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1. Informatë e përgjithshme
1.1 Hyrje
Para 144 vitesh, gjegjësisht në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në
Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i
shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin
e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe
lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj
linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë,
më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më
1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë
territorin e Kosovës me një gjatësi prej 333,951 km linjë e hapur hekurudhore,
me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km linja industriale.
Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë
të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.
Me Ligjin mbi Hekurudhat në Republikën e Kosovës është paraparë që
infrastruktura dhe operimi në Hekurudhat e Kosovës të jenë të ndara. Në bazë të
ligjit mbi ndërmarrjet publike, Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA –
INFRAKOS është kompani aksionare dhe të gjitha aksionet janë nën pronësinë
e Qeverisë së Kosovës, në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.
Rrjeti hekurudhor i infrastrukturës hekurudhore në Kosovë është paraqitur në
figurën në vijim:
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Ndërsa në vijim është paraqitur struktura e zgjeruar organizative e sektorit
hekurudhor në Kosovë sipas Ligjit mbi Hekurudhat në Republikën e Kosovës.

Qeveria e Kosovës

Ministria e
Infrastrukturës

Parlamenti i Kosovës

Ministria e Zhvillimit
Ekonomik

Autoriteti Rregullativ
Hekurudhor

Operatori i
Transportit
Hekurudhor
TRAINKOS

Operatorët
tjerë të
transportit
hekurudhor

Infrastruktura e
Hekurudhave
të Kosovës INFRAKOS

Menaxherët
tjerë të
infrastrukturës
hekurudhore
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Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës sha, shkurtimisht INFRAKOS në bazë
të organizimit ekzistues dhe në bazë të ligjit në fuqi është përgjegjës për
mirëmbajtjen dhe operimin me infrastrukturën hekurudhore. Struktura
organizative e këtij sektori është paraqitur në organogramin vijues:

1.2 Qëllimi
Meqenëse në bazë të ligjit është paraparë që të gjithë operatorëve hekurudhor të
u lejohet qasja në rrjetin hekurudhor dhe terminalet e mallrave, atëherë qëllimi i
përpilimit të ekspozeut mbi rrjetin për terminalin e mallrave qëndron në atë që të
gjithë operatorët hekurudhor të njihen me gjendjen ekzistuese të Terminalit të
Mallrave në Miradi dhe kushtet e shfrytëzimit të këtij terminali.
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1.3 Baza ligjore
Operatorët hekurudhor gjatë kryerjes së transportit në Terminalin e Mallrave në
Miradi duhet të iu përmbahen të gjitha rregullave juridike, akteve dhe nën akteve
ligjore nacionale, përfshirë këtu Ligjin mbi Hekurudhat e Kosovës Nr. 04 / L –
063, si dhe udhëzimet dhe rregulloret e brendshme të Menaxherit të
Infrastrukturës INFRAKOS.
1.4 Statusi ligjor
1.4.1 Shënimet e përgjithshme
Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS,
bazuar në Ligjin për Hekurudhat në Republikën e Kosovës Nr. 04/L-063, si dhe
duke zbatuar Nenin 13 dhe Aneksit II të Direktivës 2012/34/EU, është i obliguar
të sjellë dhe publikon Ekspozeun e Rrjetit mbi Terminalin e Mallrave të
Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS.
Menaxheri i Infrastrukturës të Hekurudhave të Kosovës ShA. është i obliguar që
Ekspozeun e Rrjetit për Terminalin e Mallrave ta azhurnoj – rifreskoj rregullisht
dhe sipas nevojës edhe ta ndryshoj. Ekspozeu i Rrjetit për Terminalin e Mallrave
publikohet më së voni katër muaj para afatit të fundit për paraqitjen e kërkesës
për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës, para hartimit të Orarit të ri vjetor për
lëvizjen e trenave.
1.4.2 Përgjegjësia
Ky Ekspoze mbi terminalin e mallrave është hartuar në bazë të informatave të
njohura me datën 01.03.2016. Infrakos-i nuk përgjigjet për dëmet e shkaktuara të
cilat janë si pasojë e gabimeve në shtypje të Ekspozeut të terminalit.
Në rast të jo përputhshmërisë të Ekspozeut për terminalin me ligjet në fuqi, të
vlefshme janë ligjet e aplikueshme në Kosovë. Ky Ekspoze për terminalin e
mallrave është hartuar duke u mbështetur në ligje të cila janë në aplikim në
Kosovë. Të gjitha rregullat dhe dokumentet teknike të cilat do të hynë në fuqi pas
publikimit të këtij Ekspozeu, duhet të aplikohen dhe duhet të merren parasysh
gjatë interpretimit të Ekspozeut mbi Rrjetin për Terminalin e Mallrave.
Ekspozeu mbi Rrjetin për Terminalin e Mallrave publikohet edhe në gjuhën
serbe dhe angleze. Në rast të mos harmonizimit të versioneve shqip, serbisht
dhe anglisht, vlen versioni i gjuhës shqipe.
1.4.3 Procedura e ankimit
Operatorët e transportit hekurudhor mund të ankohen tek Autoriteti Rregullativ
Hekurudhor (ARH), respektivisht Departamentit të Rregullimit të Tregut i cili
është organ i ankesës për tregun hekurudhor, nëse ata besojnë se kanë qenë të

Faqe 6

INFRAKOS

ER 2018 MBI TERMINALIN E MALLRAVE NË MIRADI

trajtuar në mënyrë të padrejtë, të diskriminuar apo në ndonjë mënyrë tjetër të
fyer, dhe në veçanti kundër vendimeve të miratuara nga INFRAKOS-i lidhur me:





1.5

Ekspozeun e rrjetit të terminalit të mallrave dhe kriteret që përfshihen në
te;
Skemën e pagesave për shfrytëzimin e terminalit hekurudhor;
Nivelin apo strukturën e pagesave të terminalit që është apo që mund të
kërkohet të paguhet;
Aranzhimet për qasje në terminalin hekurudhor;
Aranzhimet për qasje dhe për pagesë për shërbimet;
Struktura e Ekspozeut mbi Rrjetin

Struktura e Ekspozeut mbi Rrjetin përfshinë:
1. Informacionet e përgjithshme
2. Infrastrukturën
3. Shërbimet
4. Pagesat

1.6

Përmban qëllimet e ER mbi Terminalin e
Mallrave.
Përmban përshkrimin e infrastrukturës
hekurudhore në Terminalin e Mallrave në
Miradi
Përmban përshkrimin e shërbimeve të cilat i
ofron INFRAKOS-i në Terminalin e Mallrave.
Përmban përshkrimin e pagesave mbi
shfrytëzimin e shërbimeve të terminalit të
mallrave.

Kohëzgjatja e vlefshmërisë dhe mënyra e azhurnimit

1.6.1 Kohëzgjatja e vlefshmërisë
Kohëzgjatja e vlefshmërisë të Ekspozeut të Rrjetit mbi Terminalin e Mallrave në
Miradi është e lidhur me orarin vjetor të lëvizjes së trenave. Ky Ekspoze i Rrjetit
do të vlen për OLT-në e vitit 2017 (prej 10.12.2017 - 08.12.2018), për shkak të
kushteve ekzistuese specifike nga data e miratimit e deri në orarin e ri të trenave
për vitin 2017.
Menaxheri i Infrastrukturës është i obliguar ta harton dhe publikon Ekspozenë
mbi Rrjetin mbi Terminalin e Mallrave më së voni katër muaj para afatit të fundit
për aplikim për ndarje të kapaciteteve të Infrastrukturës.
1.6.2 Mënyra e azhurnimit
Menaxheri i Infrastrukturës përmes ueb faqes www.infrakos.com do t’i publikon
ndërrimet dhe plotësimet eventuale të këtij Ekspozeu mbi Rrjetin për Terminalin
e Mallrave në Miradi.
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Publikimi

Ekspozeu mbi Rrjetin e Terminalit të Mallrave në Miradi publikohet në formë të
shkruar dhe në formë elektronike në ueb faqen www.infrakos.com. Ekspozeu
mbi Rrjetin do të publikohet njëkohësisht në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.
1.8

Kontaktet

Kontaktet brenda INFRAKOS-it lidhur me informatat rreth Terminalit të Mallrave
në Miradi mund të merren te:
INFRAKOS
Z. Sabit Thaçi
Departamenti i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +381 38 550 550 130;
Mob. +386 49 222 137
e-mail: sabit.thaqi@kosovorailway,com
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2.

Infrastruktura e Terminalit të Mallrave në Miradi

2.1

Hyrje

Me termin “terminali i mallrave” në rrjetin hekurudhor me të cilin menaxhon
INFRAKOS-i nënkuptohen të gjitha stacionet hekurudhore të hapura për pranim
dhe përcjellje të mallrave në të cilat kryhet ngarkim-shkarkimi dhe ringarkimi i
mallrave.
Për këtë qëllim dallojmë:



Stacionet (terminalet konvencionale); dhe
Terminalet për transporte intermodale.

Në shumicën e stacioneve hekurudhore të INFRAKOS-it ekzistojnë binarët e
pranim – dorëzimit të trenave të mallrave dhe platotë për ngarkim / shkarkimin e
mallrave. Prandaj në këto stacione mund të bëhet pa problem ngarkimi dhe
shkarkimi i mallrave të ndryshme për nevojat e klientëve dhe të gjitha këto plato
e kanë të mundur qasjen e kamionëve për transportin e mallrave.
Terminali i mallrave në Miradi është ndërtuar në shtator të vitit 2004. Ky terminal
është si terminal intermodal përmes të cilit bëhet ngarkim shkarkimi i
kontejnerëve dhe mallrave konvencionale. Terminali është i vendosur përballë
stacionit hekurudhor të Miradisë dhe lidhet me këtë stacion përmes binarit të
trembëdhjetë.
Më lartë u tha se Terminali i Mallrave është i lidhur me Stacionin Hekurudhor të
Miradisë i cili stacion njëherazi shërben si stacioni kryesor për formimin dhe
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shformimin e trenave të mallrave. Stacioni është i kompletuar me binarë të
mjaftueshëm për formimin dhe shformimin e trenave.
Informatat detale për gjatësinë maksimale të trenave
stacionin e Miradisë mund t’i merrni në këtë adresë:

të cilët formohen në

INFRAKOS
Z. Sabit Thaçi
Departamenti i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +381 38 550 550 130;
Mob. +386 49 222 137
e-mail: sabit.thaqi@kosovorailway,com
2.2

Pozita e terminalit të mallrave në Miradi

Terminali Hekurudhor i Mallrave në Miradi shtrihet në gjerësinë gjeografike
42°36'42.54" në veri dhe në gjatësinë gjeografike 21° 4'46.93" në lindje.
Terminali hekurudhor i mallrave i INFRAKOS-it ndodhet në stacionin hekurudhor
Miradi i cili gjendet në kilometrin 251.540 të linjës hekurudhore 10 e cila e lidhë
Serbinë me Kosovën dhe Maqedoninë, respektivisht rreth 2 km në jug të stacionit
hekurudhor qendror të Fushë Kosovës, apo rreth 10 km larg nga kryeqendra e
Kosovës Prishtina. Terminali i mallrave në Miradi përveç se me linjën e 10
hekurudhore është i lidhur edhe me Autostradën “Ibrahim Rugova” (R 7), e cila e
lidhë Kosovën me Shqipërinë dhe në të ardhmen e afërt edhe me Serbinë,
respektivisht rrugën M 9 e cila e lidhë Prishtinën me qytetin e Pejës.
Harta e Terminalit Hekurudhor të Mallrave në Miradi është paraqitur në Shtojcën
nr. 1 të këtij Ekspozeu të Rrjetit.
2.3

Asetet e terminalit

Terminali i Mallrave në Miradi disponon me këto asete:








Sipërfaqen e terminalit për operim me kran të kontejnerëve dhe mallrave
tjera është 5250 m2. Kjo hapësirë është e asfaltuar dhe në te mund të
vendosen kontejnerët, mallrat tjera dhe kamionët për ngarkim/shkarkimin
e mallrave.
1000 m2 vend parking i siguruar me rrethojë dhe me roje.
Kranin mobil me fuqi të ngritjes së peshës deri në 40 ton për kontejnerë
dhe me mundësi të ngritjes deri në lartësi të nivelit të 5-të (një mbi një –
deri në 5 kate);
Pirunerin mekanik për shkarkim/ngarkim të paletave deri në 2 ton;
Tre piruner të dorës për manovrim të paletave në vagonë/kamionë;
16 kyçje të përnjëhershme të rrymës të kontejnerëve frigorifer;
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Qendrën e transferimit të derivateve në bashkë investim më “Bis Oil
Team” e cila mundëson 4 vagonë për shkarkim të përnjëhershëm nga
vagonët cisternë në autocisternë;
Depon e mbuluar për ngarkim shkarkimin e mallrave në një sipërfaqe prej
120 m2, apo (40 m x 3 m).
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Shërbimet të cilat i ofron Terminali i Mallrave në Miradi

3.1 Hyrje
Terminali i mallrave në Stacionin Hekurudhor Miradi i cili është në pronësi të
Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS merret me
ngarkim shkarkimin e mallrave dhe kontejnerëve për nevojat e klientëve të cilët
transportojnë me Hekurudhë. Ofrimi i shërbimeve në terminalin e mallrave për të
gjithë klientët bëhet në mënyrë të rregullt, sigurt, transparente dhe
jodiskriminuese.
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Shërbimet të cilat ofrohen në terminalin e mallrave në Miradi janë këto:









Ngarkimi dhe shkarkimi i kontejnerëve me gjatësi prej 20’ dhe 40’
këmbësh dhe sënduk kontejnerë;
Ngarkimi dhe shkarkimi i mallrave konvencionale, me paleta dhe pa
paleta;
Kyçja e kontejnerëve frigorifer në rrymë;
Mundësia e zhdoganimit të mallrave dhe formalitetet tjera doganore;
Sigurimi i pandërprerë i mallrave në terminal;
Shkarkimi i karburanteve prej vagonëve cisternë në kamionë cisternë;
Parkimin për automjetet dhe kamionë;
Punë dhe shërbime tjera sipas marrëveshjeve paraprake.

3.2 Kërkesat për shërbime të terminalit
Kërkesat për shërbimet e terminalit duhet të përmbajnë të dhënat që janë të
duhura për zbatimin e tyre dhe duhet të jenë në formë të shkruar ose përmes
telefonit. Porositë dërgohen përmes telefonit dhe postës elektronike në adresën
vijuese:
INFRAKOS
Z. Sabit Thaçi
Departamenti i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +381 38 550 550 130;
Mob. +386 49 222 137
e-mail: sabit.thaqi@kosovorailway,com

3.3 Përgjegjësia mbi dëmtimin e mallit
Klienti përgjigjet për pasojat e dëmtimit të mallit apo ngarkesës, për shkak të
paketimit dhe sigurimit jo të drejtë të mallit të ngarkuar në kontejner dhe vagon.
Klienti po ashtu është përgjegjës që kontejnerët dhe mallrat konvencionale të
ngarkuara të u përshtaten të gjitha dispozitave dhe normave valide për transport
të sigurt.
Në rastin kur dëmtimi i mallit bëhet nga INFRAKOS-i, atëherë përgjegjësinë e
bartë kjo kompani.
3.4 Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara
Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara në kontejner apo dëmtimit të mallit bëhet nga
komisioni i përbashkët i cili themelohet me vendim dhe pëlqim nga të dyja palët
për rastet e caktuara kur kemi dëmtim të mallit. Komisionin për vlerësimin e
dëmeve të shkaktuara gjithmonë e kryeson përfaqësuesi i INFRAKOS-it.
Shkaktari i dëmit sipas këtij komisioni e bartë përgjegjësinë për kompensim.
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3.5 Humbja dhe tjetërsimi i mallit
Për humbjen dhe tjetërsimin e mallit gjatë qëndrimit të mallit në terminal
përgjegjës është terminali.
3.6 Dokumentet
Dokumentet të cilat duhet t’i kompletoj inkasanti si dëshmi mbi kryerjen e
obligimeve ndaj INFRAKOS-it dhe shërbimit doganor, janë DUD-i dhe
fletëngarkesa ndërkombëtare CIM. Inkasanti është i obliguar që të kompletoj nga
një kopje nga kalkulanti dhe atë kopje të ia bashkëngjes dokumenteve financiare.
Në bazë të këtyre dokumenteve terminali fillon kryerjen e shërbimeve të kërkuara
nga klienti.
3.7 Deponimi i kontejnerëve dhe mallrave konvencionale
Terminali kujdeset që kontejnerët dhe mallrat konvencionale të jenë të
deponuara në hapësira adekuate për manipulim me teknikën me të cilën
disponon terminali. Gjatë gjithë kohës së deponimit të mallrave, terminali është
përgjegjës për dëmet eventuale të kontejnerëve ose mallit dhe nëse vjen deri te
ato është i detyruar t’i mbuloj me shpenzimet e veta, ndërsa nuk vlen në rast të
situatave të paparashikuara (forcës madhore) – katastrofa natyrore, lufta, etj.
3.8

Forca madhore (rastet e paparashikuara)

Nëse paraqiten kushtet të cilat janë të pa parashikueshme dhe që nuk varen prej
terminalit (rrethanat e jashtëzakonshme, fatkeqësitë, avaritë etj.), të gjitha
kontratat, marrëveshjet ose ujditë gojore pushojnë gjatë kohëzgjatjes së
kushteve të posaçme. Në këtë kohë të gjitha shpenzimet e shkaktuara për shkak
të pasojave të situatës specifike i bartë klienti.
Klienti po ashtu i bartë të gjitha pasojat të cilat vinë si rezultat i mosrespektimit të
përcaktimeve ligjore, dispozitave dhe udhëzimeve të terminalit.
3.9 Manipulimi
Çdo lëvizje e kontejnerit apo mallrave konvencionale në terminal siç është
ngarkimi apo shkarkimi në ose prej automjetit transportues, llogaritet si
manipulim dhe kjo i faturohet klientit.
3.10 Përcaktimet e përgjithshme
Konsiderohet se përcaktimet e përgjithshme i janë të njohura palës dhe se pala
pajtohet me to në atë moment kur paraqet kërkesën me shkrim. Përcaktimet e
përgjithshme në lidhje me punët në terminal pala i ka në dispozicion në
terminalin gjatë tërë kohës të orarit të punës.
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Kontakti me klientë

Të gjitha kontaktet me klientë sa i përket punëve dhe shërbimeve në terminal
bëhen përmes Shefit të shërbimit të terminalit në mënyrë që të mos ketë
keqkuptime apo orientime dhe informata të gabueshme ndaj klientëve. Për çdo
kontakt apo dhënie të gabueshme të informatave nga punonjësit e terminalit do
të kërkohet përgjegjësi ndaj tyre. Punonjësit e terminalit mund të japin informata
vetëm për punët për të cilat janë caktuar t’i kryejnë.
Kontakti i klientëve lidhur me të gjitha çështjet rreth terminalit të mallrave mund të
bëhen në adresën vijuese:
INFRAKOS
Z. Sabit Thaçi
Departamenti i Komunikacionit
Fushë Kosovë
Tel. +381 38 550 550 130;
Mob. +386 49 222 137
e-mail: sabit.thaqi@kosovorailway,com
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Pagesat e qasjes në Terminalin e Mallrave në Miradi

4.1 Korniza ligjore
Sipas Ligjit mbi Hekurudhat, (neni 61) Menaxheri i Infrastrukturës hekurudhore
të shfrytëzimit të përbashkët – INFRAKOS, e përcakton lartësinë e pagesave
për shfrytëzim të infrastrukturës sipas situatës së tregut duke u bazuar në
parimet e jodiskriminimit.
4.2 Parimet e përcaktimit të tarifave
Parimisht, lartësia e vlerës së tarifave për shfrytëzim të Infrastrukturës së
terminalit përcaktohet në bazë të shpenzimeve reale dhe ofrimit të shërbimeve
të cilat janë të definuara në pikën 3.1 të këtij dokumenti.
INFRAKOS-i e bënë përcaktimin e politikave tarifore duke u bazuar në drejtësi
dhe jo diskriminim siç është cekur në Nenin 61 të Ligjit mbi Hekurudhat.
Lartësia e pagesave për shfrytëzim të shërbimeve të terminalit të mallrave në
Miradi definohet në varshmëri me shërbimet e ofruara dhe vëllimin e punëve të
kryera.
4.3 Ndryshimet e tarifave
INFRAKOS-i analizon hollësisht gjendjen e tregut në sektorin e transportit dhe
sektorët tjerë ekonomik të Kosovës dhe rajonit, në mënyrë që të ofroj tarifa të
orientuara drejt tregut apo tarifa të cilat e promovojnë transportin hekurudhor.
Çfarëdo propozimi për ndryshime në sistemin e tarifave është i mirëseardhur dhe
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do të trajtohen sipas procedurës së këshillimit që është e përfshirë në ligjin mbi
hekurudhat dhe rregulloret tjera në fuqi.
4.4 Faturimi
Të gjitha pagesat duhet të bëhen sipas udhëzimeve dhe rregulloreve ekzistuese
të terminalit të mallrave, për çka klientët i pranojnë faturat përkatëse.
4.5 Çmimorja për shërbimet a ofruar në terminal
Në tabelën vijuese janë paraqitur tarifat për të gjitha shërbimet të cilat janë në
fuqi në Terminalin e Mallrave në Miradi:
Tab. 1 – Tarifat e shërbimeve të ofruara në Terminalin e Mallrave në Miradi
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Emërtimi i shërbimeve të terminalit
Çmimi për një manipulim me kran
Çmimi për manipulime me kran me litarë
Çmimi i pirunerit mekanik për një orë
Çmimi i pirunerit të dorës për një orë
Çmimi i kyçjes në rrymë të kontejnerëve (frigo)
për një orë
Çmimi i manipulimit me piruner me paleta deri 1020 kg
Çmimi i manipulimit me piruner me paleta deri 2020 kg
Çmimi i manipulimit me piruner me paleta deri 3020 kg
Çmimi i manipulimit me piruner me paleta mbi 3020 kg
Çmimi i qëndrimit të mallrave dhe teknikës së rëndë të të
gjitha llojeve mbi 24 orë (për çdo ditë shtesë)
Çmimi i qëndrimit të kontejnerëve të plotë- zbrazët
deri në 15 ditë për çdo 24 orë
Çmimi për qëndrim të kontejnerëve të plotë-zbrazët
mbi 15 ditë për çdo 24 orë nga
Çmimi i hyrjes në terminal për kamion

Çmimi
në Euro
20
40
20
10
3
1
2
3
4
20
15
20
20

4.6 Llogaritja e shërbimeve
Llogaritja e shërbimeve bëhet në bazë të formularit FT - 01 (Formulari i terminalit
– 01 - Raporti mbi kryerjen e shërbimeve) i cili plotësohet nga teknikët operativ.
FT - 01 nënshkruhet nga teknikët dhe vërtetohet nga shefi i terminalit ku pastaj
dorëzohet te inkasanti për fillimin e kalkulimit të shërbimeve duke e plotësuar FT02 (Formulari i terminalit – 02 - Raporti mbi kalkulimin e shërbimeve). Ky formular
plotësohet nga inkasanti në bazë të FT - 01 dhe përgatitet fatura nëse paguan në
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para të gatshme klienti ose pro-fatura nëse klienti paguan në bankë ose sipas
kontratës.
FT - 03 – Pro-fatura përgatitet nga inkasanti dhe aplikohet kur klienti paguan
përmes bankës. Pro-fatura përgatitet në bazë të FT- 02 - raportit mbi kalkulimin e
shërbimeve. Dorëzimi i pro-faturës bëhet sipas udhëzimit që përdoret nga
kalkulantët.
FT - 04 – Raporti mbi inkasimin e fletëhyrjeve plotësohet në bazë të blloqeve për
inkasimin e fletëhyrjeve duke plotësuar dhe bashkangjitur nga një kopje të
fletëhyrjeve dhe duke e vërtetuar te shefi i terminalit.
FT – 6 - Formular mbi pranim dorëzimin në mes të Operatorit të Transportit të
Mallrave dhe Terminalit. Në këtë formular parashihen kushtet teknike te pranim
dorëzimit të kontejnerëve
4.7

Urdhër pagesa

Urdhër pagesa bëhet në raste kur klienti paguan me para të gatshme. Kjo
urdhërpagesë në terminal plotësohet në bazë të FT - 01, ku 1 (një) kopje i jepet
klientit dhe dy kopje mbesin në terminal.
Të gjitha punët të cilat ka për obligim t’i kryej inkasanti i terminalit kanë të drejtë
t’i kryejnë edhe teknikët operativ ose punëtorët tjerë në terminal vetëm atëherë
kur mungon në vendin e punës inkasanti dhe pas autorizimit me shkrim nga shefi
i terminalit.
4.5 Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
Të gjitha pagesat (tarifat) nga tabela nr. 1 janë pa TVSH. Gjatë faturimit do të
llogaritet edhe TVSH-ja sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë. Do të thotë për
të gjitha shërbimet të cilat i jep terminali duhet kalkuluar TVSH-ja në vlerën prej
18%.
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Shtojcat


Shtojca nr. 1: Harta e Terminalit Hekurudhor të Mallrave në Miradi



Shtojca nr. 2: Fletëhyrja në terminal



Shtojca nr. 3: Urdhërpagesa mbi shërbimet e terminalit



Shtojca nr. 4: Pro fatura



Shtojca nr. 5: Raporti F1 mbi shërbimet në terminal



Shtojca nr. 6: Raporti F4 mbi inkasimin e fletëhyrjeve
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Shtojca nr. 1: Harta e Terminalit Hekurudhor të Mallrave në Miradi
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Shtojca nr. 2: Fletëhyrja në Terminalin Hekurudhor të Mallrave në Miradi

Nr.

FLETËHYRJE NË TERMINAL

Targa e
automjetit:

Tipi i automjetit:

Data:

Ora:
Çmimi në Euro:

Inkasanti:
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Shtojca nr. 3: Urdhërpagesa mbi shërbimet e Terminalit

Datë:

INFRAKOS

URDHËRPAGESË
Shërbimi i Terminalit

Nr. serik:

Inkasimi në llogari të faturës:
PËRMBAJTJA

SHUMA

FATURA NR.

Me shkronja

Arka

Tekniku

Pranoi
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Shtojca nr. 4: Pro-fatura mbi shërbimet e Terminalit

PRO – FATURA

Pro fatura nr.

Klienti
Numri i kalkulimit:
Emri:
Adresa:
Numri i regjistrimit të biznesit:
Numri i TVSH:
Numri i telefonit:

Sasia

Përshkrimi i mallit / shërbimit

Çmimi
në Euro

Totali
në Euro

Shuma totale:
TVSH:
TOTALI:

Mënyra e pagesës
Emri i bankës:

Pro Credit Bank Kosova

SWIFT:

MBKOCS22

Emri i llogarisë:

INFRAKOS

Numri i llogarisë:

1114103681020188

Përshkrimi:

Referenca, emri i klientit, numri i pro faturës

Nënshkrimi i klientit:

Nënshkrimi i i zyrtarit të INFRAKOS:

Pagesa është kryer: PO , JO
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Shtojca nr. 5: Raporti F1 mbi shërbimet në terminal

RAPORTI F1
MBI KRYERJEN E SHËRBIMEVE NË TERMINALIN E MALLRAVE NË MIRADI

Data:

Pranuesi i mallit:

Terminali i Mallrave Miradi
Fushë Kosovë

Vendi:

Paguesi i shërbimeve:
Vendi:

Nr.

Përshkrimi i shërbimit

Lloji i mallit

Sasia

Pesha

Njësia

Destinacioni
Vendi
Km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Shtojca nr. 6: Raporti F4 mbi inkasimin e fletëhyrjeve

RAPORTI F 4
MBI INKASIMIN E FLETËHYRJEVE
Numri rendor:
Numri serik i bllokut:

Nr.

Numri
serik

Klienti

Prej:

Numri i
automjetit

Deri:

Tipi

Data

Ora

Inkasanti

Sasia e
biletave

Çmimi i
biletës

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totali:

Me shkronja:
Fushë Kosovë
Datë:

Faqe 25

Shuma
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