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Hyrje 
 
Në vitin 1874 është ndërtuar 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 linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me 
Serbinë, 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 335.079 
km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km 
vija 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.  
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Historiku 
 

Në shtetin e ish Jugosllavisë kanë  ekzistuar tetë kopani hekurudhore të pavarura, nga 
një për secilën republikë dhe të dy krahinat autonome, përfshirë këtu Kosovën. Pra në 
atë kohë Kosova e ka pasur të themeluar Organizatën Hekurudhore të Transportit 
Prishtina (OHTP) e cila është marrë me transportin hekurudhor të udhëtarëve dhe 
mallrave brenda territorit të Kosovës, respektivisht deri në stacionin Hekurudhor të 
Kralevës në Serbi, atë të Shkupit në Maqedoni dhe në lindje deri në Nish për trenat e 
udhëtarëve, ndërsa deri në Kralevë dhe Kurshumli për trenat e mallrave. Përfaqësimin 
ndërkombëtar administrativ të tetë kompanive hekurudhore (Sllovenisë, Kroacisë, 
Bosnje dhe Hercegovinës, Vojvodinës, Serbisë, Malit të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë) e 
kanë bërë Hekurudhat Jugosllave të cilat po ashtu kanë bërë hartimin e legjislacionit 
dhe rregulloreve përkatëse për sistemin hekurudhor. 
 

 
 
Në vitet e nëntëdhjeta ngjashëm me institucionet tjera të Kosovës është bërë edhe 
integrimi i dhunshëm i Hekurudhave të Kosovës nën ombrellën e Hekurudhave të 
Serbisë me ç’rast është bërë eksploatimi i këtyre hekurudhave pa bërë investimet e 
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duhura qoftë në infrastrukturën hekurudhore, apo qoftë në mjetet lëvizëse (lokomotivat, 
vagonët e udhëtarëve, trenat motorik, vagonët e mallrave, etj). 

 
 

Koha e UNMIK-ut 
 

Gjatë luftës në Kosovë një pjesë e konsideruar e infrastrukturës hekurudhore (binarët, 
urat, tunelet, stabilimentet sinjalo - siguruese, stabilimentet e telekomunikacionit, 
energjetikës, ndërtesat e stacioneve, etj) janë dëmtuar në masë të madhe. Njëkohësisht 
mjetet e operimit (Lokomotivat, vagonët e udhëtarëve, vagonët e mallrave, trenat 
motorik, etj. janë marrë nga autoritetet serbe dhe janë dërguar në Serbi. 
 
Për fat të keq edhe pas luftës për shkak të vjedhjeve nga njerëz të pandërgjegjshëm 
është bërë dëmtim i madh i infrastrukturës hekurudhore. Prandaj, pas luftës në vitin 
1999, gjendja në sektorin hekurudhor ka qenë shumë e keqe dhe mundësia për operim, 
respektivisht për zhvillimin e transportit hekurudhor ka qenë shumë e vogël.  
 
Me datën 24 gusht 1999 është bërë kthimi në punë i punonjësve të Hekurudhave të 
Kosovës, ndërsa hekurudha në atë kohë ka qenë e menaxhuar nga autoritetet e 
UNMIK-ut me emërtimin “Hekurudhat e UNMIK-ut”.  
 
Gjendja e hekurudhave ka qenë shumë e keqe, mirëpo, falë ndihmës së institucioneve 
ndërkombëtare (UNMIK-ut, SIDA-s Suedeze, GTZ-së Gjermane, Agjencionit Evropian 
për Rindërtim, KFOR-it Italian, Italisë dhe Norvegjisë), si dhe angazhimit të 
pamohueshëm të punonjësve të Hekurudhave të Kosovës, është arritur që të fillohet me 
transportin hekurudhor.  
 
Institucionet dhe shtetet e përmendura më sipër kanë bërë investime të konsideruara 
për futjen në funksion të linjave hekurudhore si dhe duke dhuruar mjete lëvizëse 
(lokomotiva, trena motorik dhe vagon të udhëtarëve) për fillimin e transportit 
hekurudhor. Në atë kohë është arritur që të rehabilitohen dhe të futen në funksion linja 
hekurudhore (Leshak – Mitrovicë – Fushë Kosovë – Ferizaj – Hani i Elezit), si dhe linja 
hekurudhore (Prishtinë – Fushë Kosovë – Klinë – Pejë). Në mungesë të mjeteve 
lëvizëse (Lokomotivave, vagonëve dhe trenave motorik), në linjat tjera nuk ka pasur 
transport hekurudhor. 
 
Vlen të përmendet se i tërë transporti hekurudhor i mallrave është zhvilluar dhe akoma 
zhvillohet vetëm përmes Maqedonisë së Veriut, ndërsa në vitin 2002 ndërmjet 
Hekurudhave të UNMIK-ut dhe Hekurudhave të Serbisë është nënshkruar marrëveshja 
e përkohshme për qarkullimin e trenave të udhëtarëve (i ashtuquajturi “Treni i lëvizjes 
së lirë”).  
 
Sipas kësaj marrëveshjeje trenat e udhëtarëve kanë qarkulluar dy herë në ditë nga Hani 
i Elezit në Leshak dhe nga Serbia në Leshak. Në Leshak është bërë transferimi i 
udhëtarëve nga njëri tren në tjetrin, kështu që treni i Serbisë është kthyer për Serbi, 
ndërsa treni i Kosovës është kthyer për drejtimin e Hanit të Elezit. 
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Në vitin 2005 është bërë korporatizimi i kompanive publike, përfshirë këtu edhe 
Hekurudhat e UNMIK-ut me ç’rast është bërë edhe ndërrimi i emërtimit të hekurudhave 
nga Hekurudhat e UNMIK-ut në Hekurudhat e Kosovës ShA.  
 
 

Koha e shpalljes së pavarësisë  
 
Hekurudhat e UNMIK-ut (nga viti 2005 Hekurudhat e Kosovës ShA), tërë transportin 
hekurudhor të mallrave e kanë bërë përmes Maqedonisë së Veriut, ndërsa siç u cek më 
lartë nga viti 2002 qarkullonte dy herë në ditë edhe treni i udhëtarëve Leshak – Hani i 
Elezit dhe anasjelltas. Njëkohësisht me një angazhim të madh nga viti 2007 është 
lëshuar në qarkullim dy herë në ditë edhe treni i udhëtarëve Prishtinë – Pejë si dhe treni 
i udhëtarëve Prishtinë – Shkup. 
 
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, respektivisht me datën 03.03.2008 serbët e 
veriut e kanë ndaluar qarkullimin e trenit të udhëtarëve (Fushë Kosovë – Leshak) në 
Zveçan, duke e marrë në menaxhim të kundërligjshëm edhe linjën hekurudhore 
Mitrovicë - Leshak. Përkundër kërkesave tona që UNMIK-u dhe KFOR-i të intervenojnë, 
kjo nuk u bë asnjëherë. Për zhvillimet në pjesën veriore nga data 03.03.2008 e deri më 
sot ka pasur disa herë tentime që të arrihet një pajtim por për fat të keq pa sukses.  
 
Këtu po ashtu vlen të përmendet se me datën 12.03.2008 Hekurudhat Serbe kanë 
filluar të qarkullojnë me dy trena të udhëtarëve nga Serbia deri në stacionin Hekurudhor 
të Zveçanit, kuptohet në mënyrë tërësisht të kundërligjshme dhe duke i shkelur të gjitha 
normat evropiane dhe ndërkombëtare, e po ashtu duke e shkelur në tërësi edhe 
marrëveshjen të cilën autoritetet e UNMIK-ut e kishin nënshkruar me Hekurudhat Serbe 
në vitin 2002.  Këta trena të udhëtarëve të organizuar nga Hekurudhat Serbe 
qarkullojnë edhe sot, por që nga viti 2015 deri në binarin industrial Strahiniq i cili 
ndodhet në veri i Mitrovicës. 
 
 

Koha pas shpalljes së pavarësisë  
 
Në qershor të vitit 2008 autoritetet e UNMIK-ut e kanë bërë transferimin e plotë të 
kompetencave për Hekurudhat e Kosovës tek autoritetet e Qeverisë së Republikës së 
Kosovës. Hekurudhat e Kosovës janë qeverisur sipas Ligjit mbi Ndërmarrjet Publike i cili 
ka përcaktuar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik si ministri përgjegjëse për pronësinë dhe 
qeverisjen korporatave dhe sipas Ligjit mbi Hekurudhat i cili e përcakton Ministrinë e 
Infrastrukturës dhe Postë Telekomunikacionit si ministri politikëbërëse të sektorit 
hekurudhor. 
 
Nga viti 2008 e deri më sot ka pasur shumë zhvillime të rëndësishme për sektorin 
hekurudhor e ndër të cilat vlen të përmenden ato kryesoret: 
 

• Hartimi dhe miratimi i Ligjit mbi Hekurudhat e Kosovës; 

• Hartimi dhe miratimi i strategjisë zhvillimore të Transportit Multi Modal të 
Kosovës; 
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• Themelimi i Autoritetit Rregullativ Hekurudhor;  

• Themelimi i Grupit Punues mbi Hekurudhat dhe Intermodalitetin në kuadër të 
Observatorit të Transportit për Evropën Juglindore (SEETO); 

• Themelimi i Komitetit Teknik mbi Hekurudhat (TCR) në kuadër të Komunitetit të 
Transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor; 

• Studimi i fizibilitetit për rehabilitimin gjeneral dhe modernizimin e Linjës së   10-të 
Hekurudhore (Kufiri me Serbinë – Fushë Kosovë – Kufiri me Maqedoninë e 
Veriut), projekt ky i financuar në vitin 2010 nga fondet e   WBIF-it; 

• Studimi i fizibilitetit për rehabilitimin gjeneral dhe modernizimin e Linjave 
Hekurudhore Lindje – Perëndim: (Kufiri me Serbinë – Podujevë - Fushë Kosovë  
– Klinë – Pejë dhe Klinë - Prizren), projekt ky i financuar në vitin 2012 nga fondet 
e WBIF-it. 

 
Ndërsa njëri ndër veprimet më të rëndësishme i cili ka ndodhur gjatë këtyre viteve është 
ai i ndarjes së Hekurudhave të Kosovës ShA në dy kompani të reja:  
 

• Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS; dhe 

• Operimin me Trena të Hekurudhave të Kosovës ShA – TRAINKOS. 
 

 

 
 
Që të dy kompanitë nga data 01.09.2011 kanë filluar veprimtarinë e tyre në formë të 
pavarur.  
 
INFRAKOS-i është kompani përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe eksploatimin e 
Infrastrukturës Hekurudhore përfshirë këtu: binarët hekurudhor, urat, tunelet, lëshesat 
pajisjet e mekanizimit, pajisjet sinjalo siguruese, pajisjet e telekomunikacionit, pajisjet e 
energjetikës, pronën, stacionet hekurudhore dhe rregullimin e komunikacionit 
hekurudhor të trenave të udhëtarëve dhe atyre të mallrave. 
 
TRAINKOS-i është kompani përgjegjëse për mirëmbajtjen e mjeteve lëvizëse dhe 
zhvillimin e transportit hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave 
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Projektet zhvillimore të INFRAKOS-it 
 
Ekspertët e Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS në  
bashkëpunim me ekspertët e Ministrisë së Infrastrukturës, të Ministrisë së Integrimeve, 
si dhe me ekspertët e jashtëm, kanë bërë një punë të mirë në identifikimin, vlerësimin 
dhe hartimin e listës së projekteve prioritare të infrastrukturës së transportit; projekte 
këto të cilat janë me interes të veçantë për rehabilitimin, modernizimin dhe ndërtimin e 
kësaj infrastrukture e cila është me rëndësi jetike për zhvillimin ekonomik të vendit, 
lidhjes së domosdoshme me vendet e rajonit dhe integrimit në vendet e BE-së. 
 
Përgatitja e listës prioritare të projekteve të infrastrukturës së transportit është e një 
rëndësie të veçantë, sepse kjo listë është bazuar plotësisht në modelin e vlerësimit i cili 
në vete ngërthen përfshirjen e projekteve në strategjitë zhvillimore të vendit,  zhvillimin 
ekonomik, ruajtjen e ambientit, rritjen e punësimit, zhvillimin e multimodalitetit, lidhjen 
me vendet e rajonit dhe përfshirjen e këtyre projekteve në Rrjetin kryesor dhe atë 
gjithëpërfshirës të Observatorit të Transportit për Evropën Jug-Lindore (SEETO) në 
kuadër të zgjerimit të rrjetit Trans Evropian të Transporti (TEN-T).  
 
Përkundër një numri më të madh të projekteve, grupi i ekspertëve pas vlerësimit i ka 
futur në listën prioritare 11 (njëmbëdhjetë) projekte të infrastrukturës së transportit prej 
të cilave 5 (pesë) prej tyre i përkasin infrastrukturës rrugore, ndërsa 6 (gjashtë) prej tyre 
i përkasin infrastrukturës hekurudhore.  
 
Me datën 09.12.2015 Këshilli Kombëtar për Investime ka bërë miratimin e projekteve 
infrastrukturore të cilat paraqesin prioritet për vendin tonë dhe fokusimi i institucioneve 
shtetërore do të jetë i orientuar në gjetjen e mjeteve financiare për realizimin e tyre. 
 
Siç u tha më lartë në kuadër të projekteve infrastrukturore të vendit, bëjnë pjesë edhe 6 
(gjashtë) projekte të hekurudhës të cilat janë prezantuar në tabelën vijuese sipas 
poentimin të ekspertëve të cilët kanë punuar në këtë projekt. 
 
 

Lista e projekteve prioritare hekurudhore 

të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Investimeve në vitin 2015 

 

Nr Projektet Grupi Pikët 

1 
Rehabilitimi gjeneral i Linjës së 10 hekurudhore 
(kufiri me Serbinë - Leshak –Fushë Kosovë – 
Hani i Elezit – kufiri me Maqedoninë) 

Grupi 1a 80 

2 
Rehabilitimi gjeneral i Linjës së 7-të Hekurudhore 
(kufiri me Serbinë – Podujevë – Fushë Kosovë)  

Grupi 1a 74 

3 
Ndërtimi dhe modernizimi i linjës hekurudhore 
Prishtinë – Fushë Kosovë – Aeroporti  “Adem 
Jashari” 

Grupi 1b 68 

4 
Ndërtimi i linjës së re hekurudhore Prizren 
(Kosovë) – Kufiri me Shqipërinë – Durrës 

Grupi 2b 66 
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(Shqipëri) 

5 
Rehabilitimi gjeneral i Linjës perëndimore (Fushë 
Kosovë – Klinë – Pejë) 

Grupi 1a 62 

6 
Rehabilitimi gjeneral i Linjës jugperëndimore 
(Klinë – Prizren) 

Grupi 1a 56 

 
 
Përveç gjashtë projekteve të mësipërme prioritare të infrastrukturës hekurudhore, duke 
zbatuar të njëjtën procedurë gjatë vitit 2017 INFRAKOS-i ka propozuar edhe dy projekte 
të reja të infrastrukturës hekurudhore ashtu që në takimin e mbajtur me datën 
18.12.2017 KKI-ja ka bërë miratimin edhe të dy projekteve vijuese: 

 

Lista e projekteve të reja të INFRAKOS-it  

të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Investimeve në vitin 2017 

 

Nr Projektet 
Kostoja   

(€) 
Grupi Pikët 

1 
Ndërtimi i linjës së re hekurudhore (Ferizaj – 
Gjilan – Kufiri me Serbinë – Bujanovc (Serbi) 

184,000,000.00 Grupi 2c 54 

2 
Ndërtimi i linjës së re hekurudhore (Kramovik –  
Gjakovë) 

62,700,000.00 Grupi 2c 36 

 
Ndërkaq, në muajin tetor dhe nëntor të vitit 2019, INFRAKOS-i ka hartuar dhe plotësuar 
formën identifikuese të Projekteve edhe për projektin e ri të infrastrukturës hekurudhore 
i cili po ashtu pritet që të miratohet nga KKI-ja dhe të futet në listën prioritare të 
projekteve. 
 
 

Lista e projekteve të reja të INFRAKOS-it  

të propozuara për Këshilli Kombëtar i Investimeve në vitin 2019 

 

Nr Projektet Grupi Pikët 

1 
Ndërtimi i linjës së re hekurudhore (Pejë – Çakorr 
– Kufiri me Malin e Zi – Bijelo Polje (Mali i Zi)) 

  

 
Vlen të potencohet se për ndërtimin e kësaj linje hekurudhore ka shprehur interesim të 
madh edhe Mali i Zi, duke e vendosur ndërtimin e kësaj linje hekurudhore si njërin ndër 
prioritetet e këtij vendi. Për më tepër institucionet përgjegjëse të Malit të Zi kanë 
shprehur gatishmërinë për të shkuar me kërkesa të përbashkëta drejt Bashkimit 
Evropian dhe institucioneve tjera financiare për të gjetur mjetet e nevojshme për 
financimin e këtij projekti. 
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Rehabilitimi gjeneral  
i linjës së 10 hekurudhore 

 
Bazuar në renditjen tabelare shihet se projekti numër një i cili ka rëndësi të veçantë për 
hekurudhën dhe po ashtu edhe për vendin tonë është projekti i rehabilitimit gjeneral të 
Linjës së 10 hekurudhore. Ky projekt tanimë ka filluar të realizohet dhe për realizimin e 
tij janë siguruar mjetet financiare nga BERZH-i dhe BEI-ja përmes kredive, ndërsa një 
pjesë të madhe të mjeteve financiare (gati gjysmën) do t’i mbulon Bashkimi Evropian 
përmes granteve. 
 
Realizimi i këtij projekti madhorë parasheh që kjo linjë hekurudhore të jetë linjë e cila do 
t’i plotëson kriteret e BE-së lidhur me interoperabilitetin e që janë kusht i domosdoshëm 
për integrimin e rrjetit hekurudhor të Kosovës në rrjetin hekurudhor rajonal dhe atë të 
BE-së. Projekti i rehabilitimit gjeneral të linjës së 10 hekurudhore është i paraparë dhe 
do të realizohet në tri faza: 
 
Faza 1: Fushë Kosovë – Hani i Elezit – Kufiri me Maqedoninë; 
Faza 2: Fushë Kosovë – Mitrovicë; dhe 
Faza 3: Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë 
 
Sipas parashikimeve tona realizimi i tërësishëm i rehabilitimit gjeneral dhe modernizimit 
të Linjës së 10-të Hekurudhore pritet të kryhet në vitin 2024/2025 me ç’rast Kosova do 
të ketë një linjë hekurudhore e cila i plotëson të gjitha kërkesat e interoperabilitetit të 
përcaktuara sipas direktivave të BE-së, linjë kjo nëpër të cilën do të zhvillohet qarkullimi 
i trenave me një shpejtësi prej 80 km/h deri në 120 km/h dhe e cila do ta lidhë Kosovën 
me dy vendet e rajonit dhe përmes tyre edhe me vendet e BE-së.   
 
 

Projekt dizajni preliminar 
i linjës së 7-të hekurudhore 

 
Përveç linjës së 10 hekurudhore, INFRAKOS-i është i interesuar edhe për rehabilitimin 
e linjave tjera hekurudhore, ashtu që të kemi një rrjet hekurudhor i cili do t’i plotëson 
standardet e BE-së. Në këtë drejtim është arritur që të përfitojmë 1.25 milion euro 
grante të WBIF-it me të cilat kemi filluar të bëjmë hartimin e projekt dizajnit preliminar 
për rehabilitimin gjeneral dhe modernizimin e linjën së 7-të hekurudhore (Kufiri me 
Serbinë – Podujevë – Prishtinë - Fushë Kosovë).  
 
Ky projekt dizajn është në përfundim e sipër, ndërsa afati i përfundimit varet nga situata 
në teren për shkak të pandemisë me COVID 19. Pas përfundimit të këtij projekt dizajni 
preliminar do të krijohen kushtet për bisedime me institucionet financiare 
ndërkombëtare për gjetjen e mundësive të financimit për realizimin e rehabilitimit 
gjeneral edhe të kësaj linje hekurudhore e cila është me rëndësi të madhe për lidhjen e 
Kosovës me vendet e rajonit dhe më gjerë.  
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Ngjashëm me Linjën e 10-të Hekurudhore mundësia e investimeve dhe granteve të  
BE-së edhe për Linjën e 7-të hekurudhore është e madhe pasi që e njëjta i përket 
zgjerimit të rrjetit gjithëpërfshirës të Rrjetit Trans Evropian të Transportit (TEN-T). 
Prandaj kjo paraqet një shans shumë të mitre për tërheqjen e investimeve dhe granteve 
të BE-së. 
 
 

Studimi i fizibilitetit për linjën e aeroportit 
 
Njëri ndër projektet e infrastrukturës hekurudhore i cili po ashtu financohet nga grantet e 
Kornizës Investive të Ballkanit Perëndimor (WBIF) është edhe studimi i fizibilitetit për 
ndërtimin e linjës hekurudhore (Prishtinë – Fushë Kosovë – Aeroporti i Prishtinës), 
projekt ky i cili është i një rëndësie të veçantë  për lidhjen e aeroportit me hekurudhë. 
 
Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe është në zhvillim e sipër. Në ndërkohë është 
hartuar raporti fillestar nga konsulenti dhe janë bërë konsultimet me palët e treta. Edhe 
në këtë rast afati i përfundimit të këtij projekti varet nga situata në teren për shkak të 
COVID 19. 
 
Sa i përket projekteve zhvillimore vlen të ceket se deri më tani INFRAKOS-i ka pasur 
angazhime tejet të mëdha në shfrytëzimin e granteve dhe fondeve tjera të 
Institucioneve financiare të BE-së për realizimin e projekteve të infrastrukturës 
hekurudhore të cilat janë shumë të rëndësishme dhe të domosdoshme për integrimin e 
rrjetit tonë hekurudhor në rrjetin rajonal dhe atë të BE-së në të ardhmen e afërt, dhe 
duke krijuar kështu të gjitha parakushtet për një transport të mirëfilltë të udhëtarëve dhe 
atë të mallrave e që paraqet një bazë të sigurt për zhvillimin ekonomik dhe integrimin e 
vendit tonë. 
 
 

Vizioni për rrjetin hekurudhor në të ardhmen 
 
Fillimi i mbarë me realizimin e studimeve të fizibilitetit për të gjitha linjat e  
Rrjetit Hekurudhor të Kosovës ka qenë dhe është si parakusht për zhvillimet tjera në 
momentin aktual, në të ardhmen e afërt dhe atë të largët drejt modernizimit të këtij rrjeti 
hekurudhor dhe integrimit në rrjetin rajonal dhe atë të BE-së. Që Rrjeti Hekurudhor i 
Kosovës të modernizohet duke i plotësuar kriteret e përcaktuara me Direktivat e BE-së 
tani më është e qartë, mirëpo vizioni i jonë është që në të ardhmen të kemi një rrjet 
hekurudhor të cilin do ta ketë lakmi secili vend. Për këtë arsye, vizioni i jonë për të 
ardhmen është që: 
 

1. Linja e 10-të hekurudhore (Kufiri me Serbinë – Leshak – Fushë Kosovë – Hani i 
Elezit – Kufiri me Maqedoninë e Veriut) të jetë linjë me dy binarë  paralel dhe e 
elektrifikuar. 

2. Linja e 7-të hekurudhore (Kufiri me Serbinë – Podujevë – Fushë Kosovë) të jetë 
linjë me dy binarë  paralel dhe elektrifikuar. 

3. Linja hekurudhore (Prishtinë – Aeroporti i Prishtinës) të jetë linjë me dy binarë  
paralel dhe elektrifikuar. 
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4. Linja hekurudhore (Fushë Kosovë – Klinë – Pejë) të jetë linjë njëbinarëshe  dhe 
e elektrifikuar. 

5. Linja hekurudhore (Klinë – Prizren) të jetë linjë njëbinarëshe  dhe e elektrifikuar. 
6. Të ndërtohet linja e re hekurudhore (Kramovik – Gjakovë) 
7. Të ndërtohet linja e re hekurudhore (Prizren – Durrës në Shqipëri) 
8. Të ndërtohet linja e re hekurudhore (Ferizaj – Gjilan – Bujanoc në Serbi) 
9. Të ndërtohet linja e re hekurudhore (Pejë – Bijelo Polje në Malin e Zi) 

 
Për pasqyrim më të mirë në figurën e mëposhtme është paraqitur se si do të duket 
harta e Rrjetit Hekurudhor të Kosovës në të ardhmen.  
 

 

 


