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Institucioni : Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave 

 

Duke u bazuar në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës  Nr. 03/L – 149 dhe 

Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së 

Kosovës, Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave shpall : 

 

KONKURS I BRENDSHËM (Avancim) 

 

Titulli i punës : Drejtor i Departamentit të Sigurisë Publike 

Nr.ref. RP00114277 

Kategoria funksionale : Niveli Drejtues 

Koeficienti : 10  

Lloji i pozitës : I karrierës  

Orët e punës : 40 orë në javë  

Mbikëqyrës: Drejtori i Përgjithshëm 

 

Qëllimi i vendit të punës: Zhvillimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave dhe procedurave 

standarde të Sigurisë Hekurudhore 

 

Detyrat Kryesore 

 

 Përcaktoj procedurat për procesin e pranimit të pajisjeve hekurudhore për sa i përket 

sigurisë 

 Mbikëqyr pajtueshmërinë me autorizimet, certifikatat e sigurisë dhe lejet 

 Kryej inspektime të sigurisë në lokalet e menaxhereve të infrastrukturës dhe ndërmarrjeve 

hekurudhore 

 Përcaktoj rregullat për transportimin e mallrave të rrezikshme (mbikqyerja e transportit të 

mallrave të rrezikshme dhe substancave bërthamore 

 Përgatit lëshimin e Certifikatave të sigurisë, Autorizimet e sigurisë dhe lejeve sipas Ligjit 

në fuqi 

 Mbikqyrja e sistemit të menaxhimit të sigurisë hekurudhore 

 Mbikëqyrja e inspektimeve të autorizimeve, licencave, certifikatave të sigurisë dhe lejeve 

Modifikimi, ripërtrirja, revokimi dhe anulimi i autorizimeve, certifikatave të sigurisë dhe 

lejeve për menaxheret 
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Shkathtësitë e kërkuara 

 

 Diplomë universitare në fushat që ndërlidhen me punën e departamentit nga Fakulteti i 

Inxhinierisë apo,Ekonomikut, • 7 vite përvojë pune profesionale, përfshirës së paku 4 vite 

në pozitë drejtuese 

 Njohuri mbi standardet e sigurisë që duhet zbatuar nga entitetet e transportit 

 Njohuri mbi direktivat dhe rregullativat e sigurisë të BE-së (acquis communautaire  

 Aftësi të mira në menaxhim dhe njohuri të shkëlqyeshme pune në kompjuter 

 Aftësi të pranueshme në të shkruar dhe në të folur në shqip, serbisht dhe anglisht dhe 

aftësi dhe gatishmëri e demonstruar për të punuar në mjedis multietinik 

 E preferueshme tre (3) vite pervojë pune në fushën e transportit apo fusha tjera relevante 

 Aftësi të përshtatjes zhvillimeve dhe kërkesave legjislative në sektorin relevant 

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:  

 

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën e administratës  

 

Konkursi është i hapur 8 ditë kalendarike nga dita e publikimit të shpalljes së konkursit. 

 

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 

dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për këtë vend pune, për të cilin 

konkurroni. 

 

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësit e barabarta te punësimit për te gjithë shtetasit e 

Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga te gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe 

femërore nga te gjitha komunitetet e Kosovës.  

 

 

 

 

Shpallur  më 07.02.2020 deri 14.02.2020 ora 16:00 

 


