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Figure 1 Të dhënat rreth afatit të aplikimit 

 

1. HYRJA 

Manuali për aplikim online është krijuar në mënyrë që kandidatët që aplikojnë në FSK t’i 

kenë të qarta udhëzimet e nevojshme për aplikim online. 

 

2. SISTEMI I APLIKIMIT ONLINE 

Aplikimi online është modul i veqantë i FSK-së i cili është zhvilluar me MS Visual Studio 2019, 

në Ueb teknologjinë ASP.NET MVC të bazuar në .NET kornizën punuese. Baza e të dhënave 

është ndërtuar në MS SQL Server. Aplikacioni përkrah të gjitha llojet e shfletuesve si Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer etj. 

 

3. APLIKIMI ONLINE 

Fillimisht para se aplikuesi të filloj procedurën për aplikim online në FSK, duhet të sigurohet 

që të gjitha të dhënat që kërkohen gjatë këtij aplikimi të plotësohen në rregull sepse këto të 

dhëna do të verifikohen nga zyrtarët e FSK-së. 

 

 

 

 

 

 

Në figurën e parë shihet se aplikuesi duhet ta zgjedh pozitën, kazermën, gjuhën dhe afatin e 

aplikimit për të cilat dëshiron të aplikoj. 
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Figure 2  Të dhënat personale 

Nga figura e dytë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat e tij personale në kutitë 

përkatëse. 

 

Figure 3  Gjendja personale 

Nga figura e tretë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat për statusin martesor. 

 

Figure 4  Shtetësia 

Nga figura e katërt shihet se aplikuesi duhet të plotësoj të dhënat rreth shtetësisë aktuale 

dhe të lindjes, dhe nëse ka shtëtësi të dyfisht duhet ta plotësoj edhe atë. 

 

Figure 5  Përkatësia etnike 

Nga figura e pestë shihet se aplikuesi duhet të plotësoj përkatësinë etnike të tij, 
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Figure 6  Letërnjoftimi, pasaporta dhe patentë shoferi 

Nga figura e gjashtë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat e dokumenteve të tij. 

 

 

Figure 7  Përkatësia politike 

Nga figura e shtatë shihet se aplikuesi duhet të tregoj se a është apo ka qenë i përfshirë në 

politikë. 

 

Figure 8  Shkollimi dhe kualifikimet 

Nga figura e tetë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat rreth shkollimit dhe 

kualifikimeve të tij, si dhe për gjuhët e huaja nëse din ndonjë. 

 

Figure 9  Gjendja shëndetësore 
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Nga figura e nëntë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat rreth gjendjes 

shëndetësore të tij. 

 

Figure 10  Punësimi 

Sic shihet nga figura e dhjetë, aplikuesi duhet të plotësoj statusin e punësimit, si dhe të 

dhënat rreth historisë së tij të punës, mirëpo nuk është obligative. 

 

Figure 11  Shërbimi ushtarak 

Nga kjo figurë shihet se aplikuesi duhet të tregoj se a ka shërbim ushtarak në ndonjë vend 

jashtë Kosovës. 

 

Figure 12  Deklaratë për të kaluarën penale 

Nga kjo figurë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat rreth të kaluarës së tij penale. 
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Figure 13  Referencat 

Nga kjo figurë shihet se aplikuesi duhet t’i plotësoj të dhënat e dy personave, të cilët e 

njohin aplikuesin në rrethana të ndryshme. 

 

Figure 14  Tatuazhet 

Nga kjo figurë shihet se aplikuesi duhet të tregoj se a ka tatuazhe dhe nëse po duhet të 

selektoj pjesët të trupit në të cilat ka tatuazhe. 
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Figure 15  Dokumentet 

Nga figura e fundit shihet se aplikuesi duhet të ngarkoj një fotografi të tij dhe dokumente 

tjera që janë të nevojshme për aplikim. Pas klikimit të butonit “Apliko”, nëse të gjitha të 

dhënat janë plotësuar mirë atëherë aplikimi do të përfundoj në mënyrë të suksesshme dhe 

aplikuesit i mbetet të pres për verifikim. 

Sic shihet aplikuesi e ka mundësinë që të kthehet prapa dhe t’i shikoj edhe një herë të 

dhënat që i ka plotësuar. 

Pas aplikimit të suksesshëm, aplikuesit do t’i shfaqet kjo pamje. 

 

Figure 16  Përfundimi i aplikimit 

Siç shihet në figurë aplikuesi e ka mundësinë ta printoj aplikimin e tij përmes butonit “Shtyp 

Aplikacionin”. 

 

 

 


