
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 38 (tridhjetë e tetë) punonjës për kryerjen e punës 

për një kohë të pacaktuar, 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. 1 (një) realizues në vendin e  punës 6.7.5. Inxhinier i Sistemit-Praktikant në Departamentin e 

Hardware, Softuerit të Sistemit dhe Rrjeteve në Sektorin e Teknologjive të Informacionit,arsim  i 

lartë, minimumi 180 EKTS, Departamenti i Shkencave Kompjuterike, ETF, PMF - Matematikë, pa 

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

2. 1 (një) realizues në vendin e punës 6.10.14.  Arkëtar I Biletave - Praktikant, në NJP Shkup, në 

Degën për trafik të udhëtarëve, SHSSH, shkalla IV, drejtimi Trafiku, i Përgjithshëm, pa përvojë 

pune, për të cilën pozitë paga neto e praktikantit është 13.059,00 denarë. 

3.  5 (pesë) realizues në vendin e  punës 6.10.17 Konduktorë – praktikantë, në NJP Shkup, në 

Filialen për transportin e udhëtarëve, me përgaditje profesionale arsim të mesëm KV / SSS, 

shkalla III / IV  – drejtimi i trafikut dhe i përgjithshëm. Të përmbushë kushtet e nevojshme 

shëndetësore për një punëtor hekurudhor të përcaktuara 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 tjerë hekurudhor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 136/13), pa përvojë pune, 

për cilën pozitë paga neto e praktikantit është 13,059.00 denarë. 

4.   2 (dy) realizues në vendin e  punës 6.10.9. Manevrist-Praktikant, në NJP Shkup, në Degën për 

Trafik të Pasagjerëve, 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 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 pozitë  paga 

neto e praktikantit  është 13.841,00 denarë. 

5. 2 (dy) realizues në vendin e punës 3.6.8. Manevrist-Praktikant, në NJP  Trubarevo, në Degën për 

trafikun e 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 formularit të aplikimit për përcaktimin aftësia fizike dhe psikologjike, mënyra 

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 

6.  1 (një) realizues në vendin e  punës 6.10.7. Manevrist-praktikant, në NJP Shkup, në Degën për 

trafik të udhëtarëve, 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 punonjësve të tjerë hekurudhorë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 

136/13), pa përvojë pune, për të cilën pozitë  paga neto e praktikantit  është 14,232,00 denarë. 

7. 1 (një) realizues në vendin e  punës 3.9.5. Manevrist-Praktikant, në NJP Tabanovci, 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 14,232,00 denarë. 

8. 2 (dy) realizues në vendin e  punës 7.26.5. Grupi Mekanik II-Praktikant, në Departamentin për 

motorë me naftë, në Mirëmbajtjen e NJP, në Degën për tërheqje të trenave, KV / SSS, shkalla III 

/ IV, drejtimi Makineri, pa përvojë pune, për të cilën pozitë paga neto e praktikantit  është 

13.841,00 denarë . 

9. 2 (dy) realizues në vendin e  punës 7.44.7. Mekanik– praktikant në Departamentin për 

mirëmbajtjen e vagonave të mallrave në NJP Aktiviteti teknik rrugor - TKD, në Dega për 

tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Makineri, pa përvojë pune, për të cilën 

pozitë paga neto e praktikantit është  15,014 .00 denarë. 

10.  2 (dy) realizues në  vendin e punës 7.27.4. Operator i makinerisë II grupi-praktikant, në Njësinë 

për pajisjet ajrore dhe frenat, në Mirëmbajtjen e NJP, në Degën për tërheqjen e trenave, KV / 

SSS, shkalla III / IV, drejtimi Makinë, pa përvojë pune, për të cilën  pozitë paga neto e 

praktikantit  është 13.841 .00 denarë. 

11.  1 (një) realizues në vendin e  punës 7.28.4. Grupi Mekanik  II-praktikant , në Departamentin për 

transportues dhe ingranazhe më të ulëta, në Mirëmbajtjen NJP, në Degën për tërheqjen e 

trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Makineri, pa përvojë pune, për të cilën  pozitë paga 

neto e praktikantit  është 13.841 .00 denarë  

12.  1 (një) realizues në vendin e  punës 7.9.3. Inxhinier Mekanik Teknolog-praktikant, në 

Departamentin e Trajnimit Teknik dhe Zhvillimit, në NJP  Trajnim Teknik Komercial - TKP, në 

Degën për tërheqjen e trenave, arsim I lartë, minimumi 120 EKTS, drejtimi Mekanik, pa përvojë 

pune, për të  cilin pozitë  paga neto e praktikantit është 17,752,00 denarë. 

13.  1 (një) realizues  në vendin e punës 7.44.9. Zdrukthtar-praktikant, në Departamentin për 

mirëmbajtjen e vagonave të mallrave në NJP Aktiviteti teknik rrugor - TKD, në Degën për 

tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi I Drurit, pa përvojë pune, për të cilin pozitë 

paga neto e prktikantit është 14,623.00 denarë. 



14.  1 (një) realizues në vendin e punës 7.35.4. Rrobaqepës -praktikant, në Departamentin e 

Ngjyrosjes dhe Pagesës, në Mirëmbajtjen e NJP, në Degën për tërheqje të trenave, KV 

RRobaqepës, shkalla III, drejtimi  Konfeksioner  nga profesioni i Tekstilit, pa përvojë pune, për të 

cilën pozitë  paga  neto e praktikantit  është 15,014,00 denarë. 

15.  1 (një) realizues  në vendin e  punës 7.13.11. Operues teknik –praktikant  në Njësinë Lisice, në 

NJP Vleça, në Degën  për tërheqje të trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Teknik, i 

Përgjithshëm, pa përvojë pune, për të cilin pozitë e kursantit paga neto është 14,232,00 denarë . 

16. 1 (një) realizues në vendin e punës 7.23.9. Operues teknik –praktikant  , në Shërbime të 

Përbashkëta, në Mirëmbajtjen e NJP, në Degën për tërheqje të trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, 

drejtimi , Elektro -Mekanik, pa përvojë pune, për të cilën pozitë  paga neto e praktikantit është 

14,623.00 denarë. 

17. 1 (një) realizues në vendin e  punës 7.44.11. Operues teknik –praktikant  , në Departamentin për 

mirëmbajtjen e vagonëve të mallrave, në NJP Aktiviteti rrugor teknik - TKD, në Degën për 

tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Elektro Mekanik, pa përvojë pune, për të 

cilin pozitë paga neto e praktikantit  është 14,232,00 denarë. 

18.  3 (tre) realizues në vendin e  punës 7.44.5. Saldues-praktiktikant, në Departamentin për 

mirëmbajtjen e vagonave të mallrave, në NJP Aktiviteti rrugor teknik - TKD, në Degën  për 

tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Mekanik, i Përgjithshëm, Me çertifikatë për 

saldator, pa përvojë pune, për të  cilën pozitë paga neto  e praktikantit është 15,210,00 denarë. 

19.  1 (një) realizues  në vendin e punës 7.43.3. Saldues-praktikant, në Departamentin për 

mirëmbajtjen e vagonëve të pasagjerëve, në NJP Aktiviteti i makinave teknike - TKD, në Degën  

për tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Mekanik, i Përgjithshëm, Me çertifikatë 

saldatori, pa  përvojë pune, për cilën pozitë paga neto e praktikantit është 15,210,00 denarë. 

20.  1 (një) realizues në vendin e punës 7.24.3. Saldues-praktikant, në Departamentin për përpunim 

të lehtë në Departamentin për përpunim mekanik, në Mirëmbajtjen NJP, në Degën për 

tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Mekanik, i Përgjithshëm, Me çertifikatë për 

saldator, pa përvojë pune, për të cilën pozitë  paga neto e praktikantit  është 15,210,00 denarë. 

21.  1 (një) realizues në vendin e punës 7.31.4 Elektromekanik  Grupi II-praktikant , në 

Departamentin e makinave të mëdha elektrike, në Mirëmbajtjen e NJP, në Degën për tërheqjen 

e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Elektro, pa përvojë pune, për të cilën pozitë paga 

neto e praktikantit  është 13.841 , 00 denarë. 

22.  1 (një) realizues në vendin e  punës 7.30.4, Elektromekanik  Grupi II-praktikant në 

Departamentin për pajisjet elektrike dhe instalimet e lokomotivave me naftë, në Mirëmbajtjen 

NJP, në Degën për tërheqjen e trenave, KV / SSS, shkalla III / IV, drejtimi Elektro, pa përvojë 

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

23.  2 (dy) realizues  në vendin e punës 7.32.4.  Elektromekanik i Grupit II- praktikant, në 

Departamentin e lokomotivave elektrike, në Mirëmbajtjen e NJP  në Degën për tërheqjen e 

trenave, KV / SSS, niveli III / IV, drejtimi Elektro, pa përvojë pune, për të cilin pozitë paga neto e 

praktikantit është 13.841 .00 denarë. 

24. 1 (një) realizues në vendin e punës  2.4.3. Referent i Pavarur - Përkthyes i Marrëdhënieve me 

Publikun (Përkthyes me certificate gjyqësore nga Shqipja në Maqedonisht dhe anasjelltas) - 

Trajnues, në Departamentin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Shtypin, në Departamentin e 



Çështjeve Ligjore,arsim I  Lartë, minimumi 180 EKTS, Departamenti i Filologjisë, i Përgjithshëm , 

Me një vendim nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Maqedonisë për një përkthyes të 

çertifikuar gjyqësor nga shqip në maqedonisht dhe anasjelltas për fushën e ndonjë gjykate në 

Republikën e Maqedonisë, pa përvojë pune, për cilën pozitë paga neto e praktikantit është 

18,534,00 denarë. 

25. 1 (një) realizues nëvendin e  punës 5.5.3. Referent  i pavarur i TVSH-së në Departamentin për 

operacione pagese dhe llogaritjen në Departamentin e Punëve Financiare, arsim i Lartë, 

minimumi 240 EKTS, drejtim Ekonomik, përvojë e kërkuar e punës prej 2 vjetësh për të cilin vend 

pune paga neto është 20,294,00 denarë. 

26. (një) realizues në vendin e punës 6.11.11. Pritës i një vendpushimi në NJP  Gjorçe Petrov, në 

Degën për trafik të udhëtarëve, NKV / SHSSH, shkalla I / II / III / IV, drejtim i Përgjithshëm, pa 

përvojë pune, për të cilin vend pune paga neto e punës është 15,161,00 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 PUNËSIMI 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 njoftimi). 

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); 

•Ç ertifikata e shtetësisë (kopje); 

• Fotokopje e një letërnjoftimi  të  vlefshëm  të  Kandidatit; 

• Për  vendin e punës nën nr. 18, 19 dhe 20 - Saldatori - praktikant, certifikatë salduesi (në kopje 

origjinale ose të noterizuar); 

Për vendin epunës  nën nr. 24 - Referent i Pavarur - Përkthyes i Marrëdhënieve me Publikun 

(Përkthyes dhe Përkthyes i  Çertifikuar nga Shqipja në Maqedonisht dhe anasjelltas) - praktikant, 

vendim nga Ministria e Drejtësisë e RMV për të caktuar një përkthyes të çertifikuar të gjykatës 

nga shqipja në maqedonisht dhe anasjelltas për zonën të çdo gjykate në RMV (në origjinal ose 

kopje të noterizuar); 

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 bulevardin e tretë Makedonska Brigada , numri 66, Shkup 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. 

Marrëdhënia e punës bazohet në një periudhë të pacaktuar kohe. 

http://www.mzt.mk/


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

punëve nën nr. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dhe 26 është 8 

(tetë) orë pune në ditë, fillimi dhe mbarimi i orëve të përditshme të punës është nga 7.30 deri 

në 3.30 pasdite, me të drejtë pushimi gjatë punës së përditshme që zgjat 30 minuta, në 

periudhën nga 10.30 në 11.00. 

Për vendet e punës nën nr. 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 orët e punës do të përcaktohen me turn. 

Për vendet e punës  nën nr. 3, 4, 5, 6 dhe 7, 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 kandidatëve të  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 besueshmëri  maksimale. 

Kandidatët e pazgjedhur do të njoftohen 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 Maqedonase, numër 66, Shkup me 

një shënim për shpallje publike për punësim 

 

 

 

Numër: _________/1 

__________.2021  

Shkup      HRMV  Тransport  SHA - SHkup 


