
 

Republika e Kosovës 

Republika Kosovo 

Republic of Kosovo 
ASHNA 

Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 

Agencija za Vazdušno Navigacijske Usluge 

Air Navigation Services Agency 

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

02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregulloren për 

Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm në ASHNA, Rregulloren për Përcaktimin e Kritereve Minimale 

për vendet e punës ne ASHNA dhe Rregulloren për Përcaktimin e sistemit të gradave për vendet e punës 

në ASHNA, Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror shpallë këtë: 

 

KONKURS 
 

Titulli i pozitës së punës:  Student Kontrollor i Trafikut Ajror 

Institucioni:  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror 

Departamenti/Drejtoria:  Departamenti i Shërbimeve të Trafikut Ajror 

Lloji i pozitës:  Jo karrierës 

Tipi i akt emërimit të punës:  Orar të plotë 

Titulli i mbikëqyrësit:  Menaxheri i Departamentit të Shërbimeve të Trafikut Ajror 

Kategoria funksionale:  Niveli i koficientave 

Grada/Koeficienti:  ASHNA-1A 

Mbulese buxhetore:  Po 

Procedura e aplikimit:  I jashtem 

Data e hapjës së Konkursit:  08.06.2018 

Data e mbylljës së Konkursit:  22.06.2018 

Numri i vendeve të lira:  8 

Nr. Referues:  ASHNA/REK/016-2018 

Arsyeja e rekrutimit: Plotësimi i Planit Individual të Personelit 2018 dhe Sigurimi i 

kandidatëve të përgjegjshëm për Student Kontrollor të 

Trafikut Ajror dhe përgatitja për licencim si Kontrollor i 

Trafikut Ajror. 

 

Qëllimi i vendit të punës: 

1. Aftësimi i kandidatëve për sigurimin e liçencës së Kontrollorit të Trafikut Ajror nga Autoriteti i 

Aviacionit Civil të Kosovës. 

 

Detyrat Kryesore: 

1. Të sigurojë asistencë personelit të departamentit. 

2. Të ofrojë përkrahje administrative për Menaxherin dhe te kaloj me sukses te gjtha fazat e 

pershkruara ne UTP. 

3. Krahas punës si student kontrollor, të kaloj me sukses vleresimin final te licencimit. 



4. Të respektojë në përpikmëri udhëzimet dhe këshillat e Instruktorit. 

5. Të ketë çasje proaktive gjatë trajnimit dhe dëshirë për të përfituar shkathtësitë e nevojshme. 

6. Të mirëmbajë ditarin personal të trajnimit dhe të sigurohet që çdo raport të jetë i nënshkruar 

nga autoritetet përkatëse. 

7. Të respektojë në përpikmëri rregulloret dhe kërkesat administrative të ASHNA-së dhe 

hierarkinë, ndarjen ditore të përgjegjësive dhe të punojë në ekip. 

8. Të raprtojë përmes Raportimit Obligues dhe Vullnetar të Ndodhive çdo devijim nga procedurat 

standarde të operimeve. 

 

Shkathtësitë e kërkuara: 

1. Të ketë së paku diplomën e shkollës së mesme apo diplomën që i mundëson qasje në universitet 

apo ekuivalent. 

2. Të demonstrojë aftësi të larta komunikuese dhe në të shkruar në gjuhën angleze. 

3. Aftësi në orientim hapësinor dhe përpunim të shpejtë të informacionit. 

4. Aftësi për të menduar dhe për t’u shprehur rrjedhshëm dhe logjikisht. 

5. Aftësi për të punuar si pjesë e një ekipi por edhe i pavarur. 

6. Në hap me teknologjinë e kohës dhe i adaptueshëm për ndryshim. 

 

Rrethana të jashtzakonshme: 

1. Preferohet të jetë në mes të moshës 18 dhe 25 vjeçare, përvoja e punës 3 vjet. 

2. I hapur për mësim dhe zhvillim. 

 

Vërejtje: 

1. Në testimet e këtij procesi të rekrutimit, do të përfshihet edhe testimi FEAST (The First European 

Air Traffic Controller Selection Test) si i vetmi test që aplikohet në "Eurocontrol", për përzgjedhje 

të suksesshme të kandidatëve për Student Kontrollorë të Trafikut Ajror. 

2. Shkathtësia e kërkuar për demonstrim të njohurive të gjuhës angleze bazohet në: 

a. RREGULLORE Nr. 02/2010 PËR PROCEDURAT E REKRUTIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, Neni 16, 

Pika 1.6 dhe 1.8. 

b. RREGULLORE NR. 19/2017 QË PËRCAKTON KËRKESAT TEKNIKE DHE PROCEDURAT 

ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME LICENCAT DHE CERTIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË 

TRAFIKUT AJROR, SHTOJCA 1, ATCO.B.030 Miratimi i zotësisë gjuhësore. 

c. RREGULLORE NR. 19/2017 QË PËRCAKTON KËRKESAT TEKNIKE DHE PROCEDURAT 

ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME LICENCAT DHE CERTIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË 

TRAFIKUT AJROR, SHTOJCA 1, ANEKSI 1, SHKALLA E VLERËSIMIT TË ZOTËRIMIT TË GJUHËS 

— KËRKESAT PËR ZOTËRIMIN E GJUHËVE. 

3. Për kandidatët që kalojnë fazën e parë të testimit, kërkohet çertifikimi mjekësor nga institucioni 

përgjegjës shëndetësor i liçencuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës, për të dëshmuar 

aftësitë psiko-fizike të nevojshme, duke u bazuar në: 

a. RREGULLORE Nr. 02/2010 PËR PROCEDURAT E REKRUTIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL, Neni 16, 

Pika 1.13. 

b. RREGULLORE NR. 19/2017 QË PËRCAKTON KËRKESAT TEKNIKE DHE PROCEDURAT 



ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME LICENCAT DHE CERTIFIKATAT E KONTROLLORËVE TË 

TRAFIKUT AJROR, ANEKSI 4, NËNPJESA A, SEKSIONI 2, ATCO.MED.A.030 Çertifikatat 

mjekësore. 

Shpenzimet e kontrollimeve mjekësore i bartin kandidatët. Për të interesuarit, ASHNA do të jep 

udhëzimet e nevojshme, si dhe do të asistojë në organizimin e kontrolleve mjekësore. 

4. Faza Finale e përzgjedhjes, do të përcaktojë 8 kandidatët më të suksesshëm, të cilët do të 

shkollohen në një nga akademitë evropiane të Shërbimeve të Navigacionit Ajror nga Agjencia e 

Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. 

5. Akti i emërimit për kandiatët e sukseshëm do të plotësohet me një aneks marrëveshje pas 

përfundimit të shkollimit dhe liçencimit si Kontrollorë të Trafikut Ajror, e cila përcakton edhe 

periudhën 10 (dhjetë) vjeçare që kandidati detyrohet të punojë në ASHNA, si dhe sanksionimin 

material prej 100,000 € (njëqindmijë euro) për mbulimin e shpenzimeve të shkollimit, në rast të 

shkëputjes së njëanshme të kontratës nga kandidati. 

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:  

1. Formulari për aplikim mund të shkarkohet në web faqen zyrtare www.ashna-ks.org ose fizikisht 

në recepcionin e ndërtesës së Agjencisë për Shërbime të Navigacionit Ajror në Vrellë/Lipjan (afër 

Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari” Limak Kosovo), dhe të dorëzohet në Zyrën 

e Departamentit të Burimeve Njerëzore. 

2. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe 

dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për atë vend pune dhe kopjet origjinale: 

a. Çertifikata e shtetësisë së Republikës së Kosovës 

b. Vërtetim mbi të kaluarën kriminale nga Policia 

c. Çertifikatën që nuk jeni nën hetime nga Gjykata 

3. Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit, përkatësisht nga 08/06/2018 deri 22/06/2018 

në ora 16:00. 

4. Për informata të hollësishme mund të kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerëzore: 

genci.blaka@rks-gov.net | 038 5958 521. 

http://www.ashna-ks.org/
mailto:genci.blaka@rks-gov.net

