
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune tekst i spastruar i Publikuar në (‘’Gazetën 

Zyrtare e RM’’ numër 167/2015 dhe ndryshim dhe plotësim në LMP të RM numër 27/2016, 120/2018 

dhe ‘’Gazeta zyrtare e RMV’’ numër 110/2019, 267/2020,  në përputhje me dispozitat e Rregullores për 

organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të HRMV  Transport  SHA-Shkup (Botim  

i dytë i ndryshuar) numër 902 / 1-11 nga 11.05.2021, neni 3 paragrafi 1, neni 4, neni 5, neni 6 dhe neni 

26 paragrafi 1 i Marrëveshjes Kolektive të HRMV Transport SHA - Shkup, Njoftimi Ministrisë së Financave   

18-3596 / 2 nga 06.05.2021 dhe numri i Vendimit __________ nga ___________ viti ______________, 

HRMV Transport   SHA  Shkup, shpall si në vijim 

KONKURS  PUBLIK 

Për nevojën e krijimit të marrëdhënies së punës me 25 (njëzetë e pesë) punonjës për kryerjen e punës 

për një kohë të caktuar, në HRMV Transport SHA - Shkup. 

Kandidatët, përveç kushteve  të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë kushtet e 

posaçme te përcaktuara në Rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të 

punës të HRMV Transport SHA-Shkup për për plotësimin e vendeve të lira vijuese të punës: 

 

1. 3 (tre) realizues  në  vendin e punës 1.4.2. Kontrollues (dy praktikantë  dhe një me përvojë pune), 

në Departamentin e Kontrollit të Brendshëm,Arsimi  i Lartë, minimumi 180 EKTS, drejtim i 

Përgjithshëm, 1 realizues me 2 vjet përvojë pune për të cilin paga neto është 23,228.00 denarë, 

dhe 2 realizues pa përvojë pune , për të cilën paga neto e praktikantit  është 19,708,00 denarë. 

2.  1 (një) realizues  në vendin e punës 2.3.4. Referent  i diplomuar për çështje juridike – praktikant  

në Departamentin e çështjeve juridike ,Arsim i Lartë, minimumi 180 EKTS, drejtimi Juridik, pa 

përvojë pune, për të cilën pozitë  paga neto e praktikantit është 17,361,00 denarë. 

3.  1 (një) realizues në vendin e  punës 2.6.3. Referent  i Diplomuar për Burime Njerëzore – praktikant 

, në Departamentin e Burimeve Njerëzore,Arsim i Lartë, minimumi 180 EKTS, drejtimi Juridik, i 

Përgjithshëm, pa përvojë pune, për të cilën pozitë paga neto e praktikantit është 17,361.00 

denarë. 

4.  2 (dy) realizues  në vendin e punës 2.10.8. Higijenist për ambiente afariste, në Sektorin e Punëve 

të Përgjithshme, në Departamentin e funksioneve të korporatave, NKV / SSS, shkallë I / II / III / IV, 

drejtim i Përgjithshëm, pa përvojë pune, për të cilin paga neto është 12,961.00 denarë. 

5.  2 (dy) realizues në punë 6.10.9. Manevrist - praktikant, në NJP Shkup, në Degën për Trafik të 

Pasagjerëve, KV, shkalla III, Drejtimi Trafik, Përgjithshëm, për të përmbushur kushtet e nevojshme 

shëndetësore për një punëtor hekurudhor të përcaktuar në Rregulloren për formën dhe 

përmbajtjen e aftësisë së formularit të aplikimit, mënyrën e përcaktimit të tyre, kontrollet dhe 

afatet për ekzaminim të rregullt dhe të jashtëzakonshëm shëndetësor të punëtorëve të tjerë 

hekurudhorë (Gazeta zyrtare e RM nr. 136/13), pa përvojë pune, për të cilën pozita e paga neto  

është 13.841,00 denarë. 

6.  2 (dy)realizues  në vendin e punës 3. 6.8. Manevrist - praktikant, në NJP  Trubarevo, në Degën për 

trafik të mallrave, KV, shkalla III, drejtimi Trafik, i Përgjithshëm, për të përmbushur kushtet e 



nevojshme shëndetësore për një punëtor hekurudhor të përcaktuar në Rregulloren për formën 

dhe përmbajtjen e formës së kërkesës për përcaktimin e aftësisë fizike dhe psikologjike, mënyrën e 

përcaktimit të tyre, kontrollet dhe afatet për ekzaminim të rregullt dhe të jashtëzakonshëm 

shëndetësor të punëtorëve të tjerë hekurudhorë (Gazeta Zyrtare e RM Nr. 136/13), pa përvojë 

pune, për të cilën pozitë  paga neto e praktikantit  është 13.841,00 denarë. 

7.  3 (tre) realizues në vendin e  punës 5.14.2. Referent kryesor në DZHI-praktikant, në 

Departamentin e Zhvillimit dhe Investimeve (DZHI), në Sektorin për Çështjet Ekonomike dhe 

Financiare,Arsim i Lartë, minimumi 180 EKTS, drejtimi Ekonomik, Ligjor, i Përgjithshëm, pa përvojë 

pune, për të cilin pozicioni paga neto është  19 708,00 denarë. 

8.  1 (një) realizues në vendin e punës  6.2.12. Higjienist, në Departamentin e Trafikut të Pasagjerëve, 

në Sektorin për Trafik të Pasagjerëve, NKV / SHSSH, shkalla I / II / III / IV, drejtimi i Përgjithshëm, pa 

përvojë pune, për të cilën pozitë paga neto është 12,961.00 denarë. 

9.  2 (dy) realizues në vendin e  punës 4.3.3. Referent  i Pavarur për Marrëdhëniet Ndërkombëtare 

dhe Organizatat Ndërkombëtare - praktikant, në Departamentin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, 

në Departamentin e Tregut, Shitjeve, Tarifave dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare,arsim I  Lartë, 

minimumi 180 EKTS, drejtimi i Filologjisë, i Përgjithshëm, me një çertifikatë të dijes së një të 

gjuhëve frënge, angleze ose gjermane, pa përvojë pune, për të cilën pozitë  paga neto e 

praktikantit  është 18,143,00 denarë. 

10.  1 (një) realizues  në  vendin e punës 4.2.4. Referent i Pavarur për Marketingu dhe Shitje - 

praktikant, në Sektorin e marketingut, shitjeve dhe tarifave, në departamentin e marketingut, 

shitjeve, tarifave dhe marrëdhënieve ndërkombëtare,arsimin I  lartë, minimumi 180 EKTS, drejtim i 

Përgjithshëm, me një certifikatë të aftësive të gjuhës së huaj, pa përvojë pune, për  të cilën pozitë i 

paga neto e praktikantit   është 18,534,00 denarë. 

11.  1 (një) realizues në vendin e  punës 4.2.5. Referent  I  Pavarur i Tarifave - praktikant, në Sektorin e 

marketingut, shitjeve dhe tarifave, në departamentin e marketingut, shitjeve, tarifave dhe 

marrëdhënieve ndërkombëtare, të larta, minimumi 180 EKTS, drejtimi ekonomik, i përgjithshëm, 

me një çertifikatë të aftësive gjuhësore të huaja, pa përvojë punë, për të cilën pozitë paga neto e 

praktikantit është 18,534,00 denarë. 

12.  1 (një) realizues në vendin e punës 4.2.6.Referent i marketingut dhe shitjeve - praktikant, në 

Sektorin e marketingut, shitjeve dhe tarifave, në departamentin e marketingut, shitjeve, tarifave 

dhe marrëdhënieve ndërkombëtare,arsim të lartë, minimumi 180 EKTS, drejtimi i përgjithshëm, 

me një çertifikatë të aftësive të gjuhës së huaj, pa përvojë pune , për të cilën pozitë paga neto e 

praktikantit  është 17,361,00 denarë. 

13.  1 (një) realizues në vendin e punës 1.3.3. Auditor i brendshëm i pavarur, në Departamentin e 

Auditimit,arsim i Lartë, minimumi 180 EKTS, drejtim i Përgjithshëm, me përvojë pune 3 vjeçare, ku 

paga neto është 21,761.00 denarë. 

 

14.  1 (një) realizues nëvendin e  punës 6.5.4. Referent-praktikant, në Departamentin për operacione 

ekonomike - trafiku i udhëtarëve dhe i mallrave, në Sektorin për trafik të udhëtarëve,arsim i Lartë , 

minimumi 120 EKTS, drejtimi Ekonomik, i Përgjithshëm, pa përvojë pune, për të cilin vend pune 

paga neto e praktikantit është 17,361.00 denarë. 

 



15.  1 (një) realizues në vendin e punës 7.6.4. Referent-praktikant, në Departamentin e Operacionit 

Ekonomik - Tërheqje, në Sektorin për Tërheqje,arsim  të Lartë, minimumi 120 EKTS, drejtimi 

Ekonomik, i Përgjithshëm, pa përvojë pune, për të cilin pozitë  paga  neto e praktikantit është 

17.361.00 denarë. 

16.  2 (dy) realizues në vendin e punës  7.23.14. Punëtor i përgjithshëm, në Shërbimet e Përbashkëta, 

në Mirëmbajtjen e NJP, në Degën për tërheqjen e trenave, NKV, I / II, drejtim i Përgjithshëm, pa 

përvojë pune, për të cilën pozitë të punës paga neto  është 14,183,00 denarë. 

  Kandidatët me aplikacionin i cili shprehet vetëm për një punë për të cilën ata po aplikojnë, të 

paraqesin    dokumentet e nevojshme në varësi të kushteve të caktuara për punën specifike për të 

cilën po   aplikojnë, si më poshtë: 

• FORMULAR I PLOTËSUAR - APLIKIMI PËR  PUNËSIM i nënshkruar nga Kandidati. (Shënim i 

rëndësishëm: Me një formular të plotësuar dhe të nënshkruar - Kërkesë për punësim, kandidati mund 

të aplikojë vetëm për një vend pune nga konkursi). 

Formulari – Kërkesa për punësim është e publikuar në uebfaqen e HRMV Transport SHA - Shkup që 

lexon:  www.mzt.mk 

Curriculum vitae (CV) në maqedonisht ose shqip; 

• Dëshmi për arsimimin e përfunduar (në origjinal ose kopje të noterizuar); 

• Çertifikata e shtetësisë (kopje); 

• Fotokopje e një letërnjoftimi të vlefshëm të Kandidatit; 

• Dëshmi për përvojën e punës për vendet e punës; 

• Për një punë nën nr. 9 - Referent i Pavarur për Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Organizatat 

Ndërkombëtare - praktikant, çertifikatë e njohurive të njërës prej gjuhëve frëngjisht, anglisht ose 

gjermanisht (origjinal ose kopje e noterizuar); 

• Për një punë nën nr. 10 - Referent i pavarur i marketingut dhe shitjeve - kursant, çertifikatë e aftësive 

të gjuhës së huaj (origjinal ose kopje e noterizuar); 

• Për një punë nën nr. 11 -Referent i pavarur tarifor - kursant, çertifikatë e zotërimit të gjuhës së huaj 

(origjinal ose kopje e noterizuar); 

• Për një punë nën nr. 12 - Referent i marketingut dhe shitjeve - kursant, vërtetim i zotërimit të gjuhës 

së huaj (origjinal ose kopje e noterizuar); 

 

 

PËR VENDET E PUNËS  NË TË CILAT  ËSHTË  TREGUAR SE KËRKOHET PËRVOJA E PUNËS: 

http://www.mzt.mk/


• Vërtetim i përvojës së punës, duke deklaruar përvojën e punës dhe kohëzgjatjen e asaj përvoje, të 

lëshuar nga një kompani / institucion / organ, e cila dëshmon se personi (kandidati) me një shkallë 

specifike të trajnimit profesional ka fituar përvojë pune, aftësi ose të ngjashme (në kopje origjinale ose 

e noterizuar) ose Lista PDIF (për vendet e punës ku kërkohet përvojë pune). 

Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e njoftimit (pa llogaritur ditën e njoftimit) dhe dokumentet e 

lartpërmendura me formularin e aplikimit mund të dorëzohen në ambientet e HRMV Transport SHA 

Shkup në Brigadën e tretë Maqedonase Bulevar, numri 66, Shkupi në ditët ______ - ___________, 

_______ - _____ dhe _________ - _________ nga ora 08:00 deri në 14:00. 

Përzgjedhja e kandidatëve të regjistruar do të bëhet brenda 45/90/120 ditëve pas skadimit të afatit të 

aplikimit, në varësi të numrit të kandidatëve të regjistruar. 

Punësimi bazohet në një afat të caktuar për një periudhë deri më 31.12.2021. 

Java e punës zgjat 5 ditë pune, koha e plotë e punës është 40 orë në javë. 

Orët e punës për vendet e punës nën nr. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16 është 8 (tetë) orë 

pune në ditë, fillimi dhe mbarimi i orëve ditore të punës është nga 7.30 paradite në 3.30 pasdite, me të 

drejtë pushimi gjatë punës së përditshme që zgjat 30 minuta, në periudhën prej 10.30 deri në 11.00. 

Për punët nën nr. 5, 6 dhe 8 orët e punës do të përcaktohen me turn. 

Orët e punës në vendin e punës me nr. 4 është 8 (tetë) orë pune në ditë, fillimi dhe mbarimi i orëve 

ditore të punës është nga 12.00 deri në 20.00, me të drejtë pushimi gjatë punës së përditshme që zgjat 

30 minuta, në periudhën prej 15.30 deri në 16.00. 

Për vendet e punës nën nr. 5 dhe 6 para lidhjes së Kontratës së Punës, kandidati do të referohet për 

një ekzaminim mjekësor dhe përfundimi i Kontratës do të varet nga rezultatet. 

Kandidatët janë të detyruar të plotësojnë formularin - APLIKIMI PËR PUNËSIM, i publikuar në uebfaqen 

e HRMV Transport SHA - Shkup në mënyrë të plotë, të saktë dhe me të dhëna të sakta 

Parashtrimet e vonuara, si dhe aplikacionet e paplota, nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve dhe dokumenteve te kandidatët e interesuar është 5 (pesë) 

ditë pune, të llogaritura nga e nesërmja nga dita e njoftimit (pa llogaritur ditën e shpalljes). 

Të gjitha aplikacionet do të përpunohen me besueshmeri maksimale. 

Kandidatët e pazgjedhur do të njoftohen për zgjedhjen e kryer brenda 5 (pesë) ditëve të punës nga 

dita e lidhjes së kontratës së punës me kandidatin e përzgjedhur. 

Dokumentet e kërkuara gjithashtu mund të dorëzohen me postë të regjistruar në adresën e HRMV 

Transport SHA - Shkup në bulevardin e tretë  Brigada e Maqedonisë, numër 66, Shkup me një shënim 

për shpalljen publike për punësim. 



 

Numër: ________/1 

________.2021 

Shkup       HRMV Траnspоrt  SHA - Shkup 


