatarisë          

3 6 61 611 611 
611    Kopshtar dhe kultivues të 
kulturave          

4 6 61 611 6111    
6111     Kultivues i kulturave të 
fushës dhe perimeve          

6 6 61 611 6111.01 
6111.01   Fermer, kultura të 
ndryshme dhe pemëtari 3,4 9.0 1 BUJQËSI  

6 6 61 611 6111.02 6111.02  Kultivues, kultura  3,4 9.0 1 BUJQËSI 

6 6 61 611 6111.03 6111.03  Fermer, drithëra  3,4 9.0 1 BUJQËSI 

6 6 61 611 6111.04 6111.04   Fermer, fruta  3,4 9.0 1 BUJQËSI 

6 6 61 611 6111.05 6111.05   Fermer, ujitje  3,4 9.0 1 BUJQËSI 

Në vijim gjeni përshkrimet e përmbajtjes dhe përdorimin e klasifikimeve, të cilën mund ta gjeni në faqen 

ISCO88-KOS në pakon e burimeve.  

Kolona e parë -  Niveli – tregon hierarkinë ISCO të grupeve të profesioneve. Kodi 1 përshkruan grupin e 

madh ISCO (kodi një-shifrorë); niveli 2 përshkruan nën-grupin e madh ISCO (kodi dy-shifrorë), niveli 3 

tregon grupet e vogla ISCO (kodet tre-shifrore), niveli 4 tregon grupin njësi të ISCO (katër-shifrorë) dhe 

niveli 6 përshkruan profesionet individuale (kode gjashtë-shifrore).  

Kolona e dytë – Grupi i madh, kodi ISCO – ky është kodi që përshkruan llojin e profesionit, dhe në këtë 

rast në tabelë kodi i madh është 6, i cili përfaqëson profesionet bujqësore. Nëse profesioni që kemi 

zgjedhur i përket fushës mjeshtri dhe profesione të ngjashme, atëherë grupi i madh do të ishte 7.5 

Kolona e tretë – Nën-grupi i madh, kodi ISCO – ky kod përshkruan nën-kodet e mëdha ku secili prej tyre 

i përket kodit të madh me të cilin kanë shifrën e parë të njëjtë.  

Kolona e katërt – grupi i vogël, kodi ISCO – ky kod tre shifrorë është fokus i analizave tona në 

profilizimin e sektorëve pasi që anketa e fuqisë punëtore në Kosovë i parqet statistikat e punësimit në 

këtë nivel të ndarjes.  

Kolona e pestë – kodet e profesioneve individuale me kode 6 shifrore  
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 Shih tabelen ne Shtojcen 2. 



Kolona e gjashtë – kodet ISCO të të gjitha grupeve dhe emrat e tyre 

Kolona e shtatë – niveli i KKK-së që kërkohet për këto profesione. Nivele e KKK-së janë vetëm për 

profesione individuale pasi që mund të ketë profesione nga i njëjti kod i vogël të cilat i përkasin më 

shumë se një sektori të shkathtësive. Në këtë rast ka më shumë se një nivel të KKK-së për një grup të 

vogël gjë që mund të shkaktojë huti. Qasja e duhur do të ishte të kemi nga një kërkesë trajnimi për 

secilin profesion.  

Kolona e tetë – kodet e sektorëve të shkathtësive dhe nën-sektorëve të shkathtësive  

Kolona e nëntë – kodi 1 tregon se fjala është për një sektor dhe kodi 2 do të thotë se po flasim për një 

nën-sektor të shkathtësive  

Kolona e dhjetë – emri i sektorit ose nën-sektorit. 

Mënyra më e thjeshtë për të gjetur profesionin tuaj në klasifikim është të hijezoni me maus rreshtin e 

lartë që përmban titujt e kolonave, klikoni në “Data” në menynë kryyesore dhe zgjidhni komandën 

“Filter data”. Filtroni kolonën 6 duke shkruar emrin e profesionit që kërkojmë dhe në këtë mënyrë do 

të gjeni grupet ISCO të cilave ju përket profesioni, kërkesat për kualifikim dhe sektorin e nën-sektorin 

relevant të shkathtësive. 

Pasi ta kemi këtë informacion mund të hulumtojmë se cilat profesione janë më të rëndësishme dhe në 

to duhet të fokusohen zhvilluesit e standardeve të profesionit. 

Gjetja e profesioneve më të shpeshta në një sektor të shkathtësive  

Kur mënojmë të zhvillojmë standarde të profesionit, është më e kuptimtë që të gjejmë  profesione që 

janë më të shpeshta në secilin sektor të shkathtësive, d.m.th. ato profesione me punsueshmëri më të 

lartë. Për këtë qëllim, zhvilluesit mund të përdorin Librin e punës “LFS employment” në pakon e 

burimeve. Ky libër i punës tregon grupe të profesioneve në nivelin e grupeve të vogla ISCO si dhe 

ndarjen e punësimit ë secilit grup në punësimin në tërësi në sektorin e shkathtësive të cilit i përkasin.  

Për të nxjerrë numrin e të punësuarve sipas profesionit në secilin sektor të shkathtësive përdorim 

funksionin e tabelave pivot6 dhe zgjedhim variablat në vijim siç është paraqitur në tabelën pivot më 

poshtë. 
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 Hijezo tërë tabelën “LFS employment” me maus dhe pastaj zgjidhni “INSERT/pivot table” në menynë kryesore. 

Pastaj ndiqni përshkrimin e veprimeve të ofruar këtu. 



 

Pas këtij intervenimi, kemi rezultatet si vijon: 

Tabela 3 – Grupet e vogla të kodeve ISCO sipas numrit të të punësuarve sipas kërkesave të KKK-së 

në sektorin e shkathtësive Bujqësi  

Të punësuar në bujqësi sipas   

Kërkesat e 
niveleve të 
KKK-së  

  

Grupet e vogla ISCO  1,2 3,4 5+ 
Grand 
totali  

122 
  

54 54 

131 
  

244 244 

221 
  

205 205 

232 
  

240 240 

321 
  

372 372 

611 
 

4730 
 

4730 

612 
 

2254 
 

2254 



613 
 

1566 
 

1566 

833 
 

118 
 

118 

921 2054 
  

2054 

Të punësuar, gjithsej  2,054 8,668 1,115 11,837 

Duke shikuar rreshtin e fundit të tabelës mund të shohim se shumica e të punësuarve në këtë sektor të 

shkathtësive kanë profesione të cilat kërkojnë arsimim të nivelit të shkollimit të mesëm (8668 punëtorë 

ose 73%). Në kuadër të këtij niveli të KKK-së numrin më të madh të të punësuarve në kodin e vogël 611 i 

cili i referohet profesionit Kopshtar dhe kultivues të kulturave. Profesionet individuale të cilat i përkasin 

sektorit të shkathtësive Bujqësi mund të gjenden në librin e punës ISCO88-KOS siç u përmend edhe më 

herët. Këto profesione janë: 

Tabela 4 – Grupet njësi të profesioneve dhe profesionet individuale në kuadër të grupit të vogël 
611 në sektorin e shkathtësive Bujqësi  

611                      Kopshtarët dhe kultivuesit e kulturave  

6111                    Kultivuesit e bimëve lavërtarë dhe perimore  

6111.01               Punëtor i aftë ferme/kultura fushe dhe pemëtari  

6111.02               Kultivues i kulturave  

6111.03               Fermer drithi  

6111.04               Fermer, fruta  

6111.05               Fermer, ujitje  

6112                    Kultivues i pemëve dhe shkurreve  

6112.01               Punëtor i aftë ferme /horticulturë   

6112.02               kultivues i pemëve  

6112.03               kultivues i kërpudhave  

6112.04               Kopshtarë, park  

6112.05               Kultivues i farave  

6112.06               Kopshtarë 

6112.07               Kultivues, perime  

6112.08               Kryepunëtor, kopshtari  

6112.09               Kultivues i shkurreve  

6112.10               Kultivues i bimëve dekorative dhe arranzhues  

6112.11               Fermer, vreshtar  

Fatkeqësisht, për shkak të mungesës së të dhënave tjera për punësimin nuk kemi mundësi të themi se 

cilat nga këto profesione janë më të shpeshta. Derisa nuk kemi të dhëna më të mira në dispozicion në 

nivel të profesioneve individuale nuk do të kemi një pasqyrë të qartë të profesioneve dominuese në 

tregun e punës në Kosovë. 

Është e qartë se kur mendojmë për një standard të profesionit, mund të jetë ide e mirë që të shikohen 

disa profesione të njëjta dhe të grupohen në një standard të mundshëm. Kjo mund të jetë, për shembull 

emrat e krupeve njësi, si Kultivuesit e bimëve lavërtarë dhe perimore me kodin 6111 ose Kultivues i 

pemëve dhe shkurreve me kodin 6112. Gjatë 3 viteve është e mundshme të ofrohet trajnim për 

shumicën e profesioneve në kuadër të këtij krupi njësi.  



Në anën tjetër, nëse një profesion individual është shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe zhvillimi i tij 

do të jetë i nevojshëm për të ardhmen, atëherë do të ia vlente që të përzgjidhet një standard i tillë i 

specializuar i profesionit.  

Gjetja e informacioneve për papunësinë në profesionet e përzgjedhura  

Po aq e rëndësishme sa është të dimë numrin e të punësuarve me këto profesione, është e rëndësishme 

edhe ta dimë se sa punëkërkues mundohen të gjejnë punë. Ky informacion mund të gjendet në 

dokumentin me emrin “DATA, Workbook Unemployed” por është e rëndësishme të gjendet se çfarë 

tregojnë të dhënat e fundit të Ministrisë së punës dhe Mirëqenies Sociale për papunësinë. Mjafton të 

dimë kodin ose emrin e profesionit për të qenë në gjendje të lexojmë numrin e të papunëve sipas 

profesioneve ose grupeve të profesioneve. Nëse marrim grupin e punëtorëve të bujqësisë 611 që ka 

4730 të punësuar, nëse mbledhim të gjitha profesionet individuale në të dhënat e papunësisë mund të 

shohim se janë 185 të papunë me këto profesione.  

Është e dobishme të dimë shkallen e papunësisë për këto profesione, dhe kjo mund të bëhet me 

formulën në vijim: 

Të papunë (185) / (të punësuar 4,730 + të papunë 185) X 100 = 3.8% 

Duke u bazuar në këtë tregues, shkalla e papunësisë për këtë grup të profesioneve është shumë e ulët 

dhe ky është një argument i mirë për të treguar se nuk ka tepricë/ suficit të madh të këtyre profesioneve 

në tregun e punës. 

Përshkrimi i hapave fillestar të procesit: 

HAPI 1 – Identifikimi i emrit të profesionit në klasifikimin e profesioneve në Kosovë 

HAPI 2 – Cilit grup të vogël ISCO i përket profesioni? 

HAPI 3 – Cilit sektor apo nën-sektor të shkathtësive i përket? 

HAPI 4 – Cili grup i vogël i profesioneve në këtë sektor/ nën-sektor të shkathtësive ka shkallën më të 

lartë të punësimit? 

HAPI 5 – Cila është shkalla e papunësisë së këtij profesioni në tregun e punës në Kosovë? 

Pjesa 2 – Profilet e sektoreve – vlerësimi i kërkesës dhe ofertës së 

shkathtësive  

Ky udhëzues bazohet në një numër dokumentesh tjera në kuadër të pakos së burimeve të projektit 

ALLED duke ku përfshihet edhe metodologjia për zhvillimin e profilit të sektorëve si dhe profilet e tri 

sektorëve të zhvilluara në bazë të kësaj metodologjie. Qëllimi ynë është që ta bëjmë të mundur për 

zhvilluesit dhe verifikuesit të vlerësojnë kërkesën dhe ofertën për profesione për të cilat synohet të 

zhvillohen standardet. Është zhvilluar një numër i treguesve të cilët hedhin dritë mbi pozitën e 

profesioneve të caktuara në tregun e punës, dhe në mënyrën se si sistemi arsimor ofron ose jo llojin e 

duhur të programeve trajnuese për të plotësuar nevojat e tregut të punës.  



Përdorimi i profilit të sektorit  

Janë 5 tregues të cilët do të ndihmojnë verifikuesit të vlerësojnë nëse në të vërtetë ka kërkesë për 

profesionet për të cilat janë zhvilluar standardet. Këta tregues janë: 

1. Fushëveprimi i sektorit  

2. Shpërndarja e profesioneve të sektorit  

3. Rritja e punësimit  

4. Potenciali për punësim 

5. Mbulueshmëria  

Të gjithë këta tregues mund t’i gjeni në fajllin DATA dhe në faqen “Sektorët e shkathtësive” që është 

pjesë e pakos së burimeve të projektit ALLED.  

Në vijim do të gjeni interpretimet e treguesve të përmendur më lartë.  

1. Fushëveprimi i sektorit  

Fushëveprimi i sektorit përcaktohet me anë të hises së punësimit në këtë sektor në punësimin e 

përgjithshëm. Ajo reflekton praktikat e mëparshme të punësimit nga punëdhënësit, dhe nëse sektori 

është i madh, kjo tregon kërkesën e madhe në të shkuarën për profesione të këtij sektori. Nëse 

sektori është i vogël, do të thotë se kërkesa nuk ka qenë e madhe, mirëpo mund të ketë arsye tjera 

për të konsideruar të rëndësishëm zhvillimin e një standardi të tillë të profesionit. Për shembull, 

sektori i shkathtësive Matematikë dhe statistikë është shumë i vogël në shumicën e vendeve, por 

rëndësia e matematikanëve nuk mund të nënvlerësohet pasi që ata marrin pjesë në ekipe që kryejnë 

çfarëdo lloji të analizave, mandej në arsim, në banka e në kompani të sigurimeve, në punë 

kërkimore, etj. 

Nëse sektori është i vogël, treguesit 3 dhe 4 duhet të jenë të mëdhenj pasi që ata tregojnë se 

fushëveprimi i sektorit është duke u rritur dhe se punësimi në këtë sektor do të rritet në të 

ardhmen. 

Në anën tjetër, nëse sektori është i madh por treguesit 3 dhe 4 janë shumë të ulët ose negativ, është 

e sigurte se fushëveprimi do të zvogëlohet në të ardhmen. Vlerat treguese për fushëveprimin janë 

dhënë në vijim: 

I MADH  I MESËM  I VOGËL  SHUMË I VOGËL  

8% e më shumë  3-7.9% 1-2.9% Më pak se 1% 

2. Shpërndarja e profesioneve të sektorit 

Shpërndarja matet si përqindja (%) e sektorëve ekonomike të cilat punësojnë profesione nga sektori i 

caktuar i shkathtësive. Nëse një profesion gjen aplikim në shumë aktivitete ekonomike, kjo shpërndarje 

ka shumë mundësi të ofrojë punësim për punëtorët me këtë profesion. Në anën tjetër, nëse përqindja e 

aktiviteteve ekonomike që punësojnë profesione nga sektori i caktuar i shkathtësive është  e vogël, 



atëherë punëtorët do të kenë më pakë zgjedhje punësimi në të ardhmen. Për shembull, profesionet që 

kanë të bëjnë me përshkimin gjejnë punë në një numër shumë të vogël të aktiviteteve ekonomike që 

kanë të bëjnë me peshkimin, kultivimin e peshkut, peshkimi në det të hapur, peshkimi si sport etj. Nëse 

këto aktivitete ekonomike punësojnë numër të vogël të njerëzve dhe nëse nuk ka trend të rritjes, gjasat 

për punësim janë të vogla.  

Vlerat treguese për shpërndarjen janë paraqitur më poshtë: 

E MADHE  E MESME  E VOGËL  

60%+ 40-59% Më pak se 40% 

3. Rritja e punësimit  

Rritja e punësimit llogaritet për sektor të shkathtësive prej vitit 2008 deri 2013 në bazë të të dhënave 

nga anketa e fuqisë punëtore. Në të ardhmen kjo duhet të matet sërish në intervale kohore prej 5 vitesh 

e jo në periudha të shkurtra një se dy vjeçare. Ky tregues paraqet reflektimin më të rëndësishëm të 

kërkesës për profesionit e sektorit të shkathtësive. Sa më e madhe rritja e punësimit aq më e madhe 

kërkesa. Prandaj, standardet të cilat dorëzohen për profesione të cilat kanë punësueshmëri të lartë 

duhet të pranohen duke u bazuar në këtë tregues7.  

Rritje e madhe  Rritje e mesme  Rritje e vogël  Rritje negative  

50% e më shumë  20 - 49% 0-20% Më pak se 0% 

Nuk duhet të harrojmë se këto janë ndryshime në nivelin e punësimit në një përudhë 5 vjeçare, për këtë 

arsye shkalla e rritjes duket kaq e lartë.  

4. Potenciali për punësim 

Potenciali i punësimit matet si numri i vendeve të punës që lajmërohen nga punëdhënësit në Ministrinë 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale për një profesion të caktuar në raport me numrin e përgjithshëm të të 

papunëve me këtë profesion. Për të bërë këtë matje përdorim mesataren e numrit të të papunëve në 

baza vjetore nga regjistri i MPMS.  

Siç është paraqitur në tabelën më poshtë, vlerat treguese për potencialin e punësimit shkojnë prej 

“potencial i lartë” deri tek “Pa potencial”.  
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 Ekziston një dozë e dyshimit për saktësinë e rezultateve të anketës së fuqisë punëtore të vitit 2008. Po ashtu 

ekzistojnë dyshime edhe për krahasimin e këtyre dy anketave për shkak të ndryshimeve në metodologji. 
Megjithatë, në këtë matje ne krahasojmë punësimin  në nivel e grupit të profesioneve ISCO 2-shhifrorë. Kur niveli i 
analizës nuk është shumë i detajuar priten më pak gabime. 



POTENCIAL I 

LARTË  

POTENCIAL I 

MESËM  

POTENCIAL I 

ULËT  

PA POTENCIAL  

100% e më 

shumë  

50-99% 30-40% Më pak se 30% 

Te profesionet me potencial të lartë janë deklaruar më shumë vende pune se sa mesatarja e të 

papunëve me këtë profesion. Potenciali i mesëm ka shkallën prej 50-99%, që do të thotë se numri i 

vendeve të punës mbulojnë prej gjysmës deri numrin e përgjithshëm të të papunëve. Të gjithë treguesit 

e potencialit të punësimit që janë nën këtë vlerë kanë potencial të ulët ose janë pa potencial.  

Këto të dhëna mund të sigurohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për çdo vit, për të gjitha 

profesionet dhe për të gjitha vendet e punës, por këto të dhëna nuk publikohen rregullisht në internet. 

5. Mbulueshmëria  

Mbulueshmëria është pozitive kur kemi programe trajnimi të mjaftueshme në ofertën e sistemit arsimor 

për një sektor të caktuar të shkathtësive. Mbulueshmërinë e matim në nivele të ndryshme të 

kualifikimeve: arsimi i lartë, arsimi dhe aftësimi profesional (AAP) dhe niveli i arsimimit nën shkollimin e 

mesëm. Secili nga këta sektorë duhet të ketë programe trajnuese në dispozicion së paku për profesionet 

më të shpeshta në secilin nivel të KKK-së. Të gjitha programet trajnuese të arsimit profesional në 

dispozicion gjenden në pakon e burimeve dhe është e lehtë të shihet cilët sektorë të shkathtësive 

mbulohen dhe nga cilat programe trajnuese.  

Për shembull, në sektorin e shkathtësive Përpunimi i ushqimit kemi grupet e profesioneve dhe 

kualifikimeve si vijon. Disa prej tyre janë të validuara nga AKK: 

Tabela 5 – Shembuj të profesioneve në fushën e përpunimit të ushqimit sipas 

disponueshmërisë së standardeve të profesionit, programet e verifikuara dhe programet e 

paverifikuara8 

Profesionet në 

fushën e 

përpunimit të 

ushqimit  

Standardet e 

profesionit  

PO – JO  

Programet trajnuese 

të verifikuara nga AKK  

Programet profesionale të 

paverifikuara në shkolla 

29 profesione të 

ndryshme si: 

   

Kasap  PO JO PO 
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 Informata për standardet e profesionit të verifikuara dhe për programet e verifikuara nga KKK mund të gjenden 

në uebfaqen e tyre NQF/Professional standards and NQF/Referenced qualifications.  



Furrtar  PO PO JO 

Prodhues i djathit  JO JO PO 

Përpunues i 

qumështit  

JO JO PO 

Konservues i 

lëngjeve nga 

frutat de perimet  

PO PO PO 

Përmbledhje e mbulueshmrisë: 

3 prej 29 profesioneve kanë standarde të profesionit të zhvilluara  

3 prej 29 kanë programe të verifikuara nga AKK  

5 prej 29 kanë programe të paverifikuara të cilat zbatohen në disa shkolla të arsimit dhe 

aftësimit profesional në Kosovë 

Pra, mbulueshmëria me programe të verifikuara që janë të bazuara në standarde të profesionit është 

shumë e vogël, d.m.th. vetëm Furrtar dhe Konservues i lëngjeve nga frutat dhe perimet janë programe 

të tilla. Megjithatë, nëse konsiderojmë se mbulueshmëria mbulon edhe programet e paverifikura, 

atëherë mblueshmëria është në gjendje më të mirë. Megjithatë, për zhvilluesit është e kuptimtë të 

zhvillojnë kualifikime: 

1. Për standardet e profesionit ekzistuese të cilat ende nuk kanë kualifikime të verifikuara  

2. Për programet trajnuese të cilat janë të shpërndara dhe për të vilat ka kërkesë  

3. Për profesione për të cilat nuk ekzistojnë programe mirëpo për të cilat ka nevojë. 

Përdorimi i treguesve së bashku  

Tabela më poshtë tregon procesin e vlerësimit të rëndësisë së një profesioni të caktuar duke u bazuar në 

6 treguesit e përshkruar, gjë që tregon se cila është kërkesa për punë për profesione të caktuara sipas 

sektorëve të shkathtësisë. Vlera e treguesve është treguar me ngjyra. Ngjyra e kaltër e hapur tregon 

vlera të larta të treguesve, ngjyra portokalli tregon vlera mesatare të treguesve, ngjyra e gjelbër tregon 

vlera të ulëta dhe ngjyra e verdhë tregon vlera shumë të ulëta. Siç kemi arë më lartë, kombinimi i 

vlerave të treguesve ofron vendimin final për verifikim.  

Rasti 1 – Sektorët me fushëveprim të madh  

Sektorët ose nën-sektorët e 
mëdhenj 

FUSHËVEPRIMI, 
% 

SHPËRNDARJA 
% 

RRITJA E 
PUNËSIMIT  

POTENCIALI 
PËR 
PUNËSIM 

MBULUESHMËRIA 
ME PROGRAME 
AAP  
 

Biznes dhe administratë  18.52 
91.9 58.2 220.73 PO 



  

Prodhim dhe përpunim 11.88 
87.2 29.8 190.39 

 
PO 

Shërbime personale  10.57 
84.9 

 
10.7 304.75 PO 

Në këtë rast të gjithë sektorët kanë fushëveprim të madh, nivel të lartë të shpërndarjes, potencial për 

punësim dhe mbulueshmëri por Prodhimi dhe përpunimi ka vlerë mesatare të rritjes së punësimit dhe 

Shërbime personal ka nivel të ulët të rritjes së punësimit prej vetëm 10.7% gjatë 5 viteve. 

Këta sektorë janë sektorët më të rëndësishëm në Kosovë sa i përket punësimit, gjë që tregohet nga 

fushëveprimi i madh dhe nga pjesa e punësimit të këtyre sektorëve në punësimin në përgjithësi. Kjo do 

të thotë se në të kaluarën kërkesa ka qenë e madhe. Këta sektorë po ashtu kanë shpërndarje të gjerë që 

varion prej 91.9% në Biznes dhe administratë deri në 84.9% tek Shërbimet personale. Ato po ashtu kanë 

potencial të madh për punësim që tregohet nga numri i vendeve të punës të deklaruara në raport me 

mesataren e papunësisë në profesionet e këtyre sektorëve. Ato po ashtu janë të mbuluara me programe 

trajnuese. Vetëm rritja e punësimit dallon për Prodhim dhe përpunim dhe për Shërbime personale ku 

paraqitet një rritje më e ngadalshme se te sektorët tjerë.  

Nëse kemi rritje të ngadalshme, kjo mund të nënkuptojë se kërkesa është në rënje, por kur kombinohet 

me potencialin për punësim prej 304.75, për shërbime personale dhe 190.39 për Prodhim dhe 

përpunim, kjo mund të konsiderohet si arsye e pranueshme për verifikimin e Standardit të Profesionit. 

REKOMANDIM  

Zgjedhja e profesioneve nga këta sektorë është e rekomandueshme pasi që të gjithë treguesit janë 

pozitiv, gjë që tregon se ekziston kërkesë në tregun e punës dhe se kjo kërkesë ka trend rritje në 

periudhën afatmesme. Është e qartë kërkesa në tregun e punës nuk është e njëjtë për të gjitha 

profesionet në kuadër të këtyre sektorëve. Prandaj, është me rëndësi të targetohen profesionet më të 

shpeshta në kuadër të sektorit të caktuar në secilin prej 3 niveleve të arsimit. Për të parë se cilat janë 

profesionet më të shpeshta për secilin sektor, shih shtojcën 3. 

Rasti 2 – Sektorët me fushëveprim mesatar  

Emri i sektorit dhe nën-
sektorit  

FUSHËVEPRIMI, 
% 

% 
SHPËRNDARJA  

RRITJA E 
PUNËSIMIT,% 

POTENCIALI 
PËR PUNËSIM 

MBULUESHMËRIA 
ME PROGRAME 
TRAJNUESE AAP  

Arsim* 3.44 73.3 
                  

136.5  290.91 - 

Arkitekturë dhe ndërtimtari  7.89 73.3 
                    

95.2  105.04 PO 

Shërbime transporti  7.91 89.5 
                    

51.8  84.56 PO 

Inxhinieri dhe tregti 
inxhinierike  7.60 87.2 

                      
8.9  82.51 PO 

Shërbime të sigurimit  5.93 77.9 
                  

166.3  334.51 PO 



Shëndetësi  4.74 75.6 
                    

16.6  108.26 PO 

Bujqësi 3.46 68.6         -39.2  42.72 PO 

Fushëveprimi mesatar nënkupton se ndarja/ hisja e sektorëve në vijim është mjaft e madhe dhe mbi 

mesatare për kushtet e Kosovës. Për të gjithë sektorët e përzgjedhur, edhe shpërndarja është mjaftë e 

lartë. Megjithatë, rritja e punësimit dhe potenciali për punësim ndryshojnë. Për shembull, sektori i 

bujqësisë ka pasur zvogëlim në rritjen e punësimi prej -39.2% siç është matur nga anketa e fuqisë 

punëtore9 dhe potenciali për punësim është i vogël. Rritja e punësimit është e ngadalshme po ashtu 

edhe në Shëndetësi dhe Inxhinieri e tregti inxhinierike. Megjithatë, Shëndetësia ka potencial të madh 

për punësim kurse Inxhinieria ka nivel mesatar të potencialit për punësim. Nëse kemi kombinim të 

nivelit t ulët të rritjes së punësimit port nivel të lartë të potencialit për punësim derisa fushëveprimi dhe 

shpërndarja janë në nivel të mesëm e më lartë, mund të konsiderohet se përfundimi është pozitiv.  

Bujqësia mund të jetë një problem sa i përket kërkesës për punë në të ardhmen, por anketa e fuqisë 

punëtore nuk e matë nivelin e punësimit në mënyrën e duhur, duke lënë anash pjesën më të madhe të 

fermerëve të vegjël të subvencionuar të cilët përbëjnë një pjesë të madhe të fuqisë punëtore. Për më 

tepër, në Kosovë ekziston një strategji kombëtare e cila promovon zhvillimin e bujqësisë, pra zhvillimi i 

standardeve për bujqësi duhet të konsiderohet si prioritet, pavarësisht kërkesës së tregut të punës që 

në dukje është negative. 

REKOMANDIM  

Të gjithë sektorët e lartpërmendur kanë tregues relativisht pozitiv përveç bujqësisë, dhe standarde të 

profesionit mund të zhvillohen lirisht duke u bazuar në këta tregues. Duhet filluar me profesionet më të 

shpeshta në secilin sektor dhe nën-sektor dhe duhet zgjedhur një ose më shumë në ato grupe të vogla 

të cilat kanë shkallën më të lartë të punësimit. Në rastin e profesioneve nga sektori i bujqësisë duhet të 

përdorni argumentet e prezantuara në Profilin e Sektorit të Bujqësi i cili tregon sa i rëndësishëm është 

ende ky sektor në Kosovë dhe i cili shpjegon pse është e rëndësishme të zhvillohen standarde të 

profesionit për Bujqësi. 

Rasti 3 – Sektorët me fushëveprim të vogël  

Emri i sektorit dhe nën-
sektorit  

FUSHËVEPRIMI, 
% 

% 
SHPËRNDARJA  

RRITJA E 
PUNËSIMIT,% 

POTENCIALI 
PËR PUNËSIM 

MBULUESHMËRIA 
ME PROGRAME 
TRAJNUESE AAP  

Artet  2.25 79.1 
                                
-21.1  137.40 PO 

Shkencat sociale dhe të 
sjelljes10 1.52 69.8 

                    
37.2  115.31 - 

Teknologjitë e 
informimit dhe 1.32 76.7 

                  
123.0  146.32 PO 
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komunikimit  

Drejtësi  1.15 72.1 
                    

95.8  128.67 PO 

Pylltari  2.94 69.8 
                    

55.5  330.00 PO 

Të gjithë sektorët e përmendur më lartë kanë fushëveprim të vogël, që varion prej 1.15% të punësimit 

në rastin e Drejtësisë dhe 2.94% në rastin e Pylltarisë. Të gjithë këta sektorë kanë shpërndarje të madhe 

por Artet kanë vlerë negative të rritjes së punësimit  dhe Shkencat shoqërore dhe të sjelljes kanë vlera 

mesatare të rritjes së punësimit gjatë 5 viteve të fundit. Potenciali për punësim është lartë për të gjithë 

këta sektorë. Do të ishte e arsyeshme të mendohet se profesionet e sektorëve të vegjël, të cilët kanë 

shpërndarje të madhe dhe potencial të mirë për punësim kanë argumente pozitive të konsiderohet se 

kërkohen në tregun e punës. Megjithatë, zvogëlimi i punësimit në fushën e Arteve duhet të studiohet 

mëtejë  para se të merret vendim për të mos përkrahur zhvillimin e standardeve në këtë sektor. Do të 

ishte informuese nëse shohim potencialin për punësim për secilin profesion për të cilin jemi të 

interesuar (këto informata mund të gjenden në Ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale).  

Në fund, mund të shohim se Pylltaria që është e vogël sa i përket fushëveprimit por që ka shpërndarje 

dhe rrije të mirë të punësimit si dhe nivel shumë të mirë të potencialit për punësim, nuk ka një program 

për arsim dhe aftësim profesional për të përkrahur personat që dëshirojnë të punojnë në këtë sektor. 

Kjo sigurisht që është një mundësi për të zhvilluar standarde dhe për të zhvilluar programe trajnimi në 

bazë të atyre standardeve. 

REKOMANDIM  

Për sektorë të vegjël ku kërkesa e tregut të punës nuk është e madhe është me rëndësi të gjejmë 

argumente ose në dokumente strategjike të Qeverisë së Kosovës ose në publikime ndërkombëtare. 

D.m.th. nëse disa prej këtyre sektorëve janë të vegjël tani në Kosovë, ato megjithatë mund të jenë në 

fokus të politikave zhvillimore, si p.sh. TIK-u, dhe është e ditur se kërkesa për ekspert në fushën e TIK-ut 

rritet vazhdimisht me kalimin e kohës dhe me nivelin e zhvillimit. Në një rast të tillë duhet të kemi fakte 

për rritjes së punësimit dhe potencial të mirë për punësim.  

Rasti 4 – Fushëveprim shumë i vogël  

Emri i sektorit dhe 
nën-sektorit  

FUSHËVEPRIMI, 
% 

% 
SHPËRNDARJA  

RRITJA E 
PUNËSIMIT,% 

POTENCIALI 
PËR 
PUNËSIM 

MBULUESHMËRIA 
ME PROGRAME 
TRAJNUESE AAP  

Shkencat fizike  0.97 40.7 
                    

28.6  47.33 PO 

Gjuhët  0.89 51.2      -15.4  95.19 PO 

Higjiena dhe 
shërbimet 
profesionale 0.80 73.3 

-                   -
23.0  118.92 JO 



shëndetësore  

Shkencat shoqërore  0.78 26.7 
                    

39.0  60.93 - 

Mirëqenia  0.67 62.8 
                    

23.7  97.67  -  

 Peshkataria  0.62 47.7 
                  

245.6  0.00 JO 

Shkencat biologjike 
dhe të ngjashme  0.50 18.6        -39.2  72.77 - 

Gazetaria dhe 
informimi  0.45 58.1  -44.3  127.69 - 

Matematika dhe 
shkencat  0.43 37.2 

                  
106.4  151.28 PO 

Veterinaria  0.35 52.3 - 5.5  46.67 PO 

Sektorët shumë të vegjël kanë një hise në punësim prej më pak se 1% dhe si të tillë nuk kanë shumë 

mundësi të kenë shumë ndikim në punësim në të ardhmen por disa profesione në këta sektorë të 

shkathtësive mund të kenë rëndësi të madhe, megjithëse nuk nevojiten në numër të madh. Një 

shembull i tillë është matematika, fizika, biologjia etj. Veçanërisht të rëndësishëm janë sektorët e vegjël 

të cilët kanë rritje të madhe të punësimit pasi që ata mundë të rriten tutje në të ardhmen. Zakonisht 

sektorët shumë të vegjël kanë edhe shpërndarje të kufizuar siç është Biologjia dhe shkencat e ngjashme 

prej vetëm 18.6% ose Shkencat shoqërore me 26.7%. ngjashëm, edhe pse ka pak veterinerë në Kosovë 

për momentin, sigurisht se në të ardhmen do të ketë nevojë për numër më të madh të tyre për shkak të 

planeve për zhvillim të blegtorisë dhe kafshëve shtëpiake që do të kenë nevojë për përkujdesje.  

Vëreni se nuk ka ofrim të programeve në nivel të AAP-së për Peshkatari megjithëse ekziston një rritje 

mjaft e shpejtë e punësimit. Njëjtë është rasti për Higjienën dhe sigurinë në punë.  

REKOMANDIM  

Të gjithë sektorët e vegjël,  në veçanti ata shumë të vegjël për aktualisht kanë kërkesë shumë të vogël në 

tregun e punës. Megjithatë, nëse këta sektorë kanë nivel të lartë të rritjes së punës dhe potencial të 

mirë për punësim, edhe pse nuk kanë shpërndarje të madhe, mund të supozojmë se kërkesa për këto 

profesione do të jetë më e madhe në të ardhmen. Ky është rasti me Peshkatarinë dhe Matematikën dhe 

Shkencat. Megjithatë, niveli negativ sa i përket rritjes së punësimit për Gjuhët dhe Higjienën e sigurinë 

në punë, Biologjinë dhe shkencat e ngjashme, Gazetarinë dhe informacionin mbetet problem. Nëse nuk 

shohim tani potencial të lartë për punësim, është diskutabile nëse do të mund të argumentojmë 

nevojën për këto profesione. Disa prej këtyre sektorëve të shkathtësive nuk kanë asnjë profesion që 

kërkon kualifikime të nivelit 3 dhe 4 të KKK-së.11 

Pasi që nuk ka ofrim të programeve të AAP-së për Peshkatari dhe higjienë e siguri profesionale, 

përzgjedhja e këtyre standardeve të profesionit mund të rezultojë edhe me zhvillimin e programeve të 

tilla të trajnimit. 
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Në përgjithësi, treguesit e treguar më lartë ofrojnë një pasqyrë të kërkesës për profesione të sektorëve 

të shkathtësive dhe duhet të përdoren nga zhvilluesit për të parë nëse ka gjasë që verifikuesit të 

miratojnë arsyetimin për përzgjedhjen e një standardi të caktuar të profesionit për zhvillim. Nëse 

zhvilluesit nuk mund të dëshmojnë se profesioni të cilin kanë përzgjedhur është i nevojshëm bazuar në 

treguesit e mësipërm, atëherë ata duhet të përpiqen të dëshmojnë se ai profesion do të jetë i kërkuar 

në të ardhmen edhe nëse nuk ka kërkesë të madhe për të sot. Dëshmi për shkathtësitë që do të 

nevojiten në [të ardhmen mund të gjenden në literaturën e huaj, në analizimin e sektorëve ose në 

dokumentet strategjike kombëtare.  

Pjesa 3 – Anketa e kompetencave me punëdhënës  

Standardet e profesionit duhet të zhvillohen duke u bazuar në të dhëna të bollshme empirike të cilat 

sigurohen mjaft mirë nga anketimi i punëdhënësve për kompetencat që kërkohen në vendin e punës. 

Korniza e mostrës, mostra dhe pyetësori janë përshkruar në udhëzuesin për zbatimin e anketës së 

kompetencave me punëdhënës e cila është pjesë e Pakos së burimeve të projektit ALLED12. Kjo ka për 

qëllim të ndihmojë në përdorimin e rezultateve të anketës për zhvillimin e standardeve të profesionit si 

dhe për përdorime tjera, si për avancimin e klasifikimit kombëtar të profesioneve, që është esenciale për 

praktikat e mira sa i përket ndërmjetësimeve për punësim, udhëzimeve profesionale dhe për shumë 

qëllime tjera. Veçanërisht, rezultatet e anketës me punëdhënës mund të shfrytëzohen si një burim kyç i 

të dhënave për vlerësimin e rëndësisë së standardeve të profesionit, dhe institucionet përgjegjëse për 

verifikim të standardeve mundtë përdorin këto të dhëna për të parë se sa mirë i ka shfrytëzuar standardi 

të dhënat empirike të siguruar nga anketa13.  

Kush e zbaton anketën? 

Anketa e kompetencave nuk është shumë kërkuese dhe mund të përdoret nga vet zhvilluesit e 

standardeve të  profesionit me ndihmën e udhëzuesit. Në anën tjetër, anketa mund të zbatohet nga 

institucione tjera të cilat kanë nevojë të kuptojnë kompetencat që kërkohen në vendin e punës, siç janë 

shërbimet e punësimit.  

Raporti i anketës14, i cili duhet të përgatitet nga personat të cilët bëjnë anketën, ofron të gjitha 

informatat e nevojshme për procesin e zhvillimit të standardeve të profesionit siç është shpjeguar në 

udhëzues e anketës. Prandaj, në këtë udhëzues, është përshkruar procesi i përdorimit të rezultateve të 

anketës, e jo mënyra e fitimit dhe përgatitjes së rezultateve për analizë.  

Zhvilluesit e standardeve të profesionit duhet të fillojnë punën duke pasur para vetes tre dokumente: 

1. Databazen me të dhënat e fituara nga anketa në formën origjinale dhe listën finale ku listohen 

detyrat dhe kompetencat  

                                                           
12

 www.kosovoalled.com  

13
 Shih Udhëzuesin për verifikuesit e standardeve të profesionit në Pakon e burimeve të projektit ALLED. 

14
 Një shembull i një raporti të anketës të përgatitur për profesionin e kasapit mund të gjendet në Pakon e 

burimeve të projektit ALLED. 

http://www.kosovoalled.com/


2. Këtë udhëzues për zhvilluesit e standardeve të profesionit 

3. Udhëzuesin për zbatimin e Anketës së Kompetencave me Punëdhënës (AKP). 

Nëse zhvilluesit e zbatojnë vet anketën, atëherë ata do të kenë databazën me rezultatet e intervistave si 

dhe do të kenë përdorur Udhëzuesin për zbatimin e AKP-së.  

Analizimi i rezultateve të anketës për zhvillimin e standardeve të profesionit  

Pyetësori i anketës është dizajnuar për të ndihmuar me informata që janë të rëndësishme për zhvillimin 

e standardeve të profesionit duke u bazuar në nevojat e punëdhënësve. Pyetësori përbëhet nga 5 

module, secili prej të cilëve ofron informata për disa aspekte të standardit të profesionit. 

Tabela më poshtë tregon se si duhet të inkorporohen përmbajtjet e anketës së kompetencave me 

punëdhënëses në formën e AKK-së për të kërkuar zhvillimin e standardeve të profesionit. 

Tabela 6 – pyetjet e pyetësorit dhe si duhet të përdoren ato për plotësimin e formës së 

AKK-së  

Numri i pyetjes ose 

kolonës  

Përmbajtja  Vendi në formën e AKK-së  

Kolona nr.. 16 – 17 Titulli i vendit të punës dhe 

përshkrimi i profesionit  

Përshkrimi i profesionit  

MODULI 1 – PËR FIRMËN DHE VENDIN E PËRZGJEDHUR TË PUNËS  

P1 - P9 Informata për punëdhënësit  Të përdoret në pjesën hyrëse të 

standardit të profesionit duke 

shpjeguar sektorët ekonomik ku 

operojnë këto biznese, madhësinë e 

ndërmarrjes, karakteristikat gjinore, 

llojet e tregjeve, niveli i kërkuar i 

shkollimit për profesionin e zgjedhur 

MODULI 2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT NË VENDIN E PUNËS  

P10  Detyrat dhe kompetencat, ku 

mësohen ato dhe rëndësia e tyre 

në të ardhmen  

Funksionet, Aktivitetet, Njohuritë, 

shkathtësitë dhe shkathtësitë kyçe 

për funksionin  

P11  Shkathtësitë e reja  Shënim në fund të standardit  

MODULI 3 – SHKATHTËSITË  



P12 – P15  Leximi, shkrimi, shkathtësitë 

matematikore dhe kompjuterike, 

gjuhët e huaja  

Shkathtësitë  

MODULI 4 – SHKATHTËSITË KYÇE PËR FUNKSIONIN  

P17 – P20 Karakteristikat fizike dhe 

shkathtësitë e buta (shkathtësitë e 

komunikimit, puna ekipore, 

shkathtësitë për mbrojtje të 

ambientit) 

Shkathtësitë kyçe për funksionin 

MODULI 5 – KUSHTET E PUNËS DHE PAJISJET  

P21 – P23 Kushtet e punës  Kushtet që kërkohen për kryerjen e 

funksionit 
P24 Pajisjet  

Moduli 1 – Për firmën dhe vendin e punës  

Çdo firmë është e regjistruar për të operuar në një prej sektorëve ekonomik në ekonomi. Është me 

rëndësi të dihet se cilët sektorë ekonomik punësojnë profesione të tilla, dhe këto informata mund të 

sigurohen përmes profilizimit të sektorit siç është përshkruar në Pjesën 1 të këtij udhëzuesi. Duke u 

bazuar në këtë informacion, zhvilluesit duhet të kërkojnë punëdhënës që janë aktiv në këto aktivitete 

ekonomike. Një informacion i tillë mund të sigurohet në ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë ose në 

Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale/ departamenti i statistikave. Po ashtu është e dobishme të 

shikojmë Shtojcën 2, e cila  tregon se cilët sektorë ekonomik punësojnë profesione nga një sektorë i 

caktuar i shkathtësive në 3 nivelet e kualifikimit të AKK-së. Në mesin e tyre, zhvilluesit duhet të zgjedhin 

mostrën e punëdhënësve me të cilët do të kryejnë anketën e kompetencave. 

Nga informacionet që ofrohen në modulin 1, do të mund të shohim aktivitetin ekonomik, madhësinë e 

kompanisë, përqindjen e femrave në fuqinë punëtore dhe natyrën e tregut ku këto kompani shesin 

produktet e tyre. Forma A 

Titulli i vendit të punës dhe përshkrimi i profesionit (kolonat 16-17) 

Titulli i vendit të punës mund të jetë i ndryshëm me emrin e profesionit, pasi që punëdhënësit nuk janë 

të obliguar ta njohin dhe ta përdorin klasifikimi kombëtar të profesioneve. Rekomandohet që emri i 

standardit të profesionit të jetë i njëjtë me emrin në klasifikim e jo të bazohet në titujt e vendeve të 

punës, për qëllim të transparencës dhe qartësisë.  

Për të kuptuar mirë qëllimin e vendit të punës, Pyetja 17 duhet të përdoret për përshkrimin e 

profesionit dhe për të kontrolluar nëse ky vend i punës është në të vërtetë pjesë e profesionit për të cilin 

jemi të interesuar. Shikoni të gjitha përshkrimet e shkruara nga punëdhënësit dhe përdorni ato për të 

kompletuar përshkrimin e profesionit. 



Mund të jetë e dobishme të shikohen përshkrimet e profesioneve në uebfaqen e Organizatës 

Ndërkombëtare të Punës http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/. Një burim shumë 

i mirë informatave për profesione, shkathtësi dhe kompetenca është po ashtu 

https://www.onetonline.org/ , ndoshta një ndër burimet më të mira për të kuptuar kompetencat që 

kërkohen për punën e caktuar. Megjithatë, duhet ta keni parasysh se këto janë standarde kombëtare 

dhe nëse nuk ka fakte se punëdhënësit në Kosovë kërkojnë kompetenca të caktuara si punëdhënësit në 

Amerikë, atëherë duhet të qëndrojmë tek kërkesat e punëdhënësve kosovarë. 

Moduli 2 – detyrat dhe kompetencat e profesionit (P10) 

Përgjigjet në pyetjen 10 ofrojnë pjesën më të madhe të përmbajtjes të nevojshme për standardin e 

profesionit. Siç është paraqitur në tabelën më lartë, informatat nga kjo pyetje do të përdoren për të 

përgatitur materialin për Funksione, Aktivitete kyçe, Njohuri dhe kompetenca e madje edhe për disa 

shkathtësi kyçe për funksione në formën e AKK-së.  

Rezultatet e anketës për detyrat  

Procesi i përgatitës së rezultateve të anketës së kompetencave me punëdhënës për të zhvilluar 

standarde të profesionit është përshkruar në udhëzuesin për zbatimin e Anketës së Kompetencave me 

Punëdhënës15. Standardizimi i emrave të detyrave dhe grupimi i tyre në detyra të ngjashme ka rezultuar 

në tabelën në vijim në rastin e profesionit të Kasapit. 

Tabela 7 Emrat e standardizuar të grupeve të detyrave me detyrat individuale që i përkasin grupit 
sipas numrit të punëdhënësve  

Emri i rreshtave  

Numri i 
emrave të 
standardizuar 
të detyrave 

Ftohja dhe ngrirja  17 

Klasifikimi i mishit dhe vendosja në friz për ftohje  3 

Pastrimi, mbështjellja e mishit dhe vendosja në frigorifer  4 

Vendosja e mishit në frigorifer  2 

Vendosja e mishit në frigorifer për ftohje  3 

Deponimi i mishrave në frigorifer  3 
Vendosja e mishit në frigorifer për të siguruar ruajtjen e mishit sipas standardeve 

të sigurisë së ushqimit 2 

Paketimi dhe etiketimi i mishit dhe produkteve  34 

Paketimi i mishit  4 

PAKETIMI  4 

Paketimi dhe shitja  3 

PAKETIMI  PRODUKTIT  20 

MBËSHTJELLJA, MATJA DHE ETIKETIMI I PRODUKTIT  3 

Përgatitja e pajisjeve  24 
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Mprehja dhe përgatitja e pajisjeve për prerje  3 

Mprehja e pajisjeve për prerje 3 

STERILIZIMI I PAJISJEVE  3 

STERILIZIMI I PAJISJEVE PAS PËRFUNDIMIT  15 

Përpunimi i mishit në produkte të mishit  60 

Veshja dhe përgatitja e përbërësve për prodhimin e suxhukut, hot dog, qebapa 
etj.  3 

Veshja dhe përgatitja e përbërësve për prodhimin e suxhukut dhe produkteve të 
ngjashme duke përfshirë prerjen, përzierjen dhe formësimin  11 

Veshja dhe përgatitja e përbërësve për prodhimin e suxhukut dhe produkteve të 
ngjashme duke përdorur makinat për prerje, përzierje dhe formësim 2 

Tharja e mishit  3 

Bluarja e mishit  4 

Mbushjet me mish  3 

PËRPUNIMII MISHIT  3 

Përpunimi i mishit, bluarja  3 

Bluarja, përpunimi i suxhukut, copave të mishit etj. 3 

Bluarja dhe përpunimi i mishit, shtimi i përbërësve, mëlmesave etj. 3 

Përgatitja e produkteve  11 

Përgatitja e produkteve 8 
Përpunimi i mishit, bluarja, veshja, shtimi i mëlmesave, përgatitja e suxhukut, 

qebapëve, hot-dog, etj  3 

Shitja e mishit dhe produkteve të mishit  15 

Shërbimi i klientit  3 

Shërbimi i klientit 4 

Shitja e mishit  4 

Shitja e mishit dhe pranim i parave  4 

Therja dhe largimi i lëkurës  41 

Rrjepja, largimi i lëkurës  4 

Therja e kafshëve  3 

Therja e kafshëve 3 

Largimi i lëkurës 4 

Largimi i lëkurës  3 

Therja e kafshëve 3 

Therja e kafshëve 3 

Therja  3 

Rrjepja, largimi i lëkurës 3 

Rrjepja, largimi i lëkurës, ndarja e mishit nga eshtrat  3 

Therja e kafshëve 3 

Therja e kafshëve, largimi i lëkurës 3 

Therja e derrave dhe kafshëve tjera, ndarja e mishit nga eshtrat 3 

Mbikëqyrja e kasapëve tjerë  4 

Mbikëqyrja e kasapëve tjerë 4 

Ndarja e mishi nga eshtrat, prerja dhe copëtimi i mishit 92 

NDARJA E MISIT NGA ESHTRAT DHE PRERJA E MISHIT  7 



Prerja  mishit  4 

Prerja e mishit në pjesë  4 

Procesi i prerjes  5 

Bluarja e mishit  1 

Prerja e mishit  25 

OPERIMI  MAKINËS PËR PRERJE TË MISHIT  19 

Përgatitja dhe prerja  mishit  5 

Pranimi dhe ruajtja e mishit  2 

Largimi i mishit nga eshtrat  4 

Largimi i mishit nga eshtrat, klasifikimi 4 

Largimi i lëkurës, largimi i mishit nga eshtrat, klasifikimi 5 

Therja dhe largimi i lëkurës, largimi i mishit nga eshtrat 4 

Therja, rrjepja dhe copëtimi  3 

Pastrimi i vendit të punës dhe mirëmbajtja e higjienës 31 

Pastrimi i vendit para therjes, therja, largimi i lëkurës  3 

Higjiena  3 

Mbajtja e ambientit të pastër  1 

Mbajtja e vendit të punës të pastër  3 

Mirëmbajtja e ambientit të pastër dhe të shëndetshëm  2 

Mirëmbajtja e higjienës  3 

Mirëmbajtja e higjienës 3 

Mirëmbajtja e higjienës 13 

Inspektimi, përzgjedhja dhe klasifikimi i mishit  84 

Klasifikimi i mishit  4 

Klasifikimi i mishit, ndarja nga eshtrat, pastrimi i mishit dhe vendosja në frigorifer  4 

Klasifikimi i mishit, ndarja nga eshtrat  4 

Klasifikimi i mishit, ndarja nga eshtrat dhe vendosja në frigorifer 3 

Klasifikimi i mishit 4 

Klasifikimi i mishit 25 

Klasifikimi i mishit, ndarja nga eshtrat 3 

Klasifikimi i mishit dhe vendosja në frigorifer për ftohje 4 

Prerja dhe klasifikimi  14 

Bluarja e mishit  1 

PRANIMI  4 

Pranimi dhe ruajtja e mishit  1 

Ndarja e mishit për produkte të caktuara 13 

Gjithsej  402 

As a result we have 10 groups of tasks which have to be examined by the OS developers. This number of 

tasks is still too large and we are targeting 5 to 8 task groups which will be the basis for our FUNCTIONS 

in the OS template.  



Të kuptuarit e lidhjeve mes aktiviteteve dhe funksioneve nga anketa  

Detyrat të cilat kërkojmë nga punëdhënësit që t’i përshkruajnë më së shumti ndërlidhen me aktivitetet 

të cilat punëtori duhet t’i kryej në punën e tij/ saj. Kur bëmë standardizimin e emrave të detyrave ne 

zvogëluam numrin e tyre me qëllim që të mos përsëriten aktivitetet e ngjashme ose të njëjta. 

Megjithatë, sa i përket përmbajtjes, aktivitetet duhet të kombinohen në grupe që kanë të bëjnë m 

logjikën, teknologjinë ose procesin. Këto grupe të aktiviteteve/ detyrave janë funksionet e një standardi 

të profesionit siç është paraqitur në shembullin më poshtë. 

Detyrat e përmendura nga punëdhënësit në anketë, të cilat janë harmonizuar në një grup me 
emrin: 

Therja dhe largimi i lëkurës  

Rrjepja, largimi i lëkurës  

Therja e kafshëve  

Therja e kafshëve 

Largimi i lëkurës 

Largimi i lëkurës 

Therja e kafshëve 

Therja e kafshëve 

Therja 

Therja, largimi i lëkurës 

Therja, largimi i lëkurës, ndarja e mishit nga eshtrat  

Therja e kafshëve 

Therja, largimi i lëkurës 
Therja e derrit, dhe kafshëve tjera, ndarja e mishit nga eshtrat 

Inspektimi, ndarja dhe klasifikimi i mishit  

Klasifikimi i mishit  

Klasifikimi i mishit, ndarja e mishit nga eshtrat, larja e mishit dhe vendosja në frigorifer  

Klasifikimi i mishit, ndarja e mishit nga eshtrat 

Klasifikimi i mishit, ndarja e mishit nga eshtrat dhe vendosja në frigorifer 

Klasifikimi i mishit 

Klasifikimi i mishit 

Klasifikimi i mishit, ndarja e mishit nga eshtrat  

Klasifikimi i mishit dhe vendosja në frigorifer për ftohje  

Prerja dhe klasifikimi  

Bluarja e mishit  

PRANIMI  

Pranimi dhe deponimi i mishit  

Përzgjedhja e mishit për produkte  të caktuara  
 

Sistematizimi i aktiviteteve pas intervenimit të grupit të ekspertëve është paraqitur më poshtë. Është 
e qartë se ata kanë kombinuar dy grupe të detyrave nga anketa në një grup të vetëm. Nga anketa pat 
Therja dhe largimi i lëkurës si një grup të detyrave dhe grupi i dytë ishte Inspektimi, përzgjedhja dhe 
klasifikimi i mishit, dhe ekspertët i kombinuan ato në nnjë grup dhe e quajtën Therja.  

 



Aktivitetet kyçe  Koment për intervenimin e grupit të ekspertëve  

Pranimi dhe inspektimi i 

kafshëve  

Ky aktivitet është përmendur nga punëdhënësit si një prej 

detyrave në aktivitetin Inspektimi, përzgjedhja dhe klasifikimi i 

mishit 

Trullosja, therja dhe gjakosja  Kjo i referohet therjes së kafshëve, të cilën punëdhënësit e kanë 

quajtur vetëm therje, por ekspertët e kanë bërë këtë aktivitet 

më specifik  

Largimi i puplave dhe qimeve  Ky aktivitet po ashtu është përmendur nga punëdhënësit duke 

iu referuar si largimi i qimeve të trupit të kafshëve  

Rrjepja  Ky aktivitet është përmendur nga punëdhënësit disa herë si 

Largimi i lëkurës  

“Evisceration” “Eviceration” i referohet largimit të organeve të brendshme dhe 

nuk është përmendur në mënyrë specifike nga punëdhënësit  

Prerja e trupit të kafshës Shumica e aktiviteteve në kuadër të kësaj detyre janë 

përmendur nga punëdhënësit në detyrën Inspektim, 

përzgjedhje dhe klasifikim i mishit 
Inspektimi dhe etiketimi  

Për këtë shembull, është e qartë se roli i ekspertëve është fokusimi në proceset kryesore të punës në 

vendin e punës, në këtë rast në punën e Kasapit. Ata kanë emëruar aktivitetet që pasojnë në mënyrë të 

natyrshme njëra tjetrën, por funksionin e kanë emëruar Therja. 

Në këtë mënyrë, informacioni i marrë nga punëdhënësit është transformuar nga ekspertët në një seri të 

aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me kryerjen e një ose disa prej detyrave të përmendura në anketë. 

Mund të shohim se zhvilluesit duhet të aplikojnë njohuritë e tyre mbi profesionin për të cilin janë duke 

zhvilluar standard, por po ashtu ata duhet të përdorin rezultatet e anketës për të siguruar se standardi i 

profesionit të cilin po e zhvillojnë është i bazuar në fakte dhe i ndërlidhur ngushtë me praktikat e 

punëdhënësve të cilët punësojnë profesione të tilla.  

Prandaj, procesi i transformimit të rezultateve të anketës në formën e standardit të profesionit, sa i 

përket zhvillimit të funksioneve dhe aktiviteteve është si vijon: 

1. DETYRAT JANË TË GRUPUARA NË FUNKSIONE DUKE U BAZUAR NË NJOHURITË E ZHVILLUESVE 

DHE NË FAKTET E SIGURUARA NGA ANKETA  

2. DETYRAT INDIVIDUALE JANË TË GRUMBULLUARA NË FUNKSIONE DHE QUHEN AKTIVITETE. Ato 

që mungojnë shtohen bashkë me shpjegimin pse janë të nevojshme  

3. FAKTET E MARRA NGA ANKETA PËRDOREN NË MËNYRË SELEKTIVE ME FOKUS KRYESOR NË 

FAZAT E PROCESIT TË PRODHIMIT. 



Rezultati i kësaj faze është një listë me funksionet kryesore dhe aktivitetet brenda tyre për t’u përshtatur 

me formën e standardit të profesionit. Shembullin e SP për Kasap mund ta gjeni në Shtojcën 3. 

Kontrollimi i prezencës së llojeve të rëndësishme të funksioneve  

Pasi të jetë kryer hapi i përshkruar më lartë, është mirë të kontrollohet nëse të gjitha llojet e dëshiruara 

të funksioneve janë marrë në konsideratë nga grupi i ekspertëve zhvillues. Më poshtë do të gjeni një 

listë me llojet e funksioneve. Nganjëherë edhe punëdhënësit edhe zhvilluesit harrojnë se këto funksione 

janë të rëndësishme edhe për profesionet në AAP. Për shembull, secili kasap që shet mishin duhet të 

kryej edhe detyra komerciale edhe pse ato mund të mos jenë pjesë e detyrave të tij/saj kryesore. Ata po 

ashtu duhet të administrojnë disa dokumente që kanë të bëjnë me pranimin e kafshëve, monitorimin e 

niveleve të produkteve të deponuara, hartimin e raporteve, etj. Këto aktivitete mund të përfshihen në 

funksionet ekzistuese ose mund të qëndrojnë si funksion i veçantë. Për shembull, kasapi mund të 

kërkohet të kryej disa detyra që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësisë. Me që këto janë vetëm një 

komponent i vogël i punës së kasapit, ato mund të përfshihen në funksionet Inspektimi dhe kontrolli. 

Megjithatë, nëse kemi standard për koordinator të sigurimit të cilësisë, ky funksion do të ishte në mesin 

e funksioneve të rëndësishme e jo vetëm një aktivitet në kuadër të një funksioni.  

Për të parë nëse janë përfshirë të gjitha funksionet që janë të rëndësishme për një standard të 

profesionit, shtoni një kolonë të re në të majtë të detyrave të grupuara, të koduara dhe të emërtuara 

dhe kontrolloni secilën detyrë me 10 prej llojeve si vijon (shih kolona C): 

1. Analizimi, planifikimi dhe organizimi i punës  

2. Përgatitja e vendit të punës  

3. Detyra operative të profesionit (Zakonisht nga faqja Shkathtësitë e profesionit. Modul 2) 

4. Detyra administrative  

5. Detyra komerciale  

6. Komunikimi dhe bashkëpunimi me të tjerët  

7. Hulumtim, inovacion dhe zhvillim  

8. Sigurim i cilësisë  

9. Shëndeti dhe mbrojtja e mjedisit  

10. Të tjera  

Shpesh e shohim se disa prej llojeve të detyrave janë harruar nga punëdhënësit por ato është e 

rëndësishme të përfshihen në standardin e profesionit. Pas emërtimit dhe kodimit të llojeve të detyrave, 

grupi i ekspertëve do të shohë cilat detyra mungojnë, dhe do t’i shtojë ato në listë si dhe do të 

përcaktojë shkathtësitë e nevojshme relevante për ato detyra. 

Funksionet, detyrat dhe llojet e kompetencave  

Në faqe 31 të udhëzuesit për zbatim të anketës së kompetencave me punëdhënës mund të shohim 

rezultatet e grupimit dhe standardizimit të kompetencave që kërkohen për aktivitete dhe funksione. Në 

tabelën më poshtë shohim se çfarë kanë konsideruar punëdhënësit si kompetenca të rëndësishme për 

kryerjen e detyrave / funksioneve të standardizuara dhe të grupuara (të hijezuara me të verdhë).  

Tabela 8 – Detyrat e standardizuara dhe kompetencat e standardizuara që kërkohen për 



përformimin e tyre  

Emri i rreshtave  Numri i punëdhënësve  

Ftohja dhe ngrirja  17 

Kontrolli i inventarit  1 
Njohuri për anatominë e kafshëve dhe për 

produktet e mishit  1 

Njohuri për standardet për siguri të ushqimit  1 

Njohuri për regjimet e temperaturës për deponim  8 

Shkathtësi organizative  1 

Fuqi fizike  3 

Shkathtësi teknike  1 

Etikë pune  1 

Paketimi dhe etiketimi i mishit dhe produkteve  34 

Vëmendje ndaj detajeve  6 

Shkathtësi komunikimi  1 

Kreativitet  1 

Aplikon praktika të shëndetit dhe sigurisë  1 

Shkathtësi etiketimi  3 

Shkathtësi për llogaritje  2 

Operim i makinës për paketim  1 

Paketimi i mishit të freskët  2 

Paketimi i produkteve të mishit  1 

Higjiena personale  1 

Qëndrimi në këmbë për kohë të gjatë  10 

Puna e shpejtë  5 

Përgatitja e pajisjeve  24 

Vëmendje ndaj detajeve  1 

Kujdesi 1 

Respektim i udhëzimeve dhe procedurave  7 

Aplikimi i praktikave për shëndet dhe siguri  1 

Orar i gjatë i punës  5 

Mirëmbajtja dhe mprehja e veglave dhe pajisjeve  1 

Shkathtësi manuale  2 

Higjienë personale 6 

Përpunimi i mishit në produkte të mishit  60 

Vëmendje ndaj detajeve  1 

Kreativitet  3 

Shkathtësi për prerje  5 

Aplikimi i udhëzimeve për shëndet dhe siguri  1 

Aplikimi i praktikave për shëndet dhe siguri 3 

Shkathtësi për bluarje të mishit  1 

Njohuri për receta dhe mëlmesa  10 

Përqendrim  1 

Tymosja e mishit  6 



Shkathtësi për klasifikimin e mishit  1 

Shkathtësi për përpunimin e mishit  10 

Shkathtësi për llogaritje  5 

Operimi i makinerisë për përpunim të mishit  5 

Shkathtësi praktike  4 

Shkathtësi hulumtuese  3 

Regjimet e temperaturave  1 

Shitja e mishit dhe produkteve të mishit  15 

Shkathtësi të komunikimit 4 

Kënaqësia e klientit  3 

Aplikimi i udhëzimeve për shëndet dhe siguri 2 

Qëndrim miqësor  1 

Motivim  1 

Qëndrim të respektueshëm  1 

Shkathtësi për shitje  2 

Puna e pavarur  1 

Therja dhe largimi i lëkurës  41 

Anatomia e kafshës  2 

Vëmendje ndaj detajeve  1 

Shkathtësi për prerje 5 

Përvojë  1 

Respektimi i praktikave për shëndet dhe siguri  7 

Koordinim të mirë dorë-sy  1 

Njohuri për kafshët e fermës  1 

Fuqi fizike  1 

Shkathtësi praktike për kasap  5 

Shkathtësi praktike  3 

Precizitet  5 

Vëmendje hapësinore  3 

Punë ekipore  1 

Shkathtësi teknike  4 

Punë e shpejtë  1 

Mbikëqyrja e kasapëve të tjerë  4 

Udhëheqje  1 

Shkathtësi organizative  2 

Punë ekipore  1 

(e pastër) 4 

Vëmendje ndaj detajeve  1 

Shkathtësi praktike  2 

Etikë pune  1 
Ndarja e mishit nga eshtrat, prerja dhe copëtimi i 
mishit  92 

? 1 

Vëmendje dhe reagim i shpejtë  14 



Kujdes  1 

Shkathtësi për prerje  5 

Aplikon udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë 10 

Koordinimi i mirë dorë-sy  3 

Interesim për mishin  1 

Njohuri për anatominë e kafshës  5 

Njohuri për mishin dhe produktet e mishit  2 

Shkathtësi manuale  22 

Shkathtësi për përgatitje të mishit  7 

Paketimi dhe deponimi  2 

Fuqi fizike  7 

Mprehje e thikave  1 

Shkathtësi për therje  3 

Vëmendje hapësinore  1 

Qëndrim në këmbë për kohë të gjatë  3 

Shkathtësi teknike 4 

Pastrimi i ambientit dhe mirëmbajtja e higjienës 31 

Vëmendje dhe reagim i shpejtë  1 

Shkathtësi për prerje 1 

Aplikon udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë 1 

Din të pastrojë pajisjet  8 

Higjienë personale  2 

Fuqi fizike  1 

Vëmendje hapësinore  1 

Qëndrim në këmbë për kohë të gjatë  1 

Përdorimi i rrobave mbrojtëse, dorëze, kapelë  15 

Inspektimi, përzgjedhja dhe klasifikimi i mishit  84 

Shkathtësi për klasifikimin e mishit  12 

Shkathtësi komunikimi  2 

Kreativitet  3 

Shkathtësi për prerje  16 

Aplikon udhëzimet për shëndet dhe siguri në punë  3 

Respekton udhëzimet dhe procedurat  2 

Varja e kafshëve  3 

Interesim për mishin  2 

Njohuri për anatominë e kafshëve  6 

Njohuri për mishin dhe produktet e mishit  5 

Njohuri për regjimet e temperaturës për deponim  1 

Shkathtësi për përgatitjen e mishit  1 

Shkathtësi organizative  1 

Higjienë personale  2 

Higjienë personale 1 

Fuqi fizike  2 

Precizitet  1 



Precizitet në therje  8 

Pranimi dhe deponimi i mishit  2 

Shkathtësi për therje  4 

Qëndrimi në këmbë për kohë të gjatë  1 

Shkathtësi teknike  6 

Gjithsej  406 

Punëdhënësit përmendin lloje të ndryshme të kompetencave së bashku, pasi që nuk mund të presim që 

ata të bëjnë dallimin mes një njohurie dhe një shkathtësie. Për zhvilluesit, kjo ndarje është shumë e 

rëndësishme. Ne bëjmë ndarjen mes njohurive, shkathtësive dhe kompetencave kyçe për funksionin siç 

është paraqitur në formën për sugjerimin e një standardi të profesionit nga AKK. Njohuritë mund t’i 

dallojmë nëse mund të bëjmë pyetjen: Ai/ajo duhet të dijë …….. një shembull është dhënë si vijon: një 

kompetencë është “kupton ose din regjimet e temperaturës për ftohjen e mishit”. Kjo është e qartë se 

është njohuri, pasi që po kërkon që një person duhet të dijë se çfarë temperature duhet të përdoret për 

ta ftohur mishin në mënyrën e duhur. Kjo njohuri është teorike dhe mund të mësohet nga një libër ose 

nga ushtrime praktike. Kjo nuk nënkupton se personi duhet të dijë të bëjë ftohjen e mishit. 

Shkathtësia mund të njihet nëse kompetenca kërkon që një person të demonstrojë në mënyrë praktike 

se ai/ ajo është në gjendje të kryej një aktivitet. Në shembullin e lartpërmendur, shkathtësi do të ishte 

deponimi i mishit, d.m.th. të tregohet se si bëhet praktikisht. Për ta bërë këtë një person duhet të ketë 

njohuri teorike, mes tjerash për regjimet e temperaturave për deponim të mishit.  

Në fund, një shkathtësi gjenerike shpesh ka të bëjë me tipare fizike ose tjera siç janë preciziteti, aftësitë 

analitike, shikimi i mirë, durimi, empatia, fuqia, etj. Për profesionin e kasapit, një person duhet të jetë në 

gjendje të demonstrojë tolerancë ndaj gjakut, procesit të therjes, të ketë fuqi, të demonstroj precizitet 

në prerjen e mishit, etj.  

Secila prej këtyre llojeve të njohurive dhe shkathtësive duhet të përdoret për të plotësuar formën e 

standardit të profesionit. Siç është treguar në tabelën x më lartë, ekziston një kolonë që duhet të 

mbushet me njohuritë që kërkohen, një kolonë për SHKATHTËSITË dhe një kolonë për shkathtësitë kyçe 

që kanë të bëjnë me funksionet siç është paraqitur më poshtë për funksionin Therja si pjesë e standardit 

të profesionit për Kasap. 

FUNKSIONI 1 – THERJA  

Aktivitetet 

kryesore  
Kriteret  performances  

Njohuritë që 

kërkohen për të 

kryer 

funksionin  

Shkathtësitë  

Shkathtësitë kyçe 

që kanë të bëjnë me 

funksionin  

Pranimi dhe 

inspektimi i 

kafshëve  

I ofrohet kafshës dhe 

trajton atë në mënyrën e 

duhur  

Nevojat e 

kafshës  

Kushtet e 

nevojshme për 

kafshën 

Përdorë pajisjet 

për ngarkim, 

shkarkim dhe 

transportim  

Përdorë veglat dhe 

Aftësi për të 

respektuar rregullat 

për siguri në punë  

Tolerancë ndaj 

sekrecionit të 

Trullosja, therja dhe 

gjakosja  

Kryen aktivitetet e therjes 

në përputhje me rregullat 



njerëzore të therjes  
Llojet e veglave 

dhe pajisjeve 

për therje  

Kërkesat për 

therje humane  

Anatomia e 

kafshës  

Dokumentet 

dhe formularët 

e nevojshëm  

pajisjet për therje  

Punon në 

përputhje me 

udhëzimet  

Pastron vendin e 

punës  

Punon me kafshë  

Mpreh veglat  

kafshëve dhe gjakut  

Tolerancë ndaj 

kushteve të vështira 

të punës  

Puna ekipore 

Largimi i puplave 

dhe qimeve  

Kryen rrjepjen dhe 

nxjerrjen e organeve të 

brendshme me precizitet 

dhe në mënyrë të sigurte 

Largimi i lëkurës 

Nxjerrja e të 

brendshmeve  

Prerja e trupit të 

kafshës  

Inspektimi dhe 

etiketimi  

Kupton dokumentacionin 

relevant dhe plotëson 

formularët  

Në këtë rast do të lëmë në një anë kolonën Kriteret e performancës, dhe do të përqendrohemi vetëm në 

kolonat Njohuritë, Shkathtësitë dhe Shkathtësitë kyçe për funksionin. Më poshtë do të shohim një 

fragment nga lista e grupet e detyrave dhe shkathtësitë që kërkohen për zbatimin e tyre. Duke ndjekur 

përcaktimin për Njohuri (N), Shkathtësi (Sh) dhe Shkathtësi kyçe për funksionin (ShK) mund t’i kodojmë 

ato në mënyrën e paraqitur në kolonën e parë. 

Llojet e kompetencave:  
ShK – shkathtësi kyçe 
për funksionin 
Sh – shkathtësi 
N – njohuri Përpunimi i mishit në produkte të mishit  

ShK Vëmendje ndaj detajeve  
ShK Kreativitet  
Sh Shkathtësi për prerje  
Sh Respektimi i udhëzimeve për shëndet dhe siguri  
Sh Aplikimi i praktikave për shëndet dhe siguri  
Sh Shkathtësi për bluarjen e mishit  
N Njohuri për receta dhe mëlmesa  
ShK Përqendrimi  
Sh Tymosja e mishit  
Sh Shkathtësi për klasifikimin e mishit  
Sh Shkathtësi për përpunim të mishit 
Sh Shkathtësi për llogaritje  
Sh Operimi i makinerisë për përpunim të mishit  
Sh Shkathtësi praktike  
Sh Shkathtësi kërkimore 
N Regjimet e temperaturave  

Mund të shohim se ky funksion, sipas punëdhënësve, kërkon njohjen e regjimit të temperaturave dhe 

njohuri për receta dhe mëlmesa; shkathtësi që kanë të bëjnë me prerjen, respektimin e udhëzimeve, 



bluarjen e mishit, tymosjen e mishit, etj. Sa i përket shkathtësive kyçe për funksionin kemi aftësi për të 

vërejtur detajet, kreativitet dhe përqendrim e koncentrim.  

Zhvilluesit duhet të jenë në gjendje të bëjnë dallime mes llojeve të ndryshme të kompetencave për të 

qenë në gjendje të plotësojnë formën në mënyrën e duhur. Megjithatë, ata duhet të përdorin njohuritë 

e tyre si ekspert të fushës për t’i vlerësuar në mënyrë kritike rezultatet e anketës, dhe për të 

transformuar rezultatet e anketës në standarde kuptimplota të profesionit. Disa deklarata të dhëna nga 

punëdhënësit duhet të merren me një dozë rezerve, për shembull kërkesa që kasapi të ketë shkathtësi 

kërkimore. A është kjo në të vërtetë një kompetencë që duhet të ketë një kasap? Ndoshta anketuesit e 

kanë keqkuptuar respondentin në anketë ose nuk e kanë dokumentuar kontekstin në të cilin do të 

kërkoheshin aftësi kërkimore.  

Sikurse në këtë rast të përcaktimit të funksioneve, kompetencat e listuara në rezultatet e anketës duhet 

të vlerësohen kundrejt ekspertizës së ekipit të zhvilluesve pasi që ato janë veç se një grumbull e 

informatave prej të cilave mund të kuptojmë praktikat e punës tek punëdhënësit. Në asnjë mënyrë 

rezultatet e anketës nuk duhet të pranohen si produkt final dhe si të tilla të futen në formën e standardit 

të profesionit. Zhvilluesit duhet vetëm të inspirohen nga rezultatet dhe pastaj të përdorin gjykimin dhe 

ekspertizën e tyre për standardin e profesionit. Kjo do të thotë që duhet të shtohen edhe kompetenca 

tjera të cilat nuk janë përmendur në anketë. Një shembull për këtë është njohuria për “nevojat e 

kafshës”  të cilën e ka përfshirë grupi i ekspertëve, edhe pse nuk është përmendur nga punëdhënësit në 

anketë. 

Kriteret e performances  

Kriteret e performances duhet të plotësohen sipas udhëzuesit për zhvillimin e standardeve të 

profesionit. Në esencë ato tregojnë mënyrën e vlerësimit të kompetencave të punëtorëve dhe 

gjithmonë duhet të merren ato parasysh për të kontrolluar nëse detyrat janë kryer në mënyrën e duhur 

sipas standardit. Implikimi është se të gjitha llojet e kompetencave që nevojiten janë të shpërndara në 

proces: njohuritë, shkathtësitë praktike dhe shkathtësitë kyçe të funksioneve. 

Shkathtësitë e reja  

Në pyetjet P11 punëdhënësit pyetën për shkathtësitë e reja të mundshme të cilat ata mendojnë se do të 

do të jenë gjithherë e më të rëndësishme për profesionet e tyre në të ardhmen.  

Grupet e ekspertëve duhet të grupojnë këto shkathtësi të reja në të njëjtën mënyrë si kanë grupuar 

shkathtësitë q kanë të bëjnë me profesionit dhe duhet të kenë parasysh ato gjatë zhvillimit të 

standardeve të profesionit.  

Rekomandohet që këto shkathtësi të reja të futen si një shënim i shkurtër në fund të standardit të 

profesionit për të treguar drejtimin kah shkathtësitë janë duke u zhvilluar në të ardhmen. Kushtoni 

vëmendje të veçantë për të vënë në pah cilat janë shkathtësitë e reja që përmenden më së shpeshti nga 

punëdhënësit. Në këtë anketë, shkathtësitë e reja për kasapin ishin si vijon: 

a) Shkathtësi për përdorimin e pajisjeve, proceseve dhe teknologjive të reja 

b) Proceset e sigurimit të cilësisë, përfshirë HACCP 



c) Shkathtësi inovative për prodhimin e produkteve të reja të mishit  

d) Certifikimi i shkathtësive të kasapit. 

Moduli 3 – shkathtësitë e transferueshme  

Shkathtësitë e transferueshme duhet të jenë pjesë e standardeve të profesionit pasi që ato janë të 

nevojshme për arritjen e rezultateve të pritshme në punë, mirëpo ato nuk janë të ndërlidhura në 

mënyrë specifike me profesionin. Ato faktikisht janë të nevojshme për shumë profesione brenda një ose 

më shumë sektorëve të shkathtësive. Duke qenë të tilla ato janë të transferueshme në profesione tjera 

dhe pjesë e rëndësishme e punësimit. Pasi të jenë zhvilluar standardet e profesioneve më të 

rëndësishme të një vendi dhe të jenë përshkruar përmes detyrave e shkathtësive, atëherë do të jetë më 

e lehtë të zhvillohen shtigje që krijojnë mundësi për individët të vlerësojnë se sa mirë janë të përgatitur 

për të kaluar nga një profesion në tjetrin ose nga një kualifikim në tjetrin. Në të njëjtën mënyrë, edhe 

mobiliteti vertikal bëhet më transparent kur shkathtësitë e grupeve të ndryshme të profesioneve 

vështrohen në aspektin e progresionit. 

Një parim udhëheqës për përzgjedhjen e shkathtësive të transferueshme duhet të jetë shpeshtësia e 

përgjigjeve. Sa më shumë punëdhënës e zgjedhin një shkathtësi të caktuar, aq më e rëndësishme është 

paraqitja e saj në standardin e profesionit. Në rastin e profesionit të kasapit, këto shkathtësi ishin: 

P12 – Shkathtësitë e leximit – leximi i udhëzimeve të thjeshta ose tekste të thjeshta që kanë të bëjnë 

me profesionin  

P13 – Shkathtësitë e shkrimit – shkrimi i teksteve të thjeshta, po ashtu disa që kanë të bëjnë me 

profesionin; 1/3 e punëdhënësve që janë përgjigjur në këtë pyetje janë deklaruar se kasapët nuk kanë 

nevojë të kenë shkathtësi të shkrimit, por disa prej funksioneve qartësisht kërkojnë aftësi për të 

plotësuar formularë e kjo kërkon shkathtësi shkrimi. 

P14 – Shkathtësi për llogaritje – duhet ditur llogaritje të thjeshta matematikore si mbledhje, zbritje dhe 

shumëzim  

P15 – Kompetenca kompjuterike – kërkohen shkathtësi elementare ose mesatare kompjuterike  

P16a – Gjuhët e huaja konsiderohen të pëlqyeshme por jo shumë të rëndësishme. 

Mund të shohim se punëdhënësit kërkojnë shkathtësi të transferueshme më të ulëta se sa që kanë 

punëtorët që kanë përfunduar shkollimin e mesëm. Prandaj çdo person me kualifikim të nivelit të 

shkollimit të mesëm lehtësisht plotëson këto kritere. 

Moduli 4 – kompetencat kyçe për funksionin  

Në këtë pjesë të modulit punëdhënësit përshkruajnë kompetencat kyçe për funksionin të cilat janë pjesë 

e formës së standardit të profesionit. Përshkrimi i tyre është te pyetjet prej P17 deri P20. Grupi i 

ekspertëve duhet të analizojë dhe përshkruaj këto kompetenca për secilin profesion të prezantoj ato në 

standardin e profesionit, duke shtuar ndonjë gjë që punëdhënësit mund ta kenë harruar.  

Në anketë mund të ketë të identifikuara shumë kompetenca kyçe për funksionin, prandaj është me 

rëndësi të merren vetëm ato që janë përmendur nga numri më i madh i punëdhënësve. 



Në rastin e kasapit, ishte e rëndësishme që punëtori të ketë shkathtësi manuale, precizitet, aftësi për të 

qëndruar në këmbë për kohë të gjatë, koncentrim dhe përqendrim për të shmangur lëndime me pajisje 

të kasapit. Shkathtësitë e komunikimit ishin të rëndësishme për funksionin që ka të bëjë me shitjen dhe 

shkathtësitë për mbrojtjen e mjedisit po bëhen gjithherë e më të rëndësishme. 

Moduli 5 – Kushtet e punës dhe përdorimi i pajisjeve  

Kushtet e punës dhe pajisjet duhet të përfshihen në seksionin pas secilit funksion në formular, me 

titullin Kushtet që kërkohen për të kryer funksionin.  

Hapat final  

Pasi të jenë kryer të gjitha proceset e përmendura më lartë, grupi i ekspertëve mund të fillojë të zbatojë 

udhëzuesin për zhvillimin e standardeve të profesionit në Kosovë16 dhe të plotësojë formularët e 

nevojshëm që dërgojnë drejt procesit të miratimit të standardit të profesionit siç është përshkruar në 

Ligjin për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve.  

 

 

 

Shtojca 1 – profesionet më të shpeshta sa i përket punësimit në 

Kosovë sipas sektorëve dhe niveleve të KKK-së  

Siç është përshkruar në pjesën 2 të tekstit, rekomandohet që së pari zhvillimi i standardeve duhet të 

fillojë me ato profesione që janë brenda sektorëve që janë më të mëdha në numër sipas secilit nivel të 

KKK-së. Kjo listë do të ju ndihmojë të identifikoni këto grupe të profesioneve. Pasi që në Kosovë nuk ka 

të dhëna për punësimin në nivel të profesioneve individuale, ne mund të ofrojmë vetëm numrin e të 

punësuarve në nivel të grupeve të vogla ISCO dhe të listojmë të gjitha profesionet individuale brenda 

atyre grupeve. Se cili profesion është më i kërkuar, ne mundemi vetëm të hamendësojmë.  

Hapi 1 – Gjeni kodin e vogël ISCO më të shpeshtë në sektorin e shkathtësive që ju intereson në tabelën 

më poshtë  

Hapi 2 – shikoni cilat profesione individuale gjenden në kuadër të këtij grupi të vogël duke ju referuar 

dokumentit punues DATA / faqja ISCO88-KOS në pakon e burimeve  

Hapi 3 – Zgjidhni profesionin ose profesionet që kanë numrin më të vogël të të punësuarve dhe 

potencialin më të madh për papunësi. 
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  „Zhvillimi dhe verifikimi i standardeve të profesionit“ mund të gjendet në linkun në vijim 

http://akk-ks.net/uploads/developing_and_verifying_occupational_standards.pdf 



Tabela 9 – Profesionet më të rëndësishme në të gjithë sektorët e shkathtësive të cilat kërkojnë nivel të 

kualifikimit 1 ose 2,  3 ose 4 ose 5 sipas KKK-së dhe kualifikime më të larta17. 

Sektori dhe nën-sektiri i shkathtësive  Niveli i kërkuar sipas KKK  

 1,2 3,4 5+ 

Biznes dhe administrim  911 522, 419, 413 123, 343 

Kontabilitet dhe taksa  - 412 343 

Financa, banka dhe sigurime  - 421 343, 341 

Shumicë, pakicë  911 522 123, 341 

Sekretari dhe punë në zyre  - 419 343 

Menaxhim dhe administratë  915 413 121, 123 

Shkathtësi pune  - - 123, 215 

Marketing dhe reklamim  - - 123 

Inxhinieri dhe tregti inxhinierike  932 723, 724, 721 233, 214 

Procese kimike dhe inxhinierike  -  815 232, 214 

Elektricitet dhe energji  932 724, 816 214, 131 

Elektronikë dhe automatizim  -  724 214, 311 

Mekanikë dhe metale  932 723, 721 233, 131 

Mjete motorike, anije dhe aeroplanë  932 723 131, 122 

Prodhim dhe përpunim  931, 932 741, 742, 743 232, 311 

Përpunim i ushqimi  932 341 232 

Materiale (xham, letër, plastikë, dru) 
- 742, 823 232 

Miniera dhe mihje  
931 811,711 311, 214 
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 Disa sektorë nuk kanë asnjë profesion që kërkon shkollim të mesëm, prandaj nuk do t’i përmendim këtu. 
Shembull i tillë janë Arsimi, Shkencat shoqërore, Shkencat fizike, etj. 



Arkitekturë dhe ndërtimtari  931 712 214, 232 

Bujqësi  921 611, 612 321, 131 

Pylltari  921 614 131, 321 

Veterinari  - 513 222 

Shëndetësi  - 513 223, 222 

Gjuhë  - 414 233, 232 

Mirëqenie  - 421 234, 346 

Shërbime personale  914, 913 512, 514 131, 233 

Shërbime shtëpiake  914, 913 514, 512 131, 122 

Floktari dhe shërbime ondulimi  - 514 131, 122 

Hotele, restorane  915 512 131, 232 

Sporte  - 742 233, 347 

Udhëtime, turizëm dhe aktivitete të lira  915 412, 422 131, 341 

Higjienë dhe siguri në punë  916 513 123, 322 

Shërbime të sigurisë  915 516, 011 345, 247 

Transport 933 832, 413 334, 215 

Gazetari dhe informim  - 414 243, 131 

Teknologji e informimit dhe 

teknologjisë  

- 422 123, 233 

Arsim  - - 233, 231 

Art - 731, 742 233, 245 

Shkenca shoqërore  - - 246, 233 

Për profesionet e këtyre grupeve të profesioneve, do të ishte më së lehti të dëshmohet se ato janë të 

kërkuara në tregun e punës për arsye se ato punësojnë më së shpeshti. Kjo nuk do të thotë se ju nuk 



duhet të propozoni një profesion më pak të kërkuar, por në atë rast ju duhet të ofroni fakte shtesë për 

të argumentuar rëndësinë e tij. 

Shtojca 2 – Grupet e vogla ISCO të profesioneve dhe sektorët 

ekonomik ku punojnë personat me këto profesione 

Informatat në këtë shtojcë duhet të përdoren për të identifikuar cilët sektorë ekonomik punësojnë 

profesion që janë me interes për ju. Këtu ju do të gjeni vetëm ata sektorë që punësojnë numër më të 

madh të profesioneve për të cilat ju jeni të interesuar (prej 60-80% të të gjithë punëtorëve me këto 

profesione). Prej këtyre sektorëve duhet të përzgjidhni punëdhënësit që mostrën tuaj për zbatimin e 

anketës së kompetencave me punëdhënës. 

 

PUNËSIMI sipas niveleve të KKK-së  

Profesionet e grupeve të vogla ISCO dhe sektorët 
ekonomik ku punojnë ato 1,2 3,4 5+ % 

 Produktet kimike, operator i makinave  
 

 260  
 

 100.00  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
 

 72  
 

 27.63  

Prodhimi i pajisjeve elektrike  
 

 53  
 

 20.27  

Aktivitete shëndetësore  
 

 44  
 

 16.79  

 Operues i makinave – produkte ushqimore dhe të 
ngjashme  

 
 904  

 
 100.00  

Aktivitete të shërbimeve ushqim dhe pije  
 

 289  
 

 32.01  

Prodhimtari e produkteve ushqimore  
 

 195  
 

 21.56  

Riparim dhe instalim i makinerive dhe pajisjeve  
 

 95  
 

 10.55  

Operator i robotëve industrial  
 

 316  
 

 100.00  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
 

 196  
 

 61.92  

Prodhimi i produkteve metalike, përveç makinerive dhe 
pajisjeve 

 
 62  

 
 19.63  

Postier, portier, rojtar dhe punëtorë të ngjashëm  4,644  
  

 100.00  

Arsim   1,371  
  

 29.51  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  307  

  

 6.61  

Aktivitete shëndetësore   305  
  

 6.57  

Mihja e xeheve metalike   259  
  

 5.58  

Aktivitete të specializuar ndërtimore   236  
  

 5.07  



Minatorë, detonues të sipërfaqeve, prerës dhe 
gdhendës të gurëve   

 
 701  

 
 100.00  

Mihje dhe nxjerrje e gurëve  
 

 455  
 

 64.96  

Aktivitete ndihmëse në shërbime minierare  
 

 83  
 

 11.87  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër rë 
kondicionuar  

 
 63  

 
 8.92  

 Nëpunës zyrtar  
 

 3,072  
 

 100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

 
 749  

 
 24.40  

Administratë zyre, asistencë në zyre dhe aktivitete tjera 
mbështetëse  

 
 521  

 
 16.94  

Aktivitete shëndetësore  
 

 290  
 

 9.45  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
 

 183  
 

 5.97  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

 
 167  

 
 5.43  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër rë 
kondicionuar 

 
 120  

 
 3.90  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
 

 114  
 

 3.72  

 Profesionist tjera të kanë të bëjnë me mësimdhënie  
  

 1,539   100.00  

Arsim  
  

 1,496   97.20  

 Sekretarë dhe nënpunës  
 

 1,343  
 

 100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

 
 668  

 
 49.77  

Aktivitete të ndërtimit dhe peizazhit  
 

 136  
 

 10.10  

Aktivitete të patundshmërive  
 

 116  
 

 8.62  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurimeve dhe fondeve 
pensionale  

 
 82  

 
 6.11  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave 

 
 71  

 
 5.28  

Kontrollues dhe teknikë të anijeve dhe aeroplanëve  
  

 274   100.00  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
  

 96   35.09  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

  

 59   21.39  

Transport ajrorë  
  

 52   19.08  

Tregti me shumicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
  

 41   14.89  

Agjent i udhëtimeve dhe punëtorë të përafërt  
 

 190  
 

 100.00  



Transport tokësor dhe transport përmes tubave  
 

 63  
 

 32.93  

Prodhim i produkteve të duhanit  
 

 47  
 

 24.67  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim 
 

 43  
 

 22.81  

Profesionist administrativ  
  

 5,458   100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

  

 672   12.31  

Administratë zyre, punë tjera ndihmëse në zyre  
  

 648   11.88  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
  

 642   11.76  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
  

 409   7.48  

Arsim  
  

 381   6.98  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

  

 316   5.79  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurime dhe fonde 
pensionale 

  

 252   4.61  

Transport tokësor dhe transport përmes tubave  
  

 212   3.88  

Aktivitete sociale pa akomodim  
  

 201   3.68  

Aktivitete tjera në zyrë  
  

 183   3.35  

Ndërtimi i objekteve  
  

 176   3.23  

Prodhim n.e.c. 
  

 165   3.03  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

  

 160   2.93  

Bujqësi dhe operator mobil të bimëve  
 

 706  
 

 100.00  

Ndërtim i objekteve  
 

 125  
 

 17.76  

Aktivitete të sigurisë dhe hetuesisë  
 

 113  
 

 15.99  

Aktivitete sociale pa akomodim  
 

 77  
 

 10.90  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
 

 62  
 

 8.84  

Prodhimi i metaleve bazike  
 

 59  
 

 8.36  

Aktivitete të specializuara në ndërtimtari  
 

 54  
 

 7.69  

Prodhimi i produkteve tjera minerale jo-metalike  
 

 52  
 

 7.42  

Punëtorë në bujqësi, peshkatari dhe aktivitete të 
përafërta   12,325  

  

 100.00  

Prodhimi i kulturave dhe rritja e kafshëve, gjuetia dhe 
aktivitete tjera të përafërta   8,006  

  

 64.96  



Prodhimi i produkteve ushqimore   2,203  
  

 17.87  

Prodhues të kafshëve dhe punëtorë të përafërt  
 

 2,254  
 

 100.00  

Prodhimi i kulturave dhe rritja e kafshëve, gjuetia dhe 
aktivitete tjera të përafërta 

 
 1,755  

 
 77.86  

Aktivitete të veterinarisë  
 

 194  
 

 8.59  

Aktivitete shtëpiake si punëdhënës të personelit shtëpiak  
 

 106  
 

 4.72  

Prodhimi i produkteve ushqimore  
 

 106  
 

 4.71  

Tregti me pakicë, përveç vetura dhe motoçikleta  
 

 79  
 

 3.51  

Prodhimtari n.e.c. 
 

 14  
 

 0.60  

Arkitektët, inxhinierët dhe punëtorët e përafërt  
  

 1,928   100.00  

Ndërtim i objekteve  
  

 353   18.29  

Aktivitete që kanë të bëjnë me arkitekturën dhe 
inxhinierinë; testimi dhe analizë teknike 

  

 315   16.36  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar 

  

 315   16.33  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë  
  

 162   8.42  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
  

 156   8.12  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore e 
obligueshme  

  

 125   6.50  

Inxhinieri civile  
  

 119   6.15  

Arkivist, bibliotekar dhe profesione të përafërta 
  

 458   100.00  

Arsim  
  

 167   36.55  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore e 
obligueshme 

  

 123   26.96  

Biblioteka, arkiv, muze dhe aktivitete tjera kulturore 
  

 104   22.73  

Forca të armatosura  
 

 5,226  
 

 100.00  

Aktivitete të sigurisë dhe hetuesisë  
 

 1,991  
 

 38.09  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore e 
obligueshme 

 
 1,478  

 
 28.28  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurimeve dhe fondeve 
pensionale  

 
 557  

 
 10.65  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
 

 389  
 

 7.45  

Profesione që kanë të bëjnë me artin, argëtimin dhe 
sportin  

  

 1,608   100.00  



Aktivitete sportive argëtuese dhe rekreative  
  

 752   46.74  

Prodhim i filmit, videos dhe programeve televizive, 
incizim i zërit dhe publikim i muzikës 

  

 343   21.32  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

  

 130   8.08  

Aktivitete të lojërave të fatit  
  

 112   6.99  

Montuesit 
 

 1,030  
 

 100.00  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

 
 167  

 
 16.20  

Prodhim i produkteve plastike dhe të gomës  
 

 92  
 

 8.94  

Aktivitete të veterinarisë  
 

 74  
 

 7.23  

Riparimi i kompjuterëve dhe pajisjeve personale e 
shtëpiake  

 
 72  

 
 7.03  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje  

 
 72  

 
 7.03  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
 

 72  
 

 7.03  

Prodhimi i pajisjeve elektrike  
 

 71  
 

 6.88  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

 
 60  

 
 5.81  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
 

 55  
 

 5.31  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparimi i veturave dhe 
motoçikletave 

 
 53  

 
 5.17  

Biologët, farmakologët, agronomët dhe profesionistët 
të ngjashëm  

  

 733   100.00  

Aktivitete shëndetësore  
  

 340   46.32  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
  

 96   13.14  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparimi i veturave dhe 
motoçikletave 

  

 90   12.21  

Prodhimi i produkteve bazike farmaceutike  
  

 81   11.04  

Pylltari dhe prerje e drunjve   
  

 74   10.16  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
  

 52   7.10  

Farkëtaret, prodhuesit e veglave dhe profesione të 
përafërta  

 
 262  

 
 100.00  

Prodhimi i pajisjeve elektrike  
 

 107  
 

 40.90  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
 

 44  
 

 16.62  



Prodhimi i metaleve bazike  
 

 34  
 

 13.06  

Aktivitete shëndetësore  
 

 23  
 

 8.73  

Ndërtimtari dhe punëtorë të përafërt  
 

 17,333  
 

 100.00  

Ndërtimi i objekteve  
 

 9,927  
 

 57.27  

Inxhinieri civile  
 

 5,357  
 

 30.91  

Kujdestarë të ndërtesave, pastrues të dritareve etj.  7,739  
  

 100.00  

Arsim   1,765  
  

 22.81  

Aktivitete të sigurisë dhe hetuesisë   1,062  
  

 13.72  

Aktivitete shëndetësore  552  
  

 7.14  

Aktivitete për përkujdesje të banesave   516  
  

 6.67  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale   285  
  

 3.69  

Përfundues të objekteve  
 

 4,008  
 

 100.00  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë  
 

 1,403  
 

 35.01  

Ndërtimi i objekteve  
 

 650  
 

 16.21  

Inxhinieri civile                                                                
 

 543  
 

 13.54  

Mbledhja, trajtimi dhe furnizimi me ujë 
 

 419  
 

 10.44  

Profesionistë biznesor  
  

 2,210   100.00  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurimeve dhe fondeve 
pensionale  

  

 671   30.38  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
  

 367   16.59  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

  

 260   11.75  

Telekomunikim 
  

 232   10.51  

Aktivitete tjera financiare  
  

 167   7.55  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
  

 148   6.70  

Agjentë të shërbimeve të biznesit dhe agjentë të 
tregtisë 

  

 1,008   100.00  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
  

 245   24.28  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparimi i veturave dhe 
motoçikletave  

  

 153   15.19  

Aktivitete të sigurisë dhe hetuesisë  
  

 120   11.95  



Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

  

 116   11.46  

Aktivitete shëndetësore  
  

 111   11.00  

Arkëtarë, sportelistë dhe nëpunës të ngjashëm  
 

 3,854  
 

 100.00  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurime dhe fonde 
pensionale  

 
 625  

 
 16.22  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparimi i veturave dhe 
motoçikletave 

 
 535  

 
 13.89  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
 

 385  
 

 9.98  

Telekomunikim  
 

 354  
 

 9.19  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

 
 279  

 
 7.23  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

 
 225  

 
 5.85  

Aktivitete postare  
 

 205  
 

 5.31  

Operatorë të uzinave për përpunim të materialeve 
kimike  

 
 916  

 
 100.00  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar 

 
 401  

 
 43.81  

Prodhim i pajisjeve elektrike  
 

 384  
 

 41.95  

Nëpunës për informim të klientit  
 

 801  
 

 100.00  

Telekomunikimi  
 

 142  
 

 17.68  

Akomodim  
 

 104  
 

 12.93  

Prodhues n.e.c. 
 

 83  
 

 10.37  

Transport tokësor dhe përmes tubave  
 

 66  
 

 8.18  

Grumbullim, trajtim dhe furnizim me ujë  
 

 55  
 

 6.92  

Aktivitete të shërbimeve informative  
 

 50  
 

 6.20  

Profesionistë që kanë të bëjnë me kompjuter  
  

 1,048   100.00  

Riparim i kompjuterëve dhe pajisjeve personale e 
shtëpiake  

  

 201   19.19  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurime dhe fonde 
pensionale 

  

 188   17.94  

Aktivitete të shërbimeve të teknologjisë informative  
  

 143   13.60  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 141   13.44  

Telekomunikim  
  

 91   8.71  



Profesionist llogaritarë  
  

 842   100.00  

Aktivitete të shërbimeve të teknologjisë informative 
  

 175   20.81  

Prodhimi n.e.c. 
  

 99   11.76  

Prodhim i filmit, videos dhe programeve televizive, 
incizim i zërit dhe publikim i muzikës  

  

 71   8.39  

Telekomunikim  
  

 66   7.87  

Aktivitete të organizatave të huaja 
  

 63   7.47  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
  

 58   6.93  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurime dhe fonde 
pensionale 

  

 45   5.32  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparimi i veturave dhe 
motoçikletave 

  

 41   4.85  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

  

 40   4.70  

Prodhuesit e kulturave dhe rritës të kafshëve  
 

 1,566  
 

 100.00  

Prodhues të kulturave dhe të kafshëve, gjueti dhe 
aktivitete të përafërta  

 
 1,090  

 
 69.58  

Doganim, taksa dhe profesione tjera qeveritare  
  

 491   100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

  

 308   62.72  

Akomodim  
  

 62   12.63  

Magazinim dhe aktivitete tjera përkrahëse për 
transportim  

  

 62   12.63  

Drejtorët dhe shefat eksekutiv  
  

 3,749   100.00  

Arsim  
  

 719   19.19  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
  

 348   9.27  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

  

 209   5.56  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

  

 202   5.39  

Administratë në zyre, aktivitete tjera përkrahëse në zyrë  
  

 186   4.96  

Prodhimi i pajisjeve elektrike  
  

 177   4.73  

Aktiviteteve të punës sociale pa akomodim  
  

 172   4.58  

Ndihmës shtëpiak, pastrues   3,175  
  

 100.00  

Aktivitete shëndetësore   741  
  

 23.35  



Arsim   507  
  

 15.97  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve   232  
  

 7.32  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave   201  
  

 6.33  

Aktivitete tjera të shërbimit profesional   172  
  

 5.42  

Mekanikët e pajisjeve elektrike dhe elektronike  
 

 2,694  
 

 100.00  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar 

 
 504  

 
 18.71  

Riparim dhe instalim i makinave dhe pajisjeve  
 

 417  
 

 15.47  

Riparim i kompjuterëve dhe pajisjeve personale e 
shtëpiake  

 
 355  

 
 13.17  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
 

 274  
 

 10.16  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

 
 196  

 
 7.27  

Prodhim i pajisjeve elektrike  
 

 196  
 

 7.26  

Modë dhe profesione të ngjashme  
 

 224  
 

 100.00  

Riparim dhe instalim i makinave dhe pajisjeve  
 

 67  
 

 30.11  

Agjent i udhëtimeve, operator i turneve dhe aktivitete 
tjera të shërbimeve të rezervimit  

 
 52  

 
 23.40  

Aktivitete kreative të artit dhe argëtimit  
 

 37  
 

 16.34  

Profesionistët e aktiviteteve financiare dhe komerciale  
  

 2,639   100.00  

Aktivitete tjera financiare  
  

 674   25.53  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave 

  

 234   8.85  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurimeve dhe fondeve 
pensionale  

  

 174   6.60  

Tregti me shumicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
  

 161   6.10  

Aktivitete shëndetësore  
  

 136   5.15  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar 

  

 131   4.96  

Përpunimi i ushqimit dhe punëtorë të përafërt  
 

 12,823  
 

 100.00  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve  
 

 3,679  
 

 28.69  

Prodhimi i produkteve ushqimore  
 

 3,019  
 

 23.54  

Prodhimi i mallrave dhe shërbimeve të padiferencuara 
për përdorim privat  

 
 2,258  

 
 17.61  



Prodhimi i kulturave dhe kafshëve, gjuetia dhe aktivitetet 
e shërbime të ngjashme  

 
 2,235  

 
 17.43  

Pylltari dhe profesione të ngjashme  
 

 843  
 

 100.00  

Pylltari dhe prerje e druve  
 

 566  
 

 67.10  

Aktivitete shtëpiake si punëdhënës të personelit shtëpiak  
 

 213  
 

 25.22  

Shërbime për aktivitete të ndërtesave dhe peizazheve  
 

 47  
 

 5.63  

Grumbullues të hedhurinave dhe profesione të 
përafërta   1,471  

  

 100.00  

Aktivitete të lojërave të fatit   242  
  

 16.44  

Mbledhja e mbeturinave, trajtimi dhe hedhja e tyre; 
riciklimi i materialeve   240  

  

 16.34  

Arsim   235  
  

 15.95  

Aktivitete të shërbimeve sociale pa akomodim   225  
  

 15.29  

Aktivitete të rehabilitimit dhe shërbime tjera për 
menaxhim të mbeturinave   158  

  

 10.77  

Operator të uzinave për prodhim të xhamit, qeramikës 
dhe materialeve të përafërta  

 
 294  

 
 100.00  

Prodhues të materialeve tjera jo-metalike  
 

 159  
 

 53.95  

Aktivitete të organizatave të jashtme  
 

 74  
 

 25.30  

Inxhinieri civile  
 

 61  
 

 20.86  

Profesione që kanë të bëjnë me shëndetin (përveç 
infermieri)  

  

 2,079   100.00  

Aktivitete shëndetësore  
  

 1,875   90.17  

Prodhimi i produkteve bazike farmaceutike  
  

 121   5.84  

Profesionist të shëndetit përveç infermierëve  
  

 4,954   100.00  

Aktivitete shëndetësore 
  

 4,276   86.32  

Aktivitete të veterinarisë  
  

 265   5.34  

Profesionist të shëndetit  
  

 5,041   100.00  

Aktivitete shëndetësore 
  

 4,756   94.34  

Shërbime shtëpiake dhe të restorantit  
 

 9,232  
 

 100.00  

Aktivitete për shërbim të ushqimit dhe pijeve  
 

 6,178  
 

 66.92  

Prodhimi i produkteve ushqimore  
 

 609  
 

 6.60  



Tregti me pakicë, përveç vetura dhe motoçikleta  
 

 492  
 

 5.33  

Profesionist ligjor  
  

 2,089   100.00  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
  

 797   38.18  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

  

 392   18.77  

Aktivitete publikuese  
  

 256   12.25  

Legjislator  
  

 524   100.00  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet 
  

 349   66.66  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme 

  

 113   21.48  

Nëpunës në bibliotekë dhe postë  
 

 1,481  
 

 100.00  

Telekomunikim  
 

 686  
 

 46.29  

Aktivitete postare  
 

 264  
 

 17.82  

Administratë zyrtare, dhe aktivitete tjera ndihmëse në 
zyrë  

 
 136  

 
 9.16  

Bibliotekë, arkiv, muze dhe aktivitete tjera kulturore  
 

 133  
 

 8.95  

Teknik të shkencave mbi jetën dhe teknik shëndetësorë 
dhe profesionistë të përafërt 

  

 1,168   100.00  

Aktivitete shëndetësore  
  

 896   76.67  

Profesione tjera, aktivitete shkencore e teknike  
  

 117   10.00  

Ngasës së lokomotivave dhe ngasës të makinave tjera  
 

 846  
 

 100.00  

Inxhinieri civile  
 

 209  
 

 24.66  

Transport tokësor dhe transport përmes tubave  
 

 124  
 

 14.60  

Aktivitete për përkujdesje të banesave  
 

 99  
 

 11.66  

Ndërtim i objekteve  
 

 88  
 

 10.46  

Prodhim i mallrave dhe shërbimeve të padiferencuara për 
përdorim vetanak  

 
 87  

 
 10.24  

Logjistikë, teknologji transporti, siguri në punë dhe 
ekspert organizativ  

  

 1,454   100.00  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
  

 402   27.65  

Transport tokësor dhe transport përmes tubave 
  

 335   23.06  

Aktivitete sigurie dhe hetuese  
  

 119   8.15  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

  

 114   7.83  



Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë  
  

 86   5.92  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

  

 59   4.05  

Mekanik të makinerisë  
 

 5,728  
 

 100.00  

Riparim dhe instalim i makinave dhe pajisjeve  
 

 1,931  
 

 33.71  

Tregti me shumicë e pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave 

 
 1,042  

 
 18.20  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
 

 546  
 

 9.54  

Aktivitete të organizatave të huaja  
 

 266  
 

 4.64  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

 
 201  

 
 3.51  

Prodhim n.e.c. 
 

 171  
 

 2.98  

Punëtorë të prodhimtarisë   8,629  
  

 100.00  

Prodhim n.e.c.  1,336  
  

 15.49  

Prodhim i produkteve ushqimore   1,195  
  

 13.84  

Prodhues i pajisjeve elektrike   512  
  

 5.93  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë            508  
  

 5.88  

Prodhues i mobileve   507  
  

 5.87  

Prodhues i produkteve tjera minerale jo-metalike   406  
  

 4.71  

Prodhues i produkteve të gomës dhe plastikës   382  
  

 4.42  

Prodhim i mallrave dhe shërbimeve të padiferencuara për 
përdorim vetanak  342  

  

 3.96  

Prodhimi i kulturave dhe kafshëve, gjueti dhe aktivitete 
ndihmëse   292  

  

 3.38  

Prodhues i produkteve të duhanit   288  
  

 3.34  

Aktivitete shtëpiake për punësim të personelit shtëpiak   249  
  

 2.88  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje  241  

  

 2.80  

Prodhues i produkteve metalike të fabrikuara, përveç 
makinave e pajisjeve   227  

  

 2.63  

Aktivitete për shërbim të ushqimit dhe pijeve   193  
  

 2.24  

Prodhim i veshjeve   162  
  

 1.88  

Kopshtarët dhe kultivues i kulturave  
 

 4,730  
 

 100.00  



Kultivimi i kulturave dhe kafshëve, gjueti dhe aktivitete të 
ngjashme  

 
 4,092  

 
 86.51  

Prodhim i produkteve ushqimore  
 

 278  
 

 5.88  

Regjistrues i materialeve dhe nëpunës të transportit  
 

 3,382  
 

 100.00  

Magazinim dhe aktivitete ndihmëse transportuese  
 

 651  
 

 19.25  

Transport tokësor dhe përmes tubave  
 

 573  
 

 16.93  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

 
 373  

 
 11.03  

Prodhues i produkteve tjera minerale jo-metalike 
 

 347  
 

 10.27  

Prodhues i produkteve metalike të fabrikuara, përveç 
makinave e pajisjeve 

 
 136  

 
 4.03  

Aktivitete publikimi  
 

 122  
 

 3.61  

Aktivitete të organizatave të huaja  
 

 117  
 

 3.47  

Aktivitete shëndetësore 
 

 116  
 

 3.43  

Aktivitete postare  
 

 105  
 

 3.12  

Matematikë, statistikë dhe profesione të ngjashme  
  

 181   100.00  

Aktivitete publikimi  
  

 78   43.32  

Mihja e thëngjillit dhe lignitit  
  

 51   28.41  

Operues i makinave për produkte të metalit dhe 
minerare  

 
 514  

 
 100.00  

Prodhues i produkteve metalike të fabrikuara, përveç 
makinave e pajisjeve 

 
 134  

 
 26.04  

Mihje dhe nxjerrje e gurëve  
 

 127  
 

 24.67  

Ndërtimi i objekteve  
 

 68  
 

 13.19  

Ndërtimi i veturave, rimorkiove dhe gjysmë-rimorkiove  
 

 62  
 

 12.04  

Mihja e xeheve metalike  
 

 53  
 

 10.32  

Operator të uzinave për përpunim të metalit  
 

 1,291  
 

 100.00  

Prodhues i produkteve metalike të fabrikuara, përveç 
makinave e pajisjeve 

 
 611  

 
 47.35  

Aktivitete mbështetëse të mihjes 
 

 181  
 

 13.98  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë 
 

 157  
 

 12.15  

Mbledhja, trajtimi dhe hedhja e mbeturinave; riciklimi i 
materialeve  

 
 148  

 
 11.44  

Shkrirës të metalit, saldues, llamarinë-punues, 
 

 2,137  
 

 165.55  



përgatitës të strukturave metalike  

Furnizim me rrye elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuara  

 
 284  

 
 13.30  

Prodhimi i metaleve bazike  
 

 256  
 

 11.96  

Prodhimi i materialeve tjera minerare jo-metalike  
 

 237  
 

 11.11  

Inxhinieri civile  
 

 234  
 

 10.96  

Mihja e xeheve metalike  
 

 195  
 

 9.13  

Prodhues i produkteve metalike të fabrikuara, përveç 
makinave e pajisjeve 

 
 183  

 
 8.57  

Operues të uzinave për mihje dhe përpunim të 
mineraleve  

 
 898  

 
 100.00  

Mihja e xeheve metalike  
 

 549  
 

 61.12  

Prodhimi i materialeve tjera minerare jo-metalike 
 

 158  
 

 17.62  

Prodhimi n.e.c. 
 

 71  
 

 7.89  

Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyral  
 

 62  
 

 6.91  

Punëtorë në minierë dhe gurore   11,445  
  

 100.00  

Inxhinieri civile   4,450  
  

 38.88  

Ndërtim i objekteve   3,667  
  

 32.04  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë   1,411  
  

 12.33  

Prodhim n.e.c.  563  
  

 4.92  

Riparim i kompjuterëve dhe pajisjeve tjera shtëpiake   221  
  

 1.93  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave   176  
  

 1.54  

Tregti me shumicë e pakicë, dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave   141  

  

 1.23  

Aktivitete tjera për mihje dhe nxjerrje të gurëve   109  
  

 0.95  

Ngasës i mjeteve motorike  
 

 11,917  
 

 100.00  

Transport tokësor dhe përmes tubave  
 

 3,288  
 

 27.59  

Ndërtim i objekteve  
 

 595  
 

 4.99  

Inxhinieri civile  
 

 568  
 

 4.77  

Prodhim i produkteve ushqimore  
 

 547  
 

 4.59  

Tregti me shumicë e pakicë, dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave 

 
 490  

 
 4.11  



Aktivitete të punës sociale pa akomodim  
 

 450  
 

 3.78  

Aktivitete të organizatave të huaja  
 

 446  
 

 3.74  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

 
 439  

 
 3.69  

Tregti me shumicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
 

 429  
 

 3.60  

Agjenci udhëtimesh, operator i turneve dh aktivitete tjera 
për shërbime rezervimi  

 
 343  

 
 2.87  

Aktivitete shëndetësore  
 

 302  
 

 2.54  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
 

 296  
 

 2.48  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
 

 293  
 

 2.46  

Prodhim i pajisjeve elektrike 
 

 275  
 

 2.30  

Magazinim dhe aktivitete ndihmëse për transport  
 

 272  
 

 2.28  

Prodhues i produkteve tjera minerare jo-metalike  
 

 252  
 

 2.12  

Arsim  
 

 216  
 

 1.81  

Mbledhje, trajtim dhe hedhje e mbeturinave; riciklim i 
materialeve  

 
 191  

 
 1.60  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

 
 191  

 
 1.60  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje 

 
 172  

 
 1.44  

Nëpunës llogaritar  
 

 1,054  
 

 100.00  

Mbledhje, trajtim dhe hedhje e mbeturinave; riciklim i 
materialeve 

 
 235  

 
 22.31  

Arsim 
 

 173  
 

 16.37  

Administrim i zyrës, aktivitete tjera ndihmëse në zyre  
 

 114  
 

 10.83  

Mbledhje, trajtim dhe furnizim me ujë 
 

 110  
 

 10.39  

Profesionist të infermierisë dhe mamisë  
  

 2,223   100.00  

Aktivitete shëndetësore  
  

 2,207   99.29  

Nëpunës në zyre  
 

 115  
 

 100.00  

Telekomunikim  
 

 63  
 

 54.74  

Transport ajror  
 

 52  
 

 45.37  

Operator i pajisjeve optike dhe elektronike  
  

 1,483   100.00  



Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar 

  

 261   17.61  

Prodhues i produkteve tjera minerare jo-metalike  
  

 183   12.36  

Aktivitete programore dhe transmetuese  
  

 159   10.73  

Prodhim i filmit, videos dhe programeve televizive, 
incizim i zërit dhe publikim i muzikës 

  

 114   7.71  

Prodhues i produkteve të fabrikuara metalike, përveç 
makinerive dhe pajisjeve  

  

 113   7.60  

Telekomunikim  
  

 104   7.03  

Menaxher të departamenteve  
  

 9,677   100.00  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
  

 1,488   15.38  

Aktivitete për shërbim të ushqimit dhe pijeve  
  

 1,001   10.34  

Tregti me shumicë e pakicë, dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

  

 846   8.75  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

  

 570   5.89  

Ndërtim i objekteve  
  

 415   4.29  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 374   3.86  

Inxhinieri civile  
  

 306   3.16  

Aktivitete shëndetësore  
  

 264   2.72  

Telekomunikim  
  

 246   2.55  

Tregti me shumicë, përveç veturave dhe motoçikletave 
  

 238   2.46  

Operatorë të makinave dhe montues  
 

 709  
 

 100.00  

Riparim dhe instalim i makinerive dhe pajisjeve  
 

 169  
 

 23.89  

Prodhim n.e.c. 
 

 72  
 

 10.21  

Telekomunikim  
 

 71  
 

 9.95  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim  
 

 63  
 

 8.84  

Prodhues të pajisjeve elektrike  
 

 62  
 

 8.75  

Prodhues i produkteve të fabrikuara metalike, përveç 
makinerive dhe pajisjeve 

 
 62  

 
 8.69  

Punëtorë tjerë të shërbimeve personale  
 

 6,196  
 

 100.00  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
 

 3,353  
 

 54.11  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve  
 

 893  
 

 14.41  



Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

 
 214  

 
 3.45  

Prodhim n.e.c. 
 

 206  
 

 3.33  

Prodhim i veshjeve  
 

 144  
 

 2.33  

Aktivitete shëndetësore  
 

 141  
 

 2.27  

Profesionist tjerë shoqërues në mësimdhënie  
  

 25   100.00  

Prodhim n.e.c. 
  

 25   100.00  

Profesionist tjerë në mësimdhënie  
  

 1,062   100.00  

Arsim  
  

 922   86.85  

Moler, pastrues të strukturave të ndërtesave dhe 
punëtorë të përafërt  

 
 2,999  

 
 100.00  

Tregti me shumicë e pakicë, dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  

 
 580  

 
 19.35  

Inxhinieri civile  
 

 453  
 

 15.11  

Aktivitete tjera të shërbimit personal 
 

 432  
 

 14.41  

Aktivitete shëndetësore  
 

 350  
 

 11.66  

Aktivitete të specializuara në ndërtimtari   
 

 226  
 

 7.53  

Punëtorë me gëzof, lëkurë dhe këpucëtar  
 

 100  
 

 100.00  

Prodhues të produkteve të lëkurës dhe të përafërta  
 

 100  
 

 100.00  

Punëtorë të përkujdesjes personale  
 

 1,952  
 

 100.00  

Aktivitete shëndetësore  
 

 1,340  
 

 68.63  

Aktivitete tjera të shërbimit personal  
 

 262  
 

 13.44  

Fizikanë, kimist dhe profesione të përafërta  
  

 19   100.00  

Grumbullim, trajtim dhe furnizim me ujë  
  

 19   100.00  

Policë, inspektorë dhe detektiv  
  

 1,593   100.00  

Aktivitete të sigurisë dhe hetuesisë  
  

 547   34.37  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

  

 467   29.34  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 307   19.29  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurimeve dhe fondeve 
pensionale 

  

 107   6.71  

Poçarët, prodhuesit e xhamit dhe punëtorët e ngjashëm 
 

 96  
 

 100.00  



Inxhinieri civile  
 

 55  
 

 57.04  

Prodhimi i produkteve të gomës dhe plastikës  
 

 41  
 

 42.97  

Operator të uzinave për prodhim të energjisë  
 

 1,186  
 

 100.00  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

 
 643  

 
 54.25  

Prodhues të pajisjeve elektrike 
 

 173  
 

 14.60  

Punëtor preciz në materiale metalike dhe të ngjashme  
 

 931  
 

 100.00  

Riparim dhe instalim i makinerive dhe pajisjeve  
 

 308  
 

 33.13  

Aktivitete të specializuara në ndërtimtari  
 

 132  
 

 14.22  

Prodhim i materialeve të fabrikuara metalike, përveç 
makinerive dhe pajisjeve  

 
 102  

 
 10.94  

Prodhimi i metaleve bazike  
 

 97  
 

 10.47  

Mësimdhënës të arsimit parafillor dhe fillor  
  

 17,965   100.00  

Arsim  
  

 17,757   98.84  

Profesionist shoqërues në mësimdhënie në arsimin 
parafillor  

  

 1,071   100.00  

Arsim  
  

 867   80.94  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim  
  

 110   10.25  

Punëtorë në printim dhe të ngjashëm  
 

 240  
 

 100.00  

Aktivitete të specializuara në ndërtimtari  
 

 120  
 

 50.04  

Aktivitete të shërbimit të mbështetjes minerare  
 

 73  
 

 30.50  

Operator të makinave për printim, lidhje dhe 
produkteve të letrës  

 
 524  

 
 100.00  

Prodhimi i letrës dhe produkteve të letrës  
 

 140  
 

 26.74  

Tregti me pakicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
 

 123  
 

 23.38  

Menaxher të prodhimit dhe operimit  
  

 2,048   100.00  

Prodhues i produkteve ushqimore  
  

 358   17.50  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve  
  

 206   10.07  

Ndërtimi i objekteve  
  

 174   8.50  

Aktivitete të shërbimit të banesave dhe peizazheve  
  

 136   6.62  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

  

 125   6.10  



Arsim  
  

 125   6.08  

Tregti me shumicë, përveç veturave dhe motoçikletave  
  

 104   5.09  

Prodhues i produkteve të duhanit  
  

 103   5.05  

Prodhim i tekstilit  
  

 83   4.07  

Punëtor i shërbimeve mbrojtëse  
 

 10,800  
 

 100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri sociale e 
obligueshme  

 
 4,341  

 
 40.20  

Ndërmjetësim financiar, përveç sigurimeve dhe fondeve 
pensionale  

 
 1,282  

 
 11.87  

Aktivitete të sigurisë dhe hetuesie  
 

 821  
 

 7.60  

Arsim  
 

 497  
 

 4.60  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim  
 

 494  
 

 4.57  

Aktivitete të organizatave të huaja  
 

 291  
 

 2.70  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve  
 

 289  
 

 2.68  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave e 
motoçikletave  

 
 250  

 
 2.31  

Aktivitete tjera të shërbimeve profesionale 
 

 235  
 

 2.18  

Sigurimi, risigurimi dhe financimi i pensioneve, me 
përjashtim të sigurimeve shoqërore të detyrueshme  

 
 185  

 
 1.72  

Profesionistët e administratës së shërbimeve publike 
dhe profesionistë të përafërt  

  

 2,767   100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; me përjashtim të 
sigurimeve shoqërore të detyrueshme 

  

 1,320   47.71  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 325   11.73  

Aktivitete të zyrave qendrore; aktivitete të konsulencës 
menaxheriale 

  

 230   8.32  

Administrata e zyrës, mbështetja e zyrave dhe aktivitete 
të tjera mbështetëse të biznesit 

  

 186   6.72  

Arsim  
  

 90   3.27  

Profesionist bashkëpunëtor fetar  
  

 170   100.00  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
  

 92   54.11  

Bibliotekë, arkiv, muze dhe aktivitete tjera kulturore  
  

 55   32.19  

Profesionist fetar 
  

 1,110   100.00  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
  

 390   35.10  



Aktivitete të organizatave anëtare  
  

 162   14.58  

Aktivitete të publikimit  
  

 136   12.27  

Bibliotekë, arkiv, muze dhe aktivitete tjera kulturore 
  

 127   11.41  

Operator t makinave për prodhim të produkteve të 
gomës dhe plastikës  

 
 907  

 
 100.00  

Prodhimi i produkteve të plastikës dhe gomës  
 

 659  
 

 72.65  

Prodhimi i produkteve të fabrikuara metalike, me 
përjashtim të makinerive dhe pajisjeve  

 
 144  

 
 15.90  

Inspektorët e sigurisë dhe cilësisë  
  

 1,063   100.00  

Aktivitete të patundshmërisë  
  

 313   29.43  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm  

  

 288   27.09  

Aktivitete shëndetësore  
  

 105   9.84  

Profesionist të mësimdhënies në arsimin e mesëm  
  

 5,815   100.00  

Arsim  
  

 5,455   93.81  

Zyrtar të lartë qeveritar  
  

 1,480   100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm 

  

 558   37.68  

Arsim  
  

 279   18.88  

Administrata e zyrës, mbështetja e zyrave dhe aktivitete 
të tjera mbështetëse të biznesit 

  

 196   13.26  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
  

 102   6.87  

Zyrtar të lartë të organizatave me interes të veçantë  
  

 1,194   100.00  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm 

  

 390   32.63  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 214   17.92  

Aktivitete shtëpiake si punëdhënës të personelit shtëpiak  
  

 183   15.32  

Aktivitete publikimi  
  

 114   9.56  

Ekuipazhi i anijeve dhe punëtorë të ngjashëm 8340    
 

 218  
 

 100.00  

Administrata e zyrës, mbështetja e zyrave dhe aktivitete 
të tjera mbështetëse të biznesit 

 
 77  

 
 35.29  

Aktivitete punësimi  
 

 73  
 

 33.67  

Inxhinier civil  
 

 25  
 

 11.31  

Pastrues i këpucëve dhe profesione tjera elementare të  964  
  

 100.00  



shërbimeve në rrugë  

Arsim   140  
  

 14.50  

Aktivitete të shërbime të banesave dhe peizazheve   122  
  

 12.65  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm  82  

  

 8.52  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim   77  
  

 7.95  

Tregti me pakicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave   71  

  

 7.35  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale   68  
  

 7.04  

Shitës dhe demonstrues në dyqan, treg dhe stalla  
 

 24,714  
 

 100.00  

Tregti me pakicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave  

 
 12,901  

 
 52.20  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave 

 
 4,946  

 
 20.01  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve  
 

 1,327  
 

 5.37  

Prodhimi i produkteve ushqimore  
 

 857  
 

 3.47  

Tregti me shumicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave 

 
 710  

 
 2.87  

Menaxherë të organizatave të vogla  
  

 5,003   100.00  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve 
  

 1,072   21.44  

Tregti me pakicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave 

  

 699   13.98  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave 

  

 494   9.88  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 273   5.46  

Aktivitete tjera të shërbimeve personale  
  

 266   5.32  

Tregti me shumicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave 

  

 242   4.84  

Aktivitete të lojërave të fatit  
  

 225   4.49  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë  
  

 175   3.50  

Ndërtimi i objekteve 
  

 121   2.42  

Profesionistët e shkencave shoqërore  
  

 1,769   559.75  

Arsim  
  

 254   14.37  

Aktivitete të publikimit  
  

 232   13.12  



Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm 

  

 201   11.36  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet  
  

 196   11.06  

Prodhim n.e.c. 
  

 180   10.16  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim  
  

 131   7.39  

Profesionistë bashkëpunëtor të punës sociale  
  

 399   100.00  

Aktivitete tjera të shërbimit personal 
  

 122   30.56  

Aktivitete të punës sociale pa akomodim  
  

 63   15.72  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm 

  

 61   15.26  

Administrata e zyrës, mbështetja e zyrave dhe aktivitete 
të tjera mbështetëse të biznesit 

  

 53   13.32  

Aktivitete ligjore dhe kontabilitet 
  

 52   13.10  

Sigurimi, risigurimi dhe financimi i pensioneve, me 
përjashtim të sigurimeve shoqërore të detyrueshme 

  

 48   12.11  

Profesionistë bashkëpunëtorë të mësimdhënies në 
arsim special  

  

 993   100.00  

Arsim 
  

 915   92.13  

Shitës të ushqimit në rrugë   7,526  
  

 100.00  

Tregti me pakicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave  3,645  

  

 48.44  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  1,054  

  

 14.00  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve   726  
  

 9.65  

Teknikë të teknikës dhe teknologjisë  
  

 1,546   100.00  

Telekomunikim  
  

 311   20.12  

Furnizim me rrymë elektrike, gas, avull dhe ajër të 
kondicionuar  

  

 211   13.66  

Riparim dhe instalim të makinerive dhe pajisjeve  
  

 188   12.16  

Administratë publike dhe mbrojtje; siguri shoqërore i 
obligueshëm 

  

 88   5.72  

Aktivitete tjera profesionale, shkencore dhe teknike  
  

 88   5.71  

Ndërtim i objekteve  
  

 84   5.46  

Aktivitete të organizatave të huaja  
  

 78   5.07  

Ndërmjetësim financiar, me përjashtim të sigurimeve dhe 
fondeve pensionale  

  

 72   4.65  



Riparim i kompjuterëve dhe pajisjeve shtëpiake e 
personale  

  

 63   4.10  

Operues të makinave të tekstilit, ledhit dhe lëkur[s  
 

 847  
 

 100.00  

Prodhim i tekstileve  
 

 287  
 

 33.83  

Prodhim i veshjeve  
 

 151  
 

 17.78  

Aktivitetet ë punësimit  
 

 107  
 

 12.59  

Aktivitete shëndetësore  
 

 102  
 

 12.05  

Tekstile, veshje dhe punëtorë të ngjashëm  
 

 2,400  
 

 100.00  

Prodhim i veshjeve 
 

 667  
 

 27.80  

Prodhim i tekstileve 
 

 612  
 

 25.49  

Aktivitete tjera të shërbimit personal  
 

 541  
 

 22.53  

Punëtorë tradicional të artizanatit  
 

 155  
 

 100.00  

Prodhimi i metaleve bazike  
 

 56  
 

 35.85  

Aktivitete tjera të shërbimit personal 
 

 42  
 

 26.81  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje 

 
 37  

 
 23.69  

Punëtorë të transportit dhe trajtues të mallrave   7,313  
  

 100.00  

Transport tokësor dhe përmes tubave   863  
  

 11.80  

Prodhim n.e.c.  775  
  

 10.60  

Tregti me pakicë, me përjashtim të veturave dhe 
motoçikletave   458  

  

 6.27  

Tregti me shumicë dhe pakicë dhe riparim i veturave dhe 
motoçikletave  409  

  

 5.59  

Prodhimi i mallrave dhe shërbimeve të padiferencuara 
për përdorim privat   383  

  

 5.24  

Aktivitete të specializuara të ndërtimtarisë   320  
  

 4.37  

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve   297  
  

 4.06  

Magazinim dhe aktivitete mbështetëse të transportit   296  
  

 4.05  

Ndërtimi i objekteve   292  
  

 3.99  

Prodhimi i produkteve të duhanit   222  
  

 3.03  

Profesionist universitar dhe të arsimit të lartë  
  

 1,431   100.00  

Arsim  
  

 1,364   95.30  



Aktivitete shëndetësore  
  

 67   4.70  

Punuesit e drurit, prodhuesit e mobileve dhe prodhuesit 
e ngjashëm 
 

 
 2,736  

 
 100.00  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje 

 
 1,602  

 
 58.55  

Prodhim të mobileve  
 

 575  
 

 21.00  

Pylltari dhe prerje e druve  
 

 226  
 

 8.24  

Operues të uzinave për përpunim të drurit dhe letrës  
 

 422  
 

 100.00  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje 

 
 231  

 
 54.84  

Arsim 
 

 64  
 

 15.23  

Prodhues të letrës dhe produkteve të letrës  
 

 64  
 

 15.19  

Operator i makinës për përpunim të drurit  
 

 724  
 

 100.00  

Aktivitete shëndetësore 
 

 314  
 

 43.31  

Prodhimi i drurit dhe produkteve të trurit, përveç 
mobileve; prodhimi i materialeve prej kashtës dhe 
materialeve për thurje 

 
 111  

 
 15.33  

Pylltari dhe prerje e druve 
 

 95  
 

 13.09  

Prodhim të mobileve 
 

 73  
 

 10.10  

Shkrimtarët dhe artistët e performimit kreativ  
  

 1,303   100.00  

Aktivitete kreative, artistike dhe argëtuese  
  

 455   34.93  

Aktivitete programore dhe transmetuese  
  

 401   30.74  

Prodhim i filmit, videos dhe programeve televizive, 
incizim i zërit dhe publikim i muzikës 

  

 328   25.16  

 



Shtojca 3 – Shembull i një standardi të profesionit për profesionin e 

kasapit  

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë  

 

 

 

 

STANDARD I PROFESIONIT  

Kasap 

 

Sektori: Prodhim dhe përpunim  

Nën-sektori: Përpunim i ushqimit  

 

 

ISCO 08  Kodi: 7511 Kasapët, peshkatarët dhe përgatitësit e ngjashëm të ushqimit  

ISCO88 Kodi: 7411.01 Kasapi  

Data e miratimit: ______ 

 

 

 

 

  



Ekipi zhvillues: 

 

Udhëheqës i ekipit:  Josip Juračak, prof. dr. 

Anëtarë të ekipit: 

Data e miratimit: ....` 

Valid: për një periudhë prej X vite  

  



Profesioni: Kasap 

Arsyetimi për standardin e profesionit  

Rëndësia e përpunimit të ushqimit/ përpunimit të mishit në tregun e punës në ekonominë e Kosovës  

Sektori i shkathtësive për përpunimin e ushqimit është një sektor që po rritet shpejtë në Kosovë 

dhe që kontribuon dukshëm në krijimin e vendeve të punës, veçanërisht në industri. Ky sektor 

ka fushëveprim të vogël prej vetëm 4.4% të punësimit total por ka rritje të dukshme të 

punësimit prej 46% gjatë një periudhe 5 vjeçare prej 2008-2013 sipas anketës së fuqisë punëtore. 

Kërkesa për këto profesione është e koncentruar më vende të punës që kërkojnë kualifikime të 

shkollimit të mesëm, ndërse kërkesa për profesione të përpunimit të ushqimit që kërkojnë 

shkollim të lartë ende nuk është mjaft e lartë dhe kryesisht është e koncentruar në arsim e jo në 

industri18. 

Shpërndarja e profesioneve të fushës së përpunimit të ushqimit është e konsiderueshme, gjë  që 

tregon se mundësi për punësim do të hapen në shumë aktivitete ekonomike por faktikisht 

shumica e vendeve të punës krijohen dhe ekzistojnë në 5 aktivitete kryesore ekonomike: 

Aktivitete të shërbimit të ushqimit dhe pijeve, Prodhimi i produkteve ushqimore, Prodhimi i 

ushqimit nga shtëpi private për konsumim privat dhe Prodhim i kulturave dhe kafshëve. Rritja 

e punësimit në këto aktivitete kryesore ekonomike është pozitive, që tregon se kërkesa mund të 

vazhdojë të rritet për profesione të përpunimit të ushqimit. 

Oferta e punës siç është prezantuar nga papunësia tregon se ka relativisht pak të papunë me 

profesione nga përpunimi i ushqimit, vetëm 647, dhe të diplomuarit e programeve të shkollave 

të mesme dhe të universitetit së bashku përbëjnë 209 persona në vit. 

Balanci i kërkesës dhe ofertës për punë është mesatar, me gjithsej 1,600 vende të punës të pa 

plotësuara veçanërisht në profesione që kërkojnë kualifikim të shkollimit të mesëm. Prandaj, 

profesionet nga ky sektor i shkathtësive janë interesante nga këndvështrimi i standardizimit 

pasi që programe të trajnimit të dizajnuara mirë në linjë me kërkesat e tregut të punës do të 

ishin të mirëpritura në dinamiken e krijimit të vendeve të punës për këtë sektor të shkathtësive. 

Për momentin, vetëm një shkollë, “Abdul Frasheri” zbaton një program trajnues AAP të rregullt 

me kohëzgjatje 3 vjeçare për përpunimin e mishit. Duke pas parasysh rritjen e industrisë së 

mishit në Kosovë, është shumë e mundshme që do të ketë kërkesë për kasapë në Kosovë. Ky 

program nuk është validuar deri tani dhe nuk është i bazuar në një standard t profesionit. Po 

ashti çdo eksportim i mishit kërkon kasap të certifikuar dhe procese të specializuara siç është 

Hallal si dhe zbatimin e standardeve ISO. 

                                                           
18

 Ky tekst është marrë nga profili i sektorit Përpunimi i ushqimit zhvilluar në kuadër të projektit „Alled – 
Harmonizimi i arsimit me kërkesa të tregut të punës “.  



Ne besojmë se kërkesa për kasapë edhe tani është më e madhe se oferta dhe se cilësia e 

punëtorëve të cilët nuk kanë kualifikim përkatës është barrierë për zhvillimin e industrisë së 

përpunimit të ushqimit në fushën e përpunimit të mishit. Për këtë arsye propozojmë këtë 

standard dhe shpresojmë se rezultatet e të nxënit në modulet që do të zhvillojmë në bazë të këtij 

standardi do të rrisin cilësinë e shkathtësive të kasapëve në ekonomi.  

Përshkrimi i profesionit (Organizata ndërkombëtare e punës) 

 

Kasapët, peshkatarët dhe përgatitësit e ushqimeve të ngjashme therin kafshë, mbysin peshk, 

pastrojnë, prejnë dhe veshin mishin dhe peshkun dhe përgatisin ushqime ose ruajnë mishin, 

peshkun dhe produkte tjera ushqimore duke e tharë, kryposur ose tymosur. 

 

Detyrat përfshijnë -  

 

(a) Therjen e kafshëve ose mbytjen e peshkut;  

 

(b) rrjepjen e trupave të kafshëve;  

 

(c) prerjen dhe veshjen e mishit dhe peshkut për shitje ose për përpunim të mëtejmë;  

 

(d) përgatitjen e përbërësve dhe bërjen e suxhukut ose produkteve të ngjashme duke përdorur 

pajisje të thjeshta për coptim, përzierje dhe formësim;  

 

(e) ruajtjen e mishit, peshkut dhe ushqimeve tjera;  

 

(f) operimin e furrave për tymosje të mishit, peshkut dhe ushqimeve tjera;  

 

(g) zierjen ose përgatitjen e mishit, peshkut dhe ushqimeve tjera në ndonjë mënyrë tjetër për 

shitje;  

 

(h) kryerjen e detyrave të përafërta;  
 

(i) mbikëqyrjen e punëtorëve tjerë. 
  



Profesioni: Kasap – Funksionet, aktivitetet, kompetencat  

Nr. Funksioni  Përshkrimi i funksionit 

1 Therja  

Puna në thertore përfshin një varg aktivitetesh që kërkojnë 

fuqi fizike dhe njohuri për kafshët. Këto aktivitete përfshijnë 

shkarkimin dhe vendosjen e kafshëve në vendin e caktuar, 

trullosjen, therjen, rrjepjen, largimin e të brendshmeve dhe 

ndarjen e trupit. Po ashtu është i rëndësishëm menaxhimi i 

nënprodukteve dhe mbetjeve. Të gjitha aktivitetet duhet të 

kryhen në përputhje me rregulloret relevante. 

2 Ndarja e pjesëve të mishit  

Ky funksion përfshin aktivitete që kanë të bëjnë me 

klasifikimin dhe krijimin e prerjeve të ndryshme të mishit. 

Pas inspektimit të kushteve të trupit ose pjesëve të tij, kasapi 

largon mishin nga eshtrat prenë dhe përzgjedhë pjesë të 

ndryshme të mishit në përputhje me kërkesat e produktit 

final. 

3 Përpunimi i mishit  

Qëllimi i aktiviteteve që kanë të bëjnë me përpunimin e 

mishit është shtimi i vlerës së produkteve të prodhuara si 

dhe për të shfrytëzuar lëndën e parë sa më mirë që është e 

mundur. Ky funksion përfshin përdorimin e veglave dhe 

pajisjeve të ndryshme për coptim, prerje, përzierje, mbushje, 

krijimin e përzierjeve dhe tharjen e pjesëve të mishit dhe 

pjesëve tjera të përdorshme të kafshës. 

4 Ruajtja dhe shitja  

Aktivitetet që kanë të bëjnë me ruajtjen/ deponimin janë 

shumë të rëndësishme gjatë tërë zinxhirit të përpunimit të 

mishit. Duhet të sigurohen kushte të përshtatshme për 

ruajtjen e kafshëve dhe mishit prej therje deri tek vendosja e 

produktit final në dyqan. Aktivitetet përfshijnë njohjen dhe 

seleksionimin e pjesëve dhe produkteve të mishit, paketimin 

dhe vendosjen e etiketave, përkujdesjen ndaj kushteve të 

deponimit, dhe kontrollimin e produkteve. 

5 
Mirëmbajtja e sigurisë në punë dhe 

pastërtisë 

Bujqësia dhe industria e ushqimit janë të rregulluara mirë 

dhe kërkojnë kushte sanitare dhe siguri për shëndetin. Përveç 

kësaj, puna e kasapit bart me vete një nivel të artë të rrezikut 

për lëndime në punë. Aktivitetet që janë të përfshira në këtë 

funksion janë të lidhura ngushtë me funksionet e 

përmendura më lartë. Aktivitetet janë: përgatitja e veglave 

dhe pajisjeve, aplikimi i saktë i masave për siguri në punë, 

mirëmbajtja e një niveli të lartë të higjienës personale, 

pastrimi i hapësirës së punës. 
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Funksioni 1: Therja  

Puna në thertore përfshin një varg aktivitetesh që kërkojnë fuqi fizike dhe njohuri për kafshët. Këto 

aktivitete përfshijnë shkarkimin dhe vendosjen e kafshëve në vendin e caktuar, trullosjen, therjen, 

rrjepjen, largimin e të brendshmeve dhe ndarjen e trupit. Po ashtu është i rëndësishëm menaxhimi i 

nënprodukteve dhe mbetjeve. Të gjitha aktivitetet duhet të kryhen në përputhje me rregulloret 

relevante. 

 

Aktivitetet 

kryesore  
Kriteret e performancës  

Njohuritë që 

kërkohen për 

të kryer 

funksionin  

Shkathtësitë  
Shkathtësitë kyçe 

për funksionin  

Pranimi dhe 

inspektimi i 

kafshëve  

I ofrohet kafshës dhe 

trajton atë në mënyrën e 

duhur  

Nevojat e 

kafshës  

Kushtet e 

nevojshme për 

kafshën 

Llojet e veglave 

dhe pajisjeve 

për therje  

Kërkesat për 

therje humane  

Anatomia e 

kafshës  

Dokumentet 

dhe formularët 

e nevojshëm  

Përdorë pajisjet 

për ngarkim, 

shkarkim dhe 

transportim  

Përdorë veglat 

dhe pajisjet për 

therje  

Punon në 

përputhje me 

udhëzimet  

Pastron vendin e 

punës  

Punon me kafshë  

Mpreh veglat  

Aftësi për të 

respektuar rregullat 

për siguri në punë  

Tolerancë ndaj 

sekrecionit të 

kafshëve dhe gjakut  

Tolerancë ndaj 

kushteve të vështira 

të punës  

Puna ekipore 

Trullosja, therja 

dhe gjakosja  

Kryen aktivitetet e 

therjes në përputhje me 

rregullat njerëzore të 

therjes  

Largimi i puplave 

dhe qimeve  

Kryen rrjepjen dhe 

nxjerrjen e organeve të 

brendshme me precizitet 

dhe në mënyrë të sigurte 

Largimi i lëkurës 

Nxjerrja e të 

brendshmeve  

Prerja e trupit të 

kafshës  

Inspektimi dhe 

etiketimi  

Kupton 

dokumentacionin 

relevant dhe plotëson 

formularët  

Kushtet e nevojshme për kryerje të funksionit: 

Për ta performuar këtë funksion me sukses kandidati duhet të jetë në gjendje të punojë me kafshët si 

dhe të jetë tolerant ndaj procesit të therjes së kafshëve. Për ta performuar këtë funksion në mënyrë të 

duhur dhe të sigurte kandidati duhet të ketë në dispozicion si vijon: rrobat e punës, mjetet personale 

mbrojtëse, dhe hapësirën e punës të pajisur në mënyrën e duhur. 

Kërkesat për vlerësim:    

Test me shkrim që ka për qëllim të vlerësojë njohuritë  mësuara. Kandidati i nënshtrohet një provimi 

praktik në punëtori për vlerësimin e shkathtësive të fituara. Vlerësimi i kandidatit do të përfshijë 

sjelljen e tij / saj me kafshët, si dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve. 
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Funksioni 2: Ndarja e pjesëve të mishit 

Ky funksion përfshin aktivitete që kanë të bëjnë me klasifikimin dhe krijimin e prerjeve të ndryshme 

të mishit. Pas inspektimit të kushteve të trupit ose pjesëve të tij, kasapi largon mishin nga eshtrat 

prenë dhe përzgjedhë pjesë të ndryshme të mishit në përputhje me kërkesat e produktit final. 

 

 

Aktivitetet 

kryesore  
Kriteret e performancës  

Njohuritë që 

kërkohen për 

të kryer 

funksionin  

Shkathtësitë  
Shkathtësitë kyçe 

për funksionin  

Inspektimi  Zgjedhë veglat e duhura 

për aktivitete të 

caktuara  

Anatomia e 

kafshëve  

Përdorë veglat 

për prerje  

Standard i lartë i 

pastërtisë  

Ndarja e misit nga 

eshtrat  

Largon pjesë të mishit 

nga eshtrat me kohë dhe 

me precizitet  

Prerje të 

kafshëve të 

ndryshme  

Përgatit veglat 

për prerje  

Aftësi për të 

respektuar rregullat 

e sigurisë në punë  

Prerja  Prenë mishin me 

efikasitet dhe precizitet  

Llojet dhe 

klasat e mishit  

Njeh prerjet e 

mishit  

Kreativitet në punë  

Ndarja  Njeh kushtet dhe llojet e 

mishit dhe i prenë në 

mënyrën e duhur  

Veglat dhe 

pajisjet për 

ndarjen e 

mishit  

Përdor rrobat dhe 

mjetet e punës  

Efikasitet në kuptim 

të kohës 

Kushtet e nevojshme për kryerje të funksionit: 

Për ta performuar këtë funksion me sukses kandidati duhet të tregojë nivel të lartë të higjienës 

personale dhe përkujdesje për ambientin. Për ta performuar këtë funksion në mënyrë të duhur dhe të 

sigurte kandidati duhet të ketë në dispozicion si vijon: udhëzimet dhe rregulloret relevante, shenjat 

paralajmëruese, rrobat e punës, mjetet personale mbrojtëse, veglat dhe pajisjet. 

Kërkesat për vlerësim:    

Test me shkrim që ka për qëllim të vlerësojë njohuritë  mësuara. Kandidati i nënshtrohet një provimi 

praktik në punëtori për vlerësimin e shkathtësive të fituara. Vlerësimi i kandidatit do të përfshijë 

përdorimin e veglave dhe pajisjeve. 
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Funksioni 3: Përpunimi i mishit 

Qëllimi i aktiviteteve që kanë të bëjnë me përpunimin e mishit është shtimi i vlerës së produkteve të 

prodhuara si dhe për të shfrytëzuar lëndën e parë sa më mirë që është e mundur. Ky funksion 

përfshin përdorimin e veglave dhe pajisjeve të ndryshme për coptim, prerje, përzierje, mbushje, 

krijimin e përzierjeve dhe tharjen e pjesëve të mishit dhe pjesëve tjera të përdorshme të kafshës. 

 

Aktivitetet 

kryesore  
Kriteret e performancës  

Njohuritë që 

kërkohen për 

të kryer 

funksionin  

Shkathtësitë  
Shkathtësitë kyçe 

për funksionin  

Copëtimi, bluarja 

dhe prerja  

Përdorë veglat dhe 

pajisjet e duhura për një 

aktivitet të caktuar  

 

Njeh kushtet dhe llojet e 

mishit dhe i prenë ato 

në mënyrën e duhur  

 

Kryen aktivitete të 

përpunimit në linjë me 

udhëzimet. 

 

Përzgjedhë pjesët e 

mishit në mënyrën e 

duhur për një aktivitet 

të caktuar. 

Llojet e 

prerjeve  

 

Pajisjet për 

përpunimin e 

mishit  

 

Proceset bazike 

për përpunimin 

e mishit  

 

Përzierjet 

standarde të 

produkteve të 

mishit  

 

Format 

standarde t 

etiketave  

Ndjekë 

udhëzimet e 

shkruara dhe ato 

të thëna  

 

Përdor pajisjet 

për përpunim  

 

Përgatitë dhe 

përdorë veglat 

për përpunim ët 

mishit  

 

Përdor rrobat  e 

punës dhe pajisjet 

shtesë  

  

Standard i lartë i 

pastërtisë  

 

Aftësi për të 

respektuar rregullat 

e sigurisë në punë 

 

Kreativitet në punë  

 

Efikasitet në kuptim 

të kohës 

 

Vëmendje ndaj 

detajeve  

 

Aftësi për të 

respektuar rregulla 

strikte të higjienës; 

Prierja, rrotullimi  

Mbushja  

Kriposja, ruajtja  

Përzierjet me 

mëlmesa dhe 

aditivë 

Tymosja, tharja  

Kushtet e nevojshme për kryerje të funksionit: 

Për ta performuar këtë funksion me sukses kandidati duhet të tregojë nivel të lartë të higjienës 

personale dhe përkujdesje për ambientin. Për ta performuar këtë funksion në mënyrë të duhur dhe të 

sigurte kandidati duhet të ketë në dispozicion si vijon: udhëzimet dhe rregulloret relevante, shenjat 

paralajmëruese, rrobat e punës, mjetet personale mbrojtëse, veglat dhe pajisjet. 

Kërkesat për vlerësim:    

Test me shkrim që ka për qëllim të vlerësojë njohuritë  mësuara. Kandidati i nënshtrohet një provimi 

praktik në punëtori për vlerësimin e shkathtësive të fituara. Vlerësimi i kandidatit do të përfshijë 

përdorimin e veglave dhe pajisjeve. 
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Funksioni 4: Ruajtja dhe shitja  

Aktivitetet që kanë të bëjnë me ruajtjen/ deponimin janë shumë të rëndësishme gjatë tërë zinxhirit të 

përpunimit të mishit. Duhet të sigurohen kushte të përshtatshme për ruajtjen e kafshëve dhe mishit 

prej therje deri tek vendosja e produktit final në dyqan. Aktivitetet përfshijnë njohjen dhe 

seleksionimin e pjesëve dhe produkteve të mishit, paketimin dhe vendosjen e etiketave, përkujdesjen 

ndaj kushteve të deponimit, dhe kontrollimin e produkteve. 

 

Aktivitetet kryesore  
Kriteret e 

performancës  

Njohuritë që 

kërkohen për 

të kryer 

funksionin  

Shkathtësitë  
Shkathtësitë kyçe 

për funksionin  

Ndarja  

Njeh kushtet dhe 

llojet e prerjeve ë 

mishit në mënyrën e 

duhur  

 

Njeh kushtet dhe 

llojet e produktet të 

mishit në mënyrën e 

duhur  

 

Përzgjedhë paketimin 

e duhur për produkte 

të caktuara të mishit  

 

Etiketon produktet e 

mishit në linjë me 

udhëzimet  

 

Cakton kushtet e 

ruajtjes në përputhje 

llojin e mishit  

Llojet e 

produkteve të 

mishit  

 

Kushtet e 

ruajtjes dhe 

transportimit të 

mishit dhe 

produkteve të 

mishit  

 

Llojet e 

paketimeve  

 

Etiketimi i 

mishit dhe 

produkteve të 

mishit  

 

Llogaritje të 

thjeshta  

Ndanë dhe 

organizon 

produktet  

 

Trajton pajisjet 

për ruajtjen e 

mishit  

 

Vëren ngjarje dhe 

procese të 

padëshiruara  

 

Përdorë pajisjet 

dhe materialin 

për paketim  

 

Komunikon me 

konsumatorin  

Lexon dhe 

respekton 

udhëzimet me 

përpikmëri  

 

Vëmendje ndaj 

detajeve  

 

Standard i lartë i 

pastërtisë  

 

Aftësi për të 

zbatuar rregulla 

strikte të higjienës 

Paketimi dhe etiketimi  

Ruajtja  

Inspektimi  

Shitja  

Kushtet e nevojshme për kryerje të funksionit: 

Për ta performuar këtë funksion me sukses kandidati duhet të tregojë nivel të lartë të higjienës 

personale dhe përkujdesje për ambientin. Për ta performuar këtë funksion në mënyrë të duhur dhe të 

sigurte kandidati duhet të ketë në dispozicion si vijon: udhëzimet dhe rregulloret relevante, shenjat 

paralajmëruese, rrobat e punës, mjetet personale mbrojtëse, veglat dhe pajisjet. 
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Kërkesat për vlerësim:    

Test me shkrim që ka për qëllim të vlerësojë njohuritë  mësuara. Kandidati i nënshtrohet një provimi 

praktik në punëtori për vlerësimin e shkathtësive të fituara. Vlerësimi i kandidatit do të përfshijë 

përdorimin e veglave dhe pajisjeve. 

 

Funksioni 5: Mirëmbajtja e sigurisë në punë dhe pastërtisë  

Bujqësia dhe industria e ushqimit janë të rregulluara mirë dhe kërkojnë kushte sanitare dhe siguri për 

shëndetin. Përveç kësaj, puna e kasapit bart me vete një nivel të artë të rrezikut për lëndime në punë. 

Aktivitetet që janë të përfshira në këtë funksion janë të lidhura ngushtë me funksionet e përmendura 

më lartë. Aktivitetet janë: përgatitja e veglave dhe pajisjeve, aplikimi i saktë i masave për siguri në 

punë, mirëmbajtja e një niveli të lartë të higjienës personale, pastrimi i hapësirës së punës. 

 

Aktivitetet kryesore  
Kriteret e 

performancës  

Njohuritë që 

kërkohen për 

të kryer 

funksionin  

Shkathtësitë  
Shkathtësitë kyçe 

për funksionin  

Inspektimi i veglave 

dhe pajisjeve para 

përdorimit  
Përgatitë veglat dhe 

pajisjet për punë në 

mënyrën e duhur. 

 

Njeh dështimet e 

zakonshme të 

veglave dhe pajisjeve 

me efektivitet. 

 

Ndjekë me saktësi 

rregullat për siguri në 

punë dhe higjienë  

 

Mirëmban në 

mënyrën e duhur 

masat për siguri në 

punë. 

 

Kryen pastrimin e 

vendit të punës në 

mënyrën e duhur  

Burimet e 

rrezikut për 

siguri dhe 

shëndet  

 

Veglat dhe 

pajisjet që 

përdoren në 

punë  

 

Rregullat 

kryesore për 

siguri dhe 

shëndet  

 

Mënyrat për 

mirëmbajtjen e 

higjienës 

personale 

 

Procedurat për 

pastrim dhe 

hedhje të 

Mbanë higjienë 

personale  

 

Pastron vendin e 

punës  

 

Aplikon siguri në 

punë  

 

Njeh rreziqet për 

sigurinë dhe 

shëndetin  

  

Aftësi për të 

zbatuar rregulla 

strikte të higjienës; 

Standard i lartë i 

pastërtisë 

 

Prirje për mbrojtje 

të ambientit  

 

Përshtatshmëri  

 

Përgjegjësi  

Përgatitja e veglave 

dhe pajisjeve 

Aplikim strikt i 

masave për siguri në 

punë 

Mirëmbajtja e një 

niveli të lartë të 

higjienës personale  

Pastrimi i hapësirë 

punuese 
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mbeturinave 

Kushtet e nevojshme për kryerje të funksionit: 

Për ta performuar këtë funksion me sukses kandidati duhet të tregojë nivel të lartë të higjienës 

personale dhe përkujdesje për ambientin. Për ta performuar këtë funksion në mënyrë të duhur dhe të 

sigurte kandidati duhet të ketë në dispozicion si vijon: udhëzimet dhe rregulloret relevante, shenjat 

paralajmëruese, rrobat e punës, mjetet personale mbrojtëse, veglat dhe pajisjet. 

Kërkesat për vlerësim:    

Test me shkrim që ka për qëllim të vlerësojë njohuritë  mësuara. Kandidati i nënshtrohet një provimi 

praktik në punëtori për vlerësimin e shkathtësive të fituara. Vlerësimi i kandidatit do të përfshijë 

përdorimin e veglave dhe pajisjeve. 

 

Shkathtësitë e reja për të ardhmen  

1) Futja e teknologjive, teknikave dhe proceseve të reja për përpunimin e mishit 

2) Shkathtësi inovative për zhvillimin e produkteve të reja të mishit  

3) Shkathtësi për zgjerim të biznesit dhe zhvillim të tregut 

 

 


