
HRMV TRANSPORT SHA-SHKUP 

Numër:981/1 

Data 26.04.2022 

SHKUP 

Në bazë të nenit 26 të Statutit të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport SHA 

– Shkup (në tekstin e mëtejmë si HRMVT), dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për sigurinë në 

sistemin hekurudhorë, dhe Rregulloren për kompetencat, aftësimin profesional dhe planin dhe 

programin e aftësimit profesional nr. 815/1-2 të datës 30.06.2011, si dhe Vendimi nr. 461/1-1 nga data 

23.02.2022 i Bordit Drejtues të HRMVT në vijim e publikoj: 

 
THIRRJE PUBLIKE 

për aftësim profesional të Shoferëve të trenit 

 
1. Për aplikimin dhe përzgjedhjen e 20 (njëzet) kandidatëve për aftësim profesional për aftësi të 

përgjithshme profesionale për Shofer treni, në përputhje me Rregulloren për kompetencat, 
aftësimin profesional dhe planin dhe programin për aftësim profesional nr. 815/1-2 nga data 
30.06.2011. dhe Sistemit për menaxhimin e sigurisë në sistemin hekurudhor të ЖRSMT nr. 
151/1-1 nga data 16.01.2020. 
2. Në këtë thirrje publike për aftësim profesional të Shoferëve të trenave mund të aplikojnë 
dhe të përzgjidhen vetëm Kandidatët që do të plotësojnë këto kushte: 
2.1.Në bazë të nenit 28 të Ligjit për sigurinë në sistemin hekurudhor, të kenë arsimin e mesëm 
profesional - drejtimin e komunikacionit, profilin arsimor - makineri me naftë dhe mjete 
tërheqëse elektrike; 
2.2 Të kenë mbushur moshën 18 vjeç dhe të mos jenë më të vjetër se 30 vjeç;                                              
2.3.Të kenë vendbanim në Shkup dhe rrethinë, Gjevgjeli me rrethinë ose Manastir me 
rrethinë, që përcaktohet me dorëzimin e letërnjoftimit ose pasaportës së vlefshme;                         
2.4 Të plotësojnë kushtet e veçanta shëndetësore për Shofer treni; 
2.4.1 Kushtet shëndetësore përcaktohen në Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e 
formularit të aplikimit për përcaktimin e aftësisë fizike dhe psikologjike, mënyrën e 
përcaktimit të tyre, kontrollet dhe afatet për ekzaminim të rregullt dhe të jashtëzakonshëm 
shëndetësor të Shoferit të trenit ( Gazeta Zyrtare e RM Nr. 136 / 13); 
2.4.2 Gjendja shëndetësore e Kandidatit do të përcaktohet me ekzaminim shëndetësor para 
lidhjes së Kontratës për aftësim profesional për Shofer të trenit; 
2.4.3 Ekzaminimi shëndetësor do të kryhet nga institucioni i caktuar shëndetësor nga HRMV; 
2.4.4 Ekzaminim shëndetësorë do të bëjnë vetëm ata Kandidatë, të cilët do të njoftohen 
paraprakisht dhe në mënyrë përkatëse nga HRMV për institucionin shëndetësor, për terminin 
d.m.th. ku dhe kur do të kryhet ekzaminimi shëndetësor i subjektit pas kësaj Thirrjeje Publike; 
Se cili kandidat do të referohet për ekzaminim shëndetësor vendoset ekskluzivisht nga HRMV; 
2.4.5 Kostoja e ekzaminimit shëndetësor përballohet me kusht, d.m.th. e mbulon HRMVT 
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2.5 Të paraqesë një Deklaratë të notarizuar nga Noteri, me të cilën obligohet që të ndjekë rregullisht 
trajnimin, d.m.th. formimin profesional, dhe përderisa nuk e mbaron d.m.th nuk e kalon provimin do 
të rimbursojë të gjitha shpenzimet e HRMV. Gjithashtu me Deklaratën e noterizuar, Kandidati merr 
përsipër të rimbursojë shpenzimet për ekzaminimin shëndetësor të përcaktuar në pikën 2.4. nga kjo 
Thirrje publike, si dhe se do të paguajë shumën, dmth. tarifën e përcaktuar me Vendimet e 
përmendura në pikën 6 të kësaj Thirrjeje Publike. Shpenzimet noteriale për noterizimin e kësaj 
Deklarate do të përballohen plotësisht nga Kandidati. Teksti i Deklaratës do të përbëhet ekskluzivisht 
nga Shërbimet Profesionale të HRMV; 
 
2.6 Të nënshkruajë me HRMV, Kontratë për aftësim profesional për Shofer treni. 
3.Kandidatë për këtë Thirrje Publike mund të jenë personat e punësuar në HRMV, si dhe personat që 
nuk janë të punësuar në HRMV. 
 
4. Punonjësit në HRMV të cilët do të lidhin Kontratë në përputhje me këtë Thirrje Publike, brenda 
mundësive, orari i tyre i punës do të përshtatet në një mënyrë dhe në kushte që të mund të ndjekin 
plotësisht trajnimin - aftësimin profesional për Shofer treni. Koha që ata do të shpenzojnë në trajnime 
- trajnime profesionale për shofer nuk llogaritet në orarin e tyre të punës. (Dispozitat e Marrëveshjes 
Kolektive nga nenet 117 dhe 118 nuk do të zbatohen për këtë thirrje publike). 
 
5. Kandidatët të cilët kanë lidhur Kontratë për aftësim profesional dhe me kërkesë të parashtruar me 
shkrim përmes Arkivit në HRMV dhe që kanë vendbanim jashtë Shkupit, HRMV do t'ju sigurojë biletë 
treni falas P-2, biletë për vajtje-ardhje nga vendbanimi për në Shkup dhe anasjelltas për kohëzgjatjen 
e trajnimit profesional. 
 
6. HRMV i përjashton me kusht kandidatët e përzgjedhur (në përputhje me nënpikën 2.5 të kësaj 
Thirrjeje Publike) nga pagesa e tarifës së trajnimit - aftësim profesional për Shofer treni, e cila është 
përcaktuar në Vendimin nr. 492/1-5 të datës 27.02.2019. dhe Vendimit Nr.492/1-6  nga data 
27.02.2019. 
 
7. HRMV për të gjithë Kandidatët të cilët do të pajisen me Leje për drejtimin e mjetit hekurudhor pas 
kësaj Thirrjeje Publike, absolutisht nuk merr përsipër asnjë detyrim për ricaktimin e tyre në pozitën 
Drejtues të Trenit apo për punësim në HRMV ose në ndonjë subjekt tjetër drejtues. 
 
8.  HRMV nuk merr përsipër asnjë detyrim për pagesën e kompensimit për ushqim, transport dhe çdo 
kosto tjetër për Kandidatët gjatë trajnimit. 
 
9. Pranim të dokumenteve pas kësaj Thirrje Publike, do të bëhet ekskluzivisht përmes Arkivit të HRMV 
në periudhën nga data 05.05.2022 deri më 18.05.2022. Arkivi HRMV merr vetëm fotokopje të 
dokumenteve dhe nuk kontrollon d.m.th nuk do të tregojë për mangësitë në dokumentacionin e 
bashkëngjitur. Fotokopjet e pakompletuara - dokumentet nuk do të merren parasysh dhe nuk do t'i 
kthehen Kandidatit. 
 
10. Trajnimi do të fillojë më 01.06.2022 dhe do të realizohet në Shkup, përmes Qendrës për trajnim 
në HRMV Transport SHA - Shkup, me seli në Brigadën Bulevardi i Tretë Maqedonas, numër 66 në 
Shkup. 
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11. Thirrja publike publikohet në të gjitha tabelat e shpalljeve, në faqen e internetit dhe në gazetën 

zyrtare të HRMV - Informator. 

12. Formulari - Aplikimi për Thirrje Publike për Aftësim Profesional të Shoferëve të Trenit dhe drafti - 

Deklarata për t'u vërtetuar nga Noteri do të publikohen në faqen e internetit. 

13. Kandidati dorëzon vetëm fotokopje të dokumenteve të mëposhtme në formularin e aplikimit të 

plotësuar dhe të nënshkruar personalisht në 2 (dy) kopje, përmes Arkivit të HRMV: 

Fotokopje e letërnjoftimit ose pasaportës të Kandidatit dhe 

- Fotokopje e Dëshmisë së arsimit të përfunduar të Kandidatit. 

SHËNIM: Këto fotokopje - dokumente HRMV nuk do t'ia kthen Kandidatit. 

Gjithashtu, HRMV nuk do ti informojë kandidatët e pazgjedhur për përzgjedhjen, pas kësaj Thirrjeje 

Publike. 

Me nënshkrimin dhe dorëzimin e Aplikacionit pas kësaj Thirrje Publike, Kandidatët pajtohen që HRMV 

ka të drejtë të plotë në lidhje me përzgjedhjen e kandidatëve që kanë  aplikuar. 

 

14. Pas përzgjedhjes fillestare të Kandidatëve të regjistruar, të cilët kanë dorëzuar formularin e 

plotësuar dhe të nënshkruar me dorë - Aplikimi pas Thirrjes Publike për trajnim profesional të 

Shoferëve të trenave dhe fotokopje të dokumenteve të renditura në pikën 13 të kësaj Thirrjeje 

Publike, HRMV do të vendosë se cili nga Kandidatët e regjistruar do të thirret me telefon ose në një 

mënyrë tjetër të përshtatshme brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e thirrjes telefonike, për të dorëzuar: 

- Letërnjoftim ose Pasaportë e Kandidatit (kopje e noterizuar); 

-Dëshmia e arsimit të përfunduar (vetëm një kopje e noterizuar) dhe 

- Deklaratë e vërtetuar nga Noteri, në përputhje me pikën 2.5. nga kjo Thirrje Publike. 

SHËNIM: Këto dokumente nuk do t'i kthehen Kandidatit nga HRMV. 

 

SHËNIM: HRMV rezervon të gjitha të drejtat për të ndryshuar, zgjatur ose shkurtuar të gjitha 

kushtet, dmth. afatet nga kjo Thirrje Publike. 

 

Kjo Thirrje Publike nuk i nënshtrohet dispozitave të Ligjit të Punës. 

 

 

 

           HRMV Transport SHA - Shkup 

U.D. DRJETOR GJENERAL 

 

____________________________ 

Mubekir Palloshi 
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Drejtuar 

HRMV Transport SHA-Shkup 

Numër:__________ 

Data_____________.2022 

Bulevardi Brigada e tretë maqedonase 

Numër 66 në Shkup 

 

 

Fletëparaqitje 

(në dy kopje) 

 

Prej __________________________________________________, me numër telefoni _________, e-

mail adresë____________ pas Thirjes publike për aftësim professional të shoferëve të trenit numër 

981/1 të dates 26.04.2022 që është publikuar në të gjitha tabelat e HRMVT, në faqen e internetit të 

HRMVT dhe në Fletoren Zyrtare të HRMVT- Buletini dhe për këtë qëllim në shtojcë të kësaj 

fletëparaqitje, dorëzoj: 

 

1.Fotokopje të letërnjoftimit tim ose pasaportës dhe  

2.Fotokopje të dëshmisë për kryerjen e arsimit tim të mesëm professional. 

 

Këtë fletëparaqitje e nënshkruaj personalisht dhe konfirmoj me përgjegjësi morale, materiale 

dhe penale se me këtë Formular – Fletëparaqitje aplikoj pas Thirrjes publike të lartëpërmendur 

për aftësim profesional të shoferit të trenit dhe pajtohem me të gjitha kushtet e përmendura në 

Thirrjen Publike në fjalë. 

 

 

Emri dhe Mbiemri i Kandidatit i shkruar qartë nga dora vetë: 

____________________________________ 

 

Nënshkrimi nga dora vetë e Kandidatit: 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


