
 

Republika e Maqedonisë së Veriut 

 

Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore 

Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup 

Në bazë të nenit 22, paragrafi (8) nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ( Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 dhe 198/18 dhe  (Gazeta  

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë s Veriut 143/19 dhe 14/20), nenit 22, paragrafi (1), pika 

1) dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie të punës (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë numër 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 

11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15,129/15, 27/16, 

120/18) dhe (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut numër 110/19, 267/20),  

Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut – Shkup, me seli në rrugën “Jordan Mijallkov nr. 50 b, Shkup – Qendër” shpall 

KONKURS UBLIK numër 1/2021 

për punësimin për kohë të caktuar të 10 (dhjetë) personave në Ndërmarrjen Publike për 

Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut- Shkup, për 

vendet e punës në vijim: 

1. Operator i ri për makineri (për punë hekurudhore), Reparti për rregullimin makinerik 

të hekurudhave, Sektori për mirëmbajtje të mekanizuar të hekurudhave (1), 

realizues(ë). 

 

Kushtet e përgjithshme: 

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 



- nivel të kualifikimeve profesionale, më së paku nivel të kualifikimit IV, 240 kredit sipas 

ECVET ose Sistemit kreditor të Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim 

katërvjeçar të mesëm, makineri 

- me ose pa përvojë pune në profesion 

Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 07:00 deri në orën 15:00 

Rroga neto: 19,067.00 denarë 

 

2. Gjeodet, grupi për përkrahje teknike, Reparti për përkrahje teknike, Sektori për 

Mirëmbajtjen e hekurudhave Shkup, (1) realizues(ë), 

 

Kushtet e përgjithshme: 

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- nivel të kualifikimeve profesionale, më së paku nivel të kualifikimit IV, 240 kredit sipas 

ECVET ose Sistemit kreditor të Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim 

katërvjeçar të mesëm, ndërtimtari dhe gjeodezi  

- me ose pa përvojë pune në profesion 

              Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 07:00 deri në orën 15:00 

Rroga neto: 21,023.00 denarë 

 

3. Referent për përllogaritje në komunikacion, Reparti për alokim dhe përllogaritje, 

Sektori për qasje ndaj infrastrukturës, (1) realizues(ë), 

 

Kushtet e përgjithshme: 

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 



 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- nivel të kualifikimeve profesionale, më së paku nivel të kualifikimit IV, 240 kredit sipas 

ECVET ose Sistemit kreditor të Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim 

katërvjeçar të mesëm, komunikacion 

- me ose pa përvojë pune në profesion 

Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 20,534.00 denarë 

 

4. Elektrik, grupi për mirëmbajtje të ndërtesave të stacioneve hekurudhore - veri, Reparti 

për mirëmbajtje të ndërtesave stacionare, Sektori për sigurim dhe mirëmbajtje të 

ndërtesave, (1) realizues(ë), 

 

Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- më së paku nivel të kualifikimit III, 180 kredit sipas ECVET ose Sistemit kreditor të 

Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim trevjeçar të mesëm, elektrik 

- me ose pa përvojë pune në profesion 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 07:00 deri në orën 15:00 

Rroga neto: 19.067,00  denarë 

 

5. Moler, grupi për sanimin e ndërtesave stacionare, Reparti për mirëmbajtjen e 

ndërtesave stacionare, Sektori për sigurimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave, (1) 

realizues(ë), 

 



Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- më së paku nivel të kualifikimit III, 180 kredit sipas ECVET ose Sistemit kreditor të 

Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim trevjeçar të mesëm,  

- me ose pa përvojë pune në profesion 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 19.067,00   denarë 

 

6. Pastrues për hapësira zyrtare, grupi për mirëmbajtjen e higjienës, Reparti për 

mirëmbajtjen e ndërtesave stacionare, Sektori për sigurim dhe mirëmbajtje të 

ndërtesave , (1) realizues(ë). 

 

Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- më së paku nivel të kualifikimit I ose arsimim fillor  

- me ose pa përvojë pune në profesion 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 16.134.00 denarë 

 



7. Shofer, Reparti për mbrojtje dhe siguri, Sektori për sigurim dhe mirëmbajtje të 

ndërtesave, (1) realizues(ë) 

 

Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- më së paku nivel të kualifikimit III, 180 kredit sipas ECVET ose Sistemit kreditor të 

Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim trevjeçar të mesëm,  

- Leje për vozitje të kategorisë B 

- Më së paku një vjet përvojë pune në profesion 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 19.067,00  denarë 

 

8. Operator për rroga dhe kompensime, Reparti për përllogaritje të rrogave dhe evidencë 

personale, Sektori për menaxhim me resurset njerëzore, (1) realizues(ë), 

 

Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- nivel të kualifikimit profesional V A ose nivel të kualifikimit IV sipas kornizës 

maqedonase të kualifikimeve ose të ketë marrë 180ose 240  kredit sipas ECVET ose 

Sistemit kreditor të Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim të mesëm,  

- me ose pa përvojë pune në profesion. 

 

Kompetencat e veçanta të punës: 

- njohje të programeve kompjuterike për punë në zyre 



- njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, 

frëngjisht, gjermanisht). 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 20,045,00   denarë 

 

9. Referent i pavarur për realizimin e procedurave për furnizime publike dhe shitje, 

Reparti për zbatimin e procedurave për furnizime publike dhe shije, Sektori për 

furnizime publike dhe shitje, (1) realizues(ë), 

 

Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 

 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- nivel të kualifikimit profesional V A ose nivel të kualifikimit IV sipas kornizës 

maqedonase të kualifikimeve ose të ketë marrë 180ose 240  kredit sipas ECVET ose 

Sistemit kreditor të Maqedonisë për sistem të përgjithshëm ose arsimim të mesëm,  

- më së paku tre vjet përvojë pune në profesion 

 

Kompetencat e veçanta të punës: 

- njohje të programeve kompjuterike për punë në zyre 

- njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, 

frëngjisht, gjermanisht). 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 22,000,00 denarë 

 

10. Bashkëpunëtor i ri për marketing, Reparti për komunikime, Reparte të pavarura (1) 

realizues(ë), 

Kushtet e përgjithshme:  

 të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 



 ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

 të jetë i moshës madhore, 

 të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 

 me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për zbatimin e profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 

             Kushte të veçanta: 

- VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimit ose të ketë marrë 180 kredit sipas ECVET 

ose të ketë mbaruar  shkallën VII/1, shkenca ekonomike, shkenca politike, shkenca të 

organizimit dhe menaxhimit (menaxhment), 

Kompetencat e veçanta të punës: 

- njohje të programeve kompjuterike për punë në zyre 

- njohje aktive të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, 

frëngjisht, gjermanisht). 

                Orari i punës: 

- ditët e punës e hënë – e premte 

- orët javore të punës 40 

- orari i punës prej orës 08:00 deri në orën 16:00 

Rroga neto: 24,934.00 denarë 

 

Dëshmitë për plotësimin e kushteve duhet të jenë në formë origjinale ose kopje e verifikuar në 

noter. 

Punësimi do të jetë për kohë të caktuar, në kohëzgjatje prej 12 (muaj) 

Afati për aplikimin e kandidatëve është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 

Kushtet e theksuara ne shpallje, kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit. 

Personi për kontakt: Sllavica Popovska, 

Numri kontaktues: 02/2449-007. 

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë për punësim me dorëzimin e aplikimit të punësimit me 

të dhënat kontaktuese dhe dokumentet/ dëshmitë për plotësimin e kushteve për punësim në 

adresën e Ndërmarrjes Publike: Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat 

e Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup, rr. “Jordan Mijallkov”, nr. 50b -1000 Shkup ose 

në arkivin e Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut- Shkup), në zarfë të mbyllur, me titull “për konkursin publik” dhe numrin 

rendor  të vendit të punës në pajtim me Konkursin publik. 

 



(FORMULARI I APLIKIMIT MUND TË MERRET NGA UEB FAQJA www.mzi.mk ose nga 

arkivi i Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut- Shkup). 

Kandidatët janë të obliguar që formularin e aplikimit ta plotësojnë në tërësi, në mënyrë 

precize, me të dhëna të sakta dhe deklaratë të dhënë me përgjegjësi materiale dhe penale 

me të cilën kandidati konfirmon se të dhënat e aplikimit janë të sakta, ndërsa dëshmitë e 

dorëzuara të jenë  origjinale ose kopje e origjinalit. 

Dokumentacioni i paplotësuar dhe i padërguar në kohë nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimit 

të aplikimit. 

Procedurën për zgjedhje të kandidatëve do ta zbatojë Komisioni për selektim, i formuar nga ana e 

drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut – Shkup, që përbëhet nga kontrollimi i të dhënave të futura në aplikimin 

për punësim, kontrollim i dëshmive të dorëzuara.Pas mbarimit të procedurës së përzgjedhjes së 

kandidatëve, për zgjedhjen e bërë, secili kandidat do të njoftohet me shkrim. 

Me kandidatët e zgjedhur do të lidhet kontratë  për punësim për kohë të caktuar, në kohëzgjatje 

prej 12 (muaj) 

Ndërmarrja Publik për Infrastrukturë Hekurudhore, Hekurudhat e Republikës së 

Maqedonisë së Veriut- Shkup 

 

http://www.mzi.mk/

