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VËSHTRIM

Hekurudhat e Kosovës

H

istori e shkurtër – Para 135
vitesh, gjegjësisht në vitin
1874 u ndërtua vija e parë
hekurudhore në jug të Kosovës e
cila lidhte Shkupin në Maqedoni me
Mitrovicën në Kosovë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor
nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm
për transportin e udhëtarëve dhe
mallrave, po aq i rëndësishëm për
zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e
Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1963 ka përfunduar ndërtimi i të
gjitha linjave tjera hekurudhore në
tërë Kosovën. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë
territorin e Kosovës me një gjatësi
prej 333,451 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784
km në stacione dhe 103,4 km vija
industriale. Hekurudhat e Kosovës
përmes Leshakut dhe Podujevës në
veri dhe lindje janë të lidhura me
Serbinë, ndërsa përmes Hanit të
Elezit, në jug me Maqedoninë.
Që nga themelimi e deri më sot,
Hekurudhat e Kosovës patën ngritje
dhe rënie, patën dhe përjetuan
sfida të mëdha. Por, ne nuk do të
kthehemi në të kaluarën sepse atë
ia kemi lënë historisë. Për ne është
e sotmja, për ne është e nesërmja
ku domosdoshmërisht do të jemi
pjesë e Unionit Evropian, aty ku
Kosova dhe Hekurudhat e Kosovës
e kanë vendin e tyre.
Situata ekzistuese – Në vitin 1999,
rrjeti hekurudhor i Hekurudhave të
Kosovës ka qenë në një gjendje
shumë të keqe. Për shkak të mungesës së investimeve dhe dëmtimeve
gjatë luftës, pjesa më e madhe e
infrastrukturës hekurudhore nuk
ka qenë në funksion. Situatë e ngjashme ka qenë me mjetet lëvizëse
ku kemi pasur mungesë të lokomotivave, vagonëve të udhëtarëve
dhe trenave motorik, të cilat para
dhe gjatë luftës janë dërguar në
Serbi. Por, duke iu falënderuar
4

Kr yeshefi Ekzekutiv i Hekurudhave të Kosovës
Xhevat Ram o s a j
komunitetit ndërkombëtar dhe
përkrahjes së tyre, ne kemi arritur
që të riparojmë pjesën më të madhe të infrastrukturës hekurudhore
në mënyrë që të fillojmë me transportin hekurudhor. Ishte KFOR-i
(në veçanti ai Italian), ishin SIDA
Suedeze, GTZ-ja Gjermane, Agjensioni Evropian i Rindërtimit, Norvegjia e tjerë, ata që me donacionet dhe punën e tyre e ndihmuan
rimëkëmbjen e Hekurudhave të
Kosovës. Ishte Qeveria e Kosovës
ajo që duke ndarë nga buxheti i
saj shumë i vogël, investoj dhe investon në realizimin e projekteve
kapitale të Hekurudhave të Kosovës.
Prandaj, në këtë mënyrë ne kemi
arritur që t’i riparojmë dhe t’i fusim
në funksion të gjitha linjat tona
hekurudhore, me përjashtim të një
pjese të linjës jug-perëndimore
(Xërxe – Prizren me gjatësi prej 27
km) dhe një pjese të linjës lindore
(Prishtinë – Podujevë me gjatësi
prej 37 km) të cilat janë jashtë
funksionit.

Duke ditur se Linja e 10 hekurudhore e cila lidhë Kosovën me Serbinë dhe Maqedoninë, është prioritet i yni, projektet tona zhvillimore
kanë qenë të fokusuara kryesisht në
modernizimin e kësaj linje. Kështu
që, duke iu falënderuar Buxhetit të
Konsoliduar të Kosovës, në katër
vitet e fundit të gjitha stacionet në
këtë linjë janë furnizuar me stabilimentet sinjalo siguruese, telekomunikuese, dhe çka është shumë
me rëndësi, në fillim të nëntorit ka
përfunduar dhe është lëshuar në
punë Sistemi i Kontrollimit Qendror
të Lëvizjes së Trenave (CTC) për linjën Mitrovicë – Hani i Elezit.
Si prioritet i yni ne kemi investuar
në Linjën e 10 Hekurudhore, por
nuk i kemi lënë anash as linjat
tjera hekurudhore në të cilat ne
operojmë. Kështu që, këtë vit kemi
implementuar edhe disa projekte
tjera kapitale si shtrirjen e ballastit në të gjitha linjat hekurudhore,
pastrimin e profilit, ndërrimin e
traversave të vjetruara dhe lyerjen
e urave metalike në linjën Fushë
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Rrjeti i Hekurudhave të Kosovës

Kosovë Hani i Elezit. Kjo është bërë
që të kemi një mirëmbajtje të mirë
në mënyrë që të mbajmë shkallën
e duhur të sigurisë në këto linja.
Në ndërkohë, operimet e trenave
kanë pasur një zhvillim të caktuar
dhe atë qoftë në transportin e udhëtarëve, qoftë në transportin e
mallrave. Meqenëse operatori i
trenave i Hekurudhave të Kosovës
punon në baza komerciale dhe me
mjete të vjetra lëvizëse, ne mund të
themi se nga viti në vit kemi arritur
të rrisim numrin e udhëtarëve dhe
net tonëve të transportuar.
Në vitin 2009 Hekurudhat e Kosovës
kanë transportuar rreth 400000 udhëtarë dhe rreth 900000 neto ton
mallra.
Duke ditur se Kosova ka shumë prioritete tjera, investimet në sektorin
hekurudhor kanë qenë shumë të
vogla. Megjithatë, gjatë tërë kohës

ne kemi tentuar t’i mbështesim
projektet e domosdoshme kapitale dhe në të njëjtën kohë të zhvillojmë një pjesë të transportit të
udhëtarëve.
Aktivitetet kyçe drejt reformave
të hekurudhës - Hekurudhat e
Kosovës (të njohura pas lufte si
Hekurudhat e UNMIK-ut) në dhjetor të vitit 2005 u transferuan në
një kompani të re hekurudhore
me emrin Hekurudhat e Kosovës
Shoqëri Aksionare. Ky transferim
ndodhi në kuadër të ristrukturimit
të kompanive publike, kështu që
Hekurudhat e Kosovës ShA, tanimë
janë një kompani komerciale e orientuar drejt konkurrencës së lirë të
tregut.
Në vitin 2005, Qeveria e Kosovës
ka miratuar dokumentin mbi Politikat e Transportit Multi Modal
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të Kosovës në të cilin dokument
gjithashtu janë përshkruar politikat zhvillimore edhe për sektorin
hekurudhor.
Në vitin 2006 SEETO-ja ka themeluar grupin Punues mbi Hekurudhat dhe Interoperabilitetin.
Kosova është duke marrë pjesë
në të gjitha takimet e këtij grupi
punues duke mbajtur kështu një
qëndrim shumë konstruktiv dhe
duke tentuar të bëjë më të mirën
në drejtim të arritjes së rezultateve
të dëshirueshme drejt Hapësirës
Unike Hekurudhore Evropiane.
Në qershor 2008 është miratuar
Ligji mbi Ndërmarrjet Publike, me
të cilin ligj përcaktohet pronësia,
përgjegjësia, menaxhimi, kompetencat dhe politikat për Ndërmarrjet Publike.
Në qershor 2008 është miratuar
ligji mbi Hekurudhat në Repub5
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likën e Kosovës. Ky ligj është përpiluar në pajtim me standardet evropiane. Ligji parasheh themelimin e
Autoritetit Rregullativ Hekurudhor
dhe ndarjen e hekurudhave në Infrastrukturë dhe operimin me trena.
Të mbështetur nga Agjensioni Evropian të Rindërtimit (EAR), në vitin 2007 ka filluar, ndërsa në
vitin 2009 ka përfunduar një doku-

ment shumë i
rëndësishëm mbi
Strategjinë Zhvillimore
të Transportit Multi Modal të
Kosovës. Si pjesë përbërëse e
këtij dokumenti është edhe Plani Investiv dhe ai i Veprimit për sektorin
hekurudhor në Kosovë, me çka deri
në vitin 2030 parashihet modernizimi i sektorit hekurudhor. Në nëntor të këtij viti Qeveria e Kosovës ka
miratuar dokumentin mbi Strategjinë Zhvillimore të Transportit Multi
Modal të Kosovës.
Mbështetur nga IPF-ja është në zbatim e sipër procedura për studimin
e fizibilitetit për modernizimin e Linjës së 10 hekurudhore.

rudhor është shumë i rëndësishëm
dhe se është si boshti kurrizor për
zhvillimin ekonomik të Kosovës,
ekziston zotimi i kësaj ministrie se
do të hulumtoj të gjitha mundësitë
për zhvillimin e sektorit hekurudhor.

nënshkruhet deri kah fundi i muajit
qershor 2010;
•Hapjen e tregut hekurudhor të Kosovës për operatorët e trenave privat
dhe të tjerë vendor deri kah fundi i
vitit 2010;
•Hapjen e tregut hekurudhor të Kosovës për operatorët rajonal të trenave pas vitit 2010;
•Hapjen e tregut hekurudhor të Kos-

Transporti i xehes së Ferronikelit

E ardhmja – Ministria e Transportit
dhe Telekomunikacionit si prioritet
ka pasur ndërtimin e rrugëve në Kosovë. Por duke ditur se sektori heku-
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Për këtë, në të ardhmen e afërt në
bashkëpunim me MTPT-në dhe
MEF-in ne do të merremi me aktivitetet në vijim:
• Themelimin e Autoritetit të Pavarur Rregullativ Hekurudhor;
• Ndarjen e Hekurudhave të Kosovës
ShA në dy kompani: Infrastrukturën
e Hekurudhave të Kosovës ShA dhe
Operimin me Trena në Hekurudhat
e Kosovës ShA;
•Implementimin e rekomandimeve
të dala nga Grupi i Punës mbi Hekurudhat dhe Interoperabilitetin i
SEETO-s;
•Arritjen e marrëveshjes për vendkalimet kufitare me Maqedoninë.
Kjo marrëveshje është paraparë të

ovës për operatorët evropian
të trenave pas vitit

2010;
•Themelimin e Rregullatorit
të Pavarur të tregut pas vitit 2010;
•Nënshkrimin e kontratave mbi ofrimin e shërbimeve publike me operatorin e trenave për transportin e
udhëtarëve (PSO) pas vitit 2010;
•Krijimin e Ligjit të Përgjithshëm
mbi Hekurudhat të bazuar në standardet evropiane deri kah fundi i
vitit 2010; dhe
•Të bëhet përpjekje maksimale për
gjetjen e burimeve financiare për
projektet zhvillimore të bazuara në
dokumentin mbi Strategjinë Zhvillimore të Transportit Multi Modal të
Kosovës.
Kryeshefi Ekzekutiv i HK-së
Xhevat Ramosaj
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Falënderimet i takojnë Qeverisë së Kosovës e veçanërisht Ministrit z. Limaj që ka mbështetur Hekurudhat e Kosovës me projekte kapitale dhe që po vazhdon ta mbështes këtë Kompani deri në modernizimin e tyre

MBËSHTETËN pROJEKTET kAPITALE
NË hEKURUDHAT E kOSOVËS
Sa e ka mbështetur Qeveria
e Kosovës HK-në, cili është
roli i bordit të Drejtorëve i
Hekurudhave të Kosovës pas
konstituimit të tij, cilat janë
vendimet e rëndësishme qe
ka marr ky bord, dhe si i`u ka
përgjigjur pozitivisht shërbimeve të qytetareve, cilat kanë
qenë të arriturat e këtij bordi
dhe cilat janë politikat afatgjate karshi HK-së, për të gjitha
këto, dhe shumë të tjera ekskluzivisht na flet për revistën
HEKURUDHA Kryesuesi i Bordit
të Drejtorëve z. Sejdi Hoxha.

Hekurudha:
z. Hoxha sa e ka ndihmuar Qeveria e Republikës së Kosovës Ndërmarrjen Publike, Hekurudhat e
Kosovës?
Së pari dëshiroj ta falënderoi
Qeverinë e Republikës së Kosovës
, veçanërisht Ministrin e Ministrisë
së Transportit dhe Post - Telekomunikacionit z. Fatmir Limaj që e
kanë ndihmuar dhe po vazhdon t`i
ndihmoj Hekurudhat e Kosovës.
Donacioni i 7 vagonëve të udhëtareve nga Hekurudhat e
Austrisë(OBB) është një kontribut i
jashtëzakonshëm i Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Lëshimi në funksion i sistemit
të CTC-së (Qendra e Kontrollit

të Trafikut) është realizuar falë
mbështetjes financiare të Qeverisë së Kosovës dhe kostoja e saj
është mbi 3 milion euro, andaj
lëshimi në funksion i kësaj qendre
do të ndikoj dukshëm në rritjen
e sigurisë së transportit hekurudhor sepse do te bëj të mundur
kontrollimin e trafikut nga një
qendër në të gjitha qendrat e
tjera.
Qeveria e Republikës së Kosovës
është e përkushtuar t`i mbështes
projektet kapitale për zhvillimin
dhe modernizimin e Hekurudhave
të vendit tonë duke garantuar një
transport të shpejtë dhe të sigurt
të udhëtareve dhe mallrave në
vendin tonë.
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Hekurudha:
z. Hoxha, Ju si Kryesues i Bordit
të Drejtorëve në Hekurudhat e
Kosovës, a mund të na thoni cili
është roli i Bordit të Drejtorëve
në këtë kompani, dhe në çfarë
gjendje ka qenë kjo Ndërmarrje
Publike kur e keni pranuar këtë
post?
Bordi i Drejtorëve është organi
më i lartë i Kompanisë i cili merret me krijimin e politikave kryesore të Kompanisë, dhe kërkon nga
menaxhmenti i kompanisë që në
mënyrë sa më të mirë dhe sa më
profesionale ta bëj implementimin
e këtyre projekteve .
Fillimisht shfrytëzoi rastin t`i për-
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shëndes të gjithë anëtarët e Bordit
të Drejtorëve të Hekurudhave të
Kosovës dhe t`i falënderoi të gjithë
për kontributin që kanë dhënë dhe
po japin në zhvillimin e mëtejshëm
të kompanisë.
Ajo që e karakterizon më së shumti
Bordin e Drejtorëve është se të
gjithë anëtarët e bordit janë per-

sona me identitet të lartë personal
dhe me aftësi të mira profesionale,
njerëz që janë dëshmuar në menaxhim nga e kaluara e tyre dhe kjo me
së shumti ndikon në përmirësimin
e përformancës së kompanisë.
Ju e dini që kompania jonë është
menaxhuar më herët nga një bord
i emëruar nga AKM-ja dhe bordi në
fjalë viteve të fundit nuk ka funksionuar, si pasoj e saj janë grumbulluar shumë punë, projekte të
ndryshme, pasqyra të ndryshme
financiare me të gjitha këto është
dashur të merremi ne si bord i ri,
falë angazhimit tonë maksimal si
organ kemi arritur t`i shqyrtojmë
të gjitha ato kërkesa.
8

Hekurudha:
Atëherë ju si kryesues i këtij organi më të lartë të Kompanisë a
mund të na përmendeni disa nga
vendimet konkrete qe keni marrë të cilat kanë qenë në interes
të Kompanisë dhe në interes të
qytetarëve të Kosovës?

Bordi i Drejtorëve ka shqyrtuar
shumë kërkesa të cilat kanë ardhur nga menaxhmenti dhe nga
qytetaret e Kosovës dhe të gjitha
këto kërkesa i ka shqyrtuar dhe i ka
analizuar mirë, dhe kjo ka ndikuar
që këto vendime kanë rezultuar në
mënyrë pozitive në përformancën
e kompanisë.
Një nga vendimet me të rëndësishme që ne kemi marrë është
vendimi për ndaljen e trenit në
të gjitha stacionet në relacionin
Prishtinë –Pejë dhe anasjelltas ky
vendim ka ndikuar drejtpërsëdrejti
në rritjen e të hyrave të mjeteve
materiale nga biletat që paguajnë

udhëtaret sepse është rritur dukshëm numri i udhëtareve, dhe në
anën tjetër është një vendim që ju
ka ndihmuar shumë qytetarëve të
Kosovës kryesisht atyre të zonave
rurale të cilët transportin kryesor
për në kryeqytetin e Kosovës e
kanë transportin hekurudhor.
Për këtë rast kemi marr falënder-

ime të shumta nga kryetar të komunave ku graviton hekurudha
dhe nga qytetar të ndryshëm.
Ritheksoi edhe një herë se ky vendim ka ndikuar në dy drejtime
•Në rritjen e të hyrave nga biletat
dhe
•Në ofrimin e shërbimeve efikase
për qytetaret e vendit
Si vendim tjetër i rëndësishëm
është lirimi i të gjithë pjesëtarëve
të kategorive të ndryshme të dalura nga Lufta e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, sepse falë gjakut dhe
sakrificës së tyre, ne sot jemi shtet i
pavarur sovran dhe demokratik.
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Hekurudha:
Cilat janë të arriturat e Kompanisë pas ardhjes suaj në krye të
Bordit të Drejtorëve të Hekurudhave të Kosovës?
Bordi i drejtorëve prej qe ka ardhur në detyrë ka marrur disa vendime strategjike për kompaninë, së
pari kemi vendosur t`i themelojmë
tri komitete:
a. Komitetin për çështje të sigurisë
b. Komiteti për projekte kapitale
dhe
c. Komiteti për resurset njerëzore,
këto komitete kanë qenë nevojë e
domosdoshme për një funksionim
të mirëfilltë të kompanisë, dhe
secila nga këto komitete ka bërë
një punë të shkëlqyer në krijimin e
politikave konkrete në këto fusha,
dhe të gjitha këto politika kanë ndikuar pozitivisht në këto aspekte:
• ngritjes financiare të kompanisë ,
• ngritjen e sigurisë së transportit
hekurudhor
• implementimin e projekteve kapitale,
• dhe freskimin e kompanisë me
kuadro të reja profesionale.
Hekurudha:
Cili është synimi juaj në përfaqësimin e politikave afatgjate
të Kompanisë?
Siç e theksova më parë që bordi
i drejtorëve në vazhdimësi do të
merret me krijimin dhe implementimin e politikave afatgjate të kompanisë të gjitha këto politika do të
jenë të përshtatshme dhe të krahasuara me politikat e Be-së për sektorin hekurudhor.
Ne jemi në fazën e analizimit të
kostos financiare për rehabilitimin
linjës hekurudhorë në relacionin
Klinë – Prizren, për këtë e kemi informuar edhe Ministrinë e MTPT-së
dhe ata do të angazhohen në vazhdimësi për gjetjen e donacioneve
të ndryshme për ta implemen-

tuar këtë projekt të rëndësishëm,
gjithashtu do të kërkojmë analiza
tjera të kostos financiare për linjat tjera hekurudhore të cilat janë
jashtë operimit në Kosovë.
Hekurudha:
z. Hoxha me datën 13.11.2009
nga Qeveria e Kosovës është
miratuar strategjia e transportit
multimodal dhe plani i veprimit
të saj. A kanë Hekurudhat e Kosovës projekte konkrete për investime kapitale pasi që bëhet fjalë
për një shumë mjaft të madhe e
cila vjen nga burime Financiare
Ndërkombëtare
Aprovimi i strategjisë së transportit multi-modal nga qeveria e Republikës së Kosovës është një hap
i rëndësishëm sepse hap rrugë implementimit të shumë projekteve
të infrastrukturës në përgjithësi
dhe infrastrukturës hekurudhore
në veçanti.
Ne në bashkëpunim me menaxhmentin e Hekurudhave kemi identifikuar projektet kapitale të cilat
mendoj ti realizojmë un do ti përmend disa nga këto projekte :
Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës hekurudhore
Mirëmbajtja e mjeteve të operimit
për të zhvilluar një transport të sigurt hekurudhor.
Modernizimi dhe elektrifikimi i linjës së 10 hekurudhore
Studimi i fizibilitetit për linjat e
tjera hekurudhore
Themelimi i Autoritetit rregullativ
hekurudhor etj.
Hekurudha:
Çka mendoni për ndarjen e Hekurudhave të Kosovës në dy kompani të reja dhe për krijimin e
autoritetit rregullativ?
Ne kemi punuar së bashku me ekipet konsulentë për përpilimin e
draftit për ndarjen e hekurudhave
të Kosovës në dy kompani:
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Infrastruktura e Hekurudhave të
Kosovës dhe
Operimi me trena i Hekurudhave të
Kosovës
dhe mendoj se kemi bërë një punë
të shkëlqyer në hartimin e këtij
drafti dhe pas përfundimit të draftit final unë dhe kryeshefi i HK-së z.
Xhevat Ramosaj e kemi prezantuar
draftin në fjalë në Komisionin ndër
ministror dhe pas prezantimit ka
kaluar si i tillë dhe tash është duke
pritur për miratim nga Qeveria e
Republikës së Kosovës.
Akti i ndarjes së Hekurudhave të
Kosovës në dy kompani duhet t`i
paraprijë themelimi i autoritetit
rregullativ hekurudhor, sepse
themelimi i këtij autoriteti i hap
rrugë licencimit të operatoreve
të tjerë hekurudhor të cilët do ta
shfrytëzojnë Infrastrukturën hekurudhore për të operuar tek ne.
Hekurudha:
Meqë ky është numri i parë i revistës HEKURUDHA a mund të na
jepni opinionin tuaj për revistën
dhe një mesazh për lexuesit e
saj.
Së pari e përgëzoi ideatorin i cili ka
menduar për nxjerrjen e kësaj reviste me emrin “Hekurudha”, dhe të
gjithë stafin redaktues të cilët kanë
kontribuar në nxjerrjen e kësaj reviste.
Unë mendoj që lexuesit e kësaj reviste do ta kenë rastin e mirë që të
informohen në vazhdimësi për të
arriturat në Hekurudhat e Kosovës
si në sektorin e transportit ashtu
edhe në zhvillimin dhe modernizimin e infrastrukturës hekurudhore.
Kam kënaqësinë e veçantë që në
emër të Bordit të Drejtoreve të
Hekurudhave të Kosovës dhe në
emrin tim personal të ju uroi festat
e fundëvitit të gjithë punëtorëve
të Hekurudhave të Kosovës , të ju
uroi shëndet , dhe punë të mbarë
të mëtutjeshme.
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INTERVISTË

Hekurudhat e Kosovës të jenë funksionale që të iu

ofrojnë shërbime kualitative qytetarëve të Kosovës

Z. Sejdiu, ju lutëm na jepni një informatë të shkurtë ,pas konstituimit të
njësisë për politika dhe monitorim
të ndërmarrjeve publike dhe cila
ka qenë gjendja në të cilën e keni
gjetur në Hekurudhat e Kosovës
dhe cili është roli juaj karshi kompanisë?
Me aprovimin e Ligjit mbi Ndermarrjet Publike Nr. 03/L-087 të gjitha
Ndërmarrjet Publike kalojnë nën administrimin e vendoreve respektivisht Ndërmarrjet Publike Qendrore
në pronësinë e Republikës gjegjësisht Qeverisë së Kosovës dhe ndërmarrjet Publike lokale në pronësinë
e Komunave të Kosovës.
Edhe Hekurudhat e Kosovës sikurse
të gjitha Ndërmarrjet e tjera Publike
ishin nën pronësinë e ish AKM-së
dhe menaxhoheshin nga ish Bordi i
AKM-së, tanimë Qeveria e Kosovës e
ka emëruar të autorizuarit e saj Bordin e drejtorëve të cilët në emër të
Aksionarit Monitorojnë Implementimin e Planit të Biznesit. Puna e këtij
Bordi sikurse e të gjithë bordeve tjera
monitorohet nga Njësia për Politika
dhe Monitorim te NP-së (NJPMNP)
e cila njësi përfaqëson Aksionarin –
Qeverinë e Kosovës dhe vepron në
kuadër të Ministrisë të Ekonomisë
dhe Financave.
z. Sejdiu, cili është plani afatgjatë i
juaji për Hekurudhat e Kosovës?
10

Qeveria e Kosovës dhe në këtë rast
edhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave duke mos e përjashtuar
as NJPMNP me qellim afatgjatë për
Hekurudhën e Kosovës ka objektivin
që kjo Ndërmarrje Publike të ofroj
shërbime kualitative ndaj qytetareve,
dhe i shtohet vlera e aseteve të saj
dhe që Hekurudha e Kosovës të jetë
funksionale në tërë Kosovën duke
operuar edhe në linjat e tjera.
Se fundmi të i plotëson standardet
ndërkombëtare të Hekurudhave sikurse veprojne simotrat e saja në
Evropë.
z. Sejdiu, a mund të na flisni diçka
më detaje për procesin e ndarjes së
kompanisë momentale dhe krijimit
të dy kompanive të reja sikurse
është e parashikuar me ligjin mbi
Hekurudhat e Kosovës?
Me qëllim të implementimit të ligjit
mbi Hekurudhat e Kosovës, komisioni
i Ministrave për Ndërmarrjet Publike
që kryesohet nga Ministri i Ministrisë
së Ekonomisë dhe Financave e në të
cilin komision punojnë edhe Ministri
i Ministrisë së Transportit dhe PostTelekomunikacionit, Ministri i MTI
,Ministri i MEM dhe Ministri i MMPH
në mbledhjen e vet të –VII- të saj dhe
pas një analize të fizibilitetit nga ana
e asistencës teknike të këshilltarëve
të KE-së e ka Rekomanduar Qeverinë
e Kosovës të Aprovoi propozim vendimin mbi ndarjen e HK-së në operime apo TrainKos dhe Infrastruktur
apo InfraKos ndërsa Qeveria e Kosovës së shpejti do të miraton një
Vendim të tillë pas së cilit pastaj do
të vazhdohet me shthurje ligjore e
financiare të HK-së.
z. Sejdiu, siç dihet investimet që
kërkohen në mënyrë që Hekurudhat e Kosovës të filloi modernizimin
e tyre janë shumë të mëdha, na tregoni cila është qasja juaj për gjetjen

dhe sigurimin e këtyre burimeve financiare?
Bazuar në kornizën afatmesme të
shpenzimeve e cila është e aprovuar
në Qeveri NJPMNP-së do të ndihmon
HK-së për zbatimin e projekteve kapitale ashtu qysh edhe e ka ndihmuar
deri më tani.
z. Sejdiu, me datën 13.11.2009
është miratuar nga Qeveria e Kosovës, strategjia e transportit multimodal dhe plani i veprimit të saj
në të cilën strategji parashikohet
të investohen rreth 737 mil Euro
në Hekurudhë dhe burimet e financimit të identifikuara në strategji
janë BKK dhe Institucionet Financiare Ndërkombëtare, cilat janë
veprimet që njësia për politika dhe
monitorim të ndërmarrjeve publike
do të ndërmarre në mënyrë që kjo
strategji të filloj së zbatuari sipas
planit të veprimit?
Me Qellim që edhe Hekurudhat e
Kosovës të ecin në hap më Hekurudhat e Kosovës, Qeveria e Kosovës
ka miratuar Strategjinë e transportit
multimedial dhe në të ardhmen do
ta mbështet implementimin e saj
qoftë me BKK-në dhe më mjete nga
donatoret, ndërsa NJPMNP-ja do të
inkurajon bordin e drejtorëve në punën e tij në mënyrë që HK-ja të jetë
Ndërmarrja Publike më stabile dhe e
qëndrueshme.
z. Sejdiu, ju lutëm na jepni një mesazh për lexuesit tanë për numrin e
parë të revistës sonë HEKURUDHA
si mekanizem i ri i informimit brenda kompanisë?
Të punojmë të gjithë se bashku në
mënyrë që të arrijmë që Hekurudhat e Kosovës të jenë faktor i lidhjes
së njerëzve jo vetëm në Kosovë por
edhe jashtë Kosovës me vendet e
regjionit.
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AKTUALE

PËRFAQËSUESIT E HEKURUDHAVE TË
KOSOVËS VIZITOJNË HEKURUDHAT AUSTRIAKE

P

as donacionit të 7 vagonëve të
udhëtarëve të cilët Hekurudhat
e Kosovës Sh.A i kanë pranuar
nga Hekurudhat e Austrisë (OBB), një
delegacion i lartë nga hekurudhat e
vendit tonë në përbërje :
1. Sejdi Hoxha - Kryesues i Bordit të
Drejtorëve të HK-së
2. Xhevat Ramosaj - Kryeshef Ekzekutiv i HK-së dhe
3. Sefedin Sefaj - Drejtor i Financave
i HK-së
vizituan Hekurudhat Austriake. Delegacioni në fjalë me datën 2 dhe
3 dhjetor ka realizuar një vizitë në
Vjenë të Austrisë ku është takuar me
Kryetarin e Bordit të Hekurudhave
austriake z. Horst Pöchhacker.
dhe me përfaqësuesit e Shërbimit
Teknik të OBB-së, z.Harald Köck dhe
z. Franz Seiser. Gjatë këtij takimi,
përfaqësuesit e Hekurudhave të
Kosovës Sh.A kanë falënderuar përfaqësuesit e OBB-së për donacionin
e shtatë vagonëve të udhëtarëve
të dhënë me 10 gusht të këtij viti.
Gjithashtu në këtë takim është vlerësuar bashkëpunimi dhe është biseduar për thellimin e bashkëpunimit të
mëtejshëm ndërmjet të OBB-së dhe
HK-së.

Vlen të përmendet se një ndihmesë
të madhe në realizimin e kësaj vizite
dhe thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit ndërmjet HK-së dhe OBBsë e dha edhe miku i madh i Hekurudhave të Kosovës ShA, drejtori i
kompanisë Tiefenthaler Consulting
GmbH, z. Horst Ludwig Tiefenthaler
dhe asistentja e kësaj kompanie kosovarja e jonë zj. Bege Zukaj.
Delegacioni ynë ka biseduar me përfaqësuesit e OBB-se për mundësinë
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e pajisjes të Hekurudhave të Kosovës edhe me mjete tjera lëvizëse,
konkretisht me një makinë Plasser
për rregullimin automatik të binarëve dhe për një lokomotivë për
tërheqjen e trenave, mjete këto të
cilat janë shumë të domosdoshme
për hekurudhat e vendit tonë .
Delegacioni ynë ka marrë premtime
nga OBB-ja se këto kërkesa do të
shqyrtohen në mënyrën më të mirë
të mundshme dhe se ekzistojnë
gjasa të mira për realizimin e këtyre
kërkesave.
Gjatë këtij takimi është diskutuar
edhe për shkollimin dhe trajnimin e
kuadrove tona dhe pas këtyre bisedimeve është arritur pëlqimi për këtë
çështje. Kjo mundësi e ofruar nga
hekurudhat e Shtetit Austriak do të
realizohet pas përgatitjes dhe realizimit të proceduarave teknike.
Gjatë kësaj vizite janë realizuar edhe
një varg takimesh me përfaqësuesit
e kompanive kryesore të infrastrukturës hekurudhore siç është Kompania POOR, dhe është biseduar për
realizimin e projekteve kapitale që
planifikohen në vitet e ardhshme.
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Sfidat e divizionit komercial gjatë vitit 2009

KERKOHET MODERNIZIMI

Viti 2009 ka qene një vit mjaft sfidues dhe me angazhime të mëdha dhe të shumanshme
për divizionin komercial brenda kompanisë sonë. Sfidat në një pjesë të madhe janë tejkaluar duke mos rrezikuar funksionimin normal dhe arritjen e objektivave që kemi pasur
gjatë vitit 2009.

N

ë pjesën e parë të këtij viti
është ndjerë në masë më
të madhe ndikimi i krizës
globale financiare e cila ka
ndikuar direkt dhe indirekt të klientët
tonë dhe si pasojë e saj edhe reflektimi të ne ka qenë në zvogëlimin e
sasisë së transportuar të mallrave
gjegjësisht mos realizmi i zotimeve
të bëra nga klientët tonë për sasinë e
mallrave të planifikuara nga ta.
Në mënyrë që të zvogëlohet ndikimi i këtij fenomeni ne kemi rritur
aktivitetin tonë në hulumtimin dhe
gjetjen e klientëve të rinj në mënyrë
që të zgjerojmë pjesëmarrjen tonë në
treg dhe me anë të kësaj sadopak të
plotësojmë zbrazësin e cila na është
12

paraqitur në mes së planifikimit dhe
realizimit për këtë periudhë.
Përqendrimi ynë në këtë vit ka qenë
përmirësimi i shërbimeve të cilat
ne i ofrojmë klientëve tonë qoftë
në transportin e udhëtarëve apo të
mallrave dhe në këtë drejtim angazhimet tona kanë qenë mjaft të mëdha duke marrë parasysh se mjetet
tona lëvizëse gjegjësisht lokomotivat dhe vagonët, mjete këto më të
cilat ne ofrojmë shërbimet tona janë
kryesisht shumë të vjetra, të prodhuara në vitet 1960-1965 dhe vetëm
falë një mirëmbajtje të rregullt dhe
një operimi të kujdesshëm me këto
i kemi ende në operim sepse përndryshe do të ballafaqoheshim me

pamundësitë e operimit për shkak të
mungesës së mjeteve lëvizëse.
Gjendja e vjetër e mjeteve lëvizëse
është një kërcënim permanent i cili
na rrezikon funksionimin tonë dhe
për këtë arsye jemi duke punuar
paralelisht në dy drejtime që të eliminojmë këtë kërcënim.
Drejtimi i parë është që brenda
divizionit komercial kemi ngritur
nivelin e kontrollimeve dhe mirëmbajtjes duke u pajisur me pajisje të
ndryshme testuese dhe të cilat nuk
i kemi pasur më përpara si dhe kemi
bërë trajnime të caktuara të stafit
në mënyrë që të ngritët niveli i tyre
i njohurive për tu ballafaquar me
probleme të ndryshme të mirëmbajtjes të cilave në të kaluarën nuk
kemi mundur t`i japim zgjidhje.
Të gjitha këto angazhime në këtë
drejtim përveç sigurimit të funksionimit normal dhe të operimit kanë rol
shumë të rëndësishëm në ngritjen e
sigurisë në komunikacion duke respektuar rregulloret e caktuara të sigurisë për mjetet lëvizëse.
Drejtimi tjetër në të cilin ne jemi angazhuar ka qenë gjetja e një zgjidhje
afatgjate për mjetet tona lëvizëse
dhe pas analizave të bëra nga ekspertët tanë në konsulta me ekspert
të jashtëm kemi arritur në konkluzion
se zgjidhja më e mirë është koncepti i
rimodernizmit të këtyre mjeteve i cili
do të zgjaste jetën këtyre mjeteve së
paku edhe për 30 vite të ardhshme.
Përveç rimodernizimit të mjeteve
tona momentale ne kemi bërë
kërkesa buxhetore edhe për blerjen e mjeteve të reja në mënyrë
që të jemi në hap me kërkesat e
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tregut sidomos në transportin e udhëtarëve. Problem kryesor i cili na ka
përcjell vazhdimisht është mungesa
e burimeve të financimit gjegjësisht
pamundësia e financimit të këtyre
nevojave nga buxheti ynë i brendshëm si dhe shumat e dedikuara nga
Buxheti i konsoliduar i Kosovës për
mjete lëvizëse nuk plotësojnë këto
nevoja.
Duke ju falënderuar shumës së
ndarë nga buxheti i konsoliduar i
Kosovës në vitin 2008 dhe 2009 ne
kemi arritur që të fusim në program
të rimodernizimit një lokomotivë e
cila pritet të përfundojë në mars të
vitit 2010 dhe planifikojmë që të vazhdojmë këtë koncept edhe në lokomotivat tjera.
Problem kryesor që ne ballafaqohemi është koha e cila në këtë rast

punon kundër nesh.
Arsyeja pse them këtë është se nëse
vazhdojmë me këtë trend të rimodernizmit nga një lokomotivë në çdo
dy vjet dhe ky numër lidhet me
shumën e siguruar në buxhet e cila
edhe për vitin 2010 është e kufizuar,
në anën tjetër kemi mjetet lëvizëse
cilat i kemi në operim të cilat janë të
gjitha të një moshe shumë të vjetër
dhe dalja e tyre nga operimi gjegjësisht funksionimi do të bëhet përnjëherësh apo me një dallim të vogël
brenda vitit dhe do rrezikohemi të
mbesim pa mjete lëvizëse për të
mbajtur operimet funksionale.
Sfidë tjetër në përmirësimin e nivelit
të shërbimeve tona ka qenë ngritja
e nivelit profesional të stafit tonë
brenda komplet divizionit komercial
të cilën ngritje kemi filluar ta bëjmë
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me anë të trajnimeve dhe vizitave
të ndryshme profesionale për të
përfituar njohuri të reja si dhe me
punësime të reja duke futur energji
të reja në fusha të caktuara.
Ne po e mbyllim edhe vitin 2009 me
një situatë e cila është akumuluar me
vite dhe që është vjetërsia e lartë e
stafit që punon në divizionin komercial por edhe në komplet kompaninë dhe së cilës situatë duhet dhënë
zgjidhje shumë shpejtë në mënyrë
që të mos gjendemi para një situate
më pak alternativa dhe zgjidhjet do
jenë më të kufizuara.
Në këtë drejtim, ne veç kemi filluar me disa punësime të reja dhe
gjithashtu planifikojmë të kemi disa
sosh në vitin 2010 por vetëm këto
nuk do t`i japin zgjidhje kësaj situate
të krijuar.

13

VËSHTRIM

Vështrime nga divivizioni i infrastrukturës

INFRASTRUKTURA DIVIZION QE
MBAN GJALLË HEKURUDHËN

S

iç e dihet divizioni i infrastrukturës është shumë gjerë duke
përfshirë rreth 80% e kompanisë sonë (Hekurudhave të Kosovës) bije në divizionin tonë. Andaj
për ta mbajtur në gjendje funksionale është dashur angazhimin maksimal si me kapacitet njerëzore po
ashtu edhe me kapacitet e mekanizuara.
Më qenë se mekanizimin të cilin e
posedojmë dhe e kemi të trashëguar
kemi pasur shumë sfida për shkak të
vjetërsisë së tyre, sepse këto makina
kanë qenë të furnizuara në vitet 1977
deri 1982.
Duke pas parasysh të gjitha këto
rrethana infrastruktura ballafaqohet
14

me vështirësi objektive të ngritjes
se cilësisë teknike e cila në mënyrë
drejtpërsëdrejti ndikon në sigurinë e
komunikacionit hekurudhor.
Të gjitha linjat hekurudhore në territorin e hekurudhave të Kosovës janë
kryesisht shumë të vjetra dhe si të
tilla kërkojnë angazhim maksimale
për t’i mbajtur në funksion dhe të
sigurohet gjendja e tyre teknike për
zhvillimin e komunikacionit hekurudhor.
Për shkake të vjetërsisë së ndërtimit
gjegjësisht remontimeve kemi qenë
të detyruar që të bëjmë zvogëlimin
e shpejtësisë në të gjitha linjat si
p.sh. në segmentin e hekurudhës
Mitrovicë-Gurëz para lufte e kemi pas

shpejtësinë normale prej 100km/h
ndërsa tani e kemi 60 dhe 70km/h.
Buxheti i limituar na ka detyruar
që të orientohemi në realizimin e
projekteve emergjente të domosdoshme siç janë:
• Futja në funksion e stabilimenteve
sinjalo-siguruese në të gjitha stacionet prej Mitrovicës e deri në Han të
Elezit, ky projekt është realizuar në
vitin 2001 nga ana e punëtoreve të
infrastrukturës.
• Është bërë demontimi i segmentit
hekurudhor Fushë Kosovë – Bardhosh gjatë vitit 2000/2001 nga KFORI
Italian.
• Është bërë aftësimi i segmentit
hekurudhor Klinë-Xerxë gjatë vitit
2001/2002 nga ana e punëtoreve të
infrastrukturës.
• Janë kryer punët në ndërrimin e
shinave të konsumuara në të gjitha
kthesat me mbitolerancë.
• Këto punë janë kryer në mënyrë
permanente për çdo vit dhe atë prej
vitit 2001 gjer me tani.
• Është bërë remontimi kapital i binareve të stacioneve në Han të Elezit
dhe Gurëz nga tipi Xa në S49.
• Ndërrimi permanent dhe i vazhdueshëm i traversave të kalbura
në binar, ndërruese dhe në ura. Kjo
është punë rutinore e punëtoreve të
sektorit PMVH.
• Nga ana e punëtoreve të sektorit
PMVH është punuar në ndërtimin
e binareve industrial për klientët e
hekurudhave të Kosovës.
• Në bashkëpunim me PTK-në e kemi
bërë shtrirjen e kabullit optik përgjatë linjave hekurudhore të Kosovës.
• Në mënyrë përmanente në çdo vit
është plotësuar kultrina e binarit me
sasi prej nga 3000 deri në 5000 m3
me qakel-ballast.
• Furnizimet dhe instalimet për
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sistemin e CTC-së.
• Janë kryer punë në ndërtimin e
rrethojave në stacionet: Mitrovicë,
Miradi dhe Hani i Elezit.
• Gjatë vitit 2009 është realizuar projekti i ngjyrosjes-lyerjës së konstruksioneve të urave të çelikut në vijën
hekurudhore Mitrovicë-Hani i Elezit
dhe Fushë Kosovë –Pejë.
• Është realizuar projekti i ndërtimit
të terminalit në stacionin e Miradisë.
Këto projekte të lartcekura janë si
projekte më të mëdha, ndërsa gjatë
vitit 2009 janë realizuar edhe këto
projekte:
1. Ndërtimi i murit në vijën hekurudhore Fushë Kosovë – Pejë në Baicë
km 30+050
2. Furnizimet dhe instalimet me
“Train grafik system”
3. Punimi i rrotave të binarit për Eskavator
4. Sanimi i kabullit optik BardhDrenas
5. Furnizimi i materialit të imët shtrëngues, përforcues dhe lidhës, shinave S49 traversave të thjeshta, për
ndërruese dhe për ura nga materiali
i drurit
6. Renovimi dhe adaptimi i zyrës
në Pejë për bujtinë të personelit të
trenit
7. Renovimi dhe adaptimi i ndërtesës
së vendçendrimit Damanek
8. Ndërtimi i murit rezistues në km
276+861 (afër Kosinit) vija Fushë Kosovë –Hani i Elezit
9. Furnizimi me material dhe instalimi i Numëruesve të boshteve
10. Furnizimin me pjesë reserve dhe
riparimi i makinave (lasser 08-16 dhe
SPT-103)
11. Riparimi dhe adaptimi i ndërtesave të stacioneve Vushtrri, Obiliq,
Lipjan, Bablak, Gurëz dhe Kaçanik
12. Renovimi i zyrës së drejtuesve të
trenave në Fushë Kosovë
13. Renovimi dhe adaptimi i sallës
për sistemin CTC-së në Fushë Kosovë
14. Renovimi i çative të objekteve
të10 roleve përgjatë vijës hekurudhore Mitrovicë-Hani i Elezit
15. Furnizimi dhe instalimi i infrastrukturës së teknologjisë infor-

mative
16. Furnizimi me inventarë për zyre
dhe të tjera në vlerë prej 7167,00
euro
17. Ekzekutimi i punëve në rregullimin e hapësirës se pajisjeve SS dhe
TK në stacionin e Pejës
18. Rehabilitimi i ndërtese së elektros në Fushë Kosove
Objektivat dhe sfidat e divizionit të
infrastrukturës për periudhën e ardhshme janë në ngritjen e cilësisë së
parametrave teknik që mundësojnë
në ngritje të shpejtësisë dhe aftësisë
për të krijuar parakushtet e kyçjes së
infrastrukturës në rrjetin e hekurudhave rajonale.
Po ashtu divizioni ynë ka nevojë për
investime kapitale në makinerinë e
mirëmbajtjes së binarit dhe ndërrueseve, ky mekanizëm ka kosto të lartë
dhe si i tillë nga të hyrat vetanake të
kompanisë nuk mund të realizohet,
por furnizimi i tyre duhet të bëhet
përmes donatoreve të mundshëm.
Duke u nisur nga amortizimi dhe
vjetërsia e vijave hekurudhore, në
periudhën afatmesme duhet të
planifikohet remontimi kryesor i linjës Leshak-Hani i Elezit sepse kjo linjë
herën e fundit është remontuar gjatë
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viteve 1974/75 e që kjo periudhë
është shumë mbi limitin kohore i cili
sillet rreth 10 deri në 15 vite.
Si objektiv qe duhet të realizohet sa
me shpejt është sigurimi i mjeteve
të nevojshme për realizimin e projektit të sanimit dhe rekonstrumit të
5 tuneleve në grykën e Kaçanikut.
Ndërsa si objektiv afatmesme është
fillimi i realizimit fizibilitetit (arsyeshmeris) për elektrifikimin e vijave hekurudhore me qene se me
ndërtimin e termocentralit “Kosova
e Re” do të krijohen parakushtet për
furnizim të qëndrueshme me energji elektrike.
Me qenë se jemi të lidhur me të
gjitha vendet e rajonit me hekurudhë duhet të analizohet mundësia
për ndërtimin e vijës hekurudhore
Prizren-Morinë-Kukës-Rrëshen.
Shpresojmë se më integrimin e hekurudhave të Kosovës në Unionin
Europian të hekurudhave (UIC) do
të krijohen mundësit që përmes
donatoreve të ndryshëm siç është
Banka Botërore dhe Fondi Monetar
Ndërkombëtar të bëhet modernizimi dhe zhvillimi i infrastrukturës
hekurudhore dhe ndërlidhja me
vendet e rajonit.
15

REPORTAZH

PUNËTORITË E MIRËMBAJTJES
SË MJETEVE LËVIZËSE

Synohet që nga niveli i servisimeve ditore, riparimeve mujore të rregullta dhe riparimeve
të jashtëzakonshme të kalohet në nivelin e riparimeve kapitale – gjenerale

P

unëtoritë e MML-së janë njësi e
veçantë e Hekurudhave të Kosovës në kuadrin e Divizionit të
Komerciales me një rëndësi që sipas
nivelit ndikojnë drejtë për së drejti në
zhvillimin e proceseve të suksesshme
në hekurudhë. Në kuadër të këtyre
punëtorive veprojnë tri njësi:
Punëtoria për Mirëmbajtjen e Trenave Motorik,
Punëtoria për Mirëmbajtjen e Lokomotivave dhe
Punëtoria për Mirëmbajtjen e Automjeteve.
Punëtoritë menaxhohen drejtë për
së drejti nga Menaxheri Zeqir Zeqiri
ing i dip. i mak. dhe nga Sabit Berisha,
ing. i mak. Shef i Shërbimit.
Struktura e të punësuarve në këto
punëtori është siç vijon: 2 Ingjinier,
4 kryepunëtorë, 1 shef shërbimi, 1
mekanik, 3 elektricistë, 4 axhustator.
Gjithsej në këto tri punëtori janë të
angazhuar 15 punëtor të sistemuar
sipas Sistematizimit në kuadër të
HK-së. Këto punëtori kanë filluar të
funksionojnë nga viti 1985 dhe si
të tilla janë projektuar dhe ndërtuar
kryesisht për kryerjen e punëve në
riparimet ditore dhe mujore duke
mos qenë të projektuara edhe për
riparime gjenerale – kapitale. Arsyeja se pse nuk është ndërmarrë një
veprim i tillë ka qenë se në kohën
e projektimit të tyre Hekurudhat e
Kosovës kanë vepruar si pjesë integrale e Hekurudhave Jugosllave dhe
riparimet gjenerale janë kryer në punëtoritë tjera të projektuar për këto
lloje të riparimeve.
Në punëtori procesi i punës zhvillohet kryesisht në grupe dhe në takimet e mëngjesit për çdo ditë caktohen punët të cilat duhet të kryhen
16

Sabit Berisha
Shef i Shërbimit MML-së
në të gjitha punëtoritë. Dhe gjatë
kësaj rutine të përditshme çdo here
i caktohet prioriteti punëve të cilat
kërkojnë një qasje të tillë.
Në punëtorinë e automjeteve është
i sistemuar vetëm një punëtor – automekanik por që në rastet kur vëllimi i punëve të jetë më i madh caktohen edhe punëtor tjerë të profileve
të caktuara varësisht sipas nevojës
së punëve të cilat kërkohen për tu
kryer.
Veprimet të cilat kryhen sipas planit
të paraparë janë:
Servisimet ditore,
Kontrollimet e rregullta mujore dhe
Riparimet e jashtëzakonshme.
Në këto punëtori kryhen riparimet e
trenave motorik dhe lokomotivave
si dhe të automjeteve sipas planifi-

kimit dhe rastet e jashtëzakonshme
të cilat nuk mundë të parashikohen.
Janë në funksion 5 binar për vendosjen e lokomotivave për riparim
dhe 1 binar për vendosjen e trenave
motorik për riparim të cilët njëkohësisht mundë të riparohen përnjëherë. Por për këtë do të nevojitej
një numër më i madh i kryesve të
punëve të parapara për këto lloje riparimesh. Tani është ndërtuar edhe
aneksi i depos në të cilin mundë të
vendosen trenat motorik për garazhim.
Edhe pse punëtorit janë të parapara
për ti kryer vetëm punët e riparimeve
të rregugullta e jo edhe ato gjenerale në të ardhmen këto punëtori
synojnë që veprimin e vet ta ngrisin
edhe në nivelin e riparimeve gjener-
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ale dhe për këtë dëshmi është edhe
riparimi gjeneral i kryer në lokomotivën 003 në dhjetor të vitit 2005 e
cila edhe sot është në operim dhe
kjo dëshmon se riparimi gjeneral ka
qenë plotësisht i suksesshëm. Për ta
arritur këtë synim natyrisht kërkohet përkrahje dhe mjete për të cilat
është duke u kërkuar dhe shpresohet se do të gjenden sepse kjo është
me një rëndësi kapitale.
Në punëtorinë e trenave është në
përfundim e sipër edhe aneksi i cili
është i paraparë për garazhimin e trenave motorik gjatë sezonit të dimrit
dhe verës. Në kompleksin MML është
duke u rinovua punëtoria e cila gjatë
vitit 1985 deri në vitin 1999 ishte punëtori për servisim e lokomotivave
ndërsa pas përfundimit të punëve
të renovimit do të shërbej si punëtori për servisimin e lokomotivave
dhe ngjyrosjen e vagonëve e gjatë
sezonit të dimrit për garazhimin e
lokomotivave.
Në Sektorin e MML rëndësi e veçantë
i është kushtuar edhe rregullimit
dhe mbrojtjes së ambientit dhe për
këtë hapësira për rreth punëtorive
është e gjelbëruar dhe ka marrë një
pamje të bukur e gjithashtu mbahet
dhe rregullohet nga punëtorët e këtyre punëtorive.
Njëkohësisht duhet që edhe kushtet
në këto depo të përmirësohet për
tu arritur qëllime e larta. Në depo
nuk ka numër të mjaftueshëm të
punëtorëve për tu angazhuar në riparimet gjenerale, e gjithashtu edhe
objekti si objekt duhet të përgatitet
për një gjë të tillë sepse në gjendjen
në të cilën është momentalisht nuk
mundë të funksionojë si depo për
riparime kapitale. Në objekti nuk ka
ujë të pastër, nuk funksionon sistemi
i mbledhjes së ujërave dhe mbetjeve
të lëngëta gjatë riparimeve si vajrat
etj. dhe kjo e bënë më të vështirë
kryerjen e punëve me efikasitetin e
duhur.
Vlen të theksohet se raportet në mes
të sektorëve të cilët janë në varshmëri nga njëri tjetri nuk janë kolegjiale dhe kjo po shkakton pengesa

në arritjen e rezultateve edhe më të
mëdha. Në disa raste ka edhe personalizime të vendeve të punës dhe
se nuk veprohet sipas rregulloreve të
punës e për këtë në masë të madhe
pengohet procesi i punës. Duke u
mbështetur në këto konstatime dhe
duke pasur parasysh edhe mungesën e motivimit të kuadrove profesionale deficitare këto kuadro dita
ditës po largohen dhe kështu po rrezikohet edhe veprimtaria dhe funksionimi normal i këtyre punëtorive.
Ndodhë që kuadrot deficitare pranohen në hekurudhë, fitojnë përvojën
e duhur dhe në mungesë të stimulimit e lëshojnë punën duke kërkuar
kështu kushte dhe vende pune më
profitabile.
SHERBIMI I MIRËMBAJTJES
SË VAGONËVE

Punëtoria për mirëmbajtjen e vagonëve është lëshuar në punë në vitin
1990, atëherë kur edhe plotësohen
kushtet elementare për mirëmbajtje. Prej vitit 1990 e gjerë me 1999
janë kryer vetëm kontrollimet mujore si dhe eliminimet e dëmtimeve
të vogla si: riparimi i mekanizmit të
dritareve, mekanizmit të dyerve,
kontrollimi dhe mbushja me rrymë e
baterive etj. Tek vagonët e mallrave
janë kryer riparimet e dyshemeve,
ndërrimi i balestrave, pjesëve lidhëse
dhe riparime tjera të vogla të shkaktuara gjatë ngarkim shkarkimit të
vagonëve. Pas vitit 1999 ( pas lufte )
është startuar me 22 punëtorë kurse
tani ky numër është reduktuar në 10
punëtorë. Edhe pse është zvogëluar
dukshëm numri i punëtorëve, vëllimi
i punëve është rritur. Tani në këtë
depo bëhen edhe ndërrimet e karre-

Tahir Maxhuni
Shef i Shërbimit Të Mirëmbajtjes së Vagonëve
Mirëmbajtja dhe riparimi i vagonëve,
në mënyrë të organizuar ka filluar në
vitin 1988, edhe pse në atë kohë nuk
kishte punëtori përveç hallës së Tornos. Në fillim shërbimi ka numëruar
52 punëtorë, të cilët ishin ‘’bartur’’
nga sektor të lëmijve të ndryshme.
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tave, ndërrimet e boshteve, riparimet
e sistemit të frenimit, ndërrimet e
dritareve, riparimet dhe ndërrimet e
pajisjeve lidhëse dhe parapritëse etj.
Në vitin 2006 për herë të parë është
kryer revizioni në 24 vagonët e
mallrave të serisë Falls-z për NewCo
17
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Feronikeli, ndërsa nga viti 2008 në
vagonët e kësaj kompanie bëhen
edhe kontrollimet e rregullta tremujor - K3 si dhe riparimet e dëmtimeve
të jashtëzakonshme. Gjithashtu
bëhen edhe riparimet e dëmtimeve
në vagonët e operatoreve tjerë, kur
ndodh të shkaktohen në territorin e
Kosovës.
Arritjet kryesore në tri deri në pesë
vitet e fundit janë fillimi i riparimeve
të mesme në vagonët e udhëtarëve
sipas rregullores 241, fillimi i riparimeve të mëdha në vagonët e mallrave në vitin 2006 për NewCo Feronikelin, riparimet e jashtëzakonshme
në vagonët e mallrave për palët e
treta, duke filluar nga viti 2004.
Mirëmbajtja e mjeteve lëvizëse
mbështetet në rregulloret dhe udhëzimet për mirëmbajtje me qëllim të operimit më afatgjatë të tyre.
Mirëmbajtja e mjeteve lëvizëse
është një proces i cili ka ndikim të
drejtpërdrejt apo anësor në operimin e rregullt të trenave, sigurinë
e operimit të trenave, eksploatim
rentabil të mjeteve lëvizëse, çmimin
më të ulët të transportit. Riparimet
joadekuate reflektojnë me pengesa
në operim, pasiguri në operimin e
trenave, eksploatim jo rentabil, rritje
te kostos së transportit. Riparimet
joadekuate janë rezultat i mungesës
së pjesëve për ndërrim, mungesës së
pajisjeve të nevojshme për testimin
e punës së mjeteve lëvizëse, mung18

esës së njohurive të nevojshme si
dhe mungesës së infrastrukturës për
mirëmbajtje.
Përveç mirëmbajtjes dhe riparimeve të jashtëzakonshme në mjetet
lëvizëse bëhen edhe riparimet kapitale. Riparimet kapitale bëhen në
bazë të udhëzimeve të prodhuesit
dhe udhëzimeve të hekurudhave
për mirëmbajtje, varësisht prej kilometrave të kaluara apo kohës së eksploatimit.
Në kushtet e tanishme ne bëjmë
vetëm mirëmbajtjen preventive ku
bëjnë pjese kontrollimet ditore, kontrollimet periodike dy mujore, kontrollimet periodike tre mujore dhe
riparimet rrjedhëse.
Riparimet kapitale kryhen në
shtëpitë e mëdha remontuese kurse
në këtë depo bëhet planifikimi i
këtyre riparimeve në bazë të kilometrave të kaluara në eksploatim si
dhe në bazë të kohës se kaluar në
eksploatim. Qëllimi i Shërbimit të MV
për vitin 2010 është që riparimet në
vagonë të kryhen në kohë dhe cilësi
të nevojshme me qëllim që çdo herë
ti mundësohet Sektorit të Transportit të ketë vagonë të aftë për realizimin e transportit të udhëtarëve dhe
mallrave sipas planit dhe dinamikes
që e kërkon tregu. Gjithashtu kontrollimi dhe riparimi i vagonëve të
“NewCo Ferronikeli” me të cilët Hekurudhat e Kosovës kanë kontratë
për kontrollimin dhe riparimin vago-

nëve do të bëhet me cilësi dhe në
kohë për plotësimin e kërkesave të
tyre. Furnizimi me një sasi të pjesëve
të ndërrimit për vagonët “Suedez”
është bërë në vitin 2007, kurse për
vagonët “Austriak” depoja nuk posedojnë tani asnjë pjesë rezervë.
Punëtoritë janë në gjendje relativisht të mirë por mungojnë pajisjet e
nevojshme testuese si dhe hapësira
e mjaftueshme për mirëmbajtje
Në punëtorinë e vagonëve dhe torno momentalisht janë të punësuar
10 veta të cilët kryejnë punët sipas
rregulloreve të parapara dhe ato
të jashtëzakonshme: Një inxhinier i
elektroteknikes, një inxhinier i makinerisë dy teknik të makinerisë, një
tornitor, një saldues, dy elektricistë,
dy axhustator.
Mosha mesatare e të punësuarve
është 48 vjet. Punëtorët në mirëmbajtje kanë një përvojë të gjatë në
mirëmbajtjen e mjeteve lëvizëse por
për shkak të kushteve dhe rrethanave në të cilat ka qenë Kosova prej
viteve të ’90-ta e këtej nuk kanë pas
mundësi për riaftësim apo shkollime
shtesë.
Mirëmbajtja në botë ka arritur një
zhvillim të madh me futjen në punë
të pajisjeve dhe metodave të reja të
punës. Gjithashtu edhe teknologjia
që aplikohet në mjetet lëvizëse tani
është shumë më e avancuar në krahasim me vitet e 60 - ta kur edhe
janë prodhuar vagonët të cilët janë
tani duke u mirëmbajtur.
Në krahasim me zhvillimin e teknikes
në rajon dhe Evropë, në depo është
një ngecje e dukshme si në aspektin
e aplikimit të metodave të reja në
mirëmbajtje gjithashtu edhe në aspektin e përdorimit të pajisjeve për
mirëmbajtje.
Infrastruktura e mirëmbajtjes ku
hynë objektet dhe pajisjet e ndryshme për mirëmbajtje janë faktor që
ndikojnë drejt për drejt në kualitetin e mirëmbajtjes. Nevojat për punësim paraqiten për shkak të rritjes
së numrit të mjeteve të tërhequra (
vagonëve ) si dhe përtëritjes së stafit
me punëtorë me moshë të re.
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Stacioni i parë hekurudhor i Fushë Kosvës

NYJA HEKURUDHORE E FUSHË KOSOVËS

Në kompleksin kuadër të kësaj
nyje hekurudhore janë:

1. Stacioni i udhëtareve
2. Depoja e lokomotivave
3. Stacioni transportues i mallrave
Ndërtimi i stacionit të udhëtareve ka
zgjatur 18 muaj. Në zonën e stacionit
të udhëtareve gjendet stacioni hekurudhor në përbërjen e të cilit janë:

Stacioni i parë hekurudhor i Fushë
Kosovës është ndërtuar në vitin
1870 dhe është përfunduar në vitin 1874
Ndërtesa e vjetër e këtij stacioni ka
qenë i përbërë nga kati përdhes dhe
kati i parë me sipërfaqe të përgjithshme rreth 300m2. Në katin përdhes
kanë qenë zyret e personelit ekzekutiv dhe hapësirat për pritjen e udhëtareve. Ndërsa në katin e dytë kanë
qenë zyret e personelit administrativ
dhe ekzekutiv të stacionit. Mirëpo
me zhvillimin intensiv të hekurudhave të Kosovës shtrohen kërkesa
të reja për transportin e udhëtareve
dhe të mallrave e cila rezulton me
fillimin e ndërtimit të nyjës hekurudhore të Fushë Kosovës.
Ndërtimi i nyjës hekurudhore të
Fushë Kosovës
Kjo qendër e komunikacionit hekurudhor, paraqet hapin e hekurudhave
Kosovare drejt transportit më ekonomik dhe më modern të njerëzve dhe

mallrave me anë të hekurudhës.
Vijat hekurudhore qe kryqëzohen
në Fushë Kosovë shtrihen në ish Jugosllavinë e vazhdojnë në hapësirat
lindore, të mesme dhe perëndimore
të Evropës, andaj një udhëkryqe
i këtillë i drejtimeve hekurudhore
është nyja e FUSHË KOSOVËS.
Hartimi i projektit kryesore iu besua
eksperteve të Qendrës për Kërkime
dhe Projektime nga Beogradi. Në
nivelin e projektit kryesor u përpunuan ndërtesat dhe instalimet e
stacionit të udhëtareve dhe atij të
mallrave si dhe të depos dhe ky projekt ka përfunduar në vitin 1981.
Me ndërtimin dhe rikonstruimin e
nyjës hekurudhore të Fushë Kosovës
përfundoi një etapë e rëndësishme e
programit të modernizimit dhe elektrifikimit të hekurudhave Kosovare.
Projektuesit, arkitektet, ndërtimtaret,
konstruktorët përfunduan punën
qe iu besua. Kjo ishte dhe është një
baze dhe nxitje për hapa të rinj në
ndërtimin e infrastrukturës së komunikacionit hekurudhor të Kosovës.
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• Ndërtesa e stacionit destinuar udhëtareve.
• Lokali zyrtar i shefit të stacionit dhe
i shërbimit te stacionit
• Objekti zyrtar i veprimtarisë së komunikacionit dhe transportit
• Qendra e telekomandimit
• Magazina e mallit urgjent
Sipërfaqja e përgjithshme e stacionit
hekurudhor të udhëtareve është 10,
600 metra katror. Pranë objektit të
stacionit gjendën tre peronë të mbuluar që janë të lidhure me korridorin
nëntokësor.
Në stacionin e udhëtareve në Fushë
Kosovë ka 12 binare.
Me zgjidhjen urbanistike të zonës së
stacionit janë ndare komunikacioni
transportues dhe i udhëtareve në
një kompleks të posaçëm. Transporti
urban është ndarë nga drejtimet e
automjeteve të udhëtareve.
Vijat hekurudhore dhe obkjetet janë
të renditura ashtu që më rrugët e
shkurtra të mbuluara, udhëtaret qe
vijnë ose shkojnë nga Prishtina mundin të qarkullojnë pa pengës prej
peronit deri në terminalin e autobusëve dhe anasjelltas duke shfrytëzuar karrocat e bagazhit dhe shërbimin e bartjes.
Në hyrje të ndërtesës së stacionit ka
sportele për blerjen e biletave, pastaj
aty është salla e pritjes, gardërobat,
salla e kafes, banka, dyqane të vogla,
agjensione turistike, ndërsa në katin
e dytë mund të hapet kafeneja me
restorant që shtrihet në galeri.
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hekurudhës Fushë Kosovë – Shkup.
Ndërtimi ka zgjatur 15 muaj.
Pasi që ishte fjala për qendrën moderne të kryqëzimit të drejtimeve të
ndryshme rrugore, qarkullimin e
madhe të udhëtareve dhe të mallrave, ndërmerren masa që më projekte të mundësohet:

Depoja e lokomotivave
Ndërtimi i këtij objekti ka zgjatur 22
muaj duke e përfshirë edhe rregullimin e shtrati të lumit të Preshtevkës.
Depoja ofronte kushte maksimale
për mirëmbajtjen e rregullt dhe vijuese të lokomotivave.
Mirëpo ndërtesa administrative
paraqet objektin, që më ndërtesën
e depos përbën tersin unike ku në
ndërtesën administrative është vendosur personeli që merr pjesë në punën prodhuese të depos gjithashtu
në përbërje të ndërtesës është edhe
restoranti i shoqëror. Me lokacionin
e depos është përfshi edhe ndërtesa
e lokomotivave, si objekt aneks.
Lokacioni i depos është caktuar me
projektin e situatës së binareve. Dyshemet e objektit janë në tri nivele,
kurse lartësia e sallave rezulton nga
procesi i punës.
Në kompleksin e depos objekte
mjafte të rëndësishme janë edhe salla për kontrollim ditor dhe ndërtesa
e zhavorrit që mundëson një përparim të madh teknologjik sa i përket
përmbushjes së nevojave të lokomotivave.
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Stacioni transportues i mallrave
Ky stacioni transportues i mallrave
është vendosur në anën e djathtë të

• Hyrja e njëanshme e trenave nga
drejtimet e ndryshme.
• Preciziteti maksimal i mundshëm
në punën e shformimit dhe formimit
në binarin e nxjerrjes në raport me
hyrjen e trenave në stacion.
• Aplikimi i teknologjisë moderne të
asaj kohe me shfrytëzimin maksimal
të kapaciteteve.
Ndërtesa e stacionit transportues të
mallrave është objekt i personelit që
ushtron punët përfundimtare në të,
si dhe i vendosjes së instalimeve SS
dhe TT me kullën.
Në fund, duhet theksuar në veçanti
se në stacionin e transportit të mallrave është mundësuar puna pa ndërprerje në shfrytëzimin e vagonëve,
gjatë 24 orë, për renditjen, formimin
dhe shformimin e kompozicioneve.
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INVESTIMET NË HEKURUDHË NGA
DISA VENDE TË BOTËS
INVESTIMET NË
INFRASTRUKTURË
Ky investim në hekurudhë në
vendet perëndimore është i
kënaqshëm mirëpo edhe i natyrshëm sepse i përgjigjet konform
standardeve të parapara në vend
AUSTRALIA: ARTC dhe ANSALDO
STS kanë filluar me zëvendësimin e
sinjalizimit të bazuar me relej në atë
me pajisje kompjuterike në nyjën
hekurudhore Maitland në Hunter
Valley me kosto $14 mil( 14 milion
dollar australian) , si pjesë e marrëveshjes të nënshkruar në Mars
për Sistemet Kontrolluese të Rrjetit
(RG 409 p10).
Kellogg Brown & Root dhe Arup
kanë filluar punën sipas kontratës
për të dizajnuar Linjen Rajonale
Hekurudhore me kosto $ 3bn( 3
bilion dollar australian) e cila do
të ofroje 50 km të binareve të rijnë
në shërbimet e ndara rajonale të
Linjes/V në Melbourne nga numri
në rritje.
BOSNJA: Alpine dhe Swietelsky
kanë fituar kontrata me vlerë €85mil
si financim nga EBRD dhe EIB për
modernizimin e linjave 99 km Konjic – Capljina dhe 65 km Kostajnica
– Josavka deri më 2012.
KANADA: GO Transit i ka dhënë
Aecon Group një kontratë $196mil
(milion dollar Kanadez) për modernizimin e depove për parkim dhe
binareve të Stacionit Union Toronto
deri në Nëntor 2014.
KINA: MTR Corp Peking ka dhënë
kontrate kryesore prej €28mil konzorciumit Alcatel-Lucent Shanghai-

Bell, Peking Hua-Tie - Zhvillimi Informativ Teknologjik Co dhe Thales
për të siguruar SelTrac CBTC për
linjën Daxing 22 km e cila hapet me
31 Dhjetor 2010.
Balfour Beatty ka fituar një kontratë
£64m( 64 milion funta) për të furnizuar me fije kontaktuese edhe nënstacionet për elektrifikim të vijës
616 km Xinxiang – Heze – Rizhao.
Hollysys Automation Technologies
kanë hyrë në tregun e metro sinjalizimit me kontratë $48m ( 48 milion
dollar amerikan) për të furnizuar me
pajisje për Linjën 31 km Changping
të metrosë së Pekingut e cila do të
hapet në dy faza në 2010-12
GJERMANIA: Balfour Beatty Rail
dhe Schreck-Mieves i’u janë dhënë
kontratat me vlerë £39m( 39 milion
funta) për ripërtëritje të elektrifikimit në linjat Coswig – Dresden
Neustadt dhe Leipzig –Leutzsch –
Plagwitz.
IRANI: Në muajin kaluar Konstruksionit Khatam-ol An-biya i’u është
dhënë kontrata prej $2.5bn(2.5 bilion dollar amerikan) për ndërtimin
e 600 km të linjës hekurudhore nga
Bam deri në Portin e Chabahar në
Gjirin e Omanit.
MALEJZIA: Në vazhdim të një takimi me kryetarin e Kinës muajin
e kaluar, Kryeministri i Malajzisë ka
lajmëruar se një firmë kineze do t’i
epet kontrate 7.5bn ringgit ( rreth
1.5 bilion Euro) për 197 km të binareve të dyfishtë në linjën përmes
Johor Baru dhe Gemas.
POLONIA: Ka filluar dizajnimi në
detaje për një linjë hekurudhore 38
km në mes Katowicë dhe aeroportit
Pyrzowice. Pjesa qe do t’i takoj kom-
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panisë Poyry nga kontrata e dhënë
nga PKP PLK është vlerësuar në
€7.5mil, DB International €5.2m ku
Fondi i Kohezionit te EU do të plotësoj 85% të kostos. Hapja do të behet në 2014, linja do të ketë gjashtë
stacione dhe do t’i nevojitën 30 km
të binareve të rijnë.
AFRIKA E JUGUT: Stacionet PRASA Green-view, Pienaarspoort dhe
Panpoort në rrethin e Pretorias
janë duke u rinovuar në koston
prej R230mil( rreth 21 mil Euro) në
mënyrë që të mbahet hapi me zhvillimin rapid në qytetësen e gjerë
të Mamelodi.
SPANJA: Kompanisë Acciona Infraestructuras i’u është dhënë kontrata
prej €102.2m për punët ndërtimore
në sektorin prej 25.6 km të Montilla
del Palancar – Xativa – Valencia të
linjës së shpejtësisë së lartë në La
Encina, ku linja për ne Alacant dhe
Murcia degëzohet. Kompania Vias
y Construcciones do të ndërmarre
fazën e dytë të riparimit të 41.4 km
të linjës ekzistuese në mes të Albacete dhe Alpera për dy binare të
shpejtësisë së lartë në koston prej
€51mil.
ADIF ka i ka dhënë Aldesa Construcciones një kontrate prej €58.4mil
për punët ndërtimore në 11.1 km
në sektorin Quintana del Puente –
Villodrigo të linjës së shpejtësisë së
lartë Valladollid – Burgos.
Construcciones y Obras Llorente do
të ndërtojë sketorin Villodrigo – Villazopeque për €31.4mil.
Një sipërmarrje e përbashkët e Tesca dhe Dragados ka fituar kontratë
prej €15.6mil për shtrirjen e binareve dhe elektrifikimin e metros
me binar të dyfishtë për 4.1 km të
sektorit Los Prados – Aeropuerto të
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rrugës Malaga – Fuengirola.
ADIF i ka dhënë kompanisë Sacyr
një kontratë €134.9mil duke mbuluar fazën e parë të projektit për të
vendosur nëntokë 2.8 km të sektorit
të linjës Miranda de Ebro – Castejon
de Ebro përmes qendrës Logrono.
Kjo përfshin binar të dyfishtë dhe
një stacion të ri me 400 m platformë.
SUEDIA: Banverket i ka dhënë kompanisë Balfour Beatty Rail tri kontrata pesë-vjeçare në total prej £82mil
( 82 milion funta) për mirëmbajtje
të 270 km të hekurudhës në Vastra
Gotaland prej Shtatorit 2010.
SHBA: Agjencioni Transportues për
Qarkun Monterey i ka dhënë Parsons Transportation Group një kontrate $1.4m ( 1.4 milion dollar amerikan) për dizajnim të 60 km zgjatje
të linjës hekurudhore prej Gilroy ne
Salinas. Ndertimi është planifikuar
për 2011-12, nëse mund të sigurohet shuma e kërkuar $92mil ( 92
milion dollar amerikan).
INVESTIMET NË MJETET
LËVIZËSE
ARGJENTINA: Grupi i fundit i
mjeteve lëvizëse të dorës së dytë ( të
përdorura) të dërguara nga Spanja
përfshin 12 DMU (Trena Motorik Dizel ) të kategorisë 593, tre garnitura
Talgo III dhe 18 lokomotiva dizel të
kategorisë 319 të blera nga RENFE
për €140mil .
FEVE do t’i furnizoj me 12 DEMU (
Trena motorik Diezel / Elektrik) të
klasës 2400, 21 vagonë kategoria
3500, dhe tre lokomotiva kategoria
1500 për €22mil.
AUSTRALIA: Si pjesë e projektit të
saj X-hekurudhor (RG 11.09 p35)
Xstrata Coal i ka dhënë UGL një
kontratë $108m ( 108 milion dollar
Australian) për 300 vagonë dhe 10
lokomotiva C44ACi plus mirëmbajtjen për 10 vite.
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AUSTRIA: Kompanisë Bombardier i
është dhëne një kontrate 16 vjeçare
prej €29mil për mirëmbajtjen e 23
Tramvajeve qe do të furnizohet
qyteti i Linz-it (RG 8.09 p15). Puna
do të kryhet nga punëtorët e operatorit Linz Linien.
KANADA: Për tërheqjen e klientëve
në rritje për përvojë udhëtimi elegante, VIA Rail i ka dhëne Avalon
Rail një kontrate $19.5mil (19.5 milion dollar kanadez) për të siguruar
akomodim të shkallës më të lartë
në 12 vagonët e udhëtarëve të
“Chateau” dhe “Park” që përdoren
në Toronto-Vancouver Canadian.
KROACIA: Me 2 Nëntor divizioni
i udhëtarëve të HZ(Hekurudhave
Kroate) ka nënshkruar një kontratë
më vlerë prej 114m kuna ( rreth 15.6
milion Euro) me Koncar dhe Gredelj
për tre trena prototip. Gredelj do
të prodhoje një EMU( Tren motorik
Elektrik) katër-vagonësh periferik
dhe një DMU( Tren Motorik Dizel)
tre-vagonësh rajonal, ndërsa Koncari një katër-vagonësh rajonal i ngjashëm me prototipin për Bosnje.
FRANCA: Me 13 Nëntor Stadler Rail
ka lajmëruar një porosi SFr25m (
rreth 3.8 milion euro) për furnizim
me katër EMU (Trena motorik Elektrik ) për 5.3 km linje hekurudhore
të cilën SNC-Lavalin është duke e
ndërtuar në Puye-de-Dome.
GJERMANIA: Schalker Eisenhutte
ka prezantuar detajet e konceptit
të saj të planifikuar të lokomotivës
dizel-elektrike 1800kW në hekurudha 2009 në Dortmund.
Lokomotiva SDE 1800 është e dizajnuar për manovrim dhe për operatorët e mallrave në distancë të
shkurtë.
HUNGARIA: PESA ka nënshkruar
një kontratë €16mil të furnizoj
Szeged me nëntë tramvaje të tipit dysheme-ulet me 22 Tetor, kjo
është porosia e parë për eksport

për firmën Polake. Dërgesat do të
fillojnë brenda 24 muajve.
MAROKO: Casa Transport ka bërë
një porosi €120mil për 75 tramvaje
Alstom Citadis për linjën 29 km që
do të hapet në Casablanca në Dhjetor të 2012-tës.
Duke operuar në çifte të lidhura
65m, ata do të jenë të ngjashëm
me vagonët që janë ndërtuar për
Rabat.
MOZAMBIK: Tri Lokomotiva të
rinovuar nga Punëtoria e India
Golden Rock për kompaninë IRCON
janë dërguar në Tetor. Golden Rock
tani ka rinovuar 119 lokomotiva për
shfrytëzim në Tanzani, Mozambik,
Senegal, Mali, Benin, Malajzi dhe
Myanmar.
RUSIA: Një porosi e fundit për 700
vagonë të hapur nga Promtractor arrin që porosia e kompanisë
Freight One në përgjithësi në vitin 2009 të jetë më shumë se 8000
vagonë.
SLLOVAKIA: THALES ka fituar një
kontrate prej €2.8mil për të rregulluar pajisjet ETCS në katër lokomotiva elektrike ZSSK (Hekurudhat
Sllovake) të serisë 350 dhe një të
serisë 362, Siemens Austria ka instaluar ETCS Niveli 1 në 92km të
Korridorit V në mes Bratisllaves
dhe Nove Mesto nad Vahom, duke
mundësuar operimin me 160km/h.
SUEDIA: Alstom i ka dhënë kompanisë Norvegjeze Mantena një kontratë shtatë vjeçare prej €22mil për
mirëmbajtjen e 49 EMU( Trena Motorik Elektrik) te tipit Coradia Nordic
qe janë ndërtuar për Skanetrafiken.

Këto informata jnaë marrë
nga gazeta Ndërkombëtare
“Railway Gazette”
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KAM FILLUAR TË ADAPTOHEM
ME HEKURUDHËN

M

und të them se
në përgjithësi
si punëtor i
pranuar tani rishtas në
Hekurudhat e Kosovës
kam krijuar përshtypje
të mirë dhe konsideroj
se hekurudhat janë
kompani serioze e cila
është konkurrente në
ofrimin e shërbimeve
të transportit në tregun
e Kosovës. Natyrisht ka
Naim Avdyli
probleme të cilat në disa
Agjent i Marketingut të HK-së
raste edhe nuk varen
nga hekurudha që janë
të ndikuar nga faktorë të cilët Hekurudha e Kosovës nuk mund t’i
eliminoj por që ka mundësi të eliminohen problemet të cilat janë
të ndikuara drejtë për së drejti nga faktorë brenda HK-së.
Zakonisht më mundon fakti që kur kam kontakt me klientët të cilët
bashkëpunojnë me HK-në, andaj klientët kanë vërejtjet e tyre në
vonesat, dëmtimet, humbjet, pagesa shtesë pa fajin e tyre dhe ne,
si hekurudhë kemi pak mundësi që t’i eliminojmë këto probleme.
Më mundon edhe fakti që komunikimet brenda për brenda hekurudhës në shumicën e rasteve nuk janë korrekte dhe për këtë ka
pengesa në ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për klientët. Sa i
përket kushteve me të cilat operohet gjatë kryerjes së punëve në
Sektorin e Marketingut gjegjësisht në punën e Agjentit të Marketingut mundë të them se ka probleme të cilat në shumicën e rasteve janë të natyrës objektive si mungesë e automjeti etj.
Në përgjithësi mendoj se po i adaptohem punëve dhe se për mua
të punosh në hekurudhë është punë atraktive e që me ngjall kalimin e kohës po e përvetësoj çdo here e më shumë.

JEMI TË ANGAZHUAR ME PUNË
EDHE JASHTË ORARIT

D

uke e ditur se ne duhet të jemi të hapur dhe të informohemi për sukseset dhe mos sukseset eventuale dhe sa më transparent në kompaninë tonë, së
pari i vlerësoi përpjekjet për të nxjerrë një organ zyrtarë
në HK, përmes të cilit do të kishim mundësi t’i shprehnim shqetësimet dhe preokupimet tona. Në punën tonë
si konduktor mendoj se jemi të ngarkuar me punë të
tepërta. Përveç punës që e kemi, kryejmë edhe punë
tjera shtesë si manovrimet nëpër stacione, lidhje të
lokomotivave dhe vagonëve, gjithashtu mendoj se
edhe orarin e kemi të ngarkuar.
Kolegu i tij Hlmiu gjithashtu deklaron të njëjtën gjë
duke shtuar se përpos këtyre në disa stacione jemi të
detyruar të kryejmë manovrimet edhe me vagonët e
mallrave si në stacionin e Hanit të Elezit. Gjithashtu kushtet nëpër pushimore nuk janë të mira. Ndodhë që në disa
raste gjatë punës
nëpër trena të
mos ketë nxehje
dhe drita e kjo e
vështirëson punën tonë dhe në
disa raste krijohet
një përshtypje
jo e mirë edhe
tek udhëtarët.
Megjithatë ne do
të vazhdojmë punën duke qenë të
angazhuar që të
Hasan Osmani
arrijmë rezultate
Konduktor
sa më të larta.

NË KËTË STACION BRENDA 12 ORËVE
QARKULLOJNË MË TEPËR SE 10 TRENA

P
Elmi Reçica
Drejtues i trenave
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unoj si drejtues treni në stacioni Bardh i Madh, mendoj se
kushtet në të cilat punojmë në këtë stacion janë relativisht
të mira, përveç disa të metave të cilat besoj se në të ardhmen do të përmirësohen. Në këtë stacion momentalisht kemi
problem me nxehjen sepse në lokal nxehemi me një nxehëse
elektrike e cila në kushtet e temperaturave më të ulëta nuk do
të mjaftoj. Gjithashtu mungon edhe uji për pije, nuk ka ujë të
mjaftueshëm dhe kështu është vështirë të mbahet pastërtia
në stacion. Edhe kanalizimi në këtë stacion është problem i cili
kërkon zgjidhje. Gjatë orarit të punës prej 12 orësh qarkullojnë
më tepër se 10 trena të mallrave dhe trenat e udhëtarëve dhe
procesi i punës zhvillohet pa ndonjë problem.
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OPINIONE

ME SHUMË STIMULIM PER
ANGAZHIMET TONA

HAPSIRAT E PUNËS DUHET
PËRMIRËSUAR
Në këto depo kryhen servisimet ditore – kontrollimet vizuale sipas planifikimeve si dhe ato të jashtëzakonshme.
Kushtet në këto depo nuk janë të mira, mungon ventilimi dhe kjo shkakton pengesa në procesin e punës. Ka
hapësira të çelura përmes së cilave hyjnë shpezët dhe e
ndotin depon e kur kësaj i shtohet edhe mos funksionimi
i seperatorit për pastrimin e mbetjeve të vajrave në depo
gjendja bëhet edhe më e rëndë.
Me këtë numër të punëtorëve të cilët janë të angazhuar
nuk ka mundësi të bëhet një gjë e tillë dhe njëkohësish
punëtorët janë të ngarkuar tepër me punë edhe pse angazhohen maksimalisht nuk janë të stimuluar dhe kjo
ndikon në motivimin e tyre për punë edhe më efikase.

Mexhid Breznica
Elektricist në Punëtorin e Lokomotivave

N

ë depon për mirëmbajtjen e lokomotivave dhe të
trenave motorik kryej punët e elektricistit dhe përpos punëve rutinore të cilat caktohen nga shefat
e mijë çdo takim pune në mëngjes sipas nevojës dhe
rastit kryejmë edhe punë të cilat në fakt nuk mundë të
parashikohen. Në disa raste kur caktohen prioritetet,
ne duhet t’i ndalojmë punët e filluara dhe kështu nuk
mundë të jemi shumë efikas në kryerjen e punëve me
kohë. Kjo është si pasojë e ngarkesës me punë të tepërta
dhe numrit të pakët të punëtorëve të cilët i kryejnë këto
punë. Unë shumë here kur jam duke i kryer punët rutinë
të cilat janë të planifikuara më duhet t’i ndërpres dhe
të punojë në punëtorin e automjeteve dhe punë tjera.
Edhe pse kryejmë këto punë prapë se prapë nuk jemi të
stimuluar dhe kështu mendoj se mungon edhe motivimi
më i madh për punë.

Isuf Hasani
Kryepunëtor i mekanikëve në Mirëmbajtjen e Mjeteve Lëvizëse

EDHE ME VËSHTIRËSI PUNËT
DO TË KRYHEN

M
Remzi Gojnovci
Kryepunëtor i Mirëmbajtjes së Vagonëve
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e gjithë vështirësitë që paraqiten si: vagonët e vjetruar mungesa e pjesëve adekuate, infrastruktura e
nevojshme, pajisjet testuese, staf të trajnuar dhe profesional etj. asnjëherë nuk mungon angazhimi i ynë maksimal që kontrollimet e rregullta dhe riparimet, të kryhen konform rregullave për mirëmbajtje dhe në kohën e paraparë.
Jemi të përkushtuar që t’i kryejmë obligimet tona dhe sipas
nevojës edhe punë tjera siç është rasti i ngjyrosjes së vagonëve etj. Neve nuk na mungon angazhimi dhe dëshira për
të qenë sa më të suksesshëm dhe për këtë të ne edhe nuk
mungojnë rezultatet.
HEKURUDHAT E KOSOVËS | Janar 2010

KULTURË

Muzeu i Hekurudhave të Kosovës

Muzeu i HK-së i posedon veglat prej 135 vitesh
Muzeu është një institucion i
përhershëm në shërbim të shoqërisë dhe të zhvillimit të saj, i hapur
për publikut i cili komunikon dhe
shfaq për qëllime studimi, edukimi
dhe kënaqësie, fakte materiale të
njerëzve dhe të ambientit të tyre.
Muzeu i Hekurudhave të Kosovës
është unik në mesin e muzeve si
motra në vendin tonë për ruajtjen
e trashëgimive të çmueshme të së
kaluarës dhe detyrimit për përkujdesjen, ruajtjen, mbrojtjen dhe begatimin e tij me vlera të reja.
Iniciator për krijimin – ndërtimin e
këtij institucioni ishte Mehdi Berisha
Inxhinier i Komunikacionit Hekurudhorë i cili ka një përvojë të gjatë
të punës në Hekurudhat e Kosovës.
Ideja e tij për krijimin e muzeut ishte
që nga viti 2006 por i nevojitej rreth
1 vit që në bashkëpunim edhe me
punëtorë të tjerë të Hekurudhave të

Kosovës të angazhohej në mbledhjen, pastrimin dhe rregullimin e
materialit dhe ekzemplarëve që do
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të ishin pjesë e këtij muzeu. E pas një
periudhe të punës e përkushtimit
të të gjithë atyre që morën pjesë në
themelimin e muzeut më 24.08.2007
datë kjo që përkonte dhe me ditën e
Hekurudhave të Kosovës u bë inaugurimi solemn i Muzeut të Hekurudhave të Kosovës në prani të shume
mysafirëve vendorë e ndërkombëtarë.
Bërthama e muzeut përbëhet nga
veglat më të nevojshme për punën e përditshme të punonjësve të
hekurudhës, të cilat datojnë që nga
shekulli XVIII e këndej. Ekzemplari
me i vjetër në këtë muze është peshorja për matjen e vagonëve e cila
është e prodhuar në vitin 1874 e që
për shumë vite me radhë ka qenë e
sistemuar në stacionin hekurudhorë
në Kaçanik e cila edhe është përdorur
për një kohë të gjatë. Grumbullimi i
këtij materiali të veçantë është bërë
nga të gjitha stacionet Hekurudhore
të Kosovës dhe të gjitha janë vegla
të punës që janë përdorur nga hekurudharët për kryerjen e punëve të
ndryshme si në mirëmbajtjen e vi25
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jave hekurudhore, mirëmbajtjen e
mjeteve lëvizëse si dhe mjeteve që
janë përdorur për komunikim dhe
sinjalizim.
Sistemimi i këtyre veglave është bërë
sipas veprimtarive dhe funksionit në
procesin e transportit hekurudhor,
andaj, këto vegla në radhë të parë
shikohen si vlera të kohës që dikur
kanë qenë në funksion të HK-së dhe
që tani shikohen si dëshmi historike
të zhvillimit të hekurudhave.
Thesari i këtij muzeu është një pjesë
e çmueshme e dëshmive të rralla
historike të së kaluarës së Hekurudhave të vendit tonë.
Ekzemplarët në muzeun tonë janë
vendosur në mënyrë që vizitorëve
t’ua bëjë të mundur shikimin të çdo
detaji që i ngjall kureshtje.
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AKTIVITETE SPORTIVE

Aktivitetet sportive brenda Hekurudhave të Kosovës Sh.A

Sporti i dobishëm dhe i domosdoshëm
në Hekurudhat e KosovËs

S

porti është i mirë për relaksimin psikik dhe fizik të
njeriut, sidomos pas një ditë pune të ngarkuar me
stres dhe lodhje. Përveç kësaj thonë që sporti të
zgjat jetën, të bënë të ndihesh mirë dhe të ndihmon në mbajtjen e formës së trupit. Andaj edhe punëtorët e Hekurudhave të Kosovës mundohen që një pjesë
të ditës së tyre të kenë aktivitete sportive. Për këtë fakt
Menaxhmenti i Hekurudhave të Kosovës kujdeset për
krijimin e kushteve për aktivitete sportive që mundësojnë shfrytëzimin e kohës jashtë orarit të punës për sport
dhe rekreacion të punëtorëve të HK-së.
Për këtë qëllim është rezervuar termini i rregullt dy herë
në javë në një sallë sportive. Shfrytëzimi i këtyre terminëve është i rregullt me pjesëmarrje të madhe të punëtorëve të HK-së.
Një metodë tjetër e zhvillimit të sensit për sport dhe aktivitet sportiv që mbështetet nga Menaxhmenti janë
edhe organizimet e ndryshme që bëhen me rastin e
datave të shënuara. Me këtë rast zhvillohen aktivitete
paraprake kualifikuese në sporte të ndryshme si: në fu-
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tboll të vogël, Ping pong dhe Shah. Ndërsa finalet në
të gjitha këto sporte luhen në datën e shënuara me
ceremoni të posaçme dhe pjesëmarrje masive të punëtorëve, gjithashtu edhe me mysafirë të ftuar. Një mangësi
që është vërejtur në këto organizime është pamundësia
e organizimit të një gare sportive për gjininë femërore,
gjë që kjo ndodhë për shkak të numrit shumë të vogël
të gjinisë femërore në kolektivin tonë. Viti 2009 është
kurorëzuar edhe me një aktivitet me shumë në vazhdën
e atyre që përmendëm më lartë e kjo është pjesëmarrja
e ekipit të Hekurudhave të Kosovës në turnirin e organizuar nga Federata Sportive e Punëtorëve të Kosovës në
futboll të vogël. Në këtë turnir kanë marrë pjesë ekipe të
ndryshme nga kompanitë publike, institucionet bankare
si dhe institucione e tjera të Kosovës. Ekipi i Hekurudhave të Kosovës është përcaktuar në selektimin dhe përfaqësimin e punëtorëve nga të gjitha divizionet brenda
Hekurudhave. Ekipi i Hekurudhave në këtë turnir mban
vendin e 14-të dhe ka marrë kupën e ekipit për fair play
për lojën korrekte që kanë treguar.
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AKTUALE

SISTEMI QENDROR I
KONTROLLIT TË TRAFIKUT

Sistemi i CTC-së i rendësishëm për kontrolln e trafikut hekurudhor në
Hekurudhat e Kosovës Sh.A.

M

e qëllim që të avansohet teknika e sistemeve të sigurimit në
Hekurudhë çdo herë
e më tepër punohet në sisteme
të reja me teknologji të avansuar të kohës.Një ndër sistemet e tilla është edhe sistemi i
quajtur CTC (Centralized Traffic
Control).
Vetë kuptimi i këtij emërtimi
tregon se përmes këtij sistemi
bëhet rregullimi i trafikut nga
një qendër.Sisteme të formës së
ngjajshëme(telekomandat) janë
në eksplatim që nga vitet e ’60
por kuptohet me një teknologji
të asaj kohe, dhe në bazë të tyre
janë avansuar sistemet e reja.
Sistemet e tilla për CTC nuk
kanë kurfar pengese që të përshtaten me sistemet sinjalosiguruese që janë në funksion
nëpër stacione. Në kuader të
fuksionimit të plotë të sistemit
CTC përfshihen paisjet sinjalosiguruese të stacionit, vendkalimet automatike, kontrolli i
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pjesës mes stacioneve (me breza izolues, me sinjale automatke hapsinore apo numrues të
boshteve). Secila pjesë e cekur
e ka rëndësine në sigurimin e
lëvizjës së trenit. Pasijet sinjalo-siguruese mundësojnë sigurinë e lëvizjës dhe manovrimit
me tren në stacion, vendkalime
dhe në pjesën mes stacioneve.
Të gjitha këto pjesë së bashku
me pjesën shtesë për CTC formojnë tërësin e sistemit funksional CTC, përmes këtij sistemi
dispiqeri ka mundësi ta rregulloj
komunikacion nga një qendër
(Fushë Kosova) në të gjitha
stacionet që janë të lidhura në
këtë sistem, pra për momentin
në rastin tonë mundë të formon rrugudhtimet për lëvizje
të trenit.
Instalimi i sistemit qendror i
quajtur CTC në Hekurudhat e
Kosovës ka filluar në vitin 2006
kur në fazën e parë janë instaluar paisjet për informata dhe
këto informata janë bartë në

sallën qendrore të kontrollit të
trafikut-CTC në Fushë Kosovë.
Nevoja e kompletimit të
sistemit gjatë vitit 2008 ka filluar instalimi i Interfejsave
Iterlocking-CTC dhe përmes
këtyre instalimeve është bërë
mundësia e komandimit të stacioneve nga qendra dhe kjo ka
qenë faza e dytë e këtij sistemi.
Në mënyrë që të kontrollohet
edhe segmenti hekurudhor mes
dy stacioneve janë instaluar
numruesit e Boshteve kontrolli
i të cilëve bartet nëpër stacione
dhe në qendrën CTC.
I tërë rregullimi i trafikut do
të bëhet nga salla qendrore
e CTC dhe ky manipulant apo
dispiqer do ta ketë kontrollin
e tërë stacioneve të kyqura në
sistem CTC që siguria e kontrollit të gjendjes së stacioneve të
jetë më e madhe përmes këtij
sistemi.
Këtu kupohet që dispiqeri ta
ketë një pasqyrë të gjendjes së
binarve, pozitën e ndrrueseve,
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domëthënjen e sinjaleve, pozitën e vendkalimeve etj.
Dispiqeri ka mundësi që nëse
gjatë lëvizjes së trenit nga një
stacion në tjetrin vërehet ndonjë parregullësi atëherë dispiqeri
me komanda nga qendra CTCsë mundë ta kthej sinjalin nga
gjendja “e gjelbërt –mundësi
kalimi “ në të “kuqe-ndalje e detyrueshme”.
Çdo informatë, apo komandë
që përcillet nga dispeçeri-CTC
në ndonjë objekt apo stacion
duhet të jetë i kushtëzuar realizimi i saj vetëm nëse i plotëson
kushtet e sigurisë.
Ky kusht i sigurisë është i lidhur në funksionimin e pajisjes
përmes sistemit elektronik,

sepse dispeçeri duhet të këtë
siguri të plotë në dhënjë të
komandave duke pasë parasysh që përms këtij sistemi
CTC të marrë të gjitha informatat e plota nga tereni e të
cilat duhet të verifikohen se a
janë të sakta apo jo?
Prioritet i sistemi është komanda nga qendra dhe njëkohësisht t`i kontrolloj realizimin e
këtyre komandave. Në rast të
deformimit të informatës apo
komandës sistemi e regjistron
si gabim me pralajmrim akustik.
Kur dispeçeri punon në dhënie
të komandave në këtë sistem
është e mundur që në panelin
në mur ta ketë tërë rrjetin hek-
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urudhor, kurse në monitorin
ku punon me tastaturë mundë
ta selektoi një nga një stacion për të cilin epet komanda
dhe realizimi i kësaj komande
paraqitet në panelin në mur.
Nga paneli në mur dispeçeri
ka mundësi ta kontrolloj tërë
vijën hekurudhore dhe t`i
përcjell lëvizjet e trenave në
lëvizje.
Çdo tren regjistrohet në
sistemin CTC me rastin e futjes në lëvizje, ky regjistrim
mundë të bëhet nga qendra
kur treni niset nga kjo qendër
por mundësit për regjistrim
janë edhe për çdo tren tjetër
që futet në lëvizje nga cilido
stacion.
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www.kosovorailway.com

info@kosovorailway.com

Hekurudhat e Kosovës përveç organizimit te transportit te mallrave tuaja me kontejner ofrojnë edhe këto shërbime në Terminalin Hekurudhor të
Mallrave në Miradi / Fushë Kosovë, si:

