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01  Kapitulli i parë 

 
Fjala hyrëse e 
Kryesuesit të 

Bordit të 
Drejtorëve   

z.Enver Aruqaj  

 
 

 
Të nderuar aksionarë, 
 
Bordi i Drejtorëve i Hekurudhave të 
Kosovës ShA – INFRAKOS është  
themeluar në muajin shtator të vitit 
2015, ndërsa deri në këtë kohë 
INFRAKOS-i është mbikëqyrur nga 
bordi i kaluar. 
 
Me ardhjen time dhe të anëtarëve 
tjerë të bordit të ri, ne si prioritet të 
parë kishim njoftimin me gjendjen e 
tërësishme të kompanisë, duke 
filluar nga struktura organizative, 
kapacitetet njerëzore, fushëveprimi, 
gjendja financiare, problemet rreth 
mirëmbajtjes dhe eksploatimit të 
infrastrukturës, planet dhe projektet 
zhvillimore, sfidat të cilat e kanë 
përcjellur kompaninë, dhe çështje të 
tjera të rëndësishme për 
funksionimin normal të kompanisë. 
 
Meqenëse numri i objektivave tona 
ka qenë mjaft i madh, ndërsa koha e 
funksionimit të këtij bordi gjatë vitit 
2015 shumë e shkurtër (rreth katër 
muaj), atëherë fokusi i jonë ka qenë 
që të përcaktohemi për prioritetet  
kryesore të cilat janë me rëndësi 
jetike për funksionimin e 
kompanisë. 
 

 
 

Ndër punët e para më të rëndësishme ka qenë 
analiza e mirëfilltë dhe miratimi i Planit të Biznesit 
për vitin 2016 i cili është hartuar nga menaxhmenti 
i kompanisë. Interesimi im ka qenë që të kemi një 
Plan të Biznesit i cili do të jetë kuptimplotë, i 
realizueshëm dhe i matshëm. Unë mendoj se ky 
qëllim është realizuar në tërësi dhe se angazhimet 
tona të përbashkëta do të jenë të orientuara drejt 
realizimit të këtij plani. 
 
Unë këtu dua të përmendi se gjatë kësaj periudhe 
kohore katërmujore, një punë shumë e madhe e 
bërë nga menaxhmenti dhe bordi i kaluar është 
realizuar me sukses. Fjala këtu është për 
nënshkrimin e kontratës financiare me BERZH-in 
dhe BEI-në për financimin e rehabilitimit gjeneral të 
Linjës së 10 hekurudhore Leshak – Mitrovicë – 
Fushë Kosovë – Ferizaj – Hani i Elezit dhe granti i 
miratuar nga Komisioni Evropian për këtë qëllim.  
 
Prandaj, unë mund të konstatoj me kënaqësi se 
epoka e modernizimit të infrastrukturës 
hekurudhore në Kosovë ka filluar dhe se 
angazhimi im maksimal do të jetë i orientuar në 
modernizimin e Linjës së 10 Hekurudhore, e më 
vonë edhe të tërë rrjetit hekurudhor të Kosovës. 
 
Një prioritet tjetër i imi (ta quaj si më i 
rëndësishmi), ka qenë dhe mbetet ruajtja dhe 
ngritja e sigurisë në linjat hekurudhore, si dhe 
përmirësimi i shërbimeve tona për operatorin e 
transportit TRAINKOS dhe të gjithë klientët tjerë 
ashtu që klientët tanë të jenë të kënaqur, me 
cilësinë e këtyre shërbimeve dhe transparencën në 
ofrimin e tyre. 
 
Mirëpo, përkundër sukseseve dhe rezultateve të 
mira, gjatë kësaj kohe jemi ballafaquar edhe me 
sfida të ndryshme, të cilat kanë ndikuar dhe 
ndikojnë shumë në zhvillimet e kompanisë. Ndër to 
do të përmendi sfidën kryesore e cila ndërlidhet 
me subvencionimin e INFRAKOS-it nga qeveria. 
Për fat të keq edhe ky vit kaloj pa subvencionimin 
e nevojshëm (ku nga 2,610,000.00 euro të kërkuara 
janë subvencionuar vetëm 600,000.00 euro), andaj 
kjo e ka vështirësuar maksimalisht situatën tonë 
financiare. unë dua të besoj se kjo çështje jetike 
për ekzistencën e INFRAKOS-it do të rregullohet 
ashtu si duhet gjatë vitit 2016. 
 
Prandaj ne jemi zotuar se do të punojmë shumë 
për realizimin e detyrave të parashtruara. 
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Fjala hyrëse  
e Kryeshefit 
Ekzekutiv të 
INFRAKOS-it  
z.Agron Thaçi 

 
 

Të nderuar aksionarë dhe punonjës 
të INFRAKOS-it, 
 
Viti 2015 ishte viti i aktiviteteve të 
mëdha të cilat si rrallë herë ndodhin 
në një sistem të rrjetit hekurudhor 
të një vendi. Angazhimet tona të 
përhershme dhe puna e 
palodhshme solli si rezultat 
nënshkrimin e dy kontratave 
financiare me BERZH-in dhe BEI-në 
për financimin e projektit madhorë 
të INFRAKOS-it: Rehabilitimi 
Gjeneral i Linjës së 10 Hekurudhore 
(Leshak – Mitrovicë – Fushë 
Kosovë – Hani i Elezit). Përderisa 
financuar nga WBIF-i po realizohet 
projekt dizajni për pjesën (Fushë 
Kosovë – Hani i Elezit) të kësaj linje 
hekurudhore, ne presim që në vitin 
2016 të kryhen të gjitha procedurat, 
ashtu që në vitin 2017 të fillon 
rehabilitimi i kësaj linje 
hekurudhore.  
 
Suksesi i arritur në fillimin e mbarë 
të investimeve në këtë linjë 
hekurudhore, nuk na ka bërë që të 
vetëkënaqemi dhe të rrimë 
duarkryq. Ky sukses ka ndikuar dhe 
ka qenë si element nxitës që ne të 
punojmë pa ndalë për realizimin e 
detyrave tona të përditshme drejt 

realizimit të planit tonë të biznesit. 

Për këtë arsye, ne me  kënaqësinë më të madhe 
mund të konstatojmë se kemi realizuar me shumë 
sukses objektivat tona të parapara me planin e 
biznesit, kuptohet me përjashtim të atyre 
objektivave për të cilat ne nuk jemi përgjegjës dhe 
ndikimi i jonë në to është shumë i vogël. Këtu është 
fjala për të hyrat tona kryesore të cilat krijohen nga 
pagesat e qasjes në rrjet nga operatori i transportit 
hekurudhor TRAINKOS (Të cilat varen nga numri i 
trenave) dhe të hyrat nga subvencionimi i qeverisë. 
 
Për fat të keq, viti 2015 është viti më i dobët sa i 
përket të hyrave nga pagesat e qasjes në rrjet, 
sepse numri i trenave të mallrave ka pasur një rënie 
drastike (për ç’arsye është përgjegjës TRAINKOS-i), 
ndërsa një problem në vete paraqet subvencionimi 
nga qeveria në emër të mbulimit të diferencës së 
pagesave të qasjes në rrjet. 
 
Sikurse dy vitet paraprake edhe në vitin 2015, 
Ministria e Infrastrukturës ka bërë zbritjen e tarifave 
për pagesat e qasjes në rrjet kështuqë nga 2.6 
milion euro të kërkuara si subvencion (për 
mosmbulimin e kostos direkte nga pagesat e qasjes 
në rrjet), ne kemi pranuar vetëm 600,000.00 euro nga 
qeveria. Kjo na ka sjellë në një situatë tejet të 
vështirë, dhe po të mos kishin qenë 745,475.00 
eurot e kthyera nga ATK-ja (të cilat i kishte marrë 
nga Hekurudhat e Kosovës pa të drejtë në emër të 
TVSH-së në vitin 2011), atëherë INFRAKOS-i do të 
detyrohej që ta ndërpres operimin. 
 
Unë edhe përmes këtij raporti shfrytëzoj rastin që të 
apeloj tek institucionet tona përgjegjëse që në vitin 
2016 ta zgjidhin këtë problem të financimit të 
kompanisë një herë e përgjithmonë. 
 
Sa i përket punëve tjera të cilat janë varur nga ne, ne 
gjatë tërë vitit kemi pasur rezultate të mira dhe 
shpeshherë edhe duke i tejkaluar parashikimet tona. 
Kjo tregon që viti 2015 ka qenë vit i sfidave të 
mëdha, por që falë angazhimit tonë maksimal është 
arritur që këto sfida të tejkalohen me sukses dhe se 
INFRAKOS-i ka qenë në nivel të detyrës duke ofruar 
një rrjet të sigurt hekurudhor për qarkullimin e 
trenave dhe duke realizuar me sukses të lartë të 
gjitha kërkesat e klientëve tanë. 
 
Në fund dëshiroj që të shprehi falënderimet më të 
përzemërta për të gjithë punonjësit e INFRAKOS-it 
dhe angazhimin e tyre, për bordin e drejtorëve dhe 
mbështetjen e tyre, si dhe mbështetjen e 
institucioneve tona shtetërore.  
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Aktivitetet dhe performanca e ndërmarrjes 

 
Vitin 2015 e karakterizojnë një numër i madh aktivitetesh dhe angazhimesh të 
ndryshme të cilat kanë sjellë një sukses të dukshëm dhe në të njëjtën kohë ky vit 
mund të merret si viti i ndryshimeve të mëdha, ku më në fund ka filluar modernizimi i 
infrastrukturës hekurudhore në Kosovë. Angazhimi i bordit të kaluar të drejtorëve, 
por edhe angazhimi i bordit të ri ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm, gjë që 
si rezultat ka pasur një performancë të mirë të kompanisë gjatë tërë vitit 2015. 
 
Bordi i Drejtorëve i INFRAKOS-it në bashkëpunim të ngushtë me menaxhmentin e 
kompanisë si objektivë të prioritetit më të lartë gjatë vitit 2015 e ka pasur realizimin e 
vizionit dhe misionit të përcaktuar me Planin e Biznesit për vitin 2015. Me një 
angazhim maksimal të të gjithëve, kjo objektivë  është realizuar me sukses. 
 

 
 
 
Viti 2015  është viti i cili për INFRAKOS-in do të ketë një rëndësi të veçantë  sepse 
janë vendosur themelet e mirëfillta të modernizimit të infrastrukturës hekurudhore aq 
të rëndësishme për zhvillimin e komunikacionit hekurudhor të udhëtarëve dhe 
mallrave, e po aq të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit dhe lidhjes së 
Kosovës me vendet e rajonit dhe më gjerë.  
 
Angazhimet në këtë drejtim kanë qenë dhe mbesin shumë të mëdha, duke filluar nga 
puna e palodhshme në përgatitjen e dokumentacionit dhe informatave të nevojshme 
e deri tek nënshkrimi i kontratave financiare për rehabilitimin gjeneral të Linjës së 10 
Hekurudhore. Ky angazhim i madh dhe kjo nismë e mbarë ka sjellë deri te rezultatet 
e dëshiruara, kështuqë fillimi i realizimit të projekt dizajnit për pjesën jugore të Linjës 
së 10 Hekurudhore paraqet një garanci për një storie të suksesshme për vitet në 
vijim.  Ky projekt dizajn pritet që të kryhet gjatë vitit 2016, në mënyrë që më pastaj të 
fillon rehabilitimi gjeneral i kësaj linje hekurudhore. 

VIZIONI 

Të jemi prijës në ofrimin e traseve 
hekurudhore dhe shërbimeve tjera të 
infrastrukturës për të gjithë operatorët 
e transportit hekurudhor brenda dhe 
jashtë vendit në mënyrë të barabartë, 
transparente dhe jodiskriminuese. Të 
jemi ofrues tërheqës dhe më i 
efektshëm i rrjetit hekurudhor në 
rajonin e Ballkanit Perëndimor.  

MISIONI 

Duke ofruar një rrjet hekurudhor 
konkurrues, të qëndrueshëm dhe të 
suksesshëm në përputhje me nevojat 
e shoqërisë dhe ekonomisë së 
Kosovës dhe më gjerë, si dhe duke i 
plotësuar kërkesat e sigurisë, të 
ambientit dhe ato ekonomike.    

02  Kapitulli i dytë 
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Mirëpo, aktiviteti më i madh është bërë në mirëmbajtjen e rregullt dhe intervenimet 
në evitimin e pengesave në infrastrukturën hekurudhore (përfshirë këtu binarët, 
traversat, pjesët përforcuese të binarëve, balastin, urat, lëshesat, tunelet, brezin 
hekurudhor, kanalet ujëpërcjellëse, vendkalimet në nivel, skambjet, pajisjet sinjalo 
siguruese, telekomunikuese si dhe ato të energjetikës), ashtu që siguria e qarkullimit 
të trenave të udhëtarëve dhe mallrave të jetë në nivelin më të lartë të mundshëm.  
 
Falë angazhimeve të mëdha të të gjithë stafit dhe mbikëqyrjes kontinuale të bordit të 
drejtorëve, është arritur që përkundër mangësive të pjesëve rezervë dhe dëmeve të 
shumta nga palët e treta, infrastruktura hekurudhore të jetë në nivel të lartë të 
sigurisë duke mundësuar kështu realizimin e suksesshëm të qarkullimit të trenave. 
 
Një punë shumë e madhe është bërë edhe në sektorin e patundshmërisë nga i cili 
sektor INFRAKOS-i realizon një shumë të konsiderueshme të të hyrave nga dhënia 
e pronës me qira. Këtu është bërë një punë e madhe edhe në mbledhjen e borxheve 
përmes përmbaruesve privatë, gjë që pasqyrohet me një rritje të inkasimit të të 
hyrave. 
 
Bordi i drejtorëve në mënyrë permanente ka bërë monitorimin e  realizimit të planit të 
biznesit për vitin 2015 dhe falë angazhimit të madh të menaxhmentit dhe gjithë 
punonjësve të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA - INFRAKOS, ne 
kemi arritur që të ruajmë funksionalitetin e plotë të linjave hekurudhore të cilat janë 
në funksion, sigurinë e qarkullimit hekurudhor dhe performancën financiare të 
kompanisë. Përkundër problemeve të shumta, sidomos atyre të ndërlidhura me 
çështjet e financimit, ne në asnjë moment nuk kemi ardhur në situatë të rrezikimit 
eventual të funksionimit të kompanisë. 
 
Për fat të keq edhe viti 2015 sikurse viti 2014 ka pasur të njëjtin problem rreth 
subvencionimit dhe  mosnënshkrimit të Marrëveshjes Financiare Pesëvjeçare nga 
Qeveria.  Ky ka qenë njëri ndër dokumentet e para strategjike të cilin e ka miratuar 
bordi i ri i drejtorëve dhe i cili i është dërguar për shqyrtim ministrive përgjegjëse 
(Ministrisë së Infrastrukturës dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik). Ne do të 
punojmë pandërprerë që kjo marrëveshje të nënshkruhet gjatë vitit 2016. 
 
Një punë e palodhshme është bërë edhe në vazhdimin dhe zgjerimin e 
bashkëpunimit ndërmjet INFRAKOS-it dhe institucioneve të ndryshme vendore, 
rajonale dhe ndërkombëtare. Bordi gjithnjë i ka përkrahur dhe inkurajuar 
menaxhmentin që të zhvillojnë raporte të mira me të gjitha institucionet në interes të 
zhvillimit të rrjetit hekurudhor dhe kompanisë në tërësi. Këtu vlen të përmendet se 
gjatë vitit 2015 nën udhëheqjen e Ministrisë së Integrimeve dhe ekspertëve të 
jashtëm është kryer një punë e madhe dhe shumë e rëndësishme në përcaktimin e 
listës prioritare të projekteve zhvillimore të infrastrukturës së Kosovës, ndër të cilat 
projekte, projektet hekurudhore janë poentuar shumë lartë.   
 
Një aktivitet tjetër shumë i rëndësishëm është zhvilluar edhe rreth përmbushjes së 
obligimeve ligjore të cilat i ka bordi ndaj aksionarit. Të gjitha kërkesat e aksionarit 
janë marrë me prioritet të lartë dhe me kohë është dhënë informacioni i kërkuar në 
secilën prej tyre. Këtu bëjnë pjesë edhe raportimet e rregullta, vlerësimet e 
performancës, testimi i kënaqshmërisë së klientëve dhe dokumentet tjera të cilat 
bordi në mënyrë të rregullt i ka dërguar tek aksionari. 
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Për fund, falë një pune të palodhshme dhe të vazhdueshme të të gjithë punonjësve 
të INFRAKOS-it, përkundër sfidave të ndryshme të cilat e kanë përcjellur këtë 
kompani gjatë gjithë vitit, ne vlerësojmë se duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese 
ekonomike në vend dhe numrin tejet të vogël të trenave në qarkullim, del se 
rezultatet e arritura janë voluminoze dhe performanca e treguar në vitin 2015 është e 
kënaqshme, por gjithnjë duke pasur parasysh se mund dhe duhet të bëhet më 
shumë.  
 
 

Të hyrat dhe shpenzimet  
 
Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS si biznes kryesor të 
vetin e ka ofrimin e traseve hekurudhore për operatorët hekurudhor, e që në rastin 
tonë konkret është vetëm një operator publik i transportit - TRAINKOS-i i cili e bënë 
transportin e udhëtarëve dhe mallrave.  Pra të hyrat kryesore të INFRAKOS-it 
krijohen nga pagesat e qasjes në rrjet të cilat i bënë TRAINKOS-i për shfrytëzimin e 
traseve hekurudhore. Përveç kësaj, INFRAKOS-i ofron edhe shërbimet në terminalin 
e mallrave, ndërsa të hyrat e dyta përnga vlera krijohen nga dhënia e pronës 
(lokaleve, banesave në stacione, depove dhe hapësirës së hapur) me qira. Një sasi 
e konsiderueshme e të hyrave realizohet nga mirëmbajtja e binarëve industrial, si 
dhe ofrimi i ndërtimit eventual të binarëve të ri për shfrytëzuesit privat. 
 
Në tabelat vijuese është bërë paraqitja e të hyrave dhe  shpenzimeve të planifikuara 
dhe të realizuara të INFRAKOS-it për vitin 2015, duke i krahasuar ato me planin e 
biznesit (buxhetin) e vitit 2015, si dhe me ato të vitit 2014.  
                             

 

 
Sa i përket realizimit të të hyrave të INFRAKOS-it, në periudhën kohore (janar – 
dhjetor) 2015 janë realizuar 3,763,677.23 euro (duke përfshirë këtu të hyrat e shtyra 
– grantet në vlerë prej  897,762.19 euro), që krahasuar me planifikimin 4,006,649.14 
euro, janë për   6.06 % më të ulëta se sa të hyrat e planifikuara, ndërsa krahasuar 
me vitin 2014, të hyrat e INFRAKOS-it janë për 134,179.98 euro apo 3.70 % më të 
larta.  Mosrealizimi i të hyrave të planifikuara ka ardhur si pasojë e mospagesës së 
subvencionimit të kërkuar nga shteti që qeveria është e obliguar ta bënë sipas Ligjit 
mbi Hekurudhat. 
 
Sa i përket shpenzimeve, për shkak të mosrealizimit të të hyrave të planifikuara nga 
subvencionimi ne ishim të detyruar të kursejmë maksimalisht. Kështuqë shpenzimet 
totale të INFRAKOS-it për vitin 2015 kanë qenë 2,864,213.03 euro, që duke i 

Të hyrat e 
INFRAKOS-it 
për vitin 2015 

Realizimi 
2014 

Realizimi 
2015 

Planifikimi 
2015 

Diferenca Diferenca 

A B C B - A B - C 

3,629,497.25 3,763,677.23 4,006,649.14 134,179.98 -242,971.91 

Shpenzimet e 
INFRAKOS-it 
për vitin 2015 

Realizimi 
2014 

Realizimi 
2015 

Planifikimi 
2015 

Diferenca Diferenca 

A B C B - A B - C 

2,623,095.65 2,864,213.03 2,917,249.21 241,117.38 -53,036.18 
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krahasuar me shpenzimet e planifikuara 2,917,249.21 euro, del se janë shpenzuar -
53,036.18 euro më pak apo shprehur në përqindje 1.82 % më pak. Krahasuar me 
vitin 2014 ne kemi shpenzuar 134,179.98 euro apo 3.7 % më pakë. 
 
Vlen të përmendet se në tabelën e shpenzimeve janë futur vetëm shpenzimet 
reale. Nëse këtu futet edhe vlera e amortizimit 1,161,738.37 euro, atëherë del se 
diferenca ndërmjet të hyrave të realizuara dhe shpenzimeve të realizuara është 
-263,621.45 euro. Kjo gjendje është jo me mirë dhe siç e thamë më herët vjen si 
pasojë e mospagesës së subvencionimit. 
                          
Informacioni i detajuar financiar është pjesë e raportit të Kryeshefit Ekzekutiv i cili 
është si vazhdimësi e këtij raporti. 
 
 

Kreditë  
 
Më herët u tha se viti 2015 paraqet vitin e kthesave të mëdha sa i përket investimeve 
në zhvillimin e infrastrukturës hekurudhore. Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës 
ShA në vitin 2015 ka punuar shumë në gjetjen e mundësive për financimin e 
rehabilitimit të Linjës së dhjetë hekurudhore (Leshak – Mitrovicë – Fushë Kosovë – 
Ferizaj – Hani i Elezit). Kështuqë falë përkrahjes së institucioneve qeveritare dhe pas 
një pune shumë të gjatë në hartimin e dokumentacionit dhe informatave tjera 
relevante, në muajin shtator të vitit 2015 është nënshkruar marrëveshja e huas me 
Bankë Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), ndërsa në muajin dhjetor me 
Bankën Evropiane të Investimeve (EIB).  
 
Përveç këtyre kredive të volitshme për rehabilitimin gjeneral të Linjës së 10 
Hekurudhore, në muajin dhjetor të vitit 2015 Komisioni Evropian i ka ndarë 38.5 
milion euro në formë të granteve për rehabilitimin e kësaj linje hekurudhore. Kjo 
tregon interesimin tejet të madh të institucioneve financiare paraprake për 
modernizimin e kësaj linje hekurudhore e cila do të jetë arteria kryesore e lidhjes së 
Kosovës me vendet e rajonit.  
 
Ne do të bëjmë çmos që ky projekt madhor për INFRAKOS-in të realizohet me 
sukses, me bindje të lartë se pas realizimit të tërësishëm të këtij projekti do të 
vazhdon modernizimi edhe i linjave tjera hekurudhore të Kosovës. 
 
 

Projektet kapitale 
 
Bordi i Drejtorëve i INFRAKOS-it ka pasur një angazhim të madh në gjetjen e 
mundësive për financimin e projekteve kapitale të kompanisë. Kërkesat e 
menaxhmentit dhe të bordit kanë qenë shumë më të mëdha, mirëpo mundësitë e 
Buxhetit të Kosovës kanë qenë të vogla.  
 
Sidoqoftë, për vitin 2015 përkundër kërkesave tona më të mëdha për buxhet, 
Buxheti i Kosovës i ka ndarë 1,070,000.00 euro për realizimin e projekteve kapitale 
të kompanisë. Projektet kapitale të realizuara në vitin 2015  janë prezantuar në 
tabelën vijuese: 
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Financimi Emërtimi i projektit 
Vlera e 

projekteve 

Projektet e 
financuara nga 

Buxheti i Kosovës 

Furnizimi me pjesë rezervë të 
infrastrukturës 

268,913.00 

Renovimi i urave dhe tuneleve 100,000.00 

Furnizimi me pajisje dhe mjete pune për  
mirëmbajtjen e linjave hekurudhore 

701,087.00 

Kostoja totale 1,070,000.00 

 
Kërkesa e Bordit ndaj menaxhmentit ka qenë që realizimi i këtyre projekteve shumë 
të nevojshme  për INFRAKOS-in të realizohet në tërësi dhe duke iu përmbajtur 
procedurave ligjore në fuqi. Ne jemi të kënaqur që gjatë vitit 2015 Menaxhmenti i 
INFRAKOS-it i ka kushtuar  një vëmendje të veçantë realizimit të projekteve kapitale 
të cilat janë realizuar në tërësi sipas planit dhe dinamikës së paraparë. 
 
Vlen të përmendet se financimi i projekteve kapitale nga buxheti i shtetit (edhe pse 
në vlera të vogla) është i domosdoshëm, sepse përmes këtyre projekteve 
mundësohet mirëmbajtja elementare e  infrastrukturës ashtu që kjo infrastrukturë të 
jetë në gjendje të rregullt dhe të mundësojë qarkullimin e sigurt të trenave. 
 
 

Pagesat e dividendës 
 
Përkundër dëshirës tonë që INFRAKOS të jetë një kompani fitimprurëse, për fat të 
keq për shkak të rrethanave ekzistuese kjo është e  pamundur. Andaj për  shkak të 
gjendjes jo të mirë financiare, INFRAKOS-i nuk i ka paguar aksionarit ndonjë 
dividendë për vitin 2015, mirëpo vlen të ceket se kompania ka bërë me kohë dhe në 
afatet e parapara  të gjitha pagesat mbi  obligimet  ndaj shtetit të përcaktuara me ligj  
si dhe pagesën e TVSH-së. 
 
 

Të dhënat për drejtorët joekzekutiv 
 
Në fillim është thënë se në shtator të vitit 2015 është bërë themelimi i bordit të ri të 
drejtorëve, kështuqë Bordi i vjetër i Drejtorëve i INFRAKOS-it ka pasur këtë përbërje: 
 

1. Z. Hysen Fazliu, Kryesues i BD; 

2. Z. Halim Peci, Anëtar i BD; 
3. Z. Halil Kika, Anëtar i BD 

 
Ndërsa që nga shtatori i vitit 2015, në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së 
Kosovës është bërë përzgjedhja e Bordit të ri të Drejtorëve. Kështu duke filluar nga 
shtatori i vitit 2015 ka startuar aktivitetin e vet Bordi i ri i Drejtorëve të INFRAKOS-it 
në këtë përbërje: 
 

1. Z. Enver Aruqaj, Kryesues i BD; 

2. Z. Nijazi Selmani, Anëtar i BD; 
3. Zj. Fëllënëza Xhelili, Anëtar i BD 
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4 Z. Miloš Dimić, Anëtar i BD 
5 Z.Milazim Bytyçi Anëtar i BD 
6. Z. Nexhat Dedia Anëtar i BD 

 

   

Takimet e bordit 
 

Bordi i Drejtorëve i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS 

gjatë vitit 2015 ka mbajtur takimet e rregullta në mënyrë që të përcjell punën e 

kompanisë dhe të merr vendimet e nevojshme për performancën e saj. Gjatë vitit 

2015 Bordi i Drejtorëve i ka mbajtur 10 (dhjetë)  takime, prej të cilave 6 (gjashtë) 

takime janë mbajtur nga bordi i vjetër i drejtorëve ndërsa 4 (katër) takime janë 

mbajtur nga bordi i ri i drejtorëve.  

 

Në të gjitha takimet e mbajtura gjatë vitit 2015, Bordi i Drejtorëve ka analizuar me 

kujdes të madh raportet e menaxhmentit dhe në veçanti gjendjen e sigurisë dhe atë 

financiare dhe gjithnjë ka marrë vendimet e duhura në mënyrë që INFRAKOS-i të 

operojë pa problem. 

 

Në secilin nga takimet e mbajtura janë trajtuar çështje të ndryshme në interes të 

kompanisë, duke analizuar me shumë kujdes të gjitha raportet dhe informatat e 

dorëzuara nga menaxhmenti dhe duke e njoftuar me kohë aksionarin për gjendjen e 

kompanisë. Në mënyrë të veçantë është përcjellur situata financiare e cila për shkak 

të rënies së transportit hekurudhor, por edhe tarifave të ulëta të pagesave të qasjes 

në rrjet dhe mos subvencionimit të kërkuar nga shteti, gjithnjë ka qenë kritike.  

 

Bordi në mënyrë permanente ka bërë analizat e gjendjes së infrastrukturës 

hekurudhore me theks të veçantë në aspektin e sigurisë, duke sugjeruar dhe duke 

kërkuar angazhime maksimale për mirëmbajtje të rregullt dhe intervenime të 

nevojshme për ngritjen e  sigurisë të kësaj infrastrukture. 

 

Në takimet e bordit janë analizuar, diskutuar dhe miratuar të gjitha dokumentet 

strategjike të kompanisë, përfshirë këtu: planet e biznesit, raportet kuartale, 

gjashtëmujore dhe  vjetore, raportet e kënaqshmërisë së klientëve, pasqyrat 

financiare, raportet e auditimit, e shumë e shumë çështje tjera në interes të 

kompanisë. 

 

 

Komitetet e bordit 
 
Bordi i vjetër i drejtorëve i  Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA deri në 
përfundimin e mandatit të tyre në shtator të vitit 2015 ka pasur të themeluara këto 
komitete të Bordit: 
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Nr. Emërtimi i komitetit të bordit Anëtarët 

1 Komiteti për auditim Halim Peci dhe Hysen Fazliu 

2 
Komiteti për staf dhe 
kompensime 

Hysen Fazliu, Halim Peci dhe Agron Thaçi 

3 
Komiteti për hulumtim e 
teknologji, siguri dhe financa 

Halil Kika, Hysen Fazliu dhe Agron Thaçi 

 
Ndërsa bordi i ri ka të themeluara komitetet vijuese: 

 

Nr. Emërtimi i komitetit të bordit Anëtarët 

1 
Komiteti për auditim Fëllënëza Xhelili, Nijazi Selmani dhe Nexhat 

Dedia 

2 
Komiteti për staf dhe 
kompensime 

Enver Aruqaj, Milazim Bytyçi dhe Agron Thaçi 

3 Komiteti për siguri dhe financa Nijazi Selmani, Enver Aruqaj dhe Agron Thaçi 

4 
Komiteti për hulumtim dhe 
teknologji 

Nexhat Dedia, Miloš Dimić dhe Agron Thaçi 

 

Vlen të përmendet këtu edhe angazhimi maksimal i të gjitha komiteteve të Bordit të 

cilat kanë punuar shumë në drejtim të mbarëvajtjes së punëve të kompanisë dhe 

angazhimi i tyre ka qenë maksimal. Gjatë vitit 2015 Komiteti për auditim i ka mbajtur 

6 (gjashtë) takime (katër takime i ka mbajtur Komiteti i auditimit i bordit të vjetër, 

ndërsa dy takime i ka mbajtur komiteti i auditimit i bordit të ri). Komiteti për staf dhe 

kompensime 1 (një) takim, ndërsa Komiteti për hulumtim e teknologji dhe siguri e 

financa nuk ka pasur nevojë të mbajë ndonjë takim. 

Vlen të përmendet se puna e komiteteve të Bordit ka qenë e përhershme dhe e 
fokusuar në mbulimin e suksesshëm të fushave për të cilat këto komitete kanë pasur 
përgjegjësi. 
 
 

Informacione tjera 
 
Më herët u tha se viti 2015 ka qenë si viti i kthesave të mëdha sa i përket fillimit të 
investimeve në infrastrukturën hekurudhore. Angazhimet e bordit kanë qenë të 
mëdha në përkrahjen e këtyre zhvillimeve pozitive dhe ne si bord i ri do të 
vazhdojmë me intensitet të shtuar të përkrahim dhe mbështesim të gjitha projektet 
zhvillimore të infrastrukturës hekurudhore.  
 
Duke ditur se infrastruktura hekurudhore është mjaft komplekse dhe e shtrirë nëpër 
tërë Kosovën, atëherë rrjedhimisht del se ndikimet në këtë infrastrukturë janë shumë 
të mëdha dhe nga më të ndryshmet. Ne edhe gjatë vitit 2015 kemi pasur probleme të 
theksuara në dëmtimin dhe vjedhjen e pjesëve të caktuara të infrastrukturës dhe 
uzurpimin e pronës tonë. Këto dëmtime dhe vjedhje përveç kostos së lartë të 
riparimeve e kanë cenuar edhe sigurinë e komunikacionit hekurudhor. Ne përmes 
emisioneve dhe prezantimeve të ndryshme kemi punuar shumë në ngritjen e  
vetëdijes dhe  ndërgjegjësimin e qytetarëve që të mos dëmtohet infrastruktura 
hekurudhore sepse kjo infrastrukturë i shërben në radhë të parë qytetarit të Kosovës. 
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Bordi i drejtorëve po ashtu ka qenë aktiv në mbajtjen e takimeve të ndryshme me të 
gjitha palët e interesit duke dhënë kështu kontributin maksimal për interesin e 
kompanisë, qoftë në dhënien e informatave të ndryshme, qoftë në prezantimet e 
projekteve tona zhvillimore. E tërë kjo është bërë që palët e interesit të njihen me 
sistemin hekurudhor, gjendjen ekzistuese reale të këtij sistemi, si dhe mundësitë të 

cilat i ofron ky sistem. 
 
Këtu po ashtu nuk mund të mos e 
përmendim angazhimin e bordit karshi 
institucioneve qeveritare lidhur me zgjidhjen 
e çështjes së subvencionimit, respektivisht 
nënshkrimit të kontratës financiare 
pesëvjeçare e cila do t’i zgjidhte të gjitha 
problemet financiare të kompanisë për një 
kohë më të gjatë. Për fat të keq kjo gjë nuk u 
realizua, andaj mbetet si detyrë e prioritetit 
më të lartë për vitin 2016 që kjo çështje të 
zgjidhet një herë e përgjithmonë. 

 
Në fund ne jemi të vetëdijshëm se gjithmonë mund dhe duhet të arrihet më shumë, 
andaj edhe përkushtimi i jonë është që të punohet pandërprerë drejt realizimit të 
detyrave të parapara. Mbështetja e jonë do të jetë shumë e madhe dhe e 
përhershme për të gjitha proceset nëpër të cilat po kalon INFRAKOS-i. 
 
   

E ardhmja 
 
Viti 2015, ngjashëm me vitin 2014 ishte vit i mbijetesës sepse sikurse mos t’i kishim 
marrë 745,475.46 € nga Administrata Tatimore e Kosovës në emër të kthimit të 
TVSH-së (të cilat mjete kjo administratë na i kishte marrë pa të drejtë në vitin 2011), 
atëherë INFRAKOS-i nuk do të mund të funksiononte. Ne kurrsesi nuk do të 
dëshironim që të njëjtat pikëpyetje t’i kemi edhe në vitin 2015. Funksionimi i kësaj 
kompanie në të ardhmen do të varet shumë nga qasja e qeverisë drejt këtij sektori 
jetik për zhvillimin ekonomik të vendit.  Ndikim të madh do të kenë edhe zhvillimet të 
cilat pritet të ndodhin në vitin 2016, e sidomos fillimi i investimeve për Linjën e 10 
Hekurudhore me ç’rast do të vërehet një ndryshim i madh dhe një lëvizje pozitive e 
cila do të ketë ndikim edhe tek qytetarët e Kosovës, por edhe tek institucionet e 
vendit për përkrahjen meritore të hekurudhës.  Unë besoj shumë që zhvillimi i 
sektorit hekurudhor është në interes të zhvillimit ekonomik të vendit, andaj edhe 
kujdesi për këtë sektor duhet të jetë shumë më i madh. 
 
Ne presim që gjatë vitit 2015 të kryhet projekt dizajni për pjesën jugore të linjës së 10 
hekurudhore (Fushë Kosovë – Hani i Elezit). Kjo është si parakusht për përgatitjen e 
dokumentacionit tenderues për fillimin e rehabilitimit gjeneral të kësaj linje 
hekurudhore. Angazhimet tona janë të mëdha dhe këtu nuk guxon as të mendohet 
për ndonjë dështim eventual. 
 
Ne jemi të vetëdijshëm se investimi në sektorin hekurudhor kërkon mjete të mëdha 
dhe se kthimi i këtyre investimeve është i ngadaltë. Por në të njëjtën kohë ne e dimë 
se një shtet i cili nuk e ka të zhvilluar sektorin hekurudhor, nuk ka bazën themelore 

 

Është absurde të fillohet me 
investime qindra milionëshe 

në modernizimin e linjave 
hekurudhore e në anën tjetër 

të mos ndahen mjetet e 
nevojshme për subvencionim, 
pa të cilat INFRAKOS-i nuk do 

të mundet të funksionojë. 
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të zhvillimit ekonomik. Për këtë arsye ne po punojmë pa ndarë dhe do të kërkojmë 
pareshtur që obligimi ligjor i qeveris për nënshkrimin e kontratës financiare 
pesëvjeçare me INFRAKOS-in të realizohet brenda pjesës së parë të vitit.  Pra, 
kërkesat tona kanë qenë dhe mbesin të tilla që ministritë përkatëse të gjejnë modelin 
e financimit afatgjatë për Infrastrukturën Hekurudhore, sepse pa këtë financim 
INFRAKOS-i nuk do të mund të funksionojë.  
 
Përveç fillimit të modernizimit të Linjës së 10 Hekurudhore, në vitin 2016 ne presim 
që marrim përkrahjen financiare nga Korniza e Investimeve për Ballkanin 
Perëndimor (WBIF) për projekt dizajnin e linjës hekurudhore Fushë Kosovë – 
Mitrovicë dhe Fushë Kosovë – Podujevë. Pra angazhimet tona janë të mëdha në 
këtë drejtim dhe shpresojmë që kjo të kurorëzohet me sukses. 
 
Ne do të punojmë jashtëzakonisht shumë në mirëmbajtjen e linjave ekzistuese në 
funksion të plotë ashtu që të mos cenohet asnjëherë siguria e qarkullimit të trenave. 
Ne do të bëjmë çmos që në vitin 2016 të bëjmë edhe rihapjen e linjës hekurudhore 
veriore Mitrovicë – Leshak. Kjo do të jetë një punë e vështirë dhe një situatë e cila 
kërkon zgjidhje politike, por ne si kompani jemi të gatshëm që të japim gjithë 
kontributin tonë maksimal për gjetjen e një zgjidhjeje e cila do të jetë në interes të 
INFRAKOS-it. 
 
Ne jemi të bindur se pa një rrjet hekurudhor modern i cili i plotëson kërkesat e 
interoperabilitetit nuk do të ketë integrim në rrjetin e hekurudhave rajonale dhe aq 
më pak në Rrjetin e Integruar të Hekurudhave të BE-së. Prandaj, fillimi i 
modernizimit dhe më pastaj vazhdimi i modernizimit të tërë Rrjetit Hekurudhor të 
Kosovës, është kusht i domosdoshëm që ne të jemi pjesë e rrjetit të Integruar të BE-
së. Ne jemi të përgatitur që në çdo kohë dhe në çdo moment të ofrojmë siguri të lartë 
dhe t’i plotësojmë të gjitha kërkesat e operatorëve hekurudhor të transportit, në 
mënyrë transparente dhe jodiskriminuese. INFRAKOS-i është i gatshëm dhe e 
mirëpret hapjen e tregut hekurudhor për të gjithë operatorët e transportit hekurudhor, 
sepse vetëm me një hapje të tregut të transportit dhe konkurrencë të mirëfilltë mund 
të ecet përpara. 
 
Përfundimisht, viti 2015 ka qenë viti i fillimeve të mëdha, ndërsa viti 2016 do të jetë 
viti i zhvillimeve të mëdha në infrastrukturën hekurudhore, kështuqë me bindje të 
lartë mund të konstatojmë se INFRAKOS-in po e pret një e ardhme e mirë. 
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Përshkrimi i përmbajtjes 
 
Raporti i  Kryeshefit Ekzekutiv është bazuar në Udhëzuesin e Ministrisë së Zhvillimit 
Ekonomik mbi përpilimin e raporteve vjetore. Ne kemi tentuar që në mënyrë të 
detajuar të përshkruajmë gjendjen e kompanisë duke iu përmbajtur pikave të 
udhëzuesit si në vijim: 
 

 
 
Të gjitha pikat e lartcekura janë përshkruar në kapituj të veçantë në mënyrë që ky 
raport të jetë gjithëpërfshirës dhe përmbajtësor, ashtu që aksionari dhe publiku i 
gjerë të jetë i informuar në mënyrë reale mbi të arriturat, zhvillimet,  problemet, 
rreziqet, sfidat dhe planet zhvillimore të kompanisë gjatë vitit 2015. 
 
Në kapitullin mbi  ngjarjet kryesore të vitit janë përshkruar ngjarjet kryesore të cilat 
kanë ndodhur në kompani gjatë vitit 2015 dhe të cilat janë me interes për aksionarin 
dhe publikun. Kuptohet se për shkak të thjeshtësisë këtu janë përfshirë vetëm disa 
nga ngjarjet kryesore të cilat kanë ndodhur gjatë vitit 2015. 
 
Në kapitullin mbi performancën operative dhe rezultatet e indikatorëve kyç të 
performancës janë përshkruar të arriturat  e secilit departament të kompanisë duke i 
paraqitur edhe rezultatet apo dështimet eventuale të departamenteve përkatëse, 
gjithnjë duke i krahasuar ato me planet e veprimit të bazuara në Planin e Biznesit  
për vitin 2015. Rëndësi më e madhe i është kushtuar departamenteve ekzekutivë të 
cilët janë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe eksploatimin e infrastrukturës 
hekurudhore, por nuk janë lënë fare anash as departamentet tjera mbështetëse.  
 
Në kapitullin mbi pasqyrat e performancës financiare dhe rezultatet janë prezantuar 
të hyrat dhe shpenzimet e realizuara të kompanisë, duke i krahasuar ato me Planin e 
Biznesit për vitin 2015 dhe vitin paraprak 2014. Në këtë kapitull janë prezantuar në 
mënyrë të detajuar të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e kompanisë duke bërë 
sqarimet e duhura për secilin zë buxhetor. 
 
Në kapitullin mbi progresin me planin e biznesit janë prezantuar të arriturat, 
respektivisht realizimi i detyrave sipas Planit të Biznesit për vitin 2015. Kur kihet 
parasysh se INFRAKOS-i ka pasur një plan të mirë dhe gjithëpërfshirës të biznesit, 
atëherë në këtë kapitull është bërë krahasimi ndërmjet objektivave të parapara dhe 
realizimi i këtyre objektivave. 
 

Përmbajtja 

• Ngjarjet kryesore të vitit; 

• Performanca operative dhe rezultatet e indikatorëve kyç të 
performancës; 

• Pasqyrat e performancës financiare dhe rezultatet; 

• Progresi me planin e biznesit; 

• Shpenzimet kapitale dhe projektet; 

• Perspektiva për vitin e ardhshëm; dhe 

• Rreziqet e së ardhmes. 

03  Kapitulli i tretë 
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Në kapitullin mbi shpenzimet kapitale dhe projektet është bërë pasqyrimi detaj i 
projekteve kapitale të financuara nga buxheti i shtetit dhe projekteve (furnizimeve) 
tjera të realizuara nga buxheti i kompanisë. 
 
Në kapitullin mbi perspektiven për vitin e ardhshëm është bërë paraqitja e ideve, apo 
më mirë të themi vizionit për vitin vijues, duke përshkruar se cilat janë mundësitë, 
por po ashtu edhe cilat janë sfidat të cilat e presin INFRAKOS-in gjatë vitit 2016. 
 
Në kapitullin mbi rreziqet e së ardhmes është prezantuar SWOT analiza e 
kompanisë, duke i analizuar përparësitë, mangësitë, mundësitë dhe rreziqet të cilat 
mund ta përcjellin INFRAKOS-in edhe gjatë vitit 2016. Në këtë kapitull është bërë 
përshkrimi i SWOT analizës duke qartësuar se cilat mund të jenë rreziqet të cilat e 
presin INFRAKOS-in në të ardhmen. 
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Ngjarjet kryesore të vitit 
  
Viti 2015 ishte viti më i rëndësishëm i cili karakterizohet me fillimin e investimeve  të 
shumëpritura në modernizimin e infrastrukturës hekurudhore. Është përmendur për 
të satën herë se falë angazhimeve tona të mëdha, bisedimeve dhe arsyeshmërisë 
dëshmuar para institucioneve ndërkombëtare financiare, siç janë BERZH-i dhe     
BEI-ja, falë përkrahjes dhe mbështetjes nga Qeveria e Kosovës, është arritur që të 
nënshkruhen kontratat financiare me këto banka për  rehabilitimin gjeneral të linjës 
së 10 hekurudhore. Pra, kjo ka qenë ngjarja më e rëndësishme e cila ka ndodhur në 
vitin 2015, ngjarje kjo e cila hapë perspektiva të reja për sistemin hekurudhor të 
Kosovës. 
 
Një ngjarje tjetër e cila vlen të përmendet është edhe fillimi i punës për projekt 
dizajnin detaj teknik për realizimin e fazës së parë të rehabilitimit gjeneral të linjës së 
10 hekurudhore (Fushë Kosovë – Hani i Elezit). Pra, ky projekt dizajn i cili pritet të 
përfundojë në vitin 2016, paraqet nismën e modernizimit të infrastrukturës 
hekurudhore aq e nevojshme për INFRAKOS-in. INFRAKOS-i e ka themeluar 
Njësinë për Implementimin e Projektit e përbërë nga ekspertët e fushave të 
ndryshme dhe e cila njësi ka për detyrë që të mbikëqyrë realizimin e këtij projekti 
madhorë. 
 
Ndër shumë e shumë ngjarje të tjera, si ngjarje e fundit me rëndësi të madhe e cila 
ka ndodhur në vitin 2015 është e ndërlidhur me përcaktimin e listës prioritare të 
projekteve zhvillimore hekurudhore. Ky proces i punës është bërë nën monitorimin e 
Ministrisë së Integrimeve dhe është mbështetur nga ekspertët e BE-së. këtu është 
bërë vlerësimi i gjithanshëm i projekteve zhvillimore të infrastrukturës kosovare, duke 
bërë vlerësimin dhe poentimin e projekteve për sektorët e veçantë, siç është sektori i 
transportit. Vlen të ceket se INFRAKOS-i ka arritur t’i ketë 6 (gjashtë) projekte në 
këtë listë prioritare, ku janë futur të gjitha linjat hekurudhore të Kosovës. Për fund 
duhet të ceket se me datën 09 dhjetor 2015, Këshilli Kombëtar për Investime ka bërë 
miratimin e projekteve zhvillimore prioritare infrastrukturore të Kosovës dhe tani 
ekziston një mundësi reale për gjetjen e investitorëve për këto projekte. 
 
 

Arritjet kryesore gjatë vitit 2015  
 
Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS, në vitin 2015 ka pasur 
një numër të konsideruar të arriturave të rëndësishme, duke e zbatuar kështu me 
përkushtim planin e biznesit për vitin 2015, respektivisht planin e veprimit sipas këtij 
plani të biznesit. Sfidat kanë qenë të mëdha, mirëpo falë angazhimeve tona të 
përhershme është arritur që të kemi një sukses të mirë gjatë realizimit të detyrave 
tona. 
 
INFRAKOS-i ka pasur shumë arritje në vitin 2015 por ne këtu do të përmendim disa 
prej tyre të cilat ne i konsiderojmë si më të rëndësishmet:  
 
 Ruajtja dhe përmirësimi i nivelit të sigurisë për të gjitha linjat hekurudhore të 

cilat për momentin janë në operim; 

04  Kapitulli i katërt 

14 



INFRAKOS - Raporti vjetor 2015  
 

 Realizimin e projekteve kapitale të financuara nga Buxheti i Kosovës; 
 Rregullimi i sektorit të patundshmërisë;  
 Përtëritja e stafit dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore konform mundësive 

financiare dhe planeve të veprimit; dhe 
 Zhvillimi i bashkëpunimit me institucionet vendore, rajonale dhe 

ndërkombëtare. 
 
Ruajtja dhe përmirësimi i nivelit të sigurisë – Njëra ndër arritjet kryesore gjatë vitit 
2015 ndërlidhet me mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore në nivelin e kërkuar, 
ashtu që komunikacioni hekurudhor i udhëtarëve dhe ai i mallrave të zhvillohet në 
sigurinë më të lartë të mundshme. Falë angazhimeve maksimale të departamenteve 
të mirëmbajtjes së linjave hekurudhore, veprimtarisë elektroteknike dhe atij të 
komunikacionit, kemi arritur që gjatë vitit 2015 të mos kemi asnjë aksident të 
komunikacionit hekurudhor për shkak të infrastrukturës. 
 
Realizimin e projekteve kapitale të financuara nga Buxheti i Kosovës – Edhe 
pse me një buxhet të vogël të ndarë nga shteti për realizimin e projekteve kapitale, 
ne kemi punuar shumë në mënyrë që të gjitha projektet e parapara të realizohen 
sipas planifikimit vjetor. Realizimi i të gjitha projekteve të parapara është bërë në 
tërësi, gjë që ka ndikuar shumë në mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore.  
 
Rregullimi i sektorit të patundshmërisë – Një aktivitet tjetër shumë i madh është 
bërë në rregullimin e procedurave në sektorin e patundshmërisë, kujdesin më të 
madh për pronën e sidomos angazhimin e përmbaruesve privatë për mbledhjen e 
borxheve të mbetura. Kjo ka dhënë një rezultat pozitiv, kështuqë duhet të themi se 
sot të hyrat e INFRAKOS-it nga ky sektor janë përafërsisht të barabarta me të hyrat 
e pagesave të qasjes në rrjet. 
 
Përtëritja e stafit dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore – Duke marrë parasysh 
moshën e vjetërsisë mesatare të punonjësve të INFRAKOS-it tepër të lartë, ne 
karshi kushteve financiare kemi bërë edhe përtëritjen e stafit, e sidomos në 
zëvendësimin e personave të pensionuar. Politikat tona kanë qenë dhe mbesin të 
tilla që të bëhet edhe ngritja e kapaciteteve njerëzore, prandaj në këtë drejtim është 
arritur që të gjejmë përkrahjen e BERZH-it për financimin e projektit mbi Modelin e 
pagesave të qasjes në rrjet dhe planin e menaxhimit të aseteve. Ky projekt pritet të 
zhvillohet gjatë vitit 2016.   
 
Bashkëpunimi me institucionet vendore, rajonale dhe ndërkombëtare – Njëra 
ndër të arriturat shumë të rëndësishme është edhe zhvillimi i bashkëpunimit me 
institucionet e ndryshme. Ne gjatë vitit 2015 kemi zhvilluar një bashkëpunim shumë 
të madh me të gjitha komunat ku graviton hekurudha në drejtim të ruajtjes së 
sistemit hekurudhor, si dhe kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me 
institucionet tjera vendore. 
 
Sa i përket bashkëpunimeve rajonale, këtu do të përmendim bashkëpunimin me 
Hekurudhat Shqiptare dhe sidomos bashkëpunimin me Hekurudhat Maqedonase 
përmes të cilave kryhet i gjithë transporti hekurudhor. Vlen të përmendim se gjatë 
vitit 2015 me Hekurudhat Maqedonase kemi hartuar marrëveshjen mbi kalimin e 
përbashkët hekurudhor kufitar, marrëveshje kjo e punuar sipas parimeve të BE-së 
dhe e cila pritet të nënshkruhet në vitin 2016.  

15 



INFRAKOS - Raporti vjetor 2015  
 

Ndërsa sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar vlen të përmendet se ne kemi 
takuar dy herë Kryetarin e Komunitetit të Hekurudhave Evropiane (CER) me të cilin e 
kemi diskutuar mundësinë e anëtarësimit të INFRAKOS-it dhe TRAINKOS-it në këtë 
institucion të rëndësishëm si dhe mundësinë e anëtarësimit në Organizatën 
Hekurudhore Ndërkombëtare (UIC). Gjasat janë të mira që gjatë vitit 2016 të ketë 
lëvizje pozitive në këtë drejtim. 
 
 

Çështjet kyçe të trajtuara gjatë vitit 2015  
 
Dinamika e punëve për të cilat është përgjegjës INFRAKOS-i e kapë një fushë të 
madhe dhe ndërlidhet me veprimtari të ndryshme. Analizat tona të shpeshta dhe të 
rregullta nuk kanë lejuar që të bëhen gabime eventuale të cilat do të kishin një kosto 
të pa paraparë. Trajtimi i të gjitha çështjeve të cilat ndërlidhen me funksionimin 
normal të INFRAKOS-it është bërë me kujdesin më të madh. Ka shumë çështje të 
cilat në mënyrë permanente i kemi trajtuar gjatë tërë vitit, por ne do t’i përmendim 
disa prej tyre: 
 
 Zbatimi i detyrave ditore dhe planeve të veprimit; 
 Gjendja financiare e kompanisë; 
 Hartimi i Ekspozeut të Rrjetit 2016; 
 Hartimi i marrëveshjes financiare Qeveri – INFRAKOS; dhe 
 Hartimi i planit të reviduar të biznesit 2015 dhe planit të biznesit për vitin 2016; 

 
Zbatimi i detyrave ditore dhe planeve të veprimit – Zbatimi  i detyrave ditore dhe 
planeve të veprimit është tema e cila gjatë vitit 2015 është trajtuar më së shumti. 
Përcjellja e secilit sektor dhe departament është bërë përmes raporteve javore, 
mujore, kuartale dhe gjashtëmujore duke diskutuar dhe trajtuar çështjet më të 
ndjeshme, problemet dhe sfidat që i ka pasur ekzekutivi. Në kuadër të kësaj aty ku 
ka qenë e mundur është vepruar menjëherë duke evituar mangësitë eventuale dhe 
duke përmirësuar veprimet tona. 
 
Gjendja financiare e kompanisë – Një punë e madhe është bërë edhe në trajtimin 
e pasqyrave financiare ashtu që kompania të mund të funksionojë me sukses dhe pa 
problem. Gjendja financiare e kompanisë është përcjellur në mënyrë të 
vazhdueshme, kështuqë bazuar në këtë gjendje janë marrë edhe vendimet 
strategjike rreth blerjeve të ndryshme për nevojat e kompanisë. 
 
Hartimi i Ekspozeu i Rrjetit 2016 – Një çështje kyçe e cila ndërlidhet me 
funksionimin normal të kompanisë dhe ndërlidhet me krijimin e të hyrave kryesore 
është Ekspozeu i Rrjetit. Për fat të keq edhe këtë vit ka vazhduar avazi i vjetër me 
TRAINKOS-in,  Autoritetin Rregullativ të Hekurudhave, Ministrinë e Infrastrukturës 
dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, ku përkundër shpjegimeve tona dhe hartimit të 
ER 2016 sipas modeleve të BE-së, ky ekspoze akoma nuk është miratuar. Prandaj, 
ne sot jemi të detyruar që akoma  ta zbatojmë ER 2015 i cili që tri vite është i njëjtë 
dhe me tarifa mbi pagesat e qasjes në rrjet dukshëm të zvogëluara, si dhe me 
zvogëlimin drastik apo ofrimin falas të shërbimeve tjera për operatorin hekurudhor. 
 
Hartimi i Marrëveshjes Financiare Qeveri - INFRAKOS – Ndër çështjet të cilat 
janë trajtuar në mënyrë permanente gjatë vitit 2015 ka qenë edhe nënshkrimi i 

16 



INFRAKOS - Raporti vjetor 2015  
 

marrëveshjes financiare pesëvjeçare ndërmjet qeverisë dhe INFRAKOS-it. Kjo 
marrëveshje është e paraparë me Ligjin mbi Hekurudhat Nr. 04 / L – 63  dhe 
përcakton financimin e kompanisë në kohëzgjatje pesëvjeçare, duke përfshirë këtu 
subvencionimin dhe financimin e projekteve kapitale të INFRAKOS-it. Për fat të keq 
kjo marrëveshje akoma nuk është nënshkruar dhe drafti i fundit i saj i është dërguar 
Qeverisë në muajin shtator të vitit 2015. 
 
Hartimi i planit të reviduar të biznesit për vitin 2015 dhe planit të biznesit për 
vitin 2016 – Duke parë se plani biznesit për vitin 2015 për shkak të rënies së 
transportit (për çka është përgjegjës TRAINKOS-i) dhe duke parë se nuk do të bëhet 
subvencionimi i kërkuar për këtë vit, atëherë ne kemi bërë revidimin e planit të 
biznesit duke iu përshtatur kështu situatës së re të krijuar. Çështja tjetër e trajtuar me 
kujdes ka qenë edhe hartimi i planit të biznesit për vitin 2016 i cili është një plan real 
dhe gjithëpërfshirës. Edhe në këtë plan të biznesit problemi kryesor qëndron në 
kërkesën tonë për subvencionim e cila sipas praktikave të deritanishme besojmë se 
do të ketë problem të realizohet.  
 
Ne këtu kemi trajtuar disa nga çështjet kyçe të  vitit 2015, mirëpo numri i këtyre 
çështjeve të diskutuara dhe të trajtuara ka qenë shumë më i madh, ndërsa 
prezantimi i  detajuar është dhënë në vazhdim gjatë paraqitjes së raportit të 
performancës afariste dhe financiare të kompanisë. 
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Departamenti i komunikacionit 
  
Departamenti i komunikacionit  merret me organizimin e qarkullimit të trenave të 
udhëtarëve, të mallrave,  apo edhe me organizimin e qarkullimit të mjeteve tjera 
lëvizëse hekurudhore. Angazhimi i këtij departamenti në vitin 2015 ka qenë 
maksimal në realizimin e detyrave të parashtruara, duke filluar nga organizimi i 
lëvizjes së trenave, ofrimi i shërbimeve tjera për operatorin hekurudhor, realizimi i 

tërësishëm i orarit të 
lëvizjes së trenave 
për vitin 2015, si dhe 
lejimi dhe realizimi i 
traseve të veçanta 
(jashtëzakonshme) të 
trenave sipas 
kërkesave të 
TRAINKOS-it. 
 
Prioriteti kryesor i 
këtij departamenti 
gjatë vitit 2015 ka 
qenë  që organizimi i 
qarkullimit të trenave 
të bëhet në mënyrë 
të rregullt, të sigurt 
dhe nën mbikëqyrjen 
njëzet e katër orëshe 
të këtij departamenti. 
 
Një punë e mirët 
është bërë edhe në 
kontrollimin dhe 
mbikëqyrjen e punës 
në periudha të 
ndryshme të ditës, 

dhe në të gjitha stacionet hekurudhore, ashtu që të verifikohet mbarëvajtja dhe 
realizimi i rregulloreve të komunikacionit në secilin stacion.  
 
Ky departament në baza ditore po ashtu ka bërë në mënyrë kontinuale përcjelljen e 
lëvizjes së të gjithë trenave, respektivisht numrin e tyre dhe kilometrat e kaluara, 
ashtu që më pastaj me përfaqësuesit e TRAINKOS-it është bërë edhe llogaritja e 
pagesave të qasjes në rrjet për çdo muaj. Llogaritja e pagesave të qasjes në rrjet 
është bërë duke u bazuar në Ekspozeun e Rrjetit të vitit 2015 dhe Marrëveshjen mbi 
Qasjen në Rrjet e nënshkruar ndërmjet INFRAKOS-it dhe TRAINKOS-it për vitin 
2015. 
 
Një punë tjetër e rëndësishme e këtij departamenti ka qenë edhe ofrimi i shërbimeve 
të ngarkim shkarkimit të mallrave në Terminalin e Mallrave në Miradi, duke ju ofruar 
të gjithë klientëve shërbime të mira, korrekte, transparente dhe të menjëhershme. 
 

05  Kapitulli i pestë 
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Prandaj, me një menaxhim të mirëfilltë dhe angazhim të të gjithë stafit,  është bërë 
edhe përmbushja e objektivave të  caktuara me planin e biznesit të vitit 2015. Ndër 
objektivat të cilat  janë te lidhura  me këtë departament do t’i numërojmë këto: 
 
 Sigurinë e komunikacionit  hekurudhor për të gjitha llojet e trenave;  
 Ofrimin e shërbime në mënyrë efikase për të gjitha kërkesat që kanë ardhur 

nga klientët tanë, siç është  TRAINKOS-i dhe klientët tjerë të terminalit të 
mallrave; 

 Hartimin me kohë  të udhëzimeve  për sigurinë e komunikacionit dhe planit  të 
veprimit  për sezonin dimërorë;  

 Zbatimin e Ekspozeut te Rrjetit i cili paraqet dokumentin kryesor për realizimin 
e pagesave nga qasja në rrjetin hekurudhor; 

 Kontrollimin e rregullt të punës së stacioneve dhe evitimin e menjëhershëm të 
mangësive eventuale; 

 Trajnimin dhe testimin e rregullt të stafit të departamentit; dhe 
 Përmirësimin a ambientit nëpër stacione për udhëtarë. 

 
Pra,  gjatë vitit 2015 angazhimi i të gjithë punonjësve të  departamentit ka qenë i 
kënaqshëm, andaj falë këtij angazhimi nuk kemi pasur asnjë ngecje në realizimin e 
detyrave te parapa  dhe mbi te gjitha siguria e komunikacionit hekurudhore ka qenë 
në nivelin më të lartë të mundshëm.  
 
 

Sektori i rregullimit të komunikacionit 

 
Sektori i komunikacionit gjate vitit 2015 ka zhvilluar  një aktivitet të madh në 
organizimin  e komunikacionit hekurudhor  të trenave të udhëtarëve dhe atyre të 
mallrave nëpër tërë rrjetin hekurudhor në funksion  duke i përmbushur me sukses të 
gjitha detyrat e parapara me planin e veprimit të këtij sektori. 
 
 
Ky sektor gjatë gjithë kohës e ka mbikëqyrë  në mënyrë të rreptë  zbatimin e 
rregulloreve dhe udhëzimeve për sigurinë  e komunikacionit, që si rezultat ka pasur 
një ngritje të cilësisë dhe kualitetit të ofrimit të shërbimeve.  
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Ndër detyrat kryesore të realizuara nga ky sektor gjatë vitit 2015 do të përmendim 
detyrat në vijim: 
 
 Organizimin  e sigurt  të lëvizjes  së trenave dhe planifikimin e tyre si dhe 

kontrollimin  e zbatimit  të dispozitave të sigurisë së komunikacionit; 
 Kontrollimin e rregullshmërisë  së lëvizjes  së trenave nga ana e dispeçerëve  

të komunikacionit dhe  operatorëve në CTC-së (për  ato stacione  ku sistemi 
funksionon); 

 Kontrollimet e zbatueshmërisë së rregulloreve dhe udhëzimeve të punës 
nëpër të gjitha stacionet hekurudhore; 

 Kontrollimin e rregullt mujor të skambjeve dhe pajisjeve tjera të infrastrukturës 
së bashku me Departamentin e Mirëmbajtjes së Linjave Hekurudhore dhe 
Departamentin e Elektroteknikës; 

 Realizimin e suksesshëm të qarkullimit për të gjithë trenat e udhëtarëve dhe 
atyre të mallrave sipas orarit të lëvizjes së trenave; 

 Realizimin e suksesshëm të qarkullimit për të gjithë trenat e udhëtarëve dhe 
atyre të mallrave sipas kërkesave ad hok të TRAINKOS-it; 

 Organizimin dhe realizimin me përkushtim të të gjitha shërbimeve tjera për 
operatorin e transportit; 

 Mbikëqyrjen dhe evidentimin e lëvizjes së të gjitha llojeve të trenave;  
 Pastrimin e rregullt të stacioneve hekurudhore dhe binarëve brenda territorit 

të stacionit; 
 Pastrimin e rregullt të borës dhe akullit nëpër skambje gjatë sezonit dimëror; 
 Udhëheqjen e ekipit të ekspertëve për hulumtimin e rasteve të 

jashtëzakonshme; 
 Hartimin e planeve operative për sezonin dimëror; 
 Hartimin e dokumenteve teknike për secilin stacion sipas orarit të lëvizjes së 

trenave për vitin 2015 
 Organizimin e trajnimeve teorike dhe mbajtjen e provimeve për stafin 

ekzekutiv në bashkëpunim me sektorin e shkollimit; 
 Organizimin praktik të  trajnimit për punonjësit e rinj; dhe 
 Punët dhe detyrat tjera të ndryshme sipas nevojave ditore. 

 
Prandaj, ne mund të konstatojmë me kënaqësi se në përgjithësi performanca 
operative e sektorit të komunikacionit në vitin 2015 ka qenë e kënaqshme dhe 
realizimi i objektivave të parapara është kryer me sukses. 
 
Meqenëse INFRAKOS-i ndër shërbimet tjera për operatorin hekurudhor TRAINKOS 
e bënë edhe shitjen e biletave të udhëtarëve të cilët udhëtojnë me tren, atëherë  ne 
kemi pasur kujdes të veçantë sa i përket ofrimit të këtyre shërbimeve duke bërë një 
punë të madhe për ruajtjen e imazhit të kompanisë e sidomos në raport me sjelljen 
ndaj udhëtarëve. Kjo ka pasur një kosto të caktuar, sepse të krijosh kushtet për 
udhëtarët nëpër dhomat e pritjes në stacionet hekurudhore nuk është e lehtë. kjo për 
arsye se përveç kushteve higjienike duhet të plotësohen edhe kushtet tjera. Mirëpo 
në tërësi shërbimet e ofruara ndaj udhëtarëve kanë qenë të kënaqshme. 
 
Në mënyrë që të kemi një pasqyrim më të mirë të informatave dhe të dhënave rreth 
aktiviteteve të këtij sektori, në vijim janë prezantuar në formë tabelare të dhënat mbi 
lëvizjen e trenave dhe ngjarjeve të jashtëzakonshme të cilat kanë ndodhur në vitin 
2015 duke i krahasuar ato me vitin 2014. 
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Krahasimi i trenave 

Trenat e udhëtarëve 

Numri  
trenave 

Trenat e 
rregullt 

Trenat  
ad hok 

Trenat e 
revokuar 

Viti 2015  5151 5103 48 7 

Viti 2014  5149 5100 49 10 

Ndryshimi (2015 - 2014) 2 3 - 1 - 3 

 

Krahasimi i trenave 

Trenat e mallrave 

Numri  
trenave 

Trenat e 
rregullt 

Trenat  
ad hok 

Trenat e 
revokuar 

Viti 2015  3391 1594 1797 1286 

Viti 2014  4374 1710 2668 1210 

Ndryshimi (2015 - 2014) - 983 - 116 - 871 76 

 
 
Nga tabelat e mësipërme shihet se numri i trenave të udhëtarëve të cilët kanë 
qarkulluar në vitin 2015 është i njëjtë me numrin e trenave nga viti 2014, apo për 2 
(dy) trena më i madh, ndërsa sa i përket trenave të mallrave, situata ndryshon 
dukshëm, sepse në vitin 2015 kanë qarkulluar 983 trena më pak sesa në vitin 2014. 
Kjo tregon se TRAINKOS-i ka pasur një rënie të kërkesave për transport të mallrave, 
e kjo automatikisht është reflektuar edhe në rënien e të hyrave të INFRAKOS-it për 
pagesat e qasjes në rrjet. 
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Viti 2015 17 13 4 4,759.25 12 2 8 

Viti 2014  13 13 0 825,00  11 3 11 

Ndryshimi  
(2015 - 2014) 

4 0 4 3,934,25  1 - 1 - 3 

         
Në tabelën e mësipërme janë paraqitur rastet e jashtëzakonshme, respektivisht 
aksidentet të cilat kanë ndodhur në hekurudhë gjatë vitit 2015, duke i krahasuar ato 
me vitin 2014. Nga tabela shihet se numri i aksidenteve në këtë vit është për 4 
(katër) aksidente më i vogël se në vitin paraprak. Nga këto 17 (shtatëmbëdhjetë) 
aksidente, 13 (trembëdhjetë) prej tyre kanë ndodhur në vendkalimet e pambrojtura 
dhe 4 (katra) në linjë të hapur hekurudhore. Numri i të lënduarve në këto aksidente 
është 8 (tetë), apo për 3 (tre) më i vogël se në vitin 2014. Numri i të vdekurve është 
2 (dy), apo për 1 (një) më i vogël sesa në vitin paraprak. 
 
Analizat e komisioneve për hetimin e aksidenteve kanë treguar se shkaktarë  të të 
gjitha aksidenteve janë palët e treta, respektivisht  pjesëmarrësit  e komunikacionit  
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rrugor (ngasësit e automjeteve  të cilët për fatin e keq të tyre nuk i kanë  respektuar  
shenjat e sinjalizimit rrugor në kryqëzimet në nivel rrugë – hekurudhë. 
 
Kur jemi tek aksidentet hekurudhore vlen të përmendet se për asnjërin prej këtyre 
aksidenteve nuk e mban përgjegjësinë INFRAKOS-i. Shihet se problemi kryesor janë 
vendkalimet në nivel rrugë – hekurudhë ku për shkak të pakujdesisë së vozitësve të 
automjeteve vjen deri tek aksidenti. Zgjidhja e vetme në këtë drejtim është që 
Ministria e Infrastrukturës në bashkëpunim me komunat të bëjnë miratimin e 
politikave të dërguara vite më parë nga INFRAKOS-i mbi eliminimin e një numri të 
vendkalimeve ekzistuese dhe orientimin e tyre në vendkalimet tjera.  Sidoqoftë, 
mbetet që përmes rehabilitimit gjeneral të linjave hekurudhore të bëhet edhe mbrojtja 
automatike e shumicës së vendkalimeve në nivel. 
 
 

Shërbimi i qasjes në binarë 
 
Shërbimi i qasjes në binarë e ka realizuar me sukses detyrën e vet të përcaktuar me 
rregullore duke bërë kështu në baza ditore evidentimin e të gjitha traseve të trenave 
të udhëtarëve dhe të mallrave të realizuara gjatë vitit 2015. Njëkohësisht ky shërbim 
ka bërë edhe evidentimin e shërbimeve tjera të cilat INFRAKOS-i ia ka dhënë 
TRAINKOS-it gjatë operimit. Detyra primare e këtij shërbimi ka qenë që të bënë 
përcjelljen dhe llogaritjen e pagesave të cilat operatori i transportit TRAINKOS duhet 
t‟i kryej në emër të pagesave të qasjes në rrjet dhe falë angazhimeve maksimale 
edhe ky shërbim e ka realizuar me sukses planin e punës në baza ditore dhe 
mujore.   
 
Për një pasqyrim më të mirë në tabelën e mëposhtme është bërë paraqitja e të 
hyrave nga pagesat e qasjes në binarë për trenat e udhëtarëve, ata të mallrave, si 
dhe shërbimet tjera të cilat INFRAKOS-i ia ka ofruar Operatorit të Transportit 
TRAINKOS. Për fat të keq, nga tabela shihet se edhe në vitin 2015 trendi i rënies së 
të hyrave nga pagesat e qasjes në rrjet po vazhdon ngjashëm me vitet tjera. Kjo për 
ne paraqet një problem shumë të madh sepse siç është potencuar disa herë këto të 
hyra paraqesin të hyrat kryesore të kompanisë.  
 
Pra përkundër zbritjes maksimale të tarifave për pagesat e qasjes në rrjet nga ana e 
Ministrisë së Infrastrukturës dhe përkundër parashikimeve tona tejet të reduktuara 
krahasuar me koston direkte të mirëmbajtjes së infrastrukturës, realizimi i këtyre 
pagesave është dukshëm më i vogël. Marrë parasysh se edhe subvencionimi i 
kërkuar nga qeveria nuk është realizuar, atëherë del se INFRAKOS-i pa fajin tonë po 
shkon drejt një pasigurie të madhe të ekzistencës. Një gjë e tillë assesi nuk guxon të 
lejohet që të ndodhë sepse pa funksionim të mirë të INFRAKOS-it nuk do të ketë 
funksionim të Rrjetit Hekurudhor të Kosovës. 
 
Nga tabela vijuese shihet se në vitin 2015 të hyrat nga trenat e udhëtarëve janë rritur 
në krahasim me vitin 2014, të hyrat nga trenat e mallrave kanë një rënie drastike, 
ndërsa shërbimet tjera po ashtu kanë një rënie relativisht të madhe. Në tërësi, të 
hyrat e përgjithshme në vitin 2015 janë për 80,370.94 € më të vogla sesa ato në vitin 
2014, gjë që për INFRAKOS-in paraqet një problem tejet të madh. Në tabelën 
vijuese është bërë prezantimi i këtyre të hyrave, ndërsa në vazhdim edhe paraqitja e 
tyre grafike. 
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Të hyrat nga 
 qasja në rrjetin 

hekurudhor 

Trenat e 
udhëtareve 

Trenat e 
mallrave 

Shërbimet  
tjera 

Të hyrat e 
përgjithshme 

Viti 2015 391,751.52 175,935.54 126,070.26 693,757.32 

Viti 2014 354,736.13 287,786.13 131,606.00 774,128.26 

Ndryshimi 
(2015 – 2014) 

37,015.39 -111,850.59 - 5,535.74 - 80,370.94 

 
 

 
 
 
 

Terminali i mallrave 

 
Terminali i mallrave në Stacionin Hekurudhor në  Miradi si i vetmi terminal në 
sistemin hekurudhor të Kosovës ku bëhet ngarkim shkarkimi i kontejnerëve dhe i 
mallrave tjera, edhe në vitin 2015 ka realizuar me sukses të gjitha detyrat e 
parapara. Kur dihet se kapacitetet e këtij terminali janë dukshëm më të mëdha, 
atëherë del se për shkak të rënies së transportit numri i kontejnerëve apo i mallrave 
tjera gjatë vitit 2015 ka qenë shumë i vogël. Sidoqoftë, terminali i mallrave në Miradi  
është terminal i hapur  dhe ofron të gjitha  shërbimet e  ngarkim shkarkimet të të 
gjitha  llojeve të vagonëve, bënë ngarkim shkarkimin e të gjitha llojeve të 
kontejnerëve, si dhe ofron  shërbimin me piruner për ngarkimin apo shkarkimin e 
transportit me paleta. 
 
Hapësira e mjaftueshme dhe infrastruktura së bashku me mekanizimin e terminalit e 
japin mundësinë e ofrimit të shërbimeve cilësore dhe mjaft atraktive. Falë  kësaj,  
terminali i Miradisë ka realizuar të gjitha detyrat e parapara duke ofruar  me kohë 
dhe cilësi të lartë shërbimet për klientët tanë, në mënyrë sigurt, shpejtë, transparente 
dhe jodiskriminuese. 

354,736.13 

391,751.52 

287,786.13 

175,935.54 

131,606.00 126,070.26 

Viti 2014 Viti 2015 

Trenat e udhëtareve Trenat e mallrave Shërbimet  tjera 
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Gjatë vitit 2015 terminali i Miradisë  ka përpunuar (ngarkim – shkarkim) 126 
kontejnerë me mallra të ndryshme, që krahasuar me vitin 2014 kemi 33 kontejner më 
pakë.  
 
Të hyrat që ka realizuar terminali  për vitin 2015  janë  27,593.00 €, ndërsa në vitin 
2014 janë realizuar 24,854.00 €. Të hyrat e gjithmbarshme janë rritur pak në 
krahasim me vitin 2014, por kjo rritje ka ardhur për shkak të rritjes së të hyrave nga 
piruneri, që do të thotë se ka pasur më shumë mallra të vendosura në paleta. 
 

Të hyrat nga 

 Terminali 

Numri i 

kontejnerëve 

Të hyrat 

nga 

krani 

Të hyrat 

nga 

piruneri 

Të hyrat 

nga 

fletëhyrjet 

Totali i të 

hyrave 

Viti   2015 126 3,600.00 11,203.00 12,790.00 27,593.00 

Viti   2014 159 3,840.00 8,734.00 12,280.00 24,854.00 

Diferenca 

(2015 – 2014) 
                     - 33 - 240.00 2,469.00 510.00 2,739.00 

 
Nga tabela e mësipërme shihet se numri i kontejnerëve brenda vitit ka qenë për 33 
më i vogël sesa në vitin 2014, andaj është e domosdoshme që TRAINKOS-i të bëjë 
politika të veçanta për rritjen e numrit të kontejnerëve. Kjo do të qonte në një përfitim 
të madh për TRAINKOS-in por në mënyrë indirekte edhe për  INFRAKOS-in. 
 
 

Përfundim 

 
Departamenti i komunikacionit  si njëri nga departamentet më me rëndësi të 
INFRAKOS-it,  përkundër sfidave të shumta i ka realizuar me sukses të gjitha detyrat 
e parashtruara me planin e veprimit të kompanisë, duke zbatuar në tërësi   
rregulloret ekzistuese mbi organizimin e komunikacionit hekurudhor. Prandaj, për 
fund mund të konstatojmë me kënaqësi se falë angazhimeve të këtij departamenti 
është realizuar me sukses dhe në mënyrë të sigurt qarkullimi i të gjithë llojeve të 
trenave.  
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Departamenti për mirëmbajtjen e linjave 
hekurudhore (MLH) 
  
Departamenti i mirëmbajtjes së linjave hekurudhore (MLH) gjatë vitit 2015 ka 
realizuar me sukses detyrat e përcaktuara me planin e biznesit, respektivisht me 
planin e veprimit të kompanisë. Me angazhimin maksimal të të gjitha shërbimeve 
dhe njësive të mirëmbajtjes gjatë tërë vitit, është arritur që infrastruktura 
hekurudhore ta kryej me sukses të shkëlqyeshëm funksionin e saj për një siguri 
maksimale të qarkullimit të trenave dhe të gjitha mjeteve tjera lëvizëse.   
 

 
Me një angazhim maksimal të të gjitha shërbimeve dhe njësive ekzistuese, me një 
koordinim të mirë të punëve dhe detyrave të përcaktuara sipas planit të biznesit dhe 
planit të veprimit të kompanisë, ky departament  i ka realizuar me sukses detyrat e 
parapara. 
 
Ne si prioritet numër një gjatë tërë vitit kemi pasur mirëmbajtjen e rregullt të 
binarëve, urave, tuneleve, lëshesave, vendkalimeve në nivel rrugë – hekurudhë, 
kanaleve ujëpërcjellëse, dhe shumë e shumë punë tjera, mirëpo për shkak të 
mjeteve të pakta financiare nuk kemi pasur mundësi të bëjmë mirëmbajtje investive 
të kësaj infrastrukture. Meqenëse synimi i jonë ka qenë dhe mbetet ngritja e një 
infrastrukture moderne, atëherë me kënaqësi mund të themi se viti 2015 ka qenë viti 
i fillimit të investimeve në këtë hekurudhë dhe ne presim që në vazhdimësi të 
investohet deri në modernizimin e të gjitha linjave tona hekurudhore. 
 
Për shkak të pasqyrimit më të mirë të punëve të ekzekutuara gjatë vitit 2015, në 
vazhdim është bërë prezantimi i punëve kryesore të realizuara gjatë këtij viti. 
 
Rregullimi i gjeometrisë së binarit - Gjatë periudhës Janar - Dhjetor e sidomos në 
sezonin e muajve pa borë, departamenti e ka bërë rregullimin e gjeometrisë së 
binarit sipas kahes dhe niveletës me fuqi punëtore dhe makina Plaser. Në vitin 2015 
kryesisht është punuar në ngritjen e rënieve të shkurtra  me fuqi punëtore,  ndërsa 
rregullimi i gjeometrisë së binarit sipas kahes dhe nivelet është bërë me makina 
Plaser nga shërbimi i mekanizimit. Puna e realizuar ka qenë e nivelit të lartë, pasiqë 
këto rregullime të binarëve janë bërë me ndihmën e makinës Plaser. Andaj, falë 
këtyre punëve të realizuara linjat hekurudhore në funksion gjatë tërë vitit kanë 
mundësuar një qarkullim të sigurt të trenave. 
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Rregullimi i skambjeve sipas kahes dhe niveletës – Njëra ndër punët më të 
rëndësishme e cila ndërlidhet me sigurinë e qarkullimit është edhe rregullimi i kahes 
dhe niveletës nëpër skambje është bërë  me fuqi punëtore dhe makina Plaser. Në 
periudhën Janar – Dhjetor 2015 është bërë mirëmbajtje e rregullt e skambjeve në të 
gjitha linjat hekurudhore.  
 
Duke pasur parasysh se skambjet janë njëri ndër mekanizmat kryesor të cilët 
ndikojnë drejtpërsëdrejti në sigurinë e lëvizjes së trenave, ne kemi pasur një 
angazhim shtesë në mirëmbajtjen e tyre. 
 
Ndërrimi i traversave të vjetruara në linja hekurudhore - Pas identifikimit të 
traversave të vjetruara në linjë të hapur dhe binarët e stacioneve hekurudhore, është 
bërë ndërrimi i tyre me traversa të reja. Në periudhën Janar – Dhjetor 2015 në 
mënyrë permanente është bërë zëvendësimi i traversave të vjetruara  me traversa të 
reja në linja të hapura hekurudhore, në ura, tunele, dhe në skambje brenda dhe 
jashtë territorit të stacioneve. 
 

 
Kjo ka ndikuar që linjat hekurudhore të cilat janë në funksion ta kryejnë me sukses  
misionin e tyre për qarkullimin e sigurt të trenave. 
 
Mirëmbajtja dhe rregullimi i vendkalimeve – duke ditur se shkaktari kryesor i 
aksidenteve rrugë – hekurudhë ndodhë në vendkalimet në nivel, gjatë vitit 2015 një 
kujdes i veçantë është treguar për pastrimin dhe rregullimin e konstruksioneve të 
vendkalimeve në nivel  qe pranë shinave, ashtu që të sigurohet hapësirë e lirë për 
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kalimin e kurorës së rrotës. Në periudhën janar-dhjetor– 2015 është bërë pastrimi 
dhe rregullimi i vendkalimeve në të gjitha linjat hekurudhore. 
 
Kjo punë e kryer me sukses ka pasur efekt pozitiv në ngritjen e nivelit të sigurisë në 
vendkalime. 
 

 
Rrënimi i vendkalimeve ilegale – Një problem tejet i madh për sigurinë e 
komunikacionit hekurudhor paraqet ndërtimi i vendkalimeve ilegale në nivel nga 
njerëzit e pandërgjegjshëm.  Rrënimi i vendkalimeve ilegale gjatë tërë vitit 2015 
është  bërë në vazhdimësi në të gjitha linjat hekurudhor.  
 
Vlen të përmendet se ndaj shkelësve të tillë ne gjithnjë kemi angazhuar edhe 
organet e policisë së shtetit dhe nëse rasti eventualisht është përsëritur, atëherë 
ndaj personave të tillë merren edhe masa ligjore duke i paditur në gjykatat 
përkatëse.  
 

 
 
Mirëmbajtja, pastrimi dhe rregullimi i kanaleve ujë përcjellëse dhe lëshesave – 
Një punë kontinuale dhe sidomos pas të reshurave të mëdha është bërë edhe në 
pastrimin e rregullt të kanaleve anësore përmes të cilave mundësohet përcjellja e 
ujërave që e pranojnë ujin nga pjerrësitë e prerjes, nga mbushjet, si dhe nga planumi 
i hekurudhës dhe i përcjellin pastaj ato ujera deri te lëshesat dhe urat më të afërta.  
 
Në periudhën Janar - Dhjetor 2015 është bërë pastrimi dhe rregullimi i kanaleve ujë 
përcjellës dhe lëshesave në të gjitha linjat hekurudhore. Kjo ka pasur ndikim shumë 
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të madh në ruajtjen e linjave hekurudhore nga vërshimet për shkak të të reshurave 
të shiut dhe borës. 

 
Pastrimi i gurëve nga tereni me pjerrësi të mëdha dhe prerjet e terrenit - 
Shembja e gurëve nga tereni me pjerrësi të mëdha dhe nga prerjet e terrenit paraqet 
rrezik permanent për sigurinë e komunikacionit hekurudhorë. Për këtë arsye gjatë 
tërë vitit 2015 është punuar në shembjen e gurëve nga pjerrësitë e tilla, në mënyrë 
që gjatë të reshurave të mos vjen deri te shembja e tyre në linjat hekurudhore. Kjo 
masë preventive ka ndikuar shumë që ne të mos kemi shembje të gurëve dhe dheut 
që do ta cenonin sigurinë e lëvizjes. 

 
Pastrimi i profilit të lirë - Pastrimi i profilit të lirë është njëra ndër punët shumë të 
rëndësishme e cila kryhet gjatë sezonit pranveror me ç’rast  ky intervenim është bërë 
në vazhdimësi në të gjitha linjat hekurudhore.  
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Profili i lirë nëpër të gjitha linjat hekurudhore shpeshherë mbulohet nga vegjetacioni i 
cili ndodhet pranë hekurudhës duke penguar kështu dukshmërinë e linjave 
hekurudhore, me çka rrezikohet qarkullimi i trenave.  
 
Zëvendësimi dhe saldimi i shinave - Sektori për MLH gjatë vitit 2015 ka  bërë 
saldimin e vazhdimeve klasike në ato vende ku është bërë ndërrimi i shinave nëpër 
kthesa dhe ndërrimi i traversave nëpër ura në linjën hekurudhore Fushë Kosovë – 
Hani i Elezit dhe Fushë Kosovë - Pejë. 
 
Kjo punë e rëndësishme gjatë mirëmbajtjes së rregullt të linjave hekurudhore dhe 
gjatë intervenimeve preventive, ka një rëndësi të madhe në ngritjen e sigurisë së 
lëvizjes së trenave, pasiqë në këtë mënyrë bëhen përforcimet e nevojshme të 
shinave. 

 
Tharja e barit nëpër binarët hekurudhor - Në Infrastrukturën e Hekurudhave të 
Kosovës asgjësimi i barojave bëhet me herbicide. Gjatë vitit 2015  është bërë 
stërpikja e barit në linjën hekurudhore Mitrovicë – Fushë Kosovë – Hani i Elezit,  
Prishtinë - Fushë Kosovë – Pejë dhe Bardhë - Magure. 
 

 
Vendosja e shenjave treguese – Një punë voluminoze gjatë vitit 2015 është bërë 
edhe në vendosjen e shenjave treguese nëpër linjat hekurudhore. Këtu është fjala 
për vendosjen e shenjave të cilat tregojnë pozitën hektometrike të binarëve të cilat 
shenja në veçanti janë të rëndësishme për përcaktimin e sigurt të secilës pjesë së 
binarëve hekurudhor. Përveç këtyre shenjave treguese janë vendosur edhe shenjat 
të cilat ndihmojnë në zhvillimin e komunikacionit hekurudhor. 
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Pastrimi i tuneleve - Sektori i MLH-së ka bërë edhe punë tjera të një rëndësie të 
madhe e të cilat punë kanë ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e transportit. fjala 
këtu është për pastrimin e tuneleve në të cilat tunele shpeshherë hedhen mbeturina 
të ndryshme. Për këtë arsye gjatë vitit 2015 pastrimi i tuneleve është bërë në mënyrë 
kontinuale, siç është rasti me tunelin e Prishtinës.  

 
Pastrimi i akullit dhe bores nëpër binarët hekurudhor dhe vendkalime - Pastrimi 
i borës dhe akullit nëpër skambje është bërë në të gjitha linjat hekurudhore gjatë 
stinës së dimrit në kohën kur ka pasur të reshura dhe deri sa kanë mbretëruar 
temperaturat e ulëta. 
 
Pastrimi i përhershëm i skambjeve nga bora dhe akulli ka ndikuar që zhvillimi i 
komunikacionit hekurudhor për të gjithë trenat të bëhet pa problem dhe duke i 
përmbushur me sukses të gjitha kriteret e sigurisë. 
 
Pastrimi i borës dhe akullit nëpër vendkalime është bërë në të gjitha linjat 
hekurudhore gjatë stinës së dimrit në kohën kur ka pasur të reshura dhe deri sa 
kanë mbretëruar temperaturat e ulëta. 
 
Ngjashëm është bërë edhe pastrimi i akullit nëpër tunele gjatë kohës kur kanë 
mbretëruar  temperaturat e ulëta dhe ka pasur ngrica me ç’rast  është formuar akulli i 
cili ka paraqitur rrezik potencial për sigurinë e trenave. 
 
Falë këtyre angazhimeve gjatë gjithë sezonit dimëror është zhvilluar pa pengesa 
transporti hekurudhor i udhëtarëve dhe ai i mallrave. 
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Intervenimet në rastet e emergjencës – Gjatë vitit 2015 departamenti i MLH-së ka 
qenë gjithnjë i gatshëm për intervenime në raste të emergjencave të ndryshme, 
qofshin ato te rrëshqitjet e dheut, vërshimet, apo ndonjë fatkeqësi tjetër natyrore. 
 
Një rast i veçantë i cili vlen të përmendet është lidhur me pastrimin e lumit në grykën 
e Kaçanikut. Pas shembjes së dheut nga kodra në hyrje të Hanit të Elezit vrullshëm 
është devijuar kahja e lumit Lepenc dhe e njëjta ka rrezikuar dëmtimin e trupit të 
hekurudhës. Me ndihmën e palës së tretë dhe FSK-së është bërë evitimi i pengesës 
së shkaktuar dhe falë kësaj nuk erdhi deri te ndërprerja e komunikacionit 
hekurudhor. 
 

 

 
Përfundim 

 
Përveç punëve dhe detyrave të realizuara e të paraqitura më lartë, Departamenti i 
MLH-së gjatë vitit 2015 ka realizuar edhe shumë punë dhe detyra tjera, sipas 
kërkesave dhe nevojave ditore. Qëllimi i vetëm i këtij departamenti ka qenë dhe 
mbetet që të të ketë një mirëmbajtje të rregullt dhe konform rregulloreve në fuqi, 
ashtu që në asnjë moment të mos cenohet siguria e qarkullimit të trenave 
 
Është normale se përkundër këtyre angazhimeve gjatë vitit 2015 ky departament ka 
pasur edhe sfidat e veta të cilat me analiza të mirëfillta dhe një punë të përkushtuar 
nga i gjithë stafi , janë tejkaluar me sukses. 
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Departamenti i VET-së 
  
Departamenti i Veprimtarisë Elektroteknike (VET) gjatë vitit 2015 ka pasur shumë 
aktivitete të lidhura me  përmbushjen e detyrave dhe arritjen e objektivave me synim 
të rritjes së sigurisë të komunikacionit hekurudhor. Raporti vjetor i këtij departamenti 
përmban aktivitetet e punonjësve të cilët gjatë tërë vitit kanë pasur një angazhim të 
madh në realizimin e planit të veprimit dhe në punët tjera ditore rreth mirëmbajtjes së 
pajisjeve SS, TK dhe EN. Objektivë kryesore e punës në sektor është mirëmbajtja e 
sistemeve të instaluara  në  rritje të sigurisë  të lëvizjes së trenave. Në përmbushje të 
këtij objektivi departamenti ka bërë me kohë planifikimin e aktiviteteve  në 

mirëmbajtje të rregullt dhe 
mirëmbajtje preventive, 
përpilimin e kërkesave për 
material të nevojshëm, caktimin 
e përgjegjësve për veprim, 
planifikimin e mirë të kohës së 
duhur  për veprim dhe zbatimin 
me përpikëri  të rregulloreve dhe 
ligjeve për  siguri të 
komunikacionit hekurudhor. 
 
Departamenti i VET-së ka tri 
shërbime mjaft të rëndësishme 
të cilat janë përgjegjëse për 
pajisjet kryesore të cilat e 
determinojnë sistemin e sigurisë 
të qarkullimit të trenave. Këto 
shërbime janë: 
 

1. Shërbimi i pajisjeve 
sinjalo-siguruese; 

2. Shërbimi i pajisjeve 
telekomunikuese; dhe 

3. Shërbimi i pajisjeve  të 
energjetikës. 

 
Që të tri këto shërbime veç e 
veç janë të ndërlidhura  për një 
funksionim  normal dhe për 
siguri në komunikacionin  

hekurudhor të trenave. Secila  pjesë ka rëndësinë e vetë. Që të dy sistemet, ai i 
sinjalizimit dhe ai i telekomunikimit direkt varen nga pajisjet  furnizuese, kjo do të 
thotë se mos  furnizimi i rregullt dhe jo stabil me energji elektrike ndikon direkt në 
sistemet e përmendura. 
 
Bazuar në Planin e Biznesit për vitin 2015, Departamenti i VET-së ka pasur 
objektivat vijuese: 
 
 Organizimi efektiv në ngritje  të sigurisë të komunikacionit hekurudhor; 
 Efikasiteti në realizimin e projekteve në departament; 
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 Mirëmbajtja  e rregullt dhe funksionale e  sistemeve hekurudhore   të sigurisë; 
 Shkollimi dhe trajnimi i personelit për  teknologji të re  që aplikohet në  

shërbimet SS,TK dhe EN; 
 Realizimi i investimeve të  parapara  nga plani i biznesit; dhe 
 Rritja e të hyrave nga qiraja e kabllit optik 

 
Ne mund të konstatojmë me kënaqësi të madhe se të gjitha objektivat të cilat varen 
nga departamenti janë realizuar me sukses. Problem këtu sikurse në departamentet 
tjera paraqet mungesa e mjeteve financiare për realizimin e blerjeve të nevojshme, si 
dhe dëmtimet dhe vjedhjet e pajisjeve nga palët e treta. Mirëpo marrë në tërësi, gjatë 
vitit 2014 ky departament ka pasur një performancë të mirë.  
 
 

Shërbimi i pajisjeve sinjalo siguruese 

 
Shërbimi i pajisjeve sinjalo siguruese merret me mirëmbajtjen e stabilimenteve të 
cilat në mënyrë të drejtpërdrejt e bëjnë sigurimin e infrastrukturës hekurudhore për 
qarkullimin e sigurt të trenave.  Në këto pajisje bëjnë pjesë sinjalet elektrike hyrëse 
dhe dalëse, brezat izolues të binarëve, bravat për sigurimin e skambjeve dhe 
rrëshqitëseve; mekanizmat elektrik për vendosjen dhe kontrollimin e skambjeve dhe 
rrëshqitëseve, kabllot, ormanët e stabilimenteve dhe kabllove,  numëruesit e 
boshteve, vendkalimet automatike, sistemi i kontrollit qendror të lëvizjes së trenave 
(CTC), dhe shumë stabilimente tjera të rëndësishme për funksionimin normal të këtij 
sistemi. 
 
Vlen të ceket se vetëm stacionet në Linjën e 10 Hekurudhore janë të pajisura me 
stabilimente automatike, ndërsa stacionet e linjave tjera hekurudhore nuk kanë 
stabilimente automatike. I vetmi sigurim në këto stacione është ai i skambjeve 
përmes bravave mekanike. 
    
Në vijim është prezantuar puna e madhe ditore e cila është realizuar në mirëmbajtjen 
e këtyre pajisjeve, qoftë në mirëmbajtjen e rregullt, qoftë në atë preventive, apo qoftë 
në eliminimin  e pengesave të ndryshme. 
 

Sinjalet elektrike 
 

Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese të 
cilat janë të vendosura në stacionet 
hekurudhore të linjës së 10 (dhjetë) 
hekurudhore Leshak – Fushë Kosovë – Hani i 
Elezit  dhe të cilat lejojnë  apo ndalojnë 
lëvizjen e trenave. Sinjalet elektrike janë 
mirëmbajtur gjatë tërë vitit dhe përveç 
pengesave teknike të cilat janë evituar 
menjëherë, problem nënvete kanë qenë 
dëmtimet dhe vjedhja e pjesëve të sinjaleve 
nga palët e treta, që përveç kostos së madhe 
kanë cenuar edhe sigurinë e komunikacionit 
hekurudhor. 
 
Gjatë vitit 2015 të gjitha sinjalet elektrike kanë 
funksionuar pa problem me përjashtim të 
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ndonjë pengese eventuale apo dëmtimi nga 
palët e treta të cilat mangësi janë evituar 
menjëherë.  

  
Mekanizmat  

për vendosjen e skambjeve 
 

 

Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese të 
cilat janë të vendosura në skambje dhe si të 
tilla shërbejnë për rrotullimin automatik të 
skambjes nga një pozitë në një pozitë tjetër. 
Këto janë stabilimentet të cilat e luajnë rrolin 
kryesor në sigurinë e qarkullimit të trenave. 
 
Gjatë vitit 2015 në të gjitha stacionet e 
pajisura me këto stabilimente asnjëherë nuk 
ka pasur problem me funksionimin e tyre. 
Rast i veçantë ka qenë stacioni i Kaçanikut 
ku për shkak të vërshimeve ka ardhur deri te 
mbushja e tyre me ujë, gjë që është dashur të 
bëhet zëvendësimi i motorëve të tyre të cilët 
për shkak të mbushjes me ujë janë djegur. 

  
Rrëshqitëset Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese të 

cilat janë të vendosura në binarë dhe si të tilla 
shërbejnë për mbrojtjen e binarëve të 
stacionit nga lëvizja eventuale e padëshiruar 
e vagonëve, lokomotivave apo mjeteve tjera 
lëvizëse.  
 
Gjatë vitit 2015 në të gjitha stacionet e 
pajisura me këto stabilimente asnjëherë nuk 
ka pasur problem me funksionimin e tyre. 
angazhimi i përhershëm i stafit të 
mirëmbajtjes ka bërë pengesat eventuale 
teknike apo edhe dëmtimi i tyre fizik të 
sanohen menjëherë. 

  
Brezat izolues 

 
Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese të 
cilat janë të vendosura në binarë dhe bëjnë 
kontrollimin e lëvizjes së trenave apo mjeteve 
tjera lëvizëse.  
 
Edhe këto stabilimente kanë pasur pengesa 
të ndryshme të cilat janë eliminuar në mënyrë 
permanente nga stafi i mirëmbajtjes, por 
njëkohësisht kanë pasur edhe dëmtime dhe 
vjedhje nga palët e treta me çka përveç 
dëmeve materiale është cenuar edhe siguria. 
 
Meqenëse janë të ndërlidhura me sigurinë e 
qarkullimit të trenave, mirëmbajtja e këtyre 
stabilimenteve ka qenë me prioritet të lartë. 
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Ormanët metalik të  
pajisjeve ss 

 

 

Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese në të 
cilët janë të vendosur pranë binarëve dhe në 
to vendosen stabilimente të ndryshme dhe 
kabllot e sinjalizimit përmes të cilave bëhet 
funksionimi i të gjitha pajisjeve ss.  
 
Gjatë vitit 2015 është bërë mirëmbajtja 
kontinuale e këtyre stabilimenteve dhe 
përveç ndonjë pengese teknike, për fat të keq 
edhe këto pajisje u janë nënshtruar dhe i 
nënshtrohen dëmeve dhe vjedhjeve 
kontinuale nga ana e palëve të treta. 
Intervenimet tona në evitimin e këtyre 
dëmeve dhe pengesave kanë qenë të 
përhershme dhe mjaftë të suksesshme. 

  
Detektorët  e lëvizjes së 

trenave 
 

 

Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese 
përmes të cilave bëhet detektimi i lëvizjes së 
trenave nëpër linjat hekurudhore dhe 
njëkohësisht përmes kësaj mundësohet edhe  
funksionimi i sistemit të kontrollit qendror të 
lëvizjes së trenave (CTC).  
 
Gjatë vitit 2015 është bërë mirëmbajtja 
kontinuale e këtyre stabilimenteve dhe 
përveç ndonjë pengese teknike, për fat të keq 
edhe këto pajisje u janë nënshtruar dhe i 
nënshtrohen dëmeve dhe vjedhjeve 
kontinuale nga ana e palëve të treta. 
Intervenimet tona në evitimin e këtyre 
dëmeve dhe pengesave kanë qenë të 
përhershme dhe mjaftë të suksesshme. 

  
Kabllot e sinjalizimit    

 
Janë pjesë e pajisjeve sinjalo siguruese 
përmes të cilëve bëhet lidhja e të gjitha 
pajisjeve SS. Ngjashëm me stabilimentet 
tjera, shërbimi i pajisjeve sinjalo siguruese ka 
bërë mirëmbajtjen e rregullt dhe intervenimet 
e nevojshme  në mirëmbajtjen dhe matjet e 
këtyre kabllove.  
 
I vetmi problem  (ta quajmë kryesor) gjatë vitit 
2015 ka qenë dëmtimi dhe vjedhja e këtyre 
kabllove nga njerëzit e pandërgjegjshëm. Ne 
si zakonisht për çdo vjedhje apo dëmtim, me 
kohë janë lajmëruar organet përkatëse, 
përfshirë Policinë e Kosovës. Sanimi i 
pengesave apo zëvendësimi i kabllove të 
vjedhura ka qenë i menjëhershëm nga ana e 
shërbimit ss. 
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Vendkalimet  
elektrike në nivel 

 

 

Janë pjesë e stabilimenteve sinjalo siguruese 
të cilat bëjnë sigurimin e kryqëzimeve në 
nivel rrugë – hekurudhë. Ne për momentin 
kemi vetëm 23 (njëzet e tri) vendkalime të 
siguruara të cilat  gjatë tërë vitit janë 
mirëmbajtur në mënyrë të rregullt.  
 
Problemet në këto vendkalime kanë qenë të 
mëdha, që nga thyerja e gjysmë barrierave 
dhe sinjaleve rrugore nga vozitësit e pa 
përgjegjshëm e deri  tek problemet me 
furnizim të pjesëve rezervë për shkak të 
veçorive të tyre. 
 
Mirëpo përkundër faktit se kostoja e tyre e 
ndërtimit por edhe e mirëmbajtjes është 
shumë e lartë, gëzon e dhëna tjetër se gjatë 
tërë vitit 2015 nuk kemi pasur asnjë aksident 
në këto vendkalime, kur dihet se numri më i 
madh i aksidenteve ka ndodhur në 
vendkalimet e pambrojtura.  

  
Tavolinat komanduese 

 
Janë pjesë e stabilimenteve sinjalo siguruese 
të cilat bëjnë komandimin me të gjitha 
stabilimentet sinjalo siguruese dhe 
kontrollimin e zbatimit të komandave të 
dhëna. Tavolinat komanduese janë të 
vendosura në secilin stacion hekurudhor dhe 
përmes tyre përcjellësi i trenave e bënë 
manipulimin me pajisjet e jashtme dhe të 
brendshme sinjalo siguruese. Shërbimi i 
pajisjeve ss gjatë tërë vitit ka bërë 
mirëmbajtjen e rregullt dhe evitimin e 
pengesave eventuale të cilat janë lajmëruar 
në këto pajisje. 

  
Pajisjet elektro releike 

 
Janë pjesë e pajisjeve të brendshme sinjalo 
siguruese të cilat në mënyrë automatike 
bëjnë realizimin e të gjitha komandave të 
dhëna nga tavolina komanduese e 
përcjellësit të trenave dhe mbikëqyrjen e 
realizimit të këtyre komandave.  
 
Gjatë vitit 2015 është bërë mirëmbajtja 
permanente e këtyre stabilimenteve dhe 
evitimi i pengesave eventuale në to. 
Meqenëse janë pajisje të brendshme dhe nuk 
i nënshtrohen dëmtimeve nga palët e treta, 
atëherë edhe mundësia e mirëmbajtjes është 
shumë më e lehtë. 
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Shërbimi i pajisjeve telekomunikuese 

 
Shërbimi i pajisjeve telekomunikuese është përgjegjës për mirëmbajtjen e 
stabilimenteve të telekomunikacionit të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt e bëjnë 
sigurimin e komunikimit ndërmjet të gjitha njësive, stacioneve dhe personelit të 
trenave me Qendrën e Kontrollimit të Lëvizjes së Trenave në Fushë Kosovë dhe 
personat përgjegjës për mbikëqyrjen apo vrojtimin e këtij komunikimi. 
 
INFRAKOS-i i ka dy sisteme të telekomunikimit (sistemin e radio lidhjeve dhe 
sistemin e telefonisë fikse), si dhe një sistem të vrojtimit me video. Përderisa dy 
sistemet e para shërbejnë për realizimin e komunikimeve ndërmjet personelit 
hekurudhor, sistemi i video vrojtimit shërben për monitorimin e punës dhe gjendjes 
ekzistuese në çdo kohë në stacione qapo vende tjera të rëndësishme zyrtare. 
 
Vlen të përmendet se që të dy sistemet e komunikimit kanë funksionuar pa probleme 
të mëdha duke e mundësuar kështu në tërësi komunikimin zyrtar të personelit për 
rregullimin dhe mbikëqyrjen e komunikacionit hekurudhor. Është me rëndësi të ceket 
se secili komunikim gjatë organizimit të komunikacionit  regjistrohet. 

Pajisjet e furnizimit 
me energji elektrike 

 

Janë pajisje sinjalo siguruese pa të cilat nuk 
mund të funksionojnë fare pajisjet tjera sinjalo 
siguruese. Furnizimi me energji elektrike dhe 
mirëmbajtja e këtyre stabilimenteve të 
furnizimit është bërë në mënyrë të rregullt 
nga shërbimi i pajisjeve ss.  
 
Gjatë vitit 2015 këto pajisje kanë funksionuar 
pa probleme  të mëdha kemi pasur për shkak 
të variacioneve të mëdha të rrjetit elektrik të 
qytetit në të cilin janë të kyçura këto pajisje. 
Për këtë arsye ka ndodhur që në shumë 
raste të bëhet kyçja e dizel gjeneratorëve për 
furnizim me energji elektrike. 

  
Sistemi i CTC-së 

 
Është një sistem shumë i avancuar i 
kontrollimit të lëvizjes së trenave nga qendra 
e kontrollit në Fushë Kosovë. Ky sistem për 
momentin është në funksion vetëm në pjesën 
e linjës hekurudhore nga Mitrovica deri në 
Hanin e Elezit.   
 
Ky sistem është mirëmbajtur gjatë tërë vitit 
edhe pse i njëjti nuk ka qenë në funksion të 
plotë pasiqë organizimi i komunikacionit 
hekurudhor bëhet akoma përmes tavolinave 
komanduese të cilat janë tek përcjellësit e 
trenave. Pas rehabilitimit gjeneral të linjës së 
10 Hekurudhore pritet që ky sistem të ketë 
funksion të plotë. 
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Sistemi i telefonisë fikse 
 

 

Ky sistem paraqet njërën nga mënyrat e 
komunikimit digjital dhe është me rëndësi të 
ceket se funksionimi i tij ka qenë në nivel të 
lartë. Të vetmet ndërprerje të komunikimeve 
kanë ndodhur në rastet kur kryesisht ka 
pasur  dëmtime të kabllove optike përmes të 
cilave kryhet lidhja telefonike ndërmjet 
stacioneve hekurudhore, vendeve tjera 
zyrtare dhe qendrës së kontrollimit të lëvizjes 
së trenave. Ky sistem paraqet një sistem të 
mbyllur të  komunikimit me  regjistrim të  
bisedave në  linjat e rëndësishme.  
 
Gjatë vitit 2015 Sistemi i telefonisë digjitale 
dhe rrjeti telefonik i brendshëm është 
mirëmbajtur në mënyrë të rregullt dhe 
funksionimi i këtij rrjeti nuk ka dështuar për 
asnjë moment gjatë tërë vitit  

  
Sistemi i Radio-Lidhjeve 
 

 

Me këtë sistem mbulohet i tërë rrjeti 
hekurudhor  Hani i Elezit - Leshak, Podujevë 
– Pejë - Prizren dhe Vollkovë në Maqedoni. 
Me radiolidhje janë të pajisura të gjitha 
stacionet hekurudhore, me nga një bazë dhe 
me nga një radio dore,   po ashtu  me radio 
lidhje janë të furnizuara edhe të gjitha 
lokomotivat dhe garniturat motorike të cilat 
janë në komunikacion që nga viti 2008. 
Meqenëse ky sistem ka të bëjë  me sigurinë 
e komunikacionit hekurudhor, atëherë të 
gjitha bisedat të cilat zhvillohen përmes këtij 
sistemi incizohen në pajisjet për regjistrimin e 
zërit. 

  
Video sistemi 

 

 

Me këtë sistem  është bërë e mundur që nga 
qendra në Fushë Kosovë të monitorohen 
hapësirat e jashtme të stacioneve përmes dy 
deri tri kamerave të instaluara nëpër 
stacione. Monitorimi është në kohë reale dhe 
kohëzgjatje prej 24 orëve. Vlen të përmendet 
se edhe këto incizime ruhen në server për një 
kohë të caktuar dhe si të tilla mund të 
përdoren për nevoja të ndryshme të 
kompanisë.  
 
Gjatë vitit 2015 përveç problemeve të vogla 
gjatë dëmtimit të kabllove optik kur edhe 
është ndërprerë mundësia e video sinjaleve, 
edhe  ky sistem është mirëmbajtur kohës dhe 
në nivelin e duhur. 
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Shërbimi i pajisjeve të energjetikës 

 
Shërbimi i energjetikës si njëri ndër shërbimet shumë të rëndësishme të  
INFRAKOS-it gjatë vitit 2015 i ka realizuar me sukses detyrat e planifikuara. 
Mirëmbajtja e rrjeteve energjetike të tensionit të lartë dhe tensionit të ultë, si dhe 
mirëmbajtja e pajisjeve të energjetikës është kryer me sukses. Mirëmbajtja e 
kabllove energjetik, trafostacioneve, dizel gjeneratorëve, rrjetit të brendshëm të 
tensionit nëpër ndërtesat e stacioneve, punëtoritë, ndërtesat e stacionit qendror dhe 
vendet tjera zyrtare, është realizuar me sukses. Falë këtij angazhimi është arritur që  
përkundër problemeve të ndryshme sistemi hekurudhor i Kosovës dhe pajisjet 
përkatëse të kenë një furnizim të rregullt me energji elektrike. 
 

Rrjeti energjetik 
dhe instalimet elektrike 

 

 
 
 

Mirëmbajtja preventive dhe kontinuale e rrjetit 
energjetik të INFRAKOS-it, qoftë ai ajror apo 
kabllovik është bërë në mënyrë të rregullt 
gjatë tërë vitit. Problem në vete ka qenë 
dëmtimi i kabllove energjetike nga palët e 
treta dhe vjetërsia e disa prej tyre që për 
shkak të ngarkesave ka ardhur deri tek 
shpërthimet e shpeshta. Sidoqoftë falë 
intervenimeve të stafit të mirëmbajtjes, është 
bërë me kohë eliminimi i pengesave. Përveç 
rrjetit energjetik, shërbimi i energjetikës 
kohën dhe angazhimin më të madh  e ka 
pasur në mirëmbajtjen e instalimeve elektrike 
dhe stabilimenteve tjera në ndërtesat e 
stacionit qendror në Fushë Kosovë dhe në të 
gjitha stacionet dhe objekt tjera përgjatë 
linjave hekurudhore. 
 
Andaj duke marrë parasysh realitetin 
financiar të kompanisë, gjë që si pasojë ka 
pamundësinë e investimeve të duhura, ky 
shërbim gjatë tërë vitit ka qenë në nivelin e 
detyrës.   

  
Trafostacionet  

10 / 04 KV 

 

Shumica e objekteve dhe pajisjeve të 
INFRAKOS-it furnizohen përmes 
trafostacioneve të cilat gjenden nëpër 
shumicën e stacioneve hekurudhore dhe 
vendet tjera zyrtare të kompanisë. Shërbimi i 
energjetikës gjatë tërë vitit ka bërë 
mirëmbajtjen e rregullt të të gjitha 
trafostacioneve në mënyrë që furnizimi me 
energji elektrike të jetë në nivelin e dëshiruar. 
Marrë në tërësi, përkundër disa problemeve 
të vogla, nuk kemi pasur ndonjë problem që 
vlen të potencohet. Pra, funksionimi i 
trafostacioneve ka qenë në nivelin e duhur. 
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Dizel gjeneratorët 
 

 

Për shkak të punës kontinuale të pajisjeve të 
veprimtarisë elektroteknike në të gjitha 
stacionet hekurudhore të linjës së 10 
hekurudhore ekzistojnë dizel gjeneratorët të 
cilët ofrojnë furnizimin rezervë të pajisjeve me 
energji elektrike.  Duke i shfrytëzuar 
mundësitë që ofrojnë pajiset aktive të optikës  
dhe kabllit optik në këta gjeneratorë janë të 
integruar edhe modulet elektronik  për 
monitorim të punës së tyre nga qendra 
(Fushë Kosova). Ne gjatë tërë vitit kemi  bërë 
një punë  të madhe në mirëmbajtjen në 
funksion të plotë të këtyre gjeneratorëve dhe 
nuk kemi pasur ndonjë problem. Përveç 
gjeneratorëve statik, INFRAKOS-i ka në 
dispozicion edhe gjeneratorë mobil të cilët në 
rast nevoje vendosen për furnizim në vendet 
e caktuara. 

 
 

Përfundim 

 
Përveç detyrave të përshkruara më lartë, Departamenti i VET-së gjatë vitit 2014 ka 
realizuar edhe shumë punë dhe detyra tjera. Orientimi i këtij departamenti ka qenë 
dhe mbetet mirëmbajtja e rregullt, mirëmbajtja preventive dhe intervenimi i 
menjëhershëm në evitimin e pengesave. Kjo është realizuar me të vetmin qëllim që 
mos të ketë problem në lëvizjen e trenave dhe pajisjet SS, TK dhe EN ta luajnë rolin 
e vet për çka janë dedikuar. 
 
Përveç punëve dhe detyrave të realizuara, Departamenti i VET-së ka pasur edhe 
sfida të ndryshme të cilat kanë paraqitur pengesa në realizimin e detyrave. Ndër 
sfidat kryesore kanë qenë vjedhja e pajisjeve SS, TK dhe EN, uzurpimi i pronës së 
INFRAKOS-it me ç’rast është bërë dëmtimi i pajisjeve SS, TK dhe EN, dëmtimi i 
vendkalimeve automatike, problemet e furnizimit me pjesët rezervë  dhe sfida të tjera 
për të cilat ka angazhime të përhershme në eliminimin e tyre. 
 
Përfundimisht, problemi kryesorë ka qenë dhe mbetet çështja e dëmtimit dhe 
vjedhjes së infrastrukturës hekurudhore, të cila vjedhje përveç kostos së lartë mund 
të kenë pasoja edhe në aspektin e sigurisë. Sa për ilustrim, në tabelën vijuese është 
prezantuar vlera e dëmeve të këtij departamenti për vitin 2015 duke i krahasuar ato 
me vitin 2014. 
 

Vlera e dëmeve 
Viti 2014 Viti 2015 Ndryshimi (2015 – 2014) 

109,385.00 10,814.00 - 98,571.00 

 
Nga tabela shihet se dëmet në vitin 2015 kanë qenë dukshëm më të vogla sesa ato 
në vitin 2014. Kjo është një shenjë e mirë se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. 
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Departamenti i Planifikimit dhe 
zhvillimit 
  
Departamenti i planifikim zhvillimit gjatë vitit 2015 ka pasur aktivitete të lidhura me  
përmbushjen e detyrave të përcaktuara me planin e biznesit, respektivisht planin e 
veprimit të kompanisë. Puna aktive në këtë departament karshi mundësive  
ekzistuese ka sjellë edhe rezultatet e pritura. Nga shumë  e shumë punë të 
realizuara gjatë vitit 2015 ne do të përmendim ato kë kryesoret:  

 
 
 Është realizuar hartimi i dokumentit për incizimin e linjës hekurudhore 

Prishtinë –Podujevë; 
 Është realizuar hartimi i dokumentit për incizimin e linjës hekurudhore Fushë 

Kosovë - Hanin i Elezit; 
 Është realizuar hartimi i dokumentit për incizimin e linjës hekurudhore Fushë 

Kosovë – Mitrovicë; 
 Është realizuar hartimi i dokumentit për incizimin e linjës hekurudhore Fushë - 

Kosovë – Pejë; 
 Është realizuar hartimi i dokumenti për incizimin e linjës hekurudhore Klinë – 

Prizren;  
 Është realizuar një analizë për vendkalimet dhe sinjalizimin e tyre në linjën 

hekurudhore Fushë Kosovë  -  Pejë, si dhe është përcaktuar kostoja 
financiare e përafërt, si dhe gjetja e mundësive të investimeve në këtë projekt 
nëpërmjet organizatave të ndryshme; 

 Është realizuar hartimi i dokumentit me rekomandime dhe incizimin e gjendjes 
së përgjithshme të terminalit të mallrave në Miradi; 

 Është realizuar hartimi i dokumentit me rekomandime së bashku me 
kalkulimin e një kostoje të përafërt ekonomike për të gjitha vendkalimet; 

 Është realizuar hartimi i dokumentit për llogaritjen e kapacitetit të linjës Fushë 
Kosovë – Podujevë; 

 Është realizuar hartimi i dokumentit për llogaritjen e kapacitetit të linjës Fushë 
Kosovë – Pejë; 
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 Është realizuar hartimi i dokumentit për llogaritjen e kapacitetit të linjës Klinë – 
Prizren; 

 Është realizuar hartimi i dokumenti për llogaritjen e kapacitetit të linjës Fushë 
Kosovë - Hani i Elezit; 

 Është realizuar Planifikim dhe projektimi i vendkalimit hekurudhor në stacionin 
Bardh, km 4,840; 

 Kemi asistuar në hartimin e një dokumenti të ri për evidentimin e 
vendkalimeve hekurudhore në Komunën e  Fushë Kosovës së bashku me 
departamentin për veprimtarinë elektroteknike;  

 Janë  punuar dokumentet ku trajtohen  projekt propozimet për linjat e reja 
hekurudhore Rahovec – Gjakovë dhe Ferizaj – Gjilan;  

 Janë vendosur komunikimet zyrtare për mundësinë e përfitimit të fondeve për 
investime në vendkalime hekurudhore nga USAID edhe GTZ-ja; 

 Është përgatitur dokumentacioni i nevojshëm për aplikim në përfitimin e 
fondeve nga Banka Botërorë për Efiçencë të Energjisë për ndërtesat e 
stacionit qendrorë në Fushë Kosovë, terminalin në Miradi dhe ndërtesën e 
veprimtarisë elektroteknike; 

 Jemi duke hulumtuar në analizimin e praktikave më të mira në përcaktimin e 
pozitave kilometrike në Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovës; 

 Është punuar në përkthimin e udhëzimit 70 për përcaktimin e kapaciteteve 
dhe organizimin e komunikacionit;  

 Është  në fazën e hartimin dokumenti për shenjëzimin e stacionit hekurudhor 
në Prishtinë dhe stacionit qendror në Fushë Kosovë; 

 Është realizuar hartimi i kërkesës së bashku me projektin i cilin afronin tri 
mundësi për të siguruar hapësirat e stacionit hekurudhore në Prishtinë;  

 Është realizuar hartimi i projektit dhe llogaritja financiar për rregullimin e 
sheshit të lirisë; 

 Ka filluar hartimi i një dokumenti për shfrytëzimin e hapësirave të nënkalimeve 
për mundësinë e realizimit të veprave të artit nga Fakulteti i Arteve i 
Universitetit të Prishtinës; 

 Është realizuar hartimi i projektit për aplikimin e sistemit të GPS në automjetet 
e INFRAKOS-it; 

 Është realizuar hartimi i projektit për aplikimin i vërtetimit për vajtje - ardhje në 
punë për të gjithë punëtorët e INFRAKOS-it; 

 Ka filluar përgatitja e realizmit të vizatimit për shkrimin në programin Auto Cad 
të skemave të stacioneve në Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovës, siç 
janë shënimet për binar, skambje, pozita e sinjaleve, objekteve etj. 
 

Departamenti për Planifikim dhe Zhvillim përveç punëve dhe detyrave të përshkruara 
më lartë, ka vazhduar të kryej edhe punët që janë paraparë në planin e veprimit të 
këtij departamenti për vitin 2015, si dhe  është angazhuar në punë tjera të 
nevojshme për nevojat e INFRAKOS-it.  
 
Përkundër sfidave të caktuara, ne mund të konstatojmë se performanca e 
Departamentit për Planifikim dhe Zhvillim gjatë vitit 2015 ka qenë në nivelin e duhur 
dhe se ky departament do të vazhdon t’i realizoj me sukses detyrat e parapara edhe 
në vitin 2016. 
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Departamenti i administratës 
  
Angazhimi i Departamentit të Administratës gjatë tërë vitit 2015 ka qenë i madh, 
duke i përmbushur detyrat e parashtruara dhe objektivat e departamentit sipas planit 
të biznesit 2015. Në secilin sektor dhe shërbim është punuar në vazhdimësi për 
funksionimin sa më të mirë të mundshëm, duke pasur prioritet ofrimin e shërbimeve 
të menjëhershme dhe cilësore nda punonjësve të kompanisë. 
 
Një punë e vazhdueshme është bërë edhe në përpunimin e të gjitha kërkesave nga 
jashtë dhe dhënien me kohë të përgjigjeve adekuate për çdo kërkesë. Në mënyrë që 
të ruhet me kujdes çdo dokument i pranuar apo i dalë nga kompania, është bërë 
regjistrimi dhe ruajtja e secilit dokument.  
 
Në vazhdim janë prezantuar punët e realizuara, problemet dhe sfidat e këtij 
departamenti, duke u nisur nga sektori i resurseve njerëzore, logjistika dhe 
mirëmbajtja e objekteve. 
 
 

Sektori i resurseve njerëzore  
 
Sektori i resurseve njerëzore ka zhvilluar një aktivitet të konsideruar edhe gjatë  vitit 
2015 në përpjekje për të përmbushur objektivat e këtij sektori  dhe departamentit  në 
tërësi. Në secilin fushëveprim është punuar në vazhdimësi për arritjen e objektivave 
të planifikuara dhe kjo është arritur me mjaft sukses.  Edhe pse në disa fusha kemi 

qenë të sfiduar nga 
departamentet tjera,  ne jemi 
përpjekur që resurset njerëzore 
punën ta kryejnë në mbështetje 
të ligjit dhe akteve tjera 
normative të aplikuara  në 
INFRAKOS. 
 
Në janar të vitit 2015 kemi 
startuar  me 331 punëtorë. Pas 
lëvizjeve të ndryshme siç janë 
punësimi, largimi dhe 
pensionimi, lëvizje këto që janë 
bërë brenda periudhës prej një 

viti,   me datën 31.12.2015  numri i punëtorëve në INFRAKOS ka qenë 312.   
 
Kjo për shkak edhe të pensionimit të madh të stafit në vitin 2015,  paraqet rënien më 
të madhe të numrit të punëtorëve deri më tani.  
 
Paraqitja statistikore për llojet e kontratave, mosha e të punësuarve, struktura 
gjinore, dhe kualifikimi shkollor i të punësuarve në INFRAKOS në fund të muajit 
dhjetor ka qenë  si vijon: 
 
 Punonjës me marrëdhënie të rregullt të punës janë 312  prej të cilëve 232 

kanë kontrata pune në afat të pa caktuar, ndërsa të tjerët posedojnë kontrata 
me afat të caktuar, vendime ose kontrata mbi veprën; 
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 Mosha mesatare  e  të punësuarve  në INFRAKOS është rreth 46 vjeç; 
 Meshkuj janë 297 të punësuar;      
 Femra janë 15 të punësuara; 
 Me shkollë fillore  ose të kualifikuar nga hekurudha kemi gjithsejtë 51 

punonjës nga totali i të punësuarve;  
 Me shkollë të mesme  kemi gjithsejtë 201 punonjës nga totali i punonjësve; 
 Me shkollë të lartë kemi gjithsejtë 8 punonjës  nga totali i punonjësve; dhe  
 Me shkollim superior kemi gjithsejtë  52 punonjës  nga totali i të punësuarve. 
 

 
Përmbushja e objektivave nga plani i biznesit për  vitin 2014 – Sektori i 
resurseve njerëzore sikurse çdo sektor tjetër i kompanisë, prioritetin numër një e ka 
pasur realizimin e objektivave të parapara me planin e biznesit. Objektivat e këtij 
sektori kanë qenë: 
 
 Menaxhimi i rregullt i resurseve njerëzore (punësimi, largimi, pensionimi); 
 Pagat dhe kompensimet tjera të punonjësve; 
 Disiplina në punë;  
 Ofrimi i shërbimeve dhe informatave të nevojshme për punonjësit dhe palët e 

Interesuara; dhe 
 Planifikimi dhe mbikëqyrja administrative e shfrytëzimit të pushimeve vjetore. 

 
Menaxhimi i rregullt i resurseve njerëzore (punësimi, largimi, pensionimi) - 
Sektori i resurseve njerëzore gjatë vitit 2014 e ka bërë me sukses të lartë edhe 
menaxhimin e rregullt sa i përket punësimit, largimit nga puna dhe pensionimit të 
punonjësve. Gjatë këtij viti janë nënshkruar shumë kontrata të punësimit, janë 
zhvilluar dhe kanë përfunduar procedurat e punësimeve të reja, si dhe janë bërë 
transferime të brendshme konform strukturës së re organizative dhe në interes të 
zhvillimeve më të mira të kompanisë. 

 
Gjatë kësaj periudhe njëvjeçare është bërë punësimi i punonjësve të ri, punonjësve 
sezonal me kontratë në vepër, transferimi i brendshëm sipas nevojave të kompanisë, 
pensionimi i 15 (pesëmbëdhjetë) punonjësve, largimi me vet dëshirë nga puna i një 
punonjësi, largimi nga puna për shkak të shkeljeve i një punonjësi dhe ka vdekur një 
punonjës. 
 
Praktikantët pa pagesë -  Në kuadër të ofrimit të mundësive të trajnimit për kuadrot 
e reja, gjatë këtij viti në INFRAKOS kanë kryer stazhin e praktikantit pa pagesë 
shtatë praktikant dhe nxënësit e shkollës së mesme Hivzi Sylejmani  të Fushë 
Kosovës, dega e informatikës.  
 
Shkollimi i rregullt dhe  periodik, trajnimi dhe zhvillimi  i personelit   të 
kompanisë - Nga lëmia e shkollimit dhe trajnimit për shkak të gjendjes jo të mirë 
financiare përveç shkollimit të obliguar të punëtorëve ekzekutiv  nuk kemi hulumtuar 
aq shumë mundësitë për trajnim jashtë hekurudhe.  
 
Disiplina në punë - Resurset njerëzore gjatë periudhës së kaluar njëvjeçare kanë 
nuk kanë pasur asnjë lëndë disiplinore. Përveç disa rasteve të vonesave në ardhje 
në punë, nuk ka pas ndonjë shkelje të rëndë, gjë që konsiderohet si një sukses i 
madh në realizimin e detyrave. 
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Ofrimi i shërbimeve dhe informatave të nevojshme për punëtorët dhe palët e 
interesuara – Resurset njerëzore në vazhdimësi kanë kryer edhe punët rreth 
pajisjes së punonjësve, ish punonjësve, anëtarëve të familjeve të tyre dhe personave 
të tretë  me dokumentacion për nevojat e tyre personale.  
 
Planifikimi dhe mbikëqyrja administrative e shfrytëzimit të pushimeve vjetore, 
përcjellja e pushimeve mjekësore dhe pushimeve tjera statusore -  Edhe këtë vit 
sikurse viteve tjera resurset njerëzore janë marrë me menaxhimin e çështjes së 
shfrytëzimit të pushimit vjetor dhe pushimeve tjera të punonjësve të kompanisë. Në 
vitin 2015 shfrytëzimi i pushimeve vjetore ka shkuar pa ndonjë problem të theksuar, 
ndërsa numri i punonjësve të cilët kanë qenë në pushime të ndryshme mjekësore ka 
qenë rreth 80 (tetëdhjetë) punonjës të cilët i kanë shfrytëzuar mbi 1600 ditë pune. 
 
Shërbimi i Shkrimores -  Shërbimi i shkrimores gjatë kësaj përudhe ka organizuar 
dhe mbikëqyrë dhe që është mjaft e suksesshme është edhe rregullimi, regjistrimi 
dhe sistemimi i lëndëve arkivore sipas standardeve dhe ligjit. Por ende mbetet 
çështje e ndjeshme objekti ku janë të    vendosura lëndët arkivore.  
 
Në protokollin e punës të shkrimores së INFRAKOSI-it brenda vitit 2015  kanë 
qarkulluar shumë lëndë të natyrës së ndryshme. Të gjitha shkresat e regjistruara në 
protokoll intern, protokollin e shkurtër, librin e faturave dhe librin për dërgimin e 
postës gjithsejtë janë  3443. Llojet e këtyre lëndëve janë:  kontrata të punës 56,  
kërkesa hyrëse 380, lëndët nga gjykata 360, fatura hyrëse 1005, lëndët e punuara 
brenda dhe shpërnda jashtë janë 450, lëndët e punuar brenda dhe shpërnda brenda 
janë 600 Aplikacione 212, si dhe dërgesa me postë 380. Nga kjo shihet se shërbimi i 
shkrimores dhe arkivit gjatë kësaj periudhe kohore njëvjeçare ka pasur një angazhim 
të shtuar në punën e vet. 
 
 

Shërbimi i logjistikës 
 
Shërbimi i Logjistikës ka zhvilluar një aktivitet të konsideruar gjatë vitit 2015 në 
përpjekje për të përmbushur objektivat e këtij shërbimi. Secila njësi dhe komplet 
shërbimi ka punuar në vazhdimësi për arritjen e objektivave të planifikuara, me gjithë 
vështirësitë që jemi ballafaquar në këtë periudhë për shkak te gjendjes dhe 
vjetërsisë së veturave që kemi.  
 
Sa i përket riparimeve kemi pasë një angazhim të veçanet duke marr parasysh se 
mbi 60 % e veturave  janë te vjetruara dhe në vazhdimësi kemi përcjellë dhe i kemi 
evituar te gjitha prishjet dhe ne kohen sa ma te shkurt kemi bërë riparimin e tyre.  
 
Kemi servisuar  të gjitha veturat, duke përfshirë  ndërrimin e gomave nga të verës në 
të dimrit  dhe anasjelltas për të gjitha veturat që ka pasur nevojë. 
 
Sa i përket shfrytëzimit te tyre mund të themi se ka pasur ndonjë lëshim por kjo varet 
shumë nga shërbimi apo sektori i cili i merr në dispozicion. Sidoqoftë gjendja ka 
shkuar drejt përmirësimit, andaj ne presim të kemi lëvizje pozitive në të ardhmen.  
 
Gjatë kësaj përudhe me qëllim të reduktimit së shpenzimeve të gjitha veturat janë 
kthyer në menaxhim të Shërbimit të Logjistikës, ku asnjë veturë nuk ka mund të 
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përdoret pa kërkesë paraprake nga sektorët përkatës Sa i përket kilometrave dhe 
shpenzimeve te naftës jemi munduar ti shkurtojmë, ku pjesërisht kemi arritur. Raporti 
i shpenzimeve te naftës dhe kilometrave te kaluara për vitin 2015 pason ne tabelën e 
poshtë shënuar duke krahasuar me vitin paraprak. 
 

Periudha kohore Kilometrat e kaluara Derivatet e shpenzuara në litra 

Viti  2014 262868 22971 
Viti  2015 243.613 22.829 

Ndryshimi (2015-2014) - 1.925    - 142   

 
Si shihet në tabelën e lartshënuar, në vitin 2015 kemi një zbritje të lehtë të 
kilometrave e kjo ashtë si pasoj se në ketë vit kemi shtuar kontrollin  e përdorimit të 
veturave. 
 
 

Shërbimi i mirëmbajtjes së objekteve 
 
Shërbimi i mirëmbajtjes gjatë vitit 2015 i ka kryer me sukses detyrat e punës duke 
bërë mirëmbajtjen dhe renovimin e objekteve, pajisjeve përcjellëse të tyre  dhe 
hapësirave të kompanisë në tërësi, si dhe për përkujdesjen dhe mirëmbajtjen e 
nxehjes qendrore.  
 
Nxehja qendrore - Me përfundimin e nxehjes qendrore kemi filluar riparimin e 
kalldajave. Është bërë riparimi i kalldajës nr.3 kështuqë pas testimeve të bëra e 
njëjta ka qenë e gatshme për funksionim normal. 
    
Riparimi i objekteve – Një punë shumë e madhe gjatë vitit 2015 është bërë në 
mirëmbajtjen dhe rregullimin e objekteve. Përkundër buxhetit jo të mjaftueshëm, 
është arritur që të gjitha objektet e INFRAKOS-it të jenë funksionale dhe të ofrojnë 
kushtet e duhura, apo më mirë të themi kushtet e nevojshme për një ambient të mirë  
të punës dhe çka është më e rëndësishme për një ambient të mirë për ofrimin e 
shërbimeve për klientë. 
 
Punët e kryera gjatë vitit 2014 në shërbimin e mirëmbajtjes së objekteve janë shumë  
të mëdha dhe ne për shkak të hapësirës nuk do të shkojmë në përshkrimin detaj të 
tyre. Sidoqoftë,  ky shërbim ka kryer shumë punë në të gjitha stacionet hekurudhore 
duke përfshirë këtu edhe punët në stacionin qendror të Fushë Kosovës. Punët e 
kryera e përfshinë një gamë të gjerë duke u nisur nga sanimet e kulmeve, zyrave, 
ujësjellësit, kanalizimeve, nyjeve sanitare, mureve, e deri tek rregullimi dhe 
mirëmbajtja e gjelbërimit në hapësirat përreth stacioneve hekurudhore. 
 
dëshmojnë edhe rezultatet e punës për vitin 2014. Por një sfidë e madhe ka qenë 
mbajtja në nivelin e dëshiruar të disiplinës për të gjithë stafin e kompanisë.  
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Departamenti për çështje ligjore, pronë 
dhe standarde 
  
Departamenti për çështje ligjore, pronë dhe standarde  ka pasur një angazhim 
maksimal gjatë tërë vitit 2015. Që nga themelimi e deri në fund të vitit ky 
departament si prioritet numër një e ka pasur zbatimin e detyrave në të gjithë 
sektorët të cilët janë me rëndësi të madhe për kompaninë. 
 
Rezultati efektiv varet edhe nga bashkëpunimi midis sektorëve të ndryshëm 
përgjegjës për zbatimin e planit te veprimit të Infrakos-it.  Nga ky departament janë 
bërë përpjekje të mëdha për ngritjen e bashkëpunimit ndërmjet sektorëve të 
ndryshëm të cilët mund të ndihmojnë zgjidhjen e kontesteve gjyqësore në favor të 
INFRAKOS-it. Kjo padyshim që ka pasur rezultate pozitive por pritjet kanë qenë dhe 
mbesin më të mëdha. 
 
 

Zyra ligjore 
 
Zyra Ligjore e Kompanisë INFRAKOS gjatë vitit 2015 i ka pasur gjithsejtë 111 
konteste për të cilat janë mbajtur 230 seanca gjyqësore duke përfshirë këtu të gjitha 
kategoritë e kontesteve. Shpeshherë   ka ndodhur që për një kontest të mbahen deri 
në 8 seanca gjyqësore, gjë që tregon për një angazhim jashtëzakonisht të madh në 
bazë të të cilit nuk mungojnë rezultatet e arritura gjatë kësaj periudhe kohore në 
zgjidhjen e kontesteve në favor të kompanisë.  
 
Analizuar me kujdes tërë punën e madhe të cilën e ka bërë Zyra Ligjore, ne me 
kënaqësi mund të konstatojmë se kjo zyre i ka përmbushur në tërësi detyrat e saja 
nga plani i veprimit për vitin 2015.  
 
Kontestet nga marrëdhënia e punës – Zyra ligjore e INFRAKOS-it gjatë vitit 2015 
ka pasur 51 konteste ligjore lidhur me kthimin në punë të ish punonjësve të 
hekurudhave të reduktuar nga viti 2001 deri në vitin 2005. Falë angazhimit të madh 
të zyrës ligjore 49 prej kontesteve janë në favor të kompanisë, ndërsa për dy 
konteste akoma vazhdon gjykimi. Me këtë punë të shkëlqyer të zyrës ligjore 
INFRAKOS-i ka shpëtuar 2,490,000.00 €. 
 
Kontestet pronësoro juridike – Zyra ligjore e INFRAKOS-it gjatë vitit 2015 ka 
pasur 46 konteste pronësoro juridike ku një numër i madh i tyre lidhet me kërkesën e 
INFRAKOS-it për pagesën e borxheve të shfrytëzimit të pronës, një pjesë ndërlidhet 
me uzurpimin e pronës së kompanisë, ndërsa një pjesë ndërlidhet me kërkesën e 
disa individëve për pagesën gjoja që duhet ta bëjë INFRAKOS-i për eksproprijimin e 
pronës së tyre të bërë vite e vite më herët. 
 
Të gjitha këto konteste ligjore janë në vazhdim e sipër, ndërsa INFRAKOS-i ka 
angazhuar të gjitha forcat në drejtim të fitimit të këtyre kontesteve. 
 
Kontestet banesore – Zyra ligjore e INFRAKOS-it gjatë vitit 2015 ka pasur 7 
konteste banesore të cilat kanë të bëjnë me kthimin e banesave të uzurpuara të 
kompanisë e për të cilat INFRAKOS-i kërkon që palët të hyjnë në kontrata 
kontraktuale të shfrytëzimit. 
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Kontestet për kompensim të dëmit – Zyra ligjore e INFRAKOS-it gjatë vitit 2015 ka 
pasur 17 konteste gjyqësore për pagesën e dëmit. Këto konteste lidhen me kërkesat 
të cilat i ka bërë INFRAKOS-i ndaj palëve të ndryshme lidhur me dëmtimin që ato i 
kanë bërë INFRAKOS-it, apo me rastet kur palët e treta e kanë paditur INFRAKOS-
in për aksidentet e ndryshme të komunikacionit. Ndër rastet e aksidenteve, 
INFRAKOS-i e ka humbur njërin prej tyre ku e veja e ish punonjësit të vdekur në 
aksidentin hekurudhor në vitin 2009 ka kërkuar dëmshpërblim prej 37,643.24 €. Këtë 

shumë të mjeteve duhet ta paguajnë bashkërisht INFRAKOS-i dhe TRAINKOS-i. 
 
Kur jemi tek kompensimi i dëmit është me rëndësi të ceket se ne kemi angazhuar 
përmbaruesin privat, kështuqë gjatë vitit 2016 presim një ngritje të cilësisë së punës për 
mbledhjen e borxheve. Sa për ilustrim, për momentin në procedurën të përmbarimit tek 
përmbaruesi privat janë gjithsejtë  181 lëndë  e që kapin shumën e përgjithshme prej 
590,818.67 €.  

 
Zyra ligjore gjatë vitit 2015 ka pasur angazhim maksimal në mbrojtjen e kompanisë, 
andaj edhe rezultatet e arritura të prezantuara më lartë kanë qenë shumë të mira. 
S’do mend se gjatë punës ka pasur edhe probleme të mëdha, duke marrë parasysh 
numrin tejet të madh të lëndëve, mungesën e materialeve dhe dokumentacionit të 
nevojshëm, si dhe vjetërsimin e lëndëve. Mirëpo,  falë angazhimeve të stafit të kësaj 
zyre dhe stafit të sektorëve tjerë të kompanisë, ne kemi arritur që të gjitha problemet 
t’i tejkalojmë me sukses, andaj nga ky angazhim dhe devotshmëri është arritur një 
performancë pozitive. 
 
Zyra ligjore e INFRAKOS-it do të vazhdojë me të njëjtin ritëm dhe me vullnet të 
shtuar që të punojë në mbrojtjen e secilës çështje para organeve të drejtësisë në të 
mirën e kompanisë sonë. Kjo kërkon angazhim më të madh, por ne jemi të gatshëm 
që t’i realizojmë me sukses detyrat tona edhe në të ardhmen. 
 
 

Sektori i patundshmërisë 
 
Njëri  ndër sektorët më të rëndësishëm për krijimin e të hyrave për INFRAKOS-in 
është sektori i patundshmërisë i cili merret me menaxhimin e pronës  së kompanisë. 
Angazhimi i përhershëm i këtij sektori ka qenë i orientuar në plotësimin e kërkesave 
të klientëve tanë, si dhe në ngritjen e të hyrave për INFRAKOS-in. Falë 
angazhimeve ditore të këtij sektori, nuk kanë munguar as rezultatet e pritura. 
 
Gjatë punës rreth sektorit të pronës duke verifikuar dhe marrë masat e duhura kanë 
filluar  të dalin rezultate të mira të cilat do të kanë ndikim në përmirësimin e të hyrave 
nga prona. 
 
Gjatë këtij viti  përveç punëve të përditshme  jemi ballafaquar edhe me disa 
uzurpator që janë duke e shfrytëzuar pronën e Infrakosit me vite të tëra dhe tani jemi 
duke i marrë të gjitha masat juridike për lirimin e pronës duke i dërguar lëndët të 
përmbaruesit dhe së bashku me Policinë dhe përmbaruesit kemi marrë pjesë në 
lirimin e pronës.  
 
Vlen të ceket se viti 2015 ishte  vit i suksesit rreth faturimit dhe inkasimit, ku kemi 
faturuar 705,073.00 €, ndërsa dhe përkundër faktit se ligji mbi faljen e borxheve 
kishte ndikuar edhe te klientët tanë e të cilët kishin menduar se vlen edhe për ta falja 
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e borxhit, andaj përkundër kësaj kemi inkasuar 581,749.00 €. Kemi futur në zbatim 
përmbaruesit privat dhe mund të thuhet se kjo ka ndikuar në inkasimin e të hyrave.  
 
Në këtë vit kemi dërguar shumë shkresa edhe në Institucionet më të larta të shtetit 
siç është Ministria e Infrastrukturës, tek gjykatat dhe tek komunat, duke i njoftuar për 
punimet në pronën e INFRAKOS-it po prapë kemi pasur ndërhyrje në pronë dhe mos 
reagim institucional sidomos nga kuvendet komunale në të gjitha pjesët ku graviton 
hekurudha. 
 

Në mungesë të dokumentacionit rreth pronës së saktë të INFRAKOS-it kemi telashe 
në terren për identifikimin e saktë të uzurpatorëve. Për këtë arsye në vitin 2016 do të 
punohet shumë në krijimin e një databazë të të dhënave për pronën e kompanisë. 
 
Përfundimisht, përkundër vështirësive dhe sfidave të caktuara, falë angazhimeve të 
të gjithë stafit, sektori i patundshmërisë gjatë vitit 2015 ka pasur performancë të 
mirë. Ne presim që suksesi i këtij sektori në vitin 2016 të shkojë në rritje dhe të kemi 
rezultate edhe më  të mira. 
 
 

Sektori i standardeve dhe sigurisë 
 
Ky sektor mjaft i rëndësishëm gjatë vitit 2015 ka pasur angazhime mjaftë të mëdha 
në realizimin e detyrave të përcaktuara me planin e biznesit. Ndër aktivitetet e 
shumta ne do t’i përmendim shkurtimisht ato më kryesoret: 
 
 Angazhimet e Sektorit të Standardeve dhe Sigurisë në komunikacionin 

hekurudhor rreth ngritjes së nivelit të sigurisë; 
 Përgatitja e dokumentacionit për marrjen e Autorizimeve dhe Regjistrimin e 

makinerisë së Departamentit te Mirëmbajtjes se Linjave Hekurudhore; 
 Inspektimi dhe vizitat studimore në linjat hekurudhore dhe në stacione, në 

grumbullim të informacioneve të ndryshme me theks të veçantë rreth nivelit të 
sigurisë; 

 Aktivitetet për ngritjen e kulturës së sigurisë; 
 Aktivitete në funksion të përgatitjes së dokumentacionit, ofrimit të asistencës 

dhe vlerësimit të ofertave të projektit për rehabilitimin e linjës 10 hekurudhore; 
 Përgatitja dhe hartimi i raportit vjetor të sigurisë; 
 Standardet, cilësia, siguria dhe kujdesi shëndetësor; 
 Pjesëmarrja në takime të organizuara nga Autoriteti rregullativ Hekurudhor 

(ARH) dhe realizimi i kërkesave të tyre; 
 Përditësimi i manualit të Menaxhimit të Sistemit të Integruar (MSI);  
 Edukimi dhe trajnimi i punonjësve në përgjithësi dhe i kuadrove specifike për 

hekurudhë; dhe 
 Punë dhe detyra tjera sipas kërkesave dhe nevojave ditore. 

 
Të gjitha këto aktivitete dhe detyra të parashtruara më lartë janë realizuar me sukses 
duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e këtyre detyrave dhe afateve kohore. Puna 
e madhe e realizuar dhe kryer me sukses është e paraqitur në detaje në raportin 
vjetor të sigurisë i cili realizohet si raport i veçantë për çdo vit.   
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Departamenti për marrëdhënie me publikun 
& marketing, shkollim & mbrojtje në punë 
dhe TI 
  
Departamenti i marrëdhënies me publikun, shkollim & mbrojtje në punë dhe 
teknologji Informative, ka pasur një angazhim tejet të madh në zbatimin e detyrave të 
parapara të cilat kanë qenë të përcaktuara me planin e biznesit 2015. Të gjithë 
sektorët e këtij departamenti kanë qenë në nivelin e duhur the të devotshëm në 
kryerjen e detyrave.  
 
 

Zyra për marrëdhënie me publikun dhe marketing
  
 
Zyra për Marrëdhënie me Publikun dhe Marketing me të gjitha sfidat që është 

përballur gjatë vitit 2015 vazhdimisht e ka përcjell dhe e ka zbatuar planin e veprimit 

në kryerjen e detyrave dhe obligimeve në kompaninë INFRAKOS.  

 
Në fushën e marrëdhënieve me media dhe publikun duke e përfshirë edhe 
përkthimet e nevojshme të kësaj kompanie ne kemi arritur që edhe më tej të jemi më 
të kërkuar në përkthime dhe në mbrojtjen e imazhit në pasqyrimin e kompanisë në 
përgjithësi.   
 
Zyra për marrëdhënie me publikun dhe përkthime mban kontakte të vazhdueshme 
dhe përcjell shtypin ditor në vazhdimësi, hulumton materiale në adresa elektronike 
qe ka të bëjë për INFRAKOS-in, pastaj ka bërë përkthimin e materialeve të 
nevojshme me kohë dhe merret me publicistikë.  
 
Gjatë vitit 2015 Zyra për marrëdhënie me publikun i ka ngritur kapacitetet e saja në 
pjesëmarrjen në trajnime në fushën e komunikimit me media, organizimin e 
konferencave për shtyp, akreditimin e mediave në Kosovë etj. Ky trajnim ishte i 
nevojshëm duke pasur parasysh investimet në sektorin hekurudhor dhe interesimi i 
mediave është rritur në pasqyrimin e hekurudhave. 
 
Gjatë kësaj periudhe janë veçuar materiale të publikuara në medie që kanë të bëjnë 
me kompaninë, materiale të cilat janë fotokopjuar, printuar dhe ruhen në arkivat e 
kësaj zyre së bashku me gazetat përkatëse. Gjatë vitit 2015 janë kryer përkthimet e 
materialeve për nevojat e sektorëve të kompanisë INFRAKOS  si në vijim: 
 
Gjatë vitit 2015 respektivisht në periudhën Janar – Dhjetor janë nxjerr dhe ruajtur në 
arkiv gjithsej dyzet artikuj për Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovës qe do të 
thotë kemi pasur tre artikuj me pakë se sa në vitin e kaluar. 
 
 

Sektori për shkollim dhe mbrojtje në punë 
 
Gjatë vitit 2015 menaxhimi i rregullt i sektorit për shkollim, siguri dhe mbrojtje në 
punë ka qenë në nivelin e kënaqshëm. Gjatë kësaj periudhe kohore është përcjell në 
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mënyrë strikte plani i veprimit për vitin 2015 si dhe janë përmbushur të gjitha detyrat 
konform akteve të brendshme të kompanisë. 
 
Më poshtë janë prezantuar disa aktivitete kryesore në të cilat  është angazhuar ky 
sektor: 
 
 Është realizuar në tërësi plani i shkollimit  të rregullt, duke u kryer kështu 

trajnimi dhe zhvillimi  i personelit   të INFRAKOS-it; 
 Është bërë në tërësi organizimi i shkollimit të punonjësve ekzekutiv në të 

gjithë sektorët e INFRAKOS-it dhe më pastaj është bërë vlerësimi i dijes së 
tyre;  

 Është menaxhuar dhe përcjell në vazhdimësi regjistri për kontrollime 
mjekësore për stafin ekzekutiv. Po ashtu, gjatë kësaj periudhe është përcjellë 
regjistri i punëtoreve ekzekutiv për grupe shëndetësore se a janë në afate 
kohore në përputhje me aktet normative në fuçi; 

 Është bërë inspektimi në objektet e kompanisë duke filluar nga objekti 
qendror e më tej, ku graviton hekurudha e cila ka pasur rol monitorimi nga 
aspekti i mbrojtjes dhe sigurisë; 

 Është bërë servisimi dhe mbushja e aparateve ekzistuese të zjarrit dhe kjo 
punë është kryer me sukses të madh; 

 Është bërë specifikimi për rroba mbrojtëse dhe uniforma për verë dhe dimër 
për të gjithë departamentet dhe sektorët në bazë të akteve të aplikueshme në 
kompani 

 
 

Sektori për teknologji informative 

 
Si në çdo sektor tjetër edhe në sektorin e teknologjisë informative është bërë punë e 
zellshme në kryerjen e detyrave dhe obligimeve që na obligon plani i biznesit, e 
sidomos duke qenë në përputhje të plotë me rishikimin e planit të biznesit për 
periudhën e dytë të vitit 2015. 
 
Sektori i IT-së  në vazhdimësi ka punuar dhe ka hartuar në planifikimin, menaxhimin 
dhe  realizimin e detyrave dhe problemeve që janë paraqitur gjatë vitit 2015. Edhe 
pse gjatë realizimit të punëve shpesh herë ka pasur vështirësi në mirëmbajtje të 
pajisjeve të IT si dhe situata shpesh herë të pa parashikueshme ky sektor ka arritur 
t’i kryej me sukses obligimet dhe detyrat e tij. 
 
Ne mund të konstatojmë me kënaqësi se të gjitha punët dhe detyrat duke filluar me 
mirëmbajtjen e rrjetit të internetit, mirëmbajtjen e serverëve të ndryshëm të 
kompanisë, mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike, përditësimin e serverëve e deri 
tek intervenimet e shpeshta ditore, janë kryer me sukses.  
 
Si ngjarje tjetër me rëndesi që e ka realizuar ky sektor gjatë vitit 2015, është e lidhur 
me përmirësimin e kompjuterëve të kompanisë nga Microsoft Windows Xp në 
Windows 7, Windows 8 dhe Windows 10. Na kanë mbetur diku edhe rrethë 10% e 
kompjuterve me Microsoft Windows Xp. Arsyeja e mbetjes është se shumica prej 
këtyre kompjuterve janë me performanca që kanë vështiresi me funksionuar me 
Windows 7.  
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Kontrollori i brendshëm 
  
Viti 2015 për kontrollorin e brendshëm ka qenë vit i angazhimeve të mëdha në 
kontrollimin e infrastrukturës hekurudhore ku përfshihen pajisjet e Departamentit të 
Mirëmbajtjes së Linjave Hekurudhore (MLH), ato të Departamentit të Veprimtarisë 
Elektroteknike (VET) dhe pajisjet dhe zbatimi i detyrave për Departamentin e 
Komunikacionit. Puna e madhe dhe përpilimi i raporteve të kontrollit, si dhe më 
pastaj kontrollimi i realizimit të vërejtjeve të ndryshme, kanë bërë që cilësia e punës, 
ruajtja e nivelit të sigurisë  në secilin sektor ekzekutiv të ngritët në nivel të lartë.  
 

Fushat e përgjithshme të kontrollit 
gjatë vitit 2015 kanë qenë të 
shumta, por ne do të përmendim 
këto si në vijim: 
 
 Në kontrollimin e linjave 

hekurudhore, shtresës së lartë dhe 
të ulët; 
 Në kontrollimin e urave, 

lëshesave dhe tuneleve; 
 Në kontrollimin e kanaleve 

ujëpërcjellëse, argjinaturave dhe 
brezit të lirë; 
 Në kontrollimin e 

vendkalimeve në nivel rrugë – 
hekurudhë; 
 Në kontrollimin e sinjaleve 

elektrike në stacione; 
 Në kontrollimin e ormanëve 

të pajisjeve të VET-së; 
 Në kontrollimin e kabllove të 

të gjitha llojeve; 
 Në kontrollimin e bravave mekanike dhe mekanizmave elektrik për vendosjen 

e skambjeve; 
 Në kontrollimin e pajisjeve të brendshme të sinjalizimit dhe telekomunikimit; 
 Në kontrollimin e sistemit të CTC-së; 
 Në kontrollimin e sistemit të radiolidhjeve; 
 Në kontrollimin e pajisjeve të energjetikës; 
 Në kontrollimin e zbatimit të detyrave të punës dhe rregulloreve në 

departamentin e komunikacionit hekurudhor; dhe 
 Punë dhe detyra tjera sipas kërkesave dhe nevojave ditore. 

 
Për fund mund të konstatojmë me kënaqësi se një proces i kontrollit konsiderohet i 
suksesshëm vetëm nëse pas përcaktimit të vërejtjeve eventuale, këto vërejtje 
eliminohen me kohë. Kështuqë rezultatet e arritura gjithnjë mund të jenë të matshme 
dhe të krahasueshme. Pra, analizuar në tërësi këto rezultate të arritura ne mund të 
konstatojmë se viti 2015 ka qenë një vit tejet i suksesshëm për punën e kontrollorit të 
brendshëm. 
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Pasqyrat dhe performanca financiare 
  
Viti 2015 për  Departamentin e Financave të INFRAKOS-it ka pasur një angazhim të 
madh në realizimin e planit të biznesit. Gjendja financiare e kompanisë në vitin 2015 
nuk ka qenë e mirë, sepse mungesa e subvencionimit nga qeveria ka mundur të na 
sjelli tek një situatë ku do të rrezikohej funksionimi i kompanisë. Këtu në mënyrë të 
veçantë ka pasur angazhime për që të menaxhohen me kujdesin më të madh të 
gjitha llojet e shpenzimeve, ashtu që të mos rrezikohet  funksionimi i kompanisë.  
 
Në tabelën vijuese janë paraqitur në mënyrë të detajuara të gjitha llojet e të hyrave 
dhe shpenzimeve të INFRAKOS-it gjatë vitit 2015, duke i krahasuar ato me buxhetin 
e planifikuar të vitit 2015, si dhe duke i krahasuar ato me të hyrat dhe shpenzimet e 
realizuara gjatë vitit 2014. 
 
 

Krahasimi 
i të hyrave 

dhe shpenzimeve 

Realizimi Realizimi Buxheti 
Diferenca Diferenca 

2014 2015 2015 

A B C B - A B - C 

 

T
Ë

 H
Y

R
A

T
 

Të hyrat nga shfrytëzimi i 
rrjetit 

   763,982.73      693,757.32  709,147.16  (70,225.41)      (15,389.84) 

Të hyrat nga qiraja    646,664.63      705,753.10  700,000.00    59,088.47           5,753.10  

Të hyrat tjera    860,705.95      949,163.24  107,499.98    88,457.29       841,663.26  

Subvencionimi i 
diferencës së rrjetit 

   517,241.38      517,241.38  1,550,000.00             0.00    (1,032,758.62) 

Të hyrat e shtyra    840,902.56      897,762.19  940,002.00    56,859.63  (42,239.81) 

Të hyrat totale 3,629,497.25 3,763,677.23 4,006,649.14 134,179.98 -242,971.91 

S
H

P
E

N
Z

IM
E

T
 

Pajisjet 45,977.58     34,465.99  22,180.00  (11,511.59)        12,285.99  

Harxh. e lokal. ndërtesave 41,184.23  34,549.01  52,390.44 (6,635.22) (17,841.43) 

Energjia elektrike 135,477.55 140,365.08  138,892.04      4,887.53           1,473.04  

Nafta 70,801.33 56,897.39  64,172.37 (13,903.94)  (7,274.98) 

Vajrat, lyerësit, etj. 5,666.92 5,386.75  16,000.00       (280.17) (10,613.25) 

Materiali harxhues 
operativ 

38,558.35 59,780.68  19,830.00    21,222.33         39,950.68  

Riparimet 22,669.09 20,136.98  30,018.01 (2,532.11) (9,881.03) 

Shërbimet operative 2,408.13   52,437.67  11,200.00    50,029.54         41,237.67  

Udhëtimet zyrtare 29,099.20 10,485.20  28,510.16 (18,614.00) (18,024.96) 

Marketingu dhe publikimet 13,825.07 12,693.78  44,777.44 (1,131.29)    (32,083.66) 

Mat. i zyrës dhe 
konsumues 

9,884.43 18,191.11  35,177.00      8,306.68  (16,985.89) 

Telefoni / mail / interneti 25,818.56 24,588.64  24,971.67 (1,229.92)           (383.03) 

Shpenz. e rrezikshmërisë 25,137.36 39,382.48  85,823.19    14,245.12  (46,440.71) 

Reprezentacioni 
konsumueset 

11,080.39 5,536.77  20,802.90 (5,543.62) (15,266.13) 

06  Kapitulli i gjashtë 
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Sigurimi 65,226.70 72,423.07  13,000.00      7,196.37         59,423.07  

Stafi i jashtëm 9,016.99 7,278.84  7,720.00   (1,738.15)           (441.16) 

Stafi dhe punëtorët 1,991,839.88 2,176,066.62  2,125,969.92  184,226.74         50,096.70  

Shpenzimet tjera 
operative 

79,423.89 93,546.97  175,814.07    14,123.08  (82,267.10) 

Gjithsejtë shpenzimet 2,623,095.65 2,864,213.03 2,917,249.21 241,117.38 -53,036.18 

Diferenca (të hyrat -
shpenzimet) rez. operativ 

1,006,401.60 899,464.20 1,089,399.93 
  

 Amortizimi 1,089,058.29 (1,161,738.37) 1,190,000.00 
  

 Shpenzimet tjera financiare 2,343.31          1,347.28  0.00 
  

Rezultati neto -85,000.00 -263,621.45 -100,600.07 -106,937.40 -189,935.73 

       
 

Të hyrat e  planifikuara dhe ato të realizuara 
 
Sa i përket të hyrave për këtë periudhë kohore e të cilat janë prezantuar në tabelën e 
mësipërme mund të konstatojmë se të hyrat e planifikuara për fat të keq dhe pa fajin 
tonë nuk janë realizuar sipas planifikimit. Kjo në mënyrë të veçantë ndërlidhet me  të 
hyrat e subvencionimit nga qeveria të cilat do të duhej të paguheshin në emër të 
diferencës së pagesave mbi qasjen në rrjet nga TRAINKOS-i.  Në vijim do të 
sqarojmë në mënyrë detaje secilin nga llojet e të hyrave të INFRAKOS-it 
 
Të hyrat nga shfrytëzimi i rrjetit – Këto të hyra (si të hyrat kryesore të INFRAKOS-
it) krijohen nga pagesat e qasjes në rrjet të cilat i ka bërë TRAINKOS-i në emër të 
shfrytëzimit të rrjetit dhe sipas Ekspozeut të Rrjetit 2015. Siç shihet nga tabela e 
mësipërme, në vitin 2015 janë realizuar 693,757.32 € apo 2.17 % më pakë sesa  
shuma e buxhetit të planifikuar prej 709,147.16 €. Vlen të përmendet se mos 
realizimi i tërësishëm i të hyrave të planifikuara është si pasojë e mos realizimit të 
transportit të planifikuar nga operatori i vetëm TRAINKOS. 
 
Krahasuar me vitin 2014 (kur kishim realizuar 763,982.73 €), të hyrat nga shfrytëzimi 
i rrjetit janë për 70,225.41 € apo 9.19 % më të vogla. Kjo tregon se të hyrat nga 
qasja në rrjet kanë rënë edhe në krahasim me buxhetin por edhe në krahasim me 
vitin paraprak. 
 
Të hyrat nga qiraja – Burimi i dytë i të hyrave të INFRAKOS-it padyshim se janë të 
hyrat nga qiraja. Gjatë vitit 2015 janë realizuar 705,753.10 € apo 0.82 % më shumë 
nga shuma e planifikuar për këtë vit i cili kap vlerën prej 700,000.00 €. Pra, shihet se 
kemi një rritje të vogël prej  5,753.10 € që ka ardhur si pasojë e angazhimit më të 
madh në këtë sektor. Krahasuar me vitin 2014 kur kishim realizuar 646,666.63 €,  në 
vitin 2015 të hyrat nga qiraja janë për 59,088.47 € apo 9.14 % më të mëdha.   
 
Ne për vitin 2016 do të bëjmë angazhime maksimale, ashtu që realizimi i të hyrave 
nga qiraja të jetë edhe më i mirë, kur dihet se ky burim i dyti për INFRAKOS-in sa i 
përket shumës së të hyrave, deri më tani e ka shpëtuar kompaninë.. 
 
Të hyrat tjera – Vlen të ceket se realizimi i të hyrave tjera është bërë nga 
mirëmbajtja dhe riparimet e binarëve privat industrial, ofrimi i shërbimeve në 
terminalin e mallrave për të gjithë klientët të cilët e kanë shfrytëzuar atë terminal për 
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ngarkim shkarkimin e mallrave, pastaj ofrimi i shërbimeve tjera dhe shitja e 
mbeturinave. Ndërsa tek të hyrat tjera në vitin 2015 janë futur edhe të hyrat e 
realizuara nga kthimi i mjeteve të cilat ATK-ja i kishte marrë në vitin 2011 në vlerën 
prej 745,475.46 €.  
 
Prandaj sa i përket të hyrave të tjera, në vitin 2015 janë realizuar  949,163.24 €, apo 
782.94 % më tepër sesa shuma e buxhetit të planifikuar prej 107,499.98 €. 
Krahasuar me vitin 2014 kur kishim realizuar 860,705.95 €) të hyrat tjera janë për 
88,457.29 € apo 10.28 % më të mëdha. 
 
Subvencionimi nga qeveria – Ne që nga viti 2012 kemi kërkuar nga Qeveria, 
respektivisht nga Ministria e Infrastrukturës dhe ajo e Zhvillimit Ekonomik që të bëjnë 
subvencionimin e ndryshimit të tarifave nga pagesat e qasjes në rrjet, tarifa këto të 
cilat INFRAKOS-i i ka përpiluar në bazë të kostos direkte të mirëmbajtjes së 
infrastrukturës, ndërsa MI-ja i ka zbritur çdo vit në mënyrë drastike, për fat të keq 
asnjëherë deri  më sot nuk kemi hasur në mirëkuptim nga institucionet përkatëse që 
të mbulojnë tërësisht diferencat e kërkuara. Pra, edhe në vitin 2015  ka vazhduar e 
njëjta praktikë e tri viteve paraprake ku qeveria ka ndarë vetëm 600,000.00 € për 
mbulimin e një pjese të diferencës së pagesave nga qasja në rrjet. 
 
Ne në krahasim me vitet tjera këtë vit me revidim të buxhetit kemi planifikuar një 
subvencionim real prej 1,550,000.00 € i cili është pritur nga qeveria. Mirëpo, për fat 
të keq qeveria as këtë vit nuk e bëri subvencionimin e kërkuar duke i ndarë 
INFRAKOS-it vetëm 600,000.00 € pa TVSH, atëherë del se realizimi i 
subvencionimit nga qeveria për vitin 2015 kap vlerën prej  vetëm 517,241.38 €, apo 
1,032,758.62 € më pak sesa ka qenë e planifikuar. 
 
Mosgatishmëria e institucioneve përgjegjëse për subvencionimin e plotë të shumës 
së paraparë, ka ndikuar që ne të bëjmë reduktime të mëdha në shpenzimet e 
planifikuara gjë që nuk është aspak e mirë sepse pasojat në të ardhmen munden me 
qenë të mëdha, duke e cenuar kështu sigurinë e komunikacionit hekurudhor. Kjo do  
të mund të ketë si pasojë rritjen e aksidenteve të cilat nuk  do t’i dëshironte askush, 
por një gjendje e tillë do ta bankrotojë INFRAKOS-in. 
 
Për këtë arsye ne shpresojmë që në vitin 2015, njëherë e përgjithmonë do të 
nënshkruhet marrëveshja pesëvjeçare financiare ndërmjet qeverisë dhe  
INFRAKOS-it, me çka njëherë e mirë do të zgjidhet çështja financiare e kompanisë. 
kjo marrëveshje afatgjatë do ta zgjidhte njëherë e përgjithmonë çështjen e financimit 
të INFRAKOS-it dhe do ta vendoste atë në binarë të sigurt. 
 
Marrëveshja financiare Qeveri – INFRAKOS është e paraparë të bëhet me Ligjin mbi 
Hekurudhat e Kosovës nr. 04/L-063 dhe njëkohësisht një marrëveshje të tillë e 
nënshkruajnë të gjitha shtetet e BE-së me menaxherët e tyre të Infrastrukturës., 
ndërsa investimet apo më mirë të themi subvencionimin të cilin shtetet fqinje e 
ndajnë për hekurudhën është shumëfish herë më i madh nga subvencionimi i 
kërkuar nga ana e jonë prej qeverisë. 
 
Për ne është e pa presedan edhe logjika e investimeve qeveritare në modernizimin e 
infrastrukturës hekurudhore nëse nuk subvencionohet kjo infrastrukturë.   
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Shpenzimet e  INFRAKOS-it 
 
Sa i përket shpenzimeve mund të konstatojmë se shpenzimet e realizuara të 
INFRAKOS-it në vitin 2015 janë  2,864,213.03 €, që në krahasim me shpenzimet e 
planifikuara   2,917,249.21 €, janë për 53,036.18 € apo 1.82 % më të vogla. Kjo 
tregon kujdesin e madh të cilin ne e kemi pasur vazhdimisht  gjatë realizimit të 
shpenzimeve duke bërë kursime maksimale, pasi që e kemi analizuar shumë mirë 
se nuk do të realizohen të hyrat e planifikuara për arsyet e përmendura më lartë.  
 
Menaxhimi i mirë i shpenzimeve ka sjell deri te një performancë e kapshme për 
INFRAKOS-in edhe pse vështirësitë ishin shumë të mëdha. Disa nga shpenzimet e 
kanë tejkaluar buxhetin, mirëpo kjo është dashur të bëhet për shkak të situatës 
aktuale të kompanisë. 
 
 

Krahasimi i të hyrave dhe shpenzimeve  
 
Më lartë është bërë përshkrimi i të hyrave  të INFRAKOS-it në krahasim me buxhetin 
dhe vitin 2015, si dhe  krahasimi i shpenzimeve të realizuara në krahasim me vitin 
2014. Vlen të theksohet se INFRAKOS-i është e vetmja kompani publike të hyrat 
kryesore të të cilës kompani nuk varen nga vetë kompania. Pa marrë parasysh 
angazhimin maksimal të cilin e ka bërë dhe mund ta bëjë menaxhmenti dhe i gjithë 
stafi tjetër ndikimi në këto të hyra është tejet minore varet nga operatorët e 
transportit hekurudhor. 
 
Në mënyrë që të kemi një sqarim më të detajuar rreth të hyrave dhe shpenzimeve, 
në tabelën vijuese është bërë paraqitja e të hyrave dhe shpenzimeve totale për vitin 
2014 dhe 2015. 
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Bazuar në tabelën e mësipërme shihet se të hyrat e realizuara në vitin 2015 janë 
3,763,677.23 €, që krahasuar me të hyrat e planifikuara 4,006,649.14 €, janë për  
242,971.91 € apo 6.06 % më të ulëta sesa planifikimi. Krahasuar me vitin 2014 (ku 
kishim realizuar të hyra në vlerën prej   3,629,497.25 €, në vitin 2015 kemi realizuar 
134,179.98 € apo shprehur në përqindje 3.70 % më shumë. 
 
Nga tabela shihet se shpenzimet e realizuara në vitin 2015 janë 2,864,213.03 €, që 
krahasuar me shpenzimet e planifikuara 2,917,249.21 €, del se kemi shpenzuar    
53,036.18 € apo 1.82 % më pak sesa ka qenë e planifikuar. Kjo diferencë ka ardhur 
për shkak se ne kemi kursyer gjatë tërë vitit në mënyrë që INFRAKOS-i të mund të 
operojë pa problem. 
 
Diferenca ndërmjet të hyrave dhe shpenzimeve të realizuara në vitin 2015 është   
899,464.20 €, apo shprehur në përqindje del se kemi 31.40 % më shumë të hyra 
sesa shpenzime. Ky krahasim paraqet rastin kur këtu përfshihen edhe të hyrat e 
shtyra dhe jo edhe shpenzimet e amortizimit dhe shpenzimet tjera financiare.  
 
Në qoftë se diferencës së të hyrave dhe shpenzimeve të realizuara në vitin 2015 ia 
heqim shpenzimet e amortizimit në vlerën prej 1,161,738.37 € dhe vlerën e 
shpenzimeve tjera financiare 1,347.28 €, atëherë del se rezultati përfundimtar në 
vitin 2015 është negativ në vlerën prej 263,621.45 €.  
 
Bazuar në këtë që u tha më lartë, mund të konstatojmë se viti 2015 ka qenë vit 
shumë sfidues, por që falë angazhimit të të gjithëve është arritur që të tejkalohet me 
sukses. Kjo pasqyrë financiare e kompanisë për vitin 2015 nuk është mbresëlënëse, 
por realiteti ishte i tillë që ne të detyroheshim të vepronim kështu dhe një veprim i 
vazhdueshëm i punës pa mbështetjen meritore nga qeveria do ta sjellë   
INFRAKOS-in në pozitë të falimentimit. 
 
Marrëveshja financiare e cila duhet të nënshkruhet ndërmjet Qeverisë dhe 
INFRAKOS-i, është kërkesë e  bazuar në Nenin 63, paragrafin 3, të Ligjit mbi 
Hekurudhat e Kosovës nr. 04 / L- 063 i cili thotë: 
 
“Ndërmjet Qeverisë dhe menaxherit në pronësi publike të infrastrukturës 
ekzistuese të shfrytëzimit të përbashkët INFRAKOS, vendoset marrëveshje 
kontraktuale. Ajo kontratë duhet të jetë afatgjate, së paku pesë (5) vjeçare dhe 
duhet të përmbajë strukturën e pagesave të miratuara për financim nga shteti 

Krahasimi i të hyrave 
dhe shpenzimeve 

Realizimi 
2014 

Realizimi 
2015 

Buxheti 
2015 

Diferenca Diferenca 

A B C B - A B - C 

Të hyrat totale  3,629,497.25 3,763,677.23 4,006,649.14 134,179.98 -242,971.91 
Shpenzimet totale 2,623,095.65 2,864,213.03 2,917,249.21 241,117.38 -53,036.18 
Diferenca (të hyrat -
shpenzimet)  

1,006,401.60 899,464.20 1,089,399.93   

 Amortizimi 1,089,058.29 1,161,738.37 1,190,000.00   
 Shpenzimet tjera 
financiare 

2,343.31        1,347.28  0.00   

Rezultati neto -85,000.00 -263,621.45 -100,600.07 -106,937.40 -189,935.73 
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për infrastrukturën hekurudhore të shfrytëzimit të përbashkët për tërë 
periudhën kontraktuese. Qeveria duhet t’i konsultojë të gjitha palët e 
interesuara së paku (1) një muaj para nënshkrimit të kontratës dhe një (1) muaj 
pas nënshkrimit duhet ta publikojë nënshkrimin”. 
 
Bazuar në paragrafin e mësipërm shihet se Qeveria duhet ta nënshkruaj me 
INFRAKOS-in marrëveshjen financiare pesëvjeçare, marrëveshje kjo e cila është 
praktikë e të gjitha shteteve të BE-së dhe tani edhe e rajonit.  
 
Në bazë të marrëveshjes pesëvjeçare duhet të bëhet nënshkrimi i marrëveshjeve 
vjetore me të cilat detajohen të gjitha çështjet rreth financimit dhe  përgjegjësive. 
 
Përderisa të mos nënshkruhet marrëveshja financiare pesëvjeçare Qeveri – 
INFRAKOS, kjo kompani  gjithmonë do të ketë një ardhmëri të pasigurt. 
 
Në vijim është bërë paraqitja grafike e krahasimit të të hyrave dhe shpenzimeve të 
INFRAKOS-it të realizuara në vitin 2015, si dhe krahasimi i tyre me të hyrat dhe 
shpenzimet e vitit 2014. 
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Progresi sipas planit të biznesit 
 
Plani i Biznesit i vitit 2015 ka qenë një plan shumë i mirë, i qartë dhe me mundësi të 
matjes së përhershme të rezultateve të arritura, INFRAKOS-i edhe për vitin 2015 
kishte përpiluar një plan të  biznesit të ngjashëm me atë të vitit 2014. Si çdo herë 
departamentet e kompanisë kanë përpiluar planet e tyre të veprimit duke u bazuar 
në planin e biznesit, ndërsa në bazë të këtyre planeve është përpiluar plani i veprimit 
i INFRAKOS-it i cili ka qenë udhërrëfyes për të gjitha departamentet dhe njësitë e 
kësaj kompanie. 
 
Bazuar në analizat ditore, javore, mujore dhe vjetore, është konstatuar se Plani i 
Biznesit 2015, me përjashtim të realizimit të të hyrave nga pagesat e qasjes në rrjet 
të cilat varen nga TRAINKOS-i, subvencionimit nga shteti i cili nuk është realizuar 
sipas kërkesave tona, është realizuar pothuajse tërësisht. Sa i përket të hyrave nga 
patundshmëria dhe të hyrat tjera, të hyra këto që varen nga ne, këtu vërehet një ecje 
përpara e cila për situatën ekzistuese financiare jo të mirë, paraqet një progres. 
 
Sa i përket projekteve kapitale dhe punës së palodhshme të departamenteve 
ekzekutive, mund të konstatojmë se ky vit ka qenë vit i progresit. Ndërsa, sa i përket 
objektivave të departamenteve ekzekutuese progresi ka qenë mjaft i dukshëm. 
 
Marrë në tërësi dhe krahasuar me sfidat e përditshme tejet të mëdha, mund të 
konstatojmë se progresi i bërë në vitin 2015 ka qenë relativisht i madh, e kjo nuk 
mund të arrihet pa angazhimet ditore të secilit sektor për realizimin e planit të 
biznesit. 
 
 

Pasqyra e progresit në zbatimin e planit të 
biznesit 
 
Sikurse vitin e kaluar, edhe në vitin 2015 realizimi i objektivave të parapara me 
planin e biznesit ka qenë njëri ndër prioritetet kryesore të INFRAKOS-it. Plani i 
biznesit i vitit 2015 nuk ka pasur ndryshime të theksueshme nga ai i vitit 2014, 
mirëpo si objektivë shtesë këtë vit ka qenë fillimi i investimeve për linjë e 10 
hekurudhore. Prandaj, ndër objektivat kryesore të ndërlidhura me pasqyrat e 
progresit janë këto: 
 

 Ofrimi me kohë dhe korrekt i të gjitha shërbimeve ndaj operatorëve të 
transportit për qasjen në rrjetin hekurudhor; 

 Menaxhimi me sukses i patundshmërisë dhe rregullimi i këtij sektori; 
 Ngritja e nivelit te mirëmbajtjes së linjave hekurudhore dhe binarëve 

industrial, si dhe ngritja e sigurisë së përgjithshme në komunikacionin 
hekurudhor;  

 Përmirësimi i nivelit të shërbimeve dhe përmirësimi i proceseve të 
brendshme;  

 Përmirësimi i komunikimit brenda kompanisë dhe me klientët tonë; 

07  Kapitulli i shtatë 
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 Ndryshimi i kulturës biznesore të punonjësve të kompanisë bazuar në të 
arriturat e reja teknologjike përmes ngritjes profesionale dhe ripërtëritjes së 
stafit; 

 Përmirësimi i strukturës gjinore;  
 Përmirësimi i kushteve të punës për stafin;   dhe 
 Fillimi i investimeve në linjën e 10 hekurudhore. 

 
Në vijim është prezantuar realizimi, apo mosrealizimi i objektivave të mësipërme të 
cilat paraqesin bazën kryesore të punëve të INFRAKOS-it gjatë vitit 2015 
 
 

Progresi i objektivave kryesore strategjike  
 
Realizimi i objektivave kryesore strategjike të kompanisë, gjatë tërë vitit 2015 ka 
qenë dhe mbetet prioriteti  numër një, andaj edhe angazhimi i të gjithëve ka bërë që 
mos të dështojmë në realizimin e objektivave kryesore strategjike të kompanisë. Pas 
përfundimit të vitit 2015, ne mund të konstatojmë se kjo u arrit në tërësi dhe se 
objektivat kryesore të kompanisë me përjashtim të atyre që varen nga të tjerët,  janë 
realizuar pa problem. 
 
Ofrimi me kohë dhe korrekt i të gjitha shërbimeve ndaj operatorëve të 
transportit për qasjen në rrjetin hekurudhor – Meqenëse INFRAKOS-i si 
shfrytëzues i rrjetit hekurudhor akoma e ka vetëm një operatorë të transportit 
(TRAINKOS-in), ne me kënaqësinë më të madhe mund të konstatojmë se ofrimi i 
shërbimeve tona për këtë operator ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm. Pra,  
ofrimi i të gjitha shërbimeve tona ndaj këtij klienti ka qenë korrekt, me kohë dhe në 
nivelin më të lartë të mundshëm. 
  
Ne përgjatë vitit 2015 e kemi bërë testin e kënaqshmërisë për ofrimin e shërbimeve 
tona dhe me kënaqësi mund të konstatojmë se operatori i transportit TRAINKOS, 
nuk ka pasur ndonjë vërejtje e cila vlen të përmendet. Sidoqoftë, ne edhe vitin 2016 
do të vazhdojmë të ofrojmë shërbime cilësore dhe gjithnjë duke i eliminuar 
mangësitë eventuale. 
 
Menaxhimi me sukses i patundshmërisë dhe rregullimi i këtij sektori – Një 
vëmendje e veçantë gjatë vitit 2015 i kemi kushtuar sektorit të patundshmërisë, 
sektor ky i cili  për INFRAKOS-in krijon të ardhurat kryesore pas qasjes në rrjetin 
hekurudhor. Me politika të mirëfillta, takime të rregullta me klientët tanë dhe një qasje 
shumë të favorshme ndaj tyre, ne kemi arritur që në vitin 2015 të kemi një realizim të 
tërësishëm të kësaj objektive. Si zakonisht pengesë dhe problem kanë paraqitur 
mos-pagesat e disa nga klientët tanë të cilët e kanë në shfrytëzim pronën e 
INFRAKOS-it, por për zgjidhjen e këtij problemi kemi angazhuar një përmbarues 
privat. 
 
Ngritja e nivelit te mirëmbajtjes se linjave hekurudhore dhe binarëve industrial, 
si dhe ngritja e sigurisë se përgjithshme në komunikacionin hekurudhor – Viti 
2015 ka qenë vit i angazhimeve maksimale i departamenteve ekzekutive për ruajtjen 
e sigurisë në linjat tona hekurudhore. Për këtë arsye, angazhimet e Departamentit të 
MLH-së kanë qenë kontinuale duke mirëmbajtur linjat hekurudhore në nivelin e 
kërkuar. Ngjashëm ka bërë edhe Departamenti i VET-së duke i evituar të gjitha  
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pengesat në pajisjet sinjalo – siguruese, telekomunikacionit dhe ato të energjetikës, 
ndërsa Departamenti i Komunikacionit ka zbatuar me përpikëri orarin e lëvizjes së 
trenave. Me një fjalë, është bërë punë e madhe duke e ngritur kështu nivelin e 
sigurisë për qarkullimin e të gjitha llojeve të mjeteve lëvizëse. 
 
Përmirësimi i nivelit të shërbimeve dhe përmirësimi i proceseve të brendshme 
– Njëri nga objektivat kryesore të përcaktuara me planin e biznesit ka qenë 
përmirësimi i shërbimeve të ofruara nga INFRAKOS-i si dhe përmirësimi i proceseve 
të brendshme. Kjo çështje e diskutuar dhe e analizuar gjatë tërë kohës na ka marrë 
një kohë  të konsideruar, ndërsa veprimet tona kanë qenë drejt transparencës me 
publikun, andaj puna e madhe e bërë në këtë fushë ka pasur si rrjedhojë një sukses 
të dukshëm. Kjo punë e bërë mirë është testuar përmes pyetësorëve me një numër 
të madh të klientëve dhe rezultatet kanë qenë të kënaqshme. 
 
Përmirësimi i komunikimit brenda kompanisë dhe me klientët tonë – Njëri ndër 
prioritetet tona edhe në vitin 2015 ka qenë komunikimi i brendshëm dhe ai i jashtëm. 
Duke ditur se pa një komunikim dhe informim të mirë të të gjithë punonjësve të 
kompanisë nuk do të ketë zhvillime pozitive, atëherë një kujdes të veçantë kemi 
pasur ndaj kësaj çështjeje të rëndësishme e cila është realizuar me sukses. 
 
Ndryshimi i kulturës biznesore të punonjësve të kompanisë bazuar në të 
arriturat e reja teknologjike përmes ngritjes profesionale dhe ripërtëritjes së 
stafit – Ngjashëm me vitin paraprak, edhe në vitin 2015 nuk kemi pasur mundësi të 
mëdha për realizimin e këtij  objektivi. Mungesa e mjeteve financiare ka bërë që të 
mos mund të investojmë sa duhet në trajnimin dhe shkollimin e stafit, mirëpo 
varësisht nga rëndësia e trajnimit, ne kemi bërë edhe realizimin e tyre. Sidoqoftë, 
gjatë këtij viti ne kemi angazhuar maksimalisht potencialet tona në këtë drejtim, 
andaj mund të konstatojmë se kemi pasur disa lëvizje pozitive në të gjitha 
departamentet ekzekutive të kompanisë.  
 
Përmirësimi i strukturës gjinore – Arritja e këtij objektivi është pakëz problematike 
sepse sistemi hekurudhor shumicën e punëve i ka specifike të cilat ndërlidhen me 
gjininë mashkullore. Mirëpo aty ku ka qenë e mundur ne kemi bërë përmirësime të 
vogla  të strukturës gjinore. 
 
Përmirësimi i kushteve të punës për stafin – Edhe këtë vit, mund të konstatojmë 
se ky objektiv është arritur të realizohet thuaja se në tërësi. Ne sipas rregulloreve të 
brendshme e kemi bërë furnizimin e të gjithë stafit ekzekutiv me uniforma zyrtare, 
me rroba mbrojtëse të punës dhe me materialin tjetër të nevojshëm për kryerjen e 
detyrave. Është punuar vazhdimisht edhe në përmirësimin e hapësirave të punës 
dhe kushteve tjera teknike në mënyrë që punonjësit tanë të kenë kushte më të mira 
të punës.  
 
Fillimi i investimeve në linjën e 10 hekurudhore – Edhe këtë vit, mund të 
konstatojmë se ky objektiv është arritur të realizohet tërësisht sepse siç është cekur 
disa herë këtë vit është bërë nënshkrimi i kontratës financiare me BERZH-in, BEI-në, 
janë ndarë grandet nga Komisioni Evropian dhe çka është më me rëndësi ka filluar 
projekt dizajni për pjesën jugore të linjës së 10 hekurudhore. 
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Ndryshimet gjatë aktiviteteve   
 
Planet e veprimit të ndërtuara në bazë të Planit të Biznesit për vitin 2015 kanë qenë 
mjaft të detajuara. Mirëpo, bazuar në rrjedhat ditore dhe kushtet ekzistuese, është 
dashur që të bëhen improvizime të caktuara duke bërë edhe ndryshimin e 
prioriteteve apo kohës së zbatimit të projekteve të caktuara. Duke dashur që ta 
ruajmë sigurinë financiare të kompanisë, ne kemi qenë shumë të kujdesshëm edhe 
në zbatimin e projekteve të planifikuara dhe kohës së zbatimit të tyre. Është normale 
se bazuar në rezultatet e gjashtëmujorit të parë, për gjashtëmujorin e dytë është 
bërë rishikimi i Planit të Biznesit i cili ka pësuar ndryshime të caktuara nga plani 
paraprak. 
 
Ndryshimet e Planit të Biznesit për vitin 2015, kanë ardhur si pasojë e moszgjidhjes 
së  problemeve kyçe të kësaj kompanie nga institucionet përgjegjëse të shtetit, dhe 
assesi si pasojë e mos-punës së INFRAKOS-it. Ne nuk do të dëshironim kurrë që 
situata e vitit 2015 të përsëritet edhe në vitin 2016, prandaj jemi të bindur dhe do të 
punojmë shumë që kjo situatë të ndryshojë një herë e përgjithmonë. 
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Shpenzimet kapitale dhe projektet 
 
Departamenti i prokurimit gjatë vitit 2015 ka pasur një angazhim tejet të madh duke i 
realizuar 100% projektet e parapara me Planin e Biznesit. Përveç projekteve të 
financuara nga Buxheti i Kosovës, njëkohësisht janë realizuar edhe projektet e 
financuara nga buxheti i INFRAKOS-it. Sa i përket mënyrës së financimit, gjatë vitit 
2015 INFRAKOS-i  ka pasur dy lloje të projekteve: 
 
 Projektet e furnizimit të realizuara nga Buxheti INFRAKOS-it; dhe 
 Projektet kapitale të realizuara nga Buxheti i Kosovës. 

 

Departamenti i prokurimit ka vepruar në mënyrë aktive gjatë tërë vitit duke i pranuar 
me kohë të gjitha kërkesat për furnizim nga sektorët kërkues të INFRAKOS-it dhe 
duke i realizuar këto kërkesa sipas prioriteteve të menaxhmentit dhe situatave 
ekzistuese. Përkushtimi kryesor ka qenë që të zbatohen të gjitha procedurat e 
përcaktuara ligjore për furnizim, gjë që është kryer pa problem dhe për çdo lloj të 
furnizimeve. 
 

Furnizimet nga buxheti i  INFRAKOS-it  

 

Gjatë vitit 2015 janë realizuar një numër i konsideruar i furnizimeve nga buxheti i 
INFRAKOS-it, duke u nisur nga materialet shpenzuese e deri te pjesët rezervë për 
mirëmbajtjen e stabilimenteve të ndryshme të infrastrukturës. Vlen të potencohet se 
departamenti i prokurimit ka pasur një kujdes të veçantë që të gjitha furnizimet të 
bëhen sipas legjislacionit në fuqi. Në tabelën vijuese është bërë prezantimi i të gjitha 
furnizimeve dhe projekteve të vogla të realizuara në vitin 2015 dhe të financuara 
nga buxheti i kompanisë. 
 

Furnizimet e 
realizuara nga 
buxheti i 
INFRAKOS-it 

Numri i 
projekteve 

Vlera e 
kontratave 

104 126,654.00 € 

 
 

Projektet kapitale nga Buxheti i Kosovës  

 
Sikurse edhe në vitin 2014, kërkesat dhe realizimi i projekteve kapitale të 
INFRAKOS-it gjatë këtij viti kanë qenë në nivelin e duhur.  Departamenti i prokurimit 
kishte bërë me kohë kërkesat tek njësitë kërkuese që të bëjnë përpilimin e 
kërkesave të tyre për publikimin e tenderëve për projektet kapitale të përcaktuara me 
buxhetin e shtetit për vitin 2015. Falë angazhimit të departamenteve përkatëse dhe 
departamentit të prokurimit, mund të vlerësojmë se realizimi i këtyre projekteve është 
bërë me sukses. 
 
Në projektet kapitale të financuara nga Buxheti i Kosovës për vitin 2015 janë 
paraparë të zhvillohen projekte në vlerë prej 1,070,000.00  €. 
 

08  Kapitulli i tetë 
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Në tabelën vijuese është bërë prezantimi i projekteve të realizuara gjatë vitit 2015 të 
financuara nga Buxheti i Kosovës. 
 

Nr. Emërtimi i projektit Vlera e paguar 

1 Furnizimi me pjesë rezervë të infrastrukturës 

1.1 Furnizimi me traversa të impregnuara nga druri i ahut 160,520.69 

1.2 Furnizimi me pjesë për sistemet SS,TK dhe EN   86,875.53 

1.3 Furnizimi me kaldaja për infrastrukturë  17,700.00 

2 
Furnizimi me makina, pajisje dhe mjete pune për mirëmbajtjen e linjave 
hekurudhore 

2.1 Furnizimi me makinë për ndërrimin e traversave 106,352.59 

2.2 Furnizimi me drezina të lehta motorike me rimorkio  121,051.72 

2.3 
Furnizimi me makinë motorike inspektuese për linjat 
hekurudhore dhe valltera 

 12,481.55 

2.4 
Furnizimi me mjete transporti të kombinuara për bartjen e 
punëtorëve dhe materialit për mirëmbajtjen e linjave 
hekurudhore 

 91,710.00 

2.5 Furnizimi me garniturë për saldime aluminotermike 27,357.69 

2.6 Furnizimi me drezinë te rëndë 237,300.00 

2.7 Furnizimi me ekskavator 103,658.10 

3 Renovimi i urave dhe tuneleve në linjat hekurudhore 

3.1 Renovimi i urave dhe tuneleve në linjat hekurudhore  97,871.15 

TOTALI 1,062,879.02 

 Projektet e listuara ne pikat 2.6 dhe 2.7 në këtë tabelë janë projekte shumëvjeçare 
për te cilat janë zhvilluar procedurat dhe nënshkruar kontratat në vitin 2014, mirëpo 
sipas kontratës  pjesa e fundit e vlerës së kontratës është paraparë të paguhet në 
vitin 2015. 
 
Prandaj ne mund të konstatojmë me kënaqësi të madhe se falë angazhimit tejet të 
madh të këtij departamenti ne kemi arritur t’i realizojmë me shumë sukses projektet 
kapitale të Buxhetit të Kosovës dhe realizimi i buxhetit është bërë në masën 99.33 % 
gjë që është një performancë e shkëlqyer. 
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Perspektiva për vitin 2016 
 
Gjatë vitit 2015 INFRAKOS është kujdesur që të zhvillohet projekti madhor për 
Infrastrukturën hekurudhore të Kosovës “Rehabilitimi dhe modernizimi i Linjës 10 
hekurudhore, segmenti Fushë Kosovë – Hani i Elezit” në gjatësi 64 km. Gjatë vitit 
2015 ka filluar hartimi i projekt dizajnit  i cili do të mundëson që në vitin 2016  të 
fillohet me kryerjen e punimeve në rehabilitimin e kësaj linje.  
 
Operatori i transportit hekurudhor TRAINKOS, kishte rënie në transportin e mallrave 
gjë që ndikoj në zbritjen e të hyrave tona nga pagesat e qasjes në rrjet.  
 
Ne presim që gjatë vitit 2016 të nënshkruhet më në fund kontrata financiare me 
Qeverinë e Kosovës, gjë që për ne do të paraqet një stabilitet të mirë financiar. 
 
Plani i Biznesit i INFRAKOS-it për vitin 2016 është i ngjashëm me atë të vitit 2015, 
por kuptohet me specifikat e tij të veçanta. Përcaktimi i objektivave dhe planeve të 
veprimit, padyshim që do ta lehtësojë punën e secilit punonjës, por në veçanti të 
stafit menaxhues.  
 

Objektivat kryesore sipas Planit të Biznesit 
për vitin 2016  
 
Që viti 2016 të jetë vit i fillimit të zhvillimit të infrastrukturës hekurudhore, në vijim 
janë paraqitur objektivat tona për këtë vit të cilat janë marrë nga Plani i Biznesit për 
vitin 2016.  Prezantimi i këtyre objektivave nuk ka ndryshime qenësore nga ato të 
vitit paraprak, sepse ndërlidhja e tyre me sistemin hekurudhor është e shkëlqyer, 
ndërsa realizimi i tyre është çdoherë i mundur. 
 

Qëllimi, pse 
ne ekzistojmë? 

Qëllimi kryesor i ekzistimit të INFRAKOS-it 
ndërlidhet me mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe 
ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore, ashtu 
që kjo infrastrukturë të garanton qarkullimin e 
sigurt të trenave të udhëtarëve dhe mallrave.  
 
INFRAKOS-i po ashtu bënë realizimin e 
obligimeve të cilat dalin nga kërkesa e 
taksapaguesve të Kosovës, respektivisht 
institucioneve përkatëse qeveritare në emër të 

Roli i jonë  

Roli i kompanisë tonë është kyç në zhvillimin e 
transportit hekurudhor, ofrimin e shërbimeve për 
të gjithë operatorët hekurudhor dhe klientët tjerë 
duke qenë si liderë të cilët ndikojnë në mbrojtjen 
e ambientit, largimin e tollovive nga rrugët e 
Kosovës, zvogëlimit të aksidenteve dhe çka 
është më e rëndësishme ofrimin e mundësive si 
askush tjetër për transporte me kapacitete të 
mëdha. 

09  Kapitulli i nëntë 
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Çka dëshirojmë 
të bëjmë? 

Vitin 2016 e kemi quajtur si vitin e kthesave dhe 
për këtë kemi përcaktuar objektiva të qarta të 
cilat do të mundësojnë zhvillimin më të hovshëm 
të kompanisë. Ndër objektivat e shumta do të 
përmendim këto: 
 

1. Mirëmbajtja e infrastrukturës hekurudhore 
në nivelin më të lartë të mundshëm 
konform rregullativave dhe legjislacionit në 
fuqi. 

2. Ngritja e kapaciteteve njerëzore drejt rritjes 
së sigurisë, kualitetit dhe efektivitetit. 

3. Angazhimi maksimal në menaxhimin e 
mirë të resurseve ekzistuese për realizimin 
e të hyrave të parapara. 

4. Ofrimi i traseve hekurudhore për 
operatorin ekzistues hekurudhor dhe 
operatorët tjerë eventual në mënyrë 
korrekte, transparente dhe 
jodiskriminuese. 

5. Menaxhimi i mirëfilltë i patundshmërisë si 
resursi i dytë i krijimit të të hyrave dhe 
eliminimi i borxheve të këqija 

6. Realizimi i suksesshëm i Projekt Dizajnit 
për rehabilitimin e linjës hekurudhore 
Fushë Kosovë – Hani i Elezit. 

7. Përgatitja dhe përfundimi i procedurave 
për përzgjedhjen e kompanisë e cila do të 
fillon rehabilitimin e pjesës jugore të Linjës 
së 10 hekurudhore. 

8. Rihapja e pjesës veriore të Linjës së 10 
hekurudhore nga Mitrovica në kufirin me 
Serbinë. 

Ngritja e bashkëpunimit me institucionet vendore 
dhe ndërkombëtare drejt zhvillimit të 
infrastrukturës hekurudhore në Kosovë. 

Si do t’i 
realizojmë 
ndryshimet? 

INFRAKOS-i është në dijeni të sfidave të cilat e 
presin për realizimin e objektivave të parapara. 
Politika e jonë ka qenë dhe mbetet e tillë që 
prioriteti numër një në realizimin e objektivave të 
parapara duhet të jetë angazhimi i menaxhmentit 
të kompanisë dhe i tërë stafit tjetër ekzekutiv. 
 
Ne jemi të vetëdijshëm për sfidat, andaj për vitin 
2016 kemi shtuar angazhimet tona për një qasje 
krejtësisht tjetër ndaj përgjegjësive tona drejt 
institucioneve përgjegjëse dhe publikut. 
 
Ne jemi duke bërë dhe do të bëjmë një punë 
shtesë në bindjen e institucioneve shtetërore dhe 
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institucioneve tjera ndërkombëtare se investimin 
në rrjetin hekurudhor, është dhe duhet të jetë 
prioriteti numër një. 

 
Angazhimi i të gjithë punonjësve të INFRAKOS-it në vitin 2015 ka qenë  i madh, 
ashtu që të realizohen me sukses objektivat dhe politikat zhvillimore të kompanisë. 
Rëndësi e veçantë i është kushtuar projekteve zhvillimore të cilat në një të ardhme të 
afërt do ta zhvillojnë infrastrukturën hekurudhore, ashtu që kjo infrastrukturë të jetë 
pjesë e pandarë e rrjeteve rajonale dhe më gjerë. 
 
 

Ndryshimet nga plani i biznesit i vitit 
paraprak  
 
Plani i biznesit për vitin 2016 u tha edhe më lartë se është shumë i ngjashëm me atë 
të vitit paraprak, ndërsa edhe  objektivat e paraqitura në këtë plan nuk kanë pësuar 
ndonjë ndryshim të madh.  
 
I vetmi ndryshim ndërlidhet me futjen e objektivave të reja mbi modernizimin e 
infrastrukturës hekurudhore, gjë që kjo objektivë është realizuar tërësisht pasiqë ka 
filluar realizimi i këtij projekti dhe janë siguruar mjete financiare për te. 
 
Ngjashëm me vitin paraprak, objektivat në Planin e Biznesit të viti 2016 kanë qenë 
shumë të qarta, duke filluar nga objektivat bazike të cilat përsëriten vazhdimisht e 
deri tek objektivat e reja të cilat janë futur në këtë plan të biznesit. Në këtë kontekst, 
mirëmbajtja e infrastrukturës, ngritja e sigurisë dhe kapacitetet njerëzore, ofrimi i 
shërbimeve të qasjes në rrjet dhe realizimi i të hyrave nga patundshmëria, mbesin 
akoma  si objektivat kryesore të INFRAKOS-it edhe për vitin 2016.  
 
Pra, marrë në tërësi, ndryshimet e Planit të Biznesit të vitit 2016 në krahasim me atë 
të vitit 2015 janë shumë të vogla, dhe siç u cek edhe më parë në vitin 2015 kanë 
filluar investimet në infrastrukturën hekurudhore, gjë që do të mundëson 
përfundimisht një zhvillim më të hovshëm të kësaj infrastrukture e cila është bazë 
për zhvillimet tjera ekonomike të vendit. 
 
Një perspektivë tjetër e rëndësishme e cila mund të ndodhë gjatë vitit 2016, është 
rihapja eventuale e linjës hekurudhore në veri të Kosovës, me çka do të rritej 
dukshëm transporti hekurudhor i udhëtarëve dhe mallrave, e kjo do t’i krijonte të hyra 
shtesë INFRAKOS-it. Një mundësi apo perspektivë tjetër shumë më e mirë do të 
vinte me futjen eventuale edhe të ndonjë operatori të ri hekurudhor në linjat tona 
hekurudhore me çka do të rritej dukshëm përfitimi i INFRAKOS-it. 
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Rreziqet për të ardhmen 
 
Rreziqet për INFRAKOS-in në vitet e ardhshme janë të ndikuara dhe varen nga 
shumë faktorë të ndryshëm në shumicën prej të cilëve ndikimi i INFRAKOS-it është 
shumë i vogël apo të themi zero. Për këtë arsye, përveç angazhimeve maksimale të 
INFRAKOS-it në eliminimin e rreziqeve, do të duhet që urgjentisht të angazhohen 
edhe të gjitha institucionet tjera relevante ashtu që infrastruktura hekurudhore t’i 
eliminojë tërësisht apo t’i zvogëlojë maksimalisht këto rreziqe në mënyrë që rrjeti 
hekurudhor të jetë në nivelin e duhur dhe INFRAKOS-i të mund të ofrojë shërbime 
cilësore. 
 
 

Rreziqet kryesore në dy vitet e ardhshme 
 
Menaxhmenti i INFRAKOS-it i sikurse vitet tjera edhe tani ka përcaktuar qartë 
rreziqet kryesore të cilat do të mund ta  cenojnë kompaninë në dy vitet e ardhshme. 
Në planin tonë të biznesit ne kemi përcaktuar edhe SWOT analizën përmes së cilës 
potencohen disa nga rreziqet   të cilat mund ta cenojnë INFRAKOS-in.  
 
Meqenëse rreziqet për dy vitet e ardhshme janë thuajse tërësisht të ngjashme me 
ato të trajtuara në raportin e vitit 2015, normal se do të mbesin të njëjtat rreziqe edhe 
në dy vitet tjera: 
 
 Mosfunksionimi i mirë i TRAINKOS-it; 
 Humbja e klientëve të patundshmërisë; 
 Mos subvencionimi i INFRAKOS-it; 
 Financimi jo i mjaftueshëm i projekteve kapitale të infrastrukturës; 
 Mosnënshkrimi i kontratës për financimin e INFRAKOS-it nga qeveria; 
 Pamundësia e rihapjes së linjës veriore Mitrovicë – Leshak – Serbi;  
 Kostoja e lartë e investimeve në mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e linjave 

jashtë funksionit; 
 Dëmtimi i infrastrukturës hekurudhore; dhe 
 Mos definimi sa më i shpejte i kontratës me KONET-in. 

 
 

Komentimi i rreziqeve  
 
Nga një numër i konsideruar i rreziqeve, ne kemi përzgjedhur nëntë rreziqet e 
mësipërme të cilat mund të ndikojnë negativisht në performancën e kompanisë. Këtu 
kemi parashtruar vetëm rreziqet të cilat konsiderohen si më të mëdha, dhe të cilat 
kanë ndikim kryesor në zhvillimin e INFRAKOS-it dhe performancën në tërësi. Secili 
nga rreziqet e përmendura mund ta rrezikon funksionimin normal të INFRAKOS-it, 
andaj edhe do të analizohen veç e veç. 
 
Mosfunksionimi i mirë i TRAINKOS-it – Njëri ndër rreziqet kryesore edhe në vitin 
2016 është i ndërlidhur me mosfunksionimin e operatorit të vetëm të transportit 
hekurudhor në Kosovë TRAINKOS-it nga i cili operator INFRAKOS-i duhet ta ketë 
burimin kryesor të të hyrave në emër të shfrytëzimit të rrjetin hekurudhor.  Për fat të 

10  Kapitulli i dhjetë 
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keq trendi i rënies së transportit të mallrave ka vazhduar edhe gjatë vitit 2015, andaj 
kjo përbënë rrezikun kryesor për INFRAKOS-in sepse rënia e transportit do të thotë 
rënie të numrit të trenave , e rënia e numrit të trenave do të thotë të hyra më të vogla 
për pagesën e shfrytëzimit të traseve hekurudhore. Shpresojmë që kjo mos të 
vazhdon më gjatë dhe se situata e transportit të mallrave do të jetë më e mirë 
 
Humbja e klientëve të patundshmërisë – Pas të hyrave nga pagesat e qasjes në 
rrjet të cilat realizohen nga TRAINKOS-i, të hyrat tjera kryesore realizohen nga 
patundshmëria, respektivisht dhënia e kësaj patundshmërie me qira për zhvillimin e 
bizneseve të ndryshme. Marrë parasysh situatën e rëndë ekonomike në vend dhe 
rënien bizneseve private, një rrezik tjetër permanent për kompaninë paraqet edhe 
mosrealizimi i të hyrave të planifikuara nga patundshmëria e cila mund të vjen si 
shkak i gjendjes së vështirë ekonomike dhe humbjes së klientëve ekzistues. 
 
Mos subvencionimi i INFRAKOS-it – INFRAKOS-i shpenzon mjete të mëdha në 
mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore, mjete këto të cilat duhet të mbulohen 
nga pagesat e qasjes në rrjet nga ana e operatorëve hekurudhor, dhe duke ditur se 
operatori ekzistues hekurudhor TRAINKOS-i ka një numër shumë të vogël të trenave 
në qarkullim, atëherë diferenca në mes të shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe 
pagesave të TRAINKOS-it është shumë e madhe. Kjo pagesë do të duhej të 
subvencionohet nga shteti dhe nëse e njëjta nuk subvencionohet në tërësi, atëherë 
ekziston rreziku i mosfunksionimit të INFRAKOS-it. 
 
Financimi jo i mjaftueshëm i projekteve kapitale të INFRAKOS-it – Me Planin e 
Biznesit të vitit 2016, janë përcaktuar qartë edhe projektet zhvillimore të kompanisë. 
Meqenëse gjendja financiare e kompanisë nuk është e mirë, kjo në mënyrë 
automatike e pamundëson investimin në projekte kapitale nga financimi vetanak. 
Lidhur me këtë ne kemi kërkuar dhe kërkojmë nga institucionet përgjegjëse që të 
bëjnë financimin e këtyre projekteve zhvillimore të INFRAKOS-it. Nëse kjo nuk 
ndodhë, atëherë do të kemi një rrezik të mosfunksionimit normal të kompanisë, gjë 
që do të rezultonte me cenimin e sigurisë në transportin hekurudhor. 
 
Mosnënshkrimi i kontratës për financimin e INFRAKOS-it nga Qeveria – Një 
rrezik tepër i madh i cili po përcillet që tri vite paraqet mosnënshkrimi i kontratës 
financiare pesëvjeçare ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe INFRAKOS-it. Kjo 
kontratë e cila është e paraparë me Ligjin mbi Hekurudhat, paraqet një 
domosdoshmëri për funksionimin normal të kompanisë dhe ruajtjen e një stabiliteti 
financiar në staza më të gjata. Ne do të dëshironim shumë që kjo çështje të kryhet 
gjatë vitit 2016 në mënyrë që të mos humbim energji dhe kohë të panevojshme për 
këtë çështje jetike për kompaninë. 
 
Me nënshkrimin e kësaj kontrate do të eliminoheshin rreziku i subvencionimit dhe ai i 
projekteve kapitale. 
 
Pamundësia e rihapjes së linjës veriore Mitrovicë / Leshak / Serbi – Linja 
hekurudhore Mitrovicë Leshak është e bllokuar nga serbët e veriut që nga viti 2008. 
Kjo ka pasur zhvillim negativ në të dyja vendet dhe për këtë kërkesat dhe nevojat e 
rihapjes së kësaj linje hekurudhore janë shumë të mëdha. Rihapja e kësaj linje  
hekurudhore do të mundësonte një zhvillim shumë më të madh të transportit 
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hekurudhor dhe Kosovës do t’i mundësohej edhe një qasje hekurudhore në shtetet e 
rajonit, në këtë rast në rrjetin e Serbisë. 
 
Kostoja e lartë e investimeve për rehabilitimin e linjave jashtë funksionit – 
Interesimi i jonë edhe në vitin 2016 është që të gjejmë mundësinë e futjes në 
funksion të linjave të cilat që nga viti 1999 janë jashtë funksionit. Fjala këtu është për 
linjën Prishtinë – Podujevë dhe atë Klinë - Xërxe – Prizren të cilat për shkak të 
dëmtimeve tepër të mëdha janë jashtë funksionit. Kostoja e lartë e rehabilitimit të 
këtyre linjave është faktori kryesor i cili rrezikon mosfunksionimin e tyre, andaj  
mbetet që qeveria të gjejë mjetet e nevojshme për rehabilitimin e këtyre linjave. 
 
Dëmtimi i infrastrukturës hekurudhore – Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës 
gjatë luftës është dëmtuar në një masë të madhe. Pas luftës, dëmtimi dhe vjedhja e 
kësaj infrastrukture ka vazhduar me një ritëm të shtuar, gjë që Hekurudhat e 
Kosovës ShA (tani INFRAKOS-in) e kanë sjellë në një situatë tejet të vështirë, ku 
përveç dëmeve materiale rrezikohet edhe siguria e komunikacionit hekurudhor. 
 
Pra, një çështje shumë brengosëse paraqesin dëmtimet dhe vjedhjet e ndryshme të 
cilat i bëhen infrastrukturës hekurudhore nga personat e pandërgjegjshëm. Kjo është 
një dukuri e cila përcillet nëpër vite dhe për fat të keq infrastrukturës hekurudhore i 
ka shkaktuar dhe i shkakton dëme të pakompensueshme. Përkundër intervenimeve 
tona ditore, dëmtimi i infrastrukturës vazhdon edhe më tej dhe ky dëmtim përveç 
kostos tejet të lartë e rrezikon edhe sigurinë e komunikacionit hekurudhor. 
 
Mos definimi i kontratës me KONET-in -  kontrata e koncesionit të kabllove optike 
me KONET-in ka dështuar që në vitet e fillimit të zbatimit të saj. Deri më tani janë 
ndërmarrë shumë veprime drejt zgjidhjes së këtij problemi por akoma nuk ka një 
zgjidhje të pritur. Gjetja e një  modeli të zgjidhjes së kësaj çështjeje është shumë 
emergjente në mënyrë që këto kabllo optike të jepen në shfrytëzim dhe të krijohen të 
hyra për INFRAKOS-in. 
 
 

Si të veprohet  
 
Zotimi i menaxhmentit të INFRAKOS-it është që të punojë pa ndalë  për 
përmbushjen e Planit të Biznesit për vitin 2016 dhe objektivave që dalin nga ky plan. 
Ne jemi të vetëdijshëm për situatën ekzistuese ekonomike të vendit dhe problemet e 
mëdha të cilat i ndjekin të gjitha vendet e rajonit, por ne jemi të vetëdijshëm se pa 
sakrifica nuk ka as sukses. Andaj zotimi i jonë është se në vitin 2016 do të bëjmë me 
përpikëri: 
 
 Realizimin e plotë të planeve tona të veprimit të dala nga Plani i Biznesit; 
 Bashkëpunimin e ngushtë me të gjitha palët e interesit; 
 Përmirësimin e dukshëm të angazhimeve tona në arritjen e rezultateve më të 

mira, duke realizuar kështu synimet tona por me një kosto më të vogël; 
 Hulumtimin e vazhdueshëm të mundësive të gjetjes së investimeve dhe 

mundësive të reja të përmirësimit të infrastrukturës; 
 Mbrojtjen e aseteve dhe infrastrukturës hekurudhore; 
 Zhvillimin e projekteve të ndryshme të patundshmërisë; 
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 Realizimin e menjëhershëm të detyrave tona rreth projekt dizajnit dhe fillimit 
të punëve në rehabilitimin gjeneral të linjës së 10 hekurudhore; dhe 

 Ngritjen në maksimum të kujdesit ndaj sigurisë në komunikacionin 
hekurudhor. 

 
INFRAKOS-in gjatë vitit 2016 do të ketë angazhime tejet të mëdha, sepse siç u tha 
më herët me fillimin e investimeve në linjën e 10 hekurudhore ka filluar epoka e 
hekurudhave, kështuqë përveç angazhimeve tjera në realizimin e detyrave të 
përditshme, një angazhim të veçantë do të ketë në mbikëqyrjen e këtij projekti 
shekullorë për hekurudhën. 
 
Por si zakonisht mbi të gjitha do të jetë siguria e linjave tona hekurudhore, gjë që në 
këtë drejtim ne si gjithmonë do të jemi të pa kompromis dhe nuk do të lejojmë 
asnjëherë që linjat tona të mos kenë këtë nivel të duhur të sigurisë. Pra puna e jonë 
me vullnet të lartë do të vazhdojë edhe vitin 2016 por edhe vitet tjera në vijim. 
 
 

Fund 
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