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Editorial

Viti 2010 ishte viti i cili shënoi 
vazhdimin e  sukseseve të 
kompanisë sonë dhe falë 

angazhimeve të përhershme, ky 
vit, solli  edhe rezultatet e pritura. 
Plani i biznesit i vitit 2010 i mi-
ratuar nga Bordi i Drejtorëve, me 
përjashtim të disa imtësive të pa 
rëndësishme, është realizuar në tërësi.
Do të dëshiroja të falënderoj 
të gjithë punonjësit dhe stafin 
menaxherial për angazhimin e 
tyre, por në veçanti do të dëshi-
roja të falënderoj Bordin e Drej-
torëve për përkrahjen e tyre në 
realizimin e detyrave tona. 
Praktikat e viteve të mëparshme 
na kanë ndihmuar që të jemi në 
nivelin e detyrës dhe të mos i 
përsërisim gabimet eventuale të 
së kaluarës. Kjo ka ndikuar që suk-
sesi i tërësishëm në të gjitha fush-
at të jetë më i madh dhe më i duk-
shëm në krahasim me vitet e kaluara.
Performanca
Veprimtaria kryesore e Heku-
rudhave të Kosovës Sh.A është 
transporti i mallrave dhe ai i ud-
hëtarëve prej nga krijohen të 
hyrat e kompanisë. Përveç kësaj, 

realizimi i të hyrave bëhet edhe 
nga dhënia me qira e pronës dhe 
objekteve të HK-së si dhe nga ve-
primtaria tjetër e kryerjes së shër-
bimeve shtesë, siç është ndërtimi 
i binarëve industrial, mirëmbajtja 
e mjeteve lëvizëse për palët e treta, etj.
Një rëndësi e veçantë i është kush-
tuar realizimit të planit të buxhetit 
të vitit 2010. Duke marrë parasysh 
situatën e përgjithshme eko-
nomike të vendit tonë, zbatimi i 
planit të buxhetit ishte një sfidë 
në vete. Ne mund të pohojmë me 
kënaqësi se plani i buxhetit për 
vitin 2010 u realizua në tërësi. Kjo 
tregon se kur nuk mungon an-
gazhimi, atëherë edhe rezultatet 
janë të pritshme. 
Sa i përket transportit të mall-
rave dhe të udhëtarëve, ne jemi 
të kënaqur sepse në tërësi kemi 
arritur t’i realizojmë parashikimet 
tona për këtë vit. Në vitin 2010 
kemi transportuar 3350, apo 0.9% 
udhëtarë më pak se sa ka qenë e 
planifikuar, ndërsa me kënaqësi-
në më të madhe mund të kon-
statojmë se kemi transportuar 
302902, apo 36.7% neto ton më 

shumë se sa ka qenë e planifikuar. 
Kjo është si rezultat i angazhime-
ve të përhershme i të gjithë stafit 
të HK-së për një kompani të suk-
sesshme dhe konkurruese në tre-
gun e transportit.
Në vitin që po e lëmë pas, mund të 
konstatojmë se falë angazhimeve 
të divizionit të infrastrukturës sa 
i përket sigurisë së qarkullimit të 
trenave nuk patëm ndonjë prob-
lem i cili vlen për t’u theksuar. të 
vetmet aksidente të cilat e preok-
upojnë shumë kompaninë tonë 
ishin ato të cilat kanë ndodhur në 
vendkalimet  në nivel rrugë-heku-
rudhë të cilat janë të pambrojtura. 
Mbrojtja e këtyre vendkalimeve 
me gjysmë barriera automatike 
kushton shumë (gjë që aktual-
isht  kompania nuk ka mjete ta 
bëjë këtë), ndërsa moskujdesi 
dhe mosrespektimi i shenjave të 
komunikacionit pranë vendkali-
meve nga ana e pjesëmarrësve të 
komunikacionit rrugor sjell deri te 
aksidentet fatale. Ne kemi ndër-
marr një aksion të zgjidhjes së 
këtij problemi me të gjitha palët e 
interesit, por për shkak të mung-

VITI 2010 SOLLI REZULTATET E PRITURA
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Editorial

esës së mjeteve financiare nuk 
janë arritur rezultatet e pritura.
Sfidat
Gjatë rrugëtimit tonë, në vitin 
2010 kishim edhe një numër të 
caktuar të sfidave të cilat me për-
pjekje të përbashkët kemi filluar 
t’i tejkalojmë. Ndër 
më kryesoret do të 
përmendja këto:
•Mosha e vjetër e të 
punësuarve;
•Numri i pakët dhe 
vjetërsia e mjeteve 
lëvizëse;
•Investimet në pro-
jektet kapitale; 
•Ndarja e kompanisë
Mosha mesatare 
e të punësuarve 
në Hekurudhat e 
Kosovës është 48 
vjet, gjë që është 
mjaft brengosëse. 
Në këtë drejtim, me 
miratimin e Bordit 
të Drejtorëve kemi 
filluar punësimin e 
punonjësve të rinj 
të cilët gradualisht 
do të zëvendësojnë 
stafin e moshuar.
Numri i vogël dhe 
vjetërsia e lokomo-
tivave, vagonëve 
të udhëtarëve, va-
gonëve të mallrave 
dhe trenave moto-
rik është një prob-
lem i cili kërkon 
mjete shumë të 
mëdha financiare. 
Politikat e menaxh-
mentit të përkra-
hura nga Bordi i 
Drejtorëve kanë qenë që të bëhet 
riparimi, rimodernizimi dhe blerja 
e mjeteve lëvizëse në mënyrë që 
transporti i udhëtarëve dhe ai i 
mallrave të kryhet me sukses. Për 
këtë, në vitin 2010 është kryer 
rimodernizimi i një lokomotive, 
ka filluar riparimi i një lokomotive 

tjetër, riparimi dhe futja në punë e 
shtatë vagonëve të udhëtarëve të 
dhuruar nga Hekurudhat Austri-
ake si dhe është bërë mirëmbajtja 
permanente e parkut lëvizës.
Vlen të përmendet se investimet 
në hekurudhë janë shumë të sh-

trenjta. Ne kemi realizuar me 
sukses projektet kapitale të fi-
nancuara nga Buxheti i Kosovës, 
por edhe ato të financuara nga 
Buxheti i HK-së. Me angazhim 
maksimal është realizuar studimi 
i fizibilitetit për modernizimin e 
linjës së 10 hekurudhore dhe ne 

në Komisionin Evropian tanimë 
kemi bërë kërkesën për financ-
imin e projekt dizajnit në mënyrë 
që të mund të gjejmë investimet 
e mundshme për zbatimin e këtij 
projekti.
Një sfidë mjaft të madhe paraqet 

edhe ndarja 
e Heku-
r u d h a v e 
të Kosovës 
ShA në dy 
kompani të 
reja:
•Infrastruk-
turën e Hek-
u r u d h a v e 
të Kosovës 
ShA (INFRA-
KOS) dhe  
• O p e r i m i n  
me trena 
të Heku-
rudhave të 
Kosovës ShA 
(tRAINKOS).
Kjo ndarje 
ka filluar 
k o n f o r m  
l i g j e v e 
ekzistuese 
dhe kërke-
save të 
Komisionit 
E v r o p i a n  
për hapjen 
e tregut 
të sektorit 
h e k u r u d -
hor. Min-
istri i Eko-
nomisë dhe 
Fi n a n c a v e 
ka formuar 
k o m i t e t i n  

drejtues i cili është duke moni-
toruar këtë proces, ndërsa gru-
pet punuese të përkrahura nga 
konsulenca e jashtme janë duke 
punuar në procesin e ndarjes. 

Kryeshefi Ekzekutiv 
Xhevat Ramosaj
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Intervistë

VITI QË LAMË PAS - VIT I  SUKSESIT PËR HEKURUDHAT E KOSOVËS

Hekurudha: z. Hoxha, a mund të na 
thoni cilat janë të arriturat e Bordit të 
Hekurudhave të Kosovës për vitin që 
lamë pas? 
Hoxha: Shfrytëzoj rastin që në emrin 
tim personal dhe në emër të Bordit të 
Drejtorëve ta falënderojë Qeverinë e 
Republikës së Kosovës për ndihmën, 
përkrahjen dhe mbështetjen e vazh-
dueshme e cila i ka dhënë Kompanisë 
tonë. Gjithashtu dëshiroj ta falënderoj 
Njësinë për Politika dhe Monitorim të 
Ndërmarrjeve Publike (NJPMNP) për 
përkrahje të vazhdueshme në imple-
mentimin e projekteve kapitale të fi-
nancuara nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës. 
Viti që lamë pas ishte një vit i suk-
sesshëm për Hekurudhat e Kosovës. 
Gjatë këtij viti kanë përfunduar shumë 
punë dhe janë kryer shumë projekte të 
rëndësishme të cilat kanë sjell suksese 
të mëdha si për divizionin e infrastruk-
turës ashtu edhe për atë të operimit me 
trena (komercial). 
Infrastruktura ligjore tani veç është 
kompletuar, siç është Ligji për Hekurud-
hat në Republikën e Kosovës; projekti 
mbi fizibilitetin për linjën e dhjetë heku-
rudhore; projekti për ndarje të HK-së, në 
dy kompani është në fazën përfundim-
tare të zbatimit të tij etj.

Hekurudha: sa është punuar në 
ngritjen e standardit të transportit 
hekurudhor?
Hoxha: Viti 2010 pa dyshim që ishte vit 
i suksesit për Hekurudhat e Kosovës 
duke pasur parasysh që gjatë këtij viti 
janë bërë shumë punë në modernizimin 
e Infrastrukturës së Hekurudhave të 
Kosovës, operimit me trena u janë shtu-
ar edhe një numër i caktuar i mjeteve 
lëvizëse  të cilat kanë ndikuar dukshëm 
në përmirësimin e shërbimeve si në 
transportin e udhëtarëve, ashtu edhe 
në atë të mallrave.
Gjatë këtij viti ne kemi pranuar loko-
motivën e ri-fabrikuar, në vlerë prej 2.5 
milion euro, investim i Qeverisë së Re-
publikës së Kosovës, shtatë vagonë të 
udhëtarëve i kemi pasur donacion nga 
Hekurudhat e Austrisë. Në bazë të bash-
këpunimit tonë me vende të ndryshme  
të Evropës ne presim në të ardhmen 
edhe donacione tjera. 
Pasurimi i Hekurudhave të Kosovës 
me mjete të tilla lëvizëse ka ndikuar 
që gjatë vitit të kaluar Hekurudhat e 
Kosovës të shënojnë një ngritje  të mad-
he të transportit të mallrave ku sasia e 
transportuar kalon shumën mbi një mil-
ion tonë.  Ky fakt tregon që kompanitë 
transportuese, klientët e Hekurudhave 
të Kosovës çdo ditë e më shumë po e 

rrisin besimin e tyre për t’i shfrytëzuar 
shërbimet tona për transport.
Gjatë këtij viti ne kemi bërë përpjekje 
të vazhdueshme për hulumtimin e tre-
gut dhe përfitimin e klientëve të rinj të 
transportit. Vlen të përmendet edhe ta-
kimi që ne kemi bërë edhe me Drejtorin 
e trepçës, Ferat Shala, duke marr para-
sysh hapat pozitiv që është duke bërë 
kjo kompani në rritjen e transportit ven-
dor dhe ndërkombëtar, ne kemi bërë 
hapat e duhur që kjo kompani në një të 
ardhme të afërt të jetë një nga partnerët 
kryesorë të transportit të mallrave.

Hekurudha: Si janë raportet e juaja me 
Hekurudhat Ndërkombëtare?
Hoxha: Ne, gjatë këtij viti një vëmendje 
të veçantë i kemi kushtuar edhe ngritjes 
së bashkëpunimit ndërkombëtar, për 
herë të parë kemi bërë hapa konkret 
drejt anëtarësimit të Hekurudhave të 
Kosovës në Unionin Ndërkombëtar të 
Hekurudhave. Ne së bashku me Krye-
shefin Ekzekutiv dhe Sekretarin e Kom-
panisë  tonë kemi vizituar UIC-in (Orga-
nizata Ndërkombëtare e Hekurudhave), 
në Paris dhe jemi pritur nga Presidenti 
i saj. Në këtë takim kemi biseduar për 
mundësinë anëtarësimit sa më të shpe-
jtë të Hekurudhave të Kosovës në këtë 
institucion. Po ashtu kemi bërë kërke-
sat e para me shkrim dhe besojmë që 
shumë shpejt hekurudhat e vendit tonë 
do ta kenë kodin e tyre hekurudhor dhe 
kjo mundëson që mjetet tona transpor-
tuese të lëvizin lirshëm në tregun evro-
pian hekurudhor dhe më gjerë.
Jemi duke punuar në vazhdimësi që për 
Hekurudhat e Kosovës të hapen dyer 
dhe korridore të reja të bashkëpun-
imit ndërkombëtar, në mënyrë që ne 
të mund ta organizojmë transportin e 
mallrave nga terminali ynë deri në des-
tinacione të caktuara në vende të ndry-
shme duke i shfrytëzuar lokomotivat 
dhe mjetet tona lëvizëse.
Gjatë këtij viti Hekurudhat e Kosovës 
kanë bërë edhe përfundimin e studimit 
të fizibilitetit të linjës së dhjetë heku-
rudhore e cila lidh Kosovën me Serbinë 
e Maqedoninë, ky projekt do të ndikon 
në përmirësimin e infrastrukturës heku-
rudhore në vend dhe do të mundësoj ele-
ktrifikimin përgjatë kësaj linje hekurudhore.

(Intervis të  me Kryetarin e  Bordi t  të  Hekurudhave të  Kosovës,  Sejdi  Hoxha)
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Intervistë

VITI QË LAMË PAS - VIT I  SUKSESIT PËR HEKURUDHAT E KOSOVËS
(Intervis të  me Kryetarin e  Bordi t  të  Hekurudhave të  Kosovës,  Sejdi  Hoxha)

Realizimi i këtij projekti do të jetë i rëndësishëm për zhvillimin 
e ekonomisë së vendit sepse do të mundësoj lidhje më të mira 
të transportit të mallrave në mes të Kosovës dhe vendeve të 
ndryshme në Evropë. Projekti mbi linjën e dhjetë hekurud-
hore dhe anëtarsimi i Hekurudhave të Kosovës në UIC janë 
dy projekte të rëndësishme me realizimin e të cilave do të rritet 
dukshëm transporti i mallrave brenda dhe jashtë vendit.

Hekurudha: Cilat janë synimet-politikat e Bordit për vitin e 
ardhshëm?
Hoxha: Falë angazhimit të të gjithë anëtarëve të Bordit të 
Drejtorëve dhe Menaxhmenit të Kompanisë  ne në revidimin 
gjashtë mujor të buxhetit të kompanisë kemi futur projekte 
të rëndësishme për zhvillimin e hekurudhave e njëri prej tyre 
është projekti për matjen e gjeometrisë së binarit. Ky projekt 
do të ndikojë fuqishëm në përmirësimin e sigurisë së trans-
portit hekurudhor sepse në çdo moment menaxhmenti  do 
ta ketë mundësinë që ta shikojë gjendjen e binarëve dhe të 
ndërhyjë aty ku është e nevojshme.
Ne kemi parë si një nevojë urgjente që i duhet zhvillimit të 
infrastrukturës në Hekurudhat e Kosovës, edhe pajisjen me 
makinën plasser, dhe kemi vendosur që në Planin e Biznesit 
e vitit 2011 ta parashohim edhe blerjen e kësaj makine e cila 
do t’u lehtësojë punën të gjithë punëtorëve të mirëmbajtjes 
së infrastrukturës hekurudhore, pra në mirëmbajtjen sa më të 

mirë të rrjetit hekurudhor në Kosovë.
Duke pasur parasysh trendin pozitiv që ka pasur kompania 
jonë gjatë vitit 2010 dhe rezultateve të arritura në përmirësi-
min e performancës së kompanisë, Bordi i Drejtorëve të HK-
së në Koordinim të plotë dhe me Qeverinë  e Republikës së 
Kosovës ka marr vendim dhe ka ngritur pagat e punonjësve 
të kompanisë  për 50 euro.

Hekurudha: Cili është mesazhi Juaj për lexuesit e Revistës 
sonë?
Hoxha: Për realizimin e të gjitha projekteve kapitale që i për-
mendëm më lart dhe për suksesin që kanë arritur Hekurud-
hat e Kosovës gjatë vitit 2010 dëshiroj ta falënderoj Bordin e 
Drejtorëve, Menaxhmentin e HK-së, dhe të gjithë punonjësit 
e Hekurudhave të cilët kanë punuar me tërë kapacitetin e tyre 
në realizimin e Planit të Biznesit të vitit 2010, miratuar nga 
Bordi i Drejtorëve. 
Në fund dëshiroj që të gjithë punëtorëve të Hekurudhave të 
Kosovës t’ua uroj Vitin e Ri 2011, duke ju uruar shëndet, punë 
të mbarë dhe suksese. Shfrytëzoj rastin ta falënderoj edhe sta-
fin redaktues të revistës “Hekurudha”, të cilët janë duke bërë 
një punë të mirë në informimin e institucioneve dhe të gjithë 
qytetarëve të Kosovës për shërbimet që është duke i ofruar 
kompania jonë dhe punën që janë duke e bërë Hekurudhat e 
Kosovës në zhvillimin e ekonomisë së vendit.



Hekurudhat e Kosovës në Fushë Kosovë 
me një ceremoni rasti bën përurimin 
e lokomotivës së rifabrikuar nga Gre-

delji i Kroacisë. Me investim të Qeverisë së Re-
publikës së Kosovës që nga sot Hekurudhat e 
Kosovës kanë në funksion lokomotivën e cila 
është tërësisht e modernizuar. Për dallim nga 
ato që HK-ja ka disponuar fuqia e saj është 
dukshëm më e madhe e cila i përgjigjet të 
gjitha standardeve të reja të teknologjisë së 
transportit hekurudhor. Kjo lokomotivë do të 
shërbejë kryesisht për transport të mallrave.
  Me rastin e përurimit të kësaj lo-
komotive, përveç menaxhmentit dhe pu-
nëtorëve të HK-së, ishin të pranishëm edhe 
shumë mysafirë të tjerë. 
të pranishmit i përshëndetën Kryetari i Bordit 
të HK-së, Sejdi Hoxha dhe Kryeshefi Ekzekutiv 
Xhevat Ramosaj, të cilët folën për rëndësinë e 
zhvillimit të infrastrukturës hekurudhore dhe 
përkushtimin e kompanisë tonë për të ngri-
tur standardet e kërkuara në fushën e komu-
nikacionit hekurudhor.
Sejdi Hoxha, Kryesues i Bordit të Drejtorëve 
të Hekurudhave të Kosovës vlerësoi lart kon-
tributin e Qeverisë së Kosovës, si dhe poten-

coi se prioritet i Bordit të Drejtorëve është 
ngritja e kapaciteteve të mjeteve lëvizëse si 
lokomotiva, vagonë dhe pajisje moderne për 
mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore. 
Po ashtu, edhe Kryeshefi i Ekzekutivit të Hek-
urudhave të Kosovës Xhevat Ramosaj ka fal-
enderuar institucionet e vendit respektivisht 
Ministrinë e transportit dhe Post-telekomu-
nikacionit të Kosovës, në krye me ministrin  
Fatmir Limaj, për përkrahjen që i kanë dhënë 
Hekurudhave të Kosovës.
  Ndërsa në emër të Qeverisë së 
Kosovës, foli ministri i MtPt-së, Fatmir Limaj, i 
cili theksoi se në një të ardhme të afërt, kjo lo-
komotivë do të kalojë nëpër shtetet fqinje në 
Ballkan e deri në metropolet evropiane. Pro-
jekti mbi fizibilitetin e linjës së dhjetë heku-
rudhore pothuajse është në fazën finale, dhe 
është po në këtë funksion të lidhjes së Kosovës 
më shtetet tjera. Ministri foli për planet e qe-
verisë për zhvillimin e mëtutjeshëm të Heku-
rudhave të Kosovës. Ai e vlerësoi si një shtyllë 
të domosdoshme e zhvillimit ekonomik të 
vendit Strategjinë e transportit Multimodal, 
Ligjin mbi Hekurudhat e Kosovës etj. Në me-
sin e të pranishmëve ishte edhe ambasadori i 

Kroacisë në Prishtinë Zllatan Kramaviç, si dhe 
drejtori i Gredeljit Ivan toliç, i cili theksoi se 
lokomotiva është rifabrikuar me teknologjinë 
më të fundit. “Kjo lokomotivë shpenzon rreth 
30% më pak lëndë djegëse dhe është fjala e 
fundit e teknologjisë”,-tha ai. “Qëllimi ynë nuk 
është të shesim, por të bashkëpunojmë dhe 
të zhvillohemi së bashku”, - ka thënë toliç. 
Kjo lokomotivë ka qenë e ekspozuar në pa-
nairin më të madh botëror në Berlin, ku 
morën pjesë shumë kompani me prodhimet 
e tyre nga fusha e transportit hekurudhor 
dhe ka kaluar nëpër dhjetëra shtete evropi-
ane për të ardhur në Kosovë. 
Shuma e përgjithshme për modernizimin e 
kësaj lokomotive kap vlerën prej 2.832.989.12 
€ duke përfshirë edhe tVSH-në.
Investimi në Hekurudhat e Kosovës është in-
teres i përgjithshëm. Përveç shërbimeve cilë-
sore që do të kenë qytetarët, zhvillimi i HK-së, 
është edhe në funksion të rritjes ekonomike 
të vendit. Ne, në HK, presim që investime të 
tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen, të cilat 
shpresojmë që të jenë prioritet i qeverisë së 
vendit. 
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Hekurudhat e Kosovës ShA, në funksion të shtrirjes së aktivitetit 
e me qëllim të krijimit të partneritetit kanë ngritur nivelin e 
bashkëpunimit me kompanitë e vendeve të rajonit dhe më 

gjerë. Në funksion të rritjes së bashkëpunimit dhe takimeve të ndry-
shme kësaj radhe HK-ja, u vizitua nga Drejtori i Kompnisë Kroate tŽV 
“GREDELJ”, Ivan toliç dhe bashkëpunëtorët e tij. Nga Hekurudhat e 
Kosovës, Drejtorin toliç e priti Kryeshefi Ekzekutiv, Xhevat Ramosaj 
me bashkëpunëtorët e tij.
tanimë është e qartë për opinionin se Hekurudhat e Kosovës kanë 
ndërtuar raporte të mira komunikimi e bashkëpunimi me kompanitë 
hekurudhore të Kroacisë. Pas disa vizitave që delegacione nga HK-ja 
u kanë bërë hekurudhave kroate, tani, ne patëm rastin që për herë të 
parë të presim Drejtorin e kompanisë “Gredelj”.
Kompania tŽV “Gredelj” është pjesë e Hekurudhave Kroate e cila fushë 
kryesore të veprimtarisë të saj ka, riparimin, mirëmbajtjen, moderniz-
min dhe prodhimin e mjeteve lëvizëse hekurudhore. “Gredelj” është 
një prej kompanive shumë të fuqishme në rajon e cila ka arritur suk-
sese të larta në fushën e industrisë hekurudhore sa i përkët riparimit, 
modernizimit dhe prodhimit të mjeteve lëvizëse hekurudhore. Meqe-
nëse është fjala, pra, për një kompani tejet të suksesshme, kjo ia shton 
rëndësinë edhe takimit të përfaqësuesve të kësaj kompanie realizuar 

me  përfaqësuesit e Hekurudhave të Kosovës dhe gjithnjë në funksion 
të shkëmbimit reciprok të përvojave më të mira.
Qëllimi i kësaj vizite ngrit dhe thellon më tej bashkëpunimin në mes 
të kompanive të dy vendeve tona dhe me këtë rast z. toliç, pat rastin 
që të njihet për së afërmi me gjendjen në Hekurudhat e Kosovës më 
qëllim të identifikimit të fushave në të cilat do të zhvillohet bashkë-
punimi në të ardhmen. 
Para delegacionit të kompanisë kroate, Drejtori Komercial i HK-së, 
Besim Asllani paraqiti një tabllo të shkurtër rreth HK-së. Në këtë pre-
zantim u pasqyrua zhvillimi historik i HK-së, gjendja në infrastrukturë 
dhe mjetet motorike, resurset njerëzore e materiale, kapacitetet trans-
portuese të udhëtarëve dhe mallrave, investimet dhe të arriturat, siç 
janë ato në: CtC - Kontrolli i Centralizuar i trenave për linjën kryesore,  
një lokomotivë e rimodernizuar, projekti në Studimin e Fizibilitetit për 
Modernizimin e Rrugës Hekurudhore 10, Kompletimi  Strategjisë së 
Zhvillimit të transportit Multi Modal për Kosovë etj.
Ky takim ishte i një rëndësie shumë të vëçantë për HK-në dhe në funk-
sion të bashkëpunimit e të zhvillimit të saj. Përfaqësuesit e kompanisë 
“Gredelj” u ndanë të kënaqur me pritjen e nikoqirëve dhe premtuan se 
do të angazhohen maksimalisht që të ngrisin nivelin e bashkëpunimit 
me Hekurudhat e Kosovës në fushat e nevojshme.

HEKURUDHAT E KOSOVËS KRIJOJNË PARTNERITETE TË REJA
Ivan Toliç Drejtori i Kompanisë Kroate TŽV “Gredelj”, vizitë në Hekurudhat e Kosovës
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Në punëtorinë e mbajtur në Hotelin 
Grand në Prishtinë, më 21.10.2010, 
ekspertë nga konsorciumi COWI-IPF 

së bashku me ata të Hekurudhave të Kosovës 
bënë prezantimin e Draftit të Raportit Final 
për projektin “Studimi për Rehabilitimin e 
linjës së 10-të hekurudhore” (Leshak-Fushë 
Kosovë-Hani i Elezit). Prezantimin e studimit 
të realizuar nga ekipi prej tetë ekspertëve të 
konsorciumit COWI-IPF, e  bëri Enes Covrk, 
Menaxher Rajonal i Projektit, COWI-IPF. 
Fjalë hyrëse në këtë prezantim mbajtën Krye-
shefi Ekzekutiv i Hekurudhave të Kosovës, 
Xhevat Ramosaj dhe Kryetari i Bordit të HK-së, 
Sejdi Hoxha, të cilët përshëndetën të pranish-
mit dhe folën për rëndësinë e këtij projekti si 
një projekt kapital në interes të zhvillimit të  
Hekrudhave të Kosovës dhe gjithë qytetarëve 
të vendit e më gjerë. Përveç përfaqësuesve 
nga konsorciumi COWI-IPF dhe Hekurudhave 
të Kosovës ShA, pjesëmarrës në këtë prezan-
tim ishin edhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve 
të HK-së, përfaqësues nga MEF, MtPt etj, të 
cilët përshëndetën këtë punëtori.
Projekti i realizuar nga ky konsorcium përm-
ban të gjitha analizat e një studimi të mirë-
filltë shkencor. Duke filluar nga analiza mbi 
gjendjen ekzistuese të kësaj linje, metodat e 

studimit dhe deri të alternativat e mundshme 
të realizimit të tij.
Analiza e ekspertëve mbi gjendjen aktu-
ale të hekurudhës në linjën e dhjetë:
Kushtet teknike të linjës arsyetojnë interven-
imin pasi që kanë kaluar 35 vjet që nga rino-
vimi i fundit i shtegut. Komponentët e super-
strukturës janë rraskapitur, me ç’rast ka ardhë 
deri te zvogëlimi i përgjithshëm i kufizimit të 
shpejtësisë në 60km/h përgjatë tërë linjës. 
Gjithashtu pjesa më e madhe e linjës, fillim-
isht, është projektuar për shpejtësi prej 100-
120km/h, përveç pjesëve kodrinore ku shpe-
jtësia maksimale e paraparë ishte 70km/h. 
Komponentët e nënstrukturës gjithashtu 
kërkojnë rehabilitim dhe përmirësim, pasi që 
15 ura janë klasifikuar me kalsifikimin C4 për 
ngarkesë (më pak se D4 i cili kërkohet) dhe 
13 tunele kanë probleme me rehabilitimin e 
shtresës së brendshme që ka shkaktuar uljen 
e mëtejeme të shpejtësisë edhe për 20km/h 
në katër raste ekstreme për shkak të kushteve 
të sigurisë. Për më tepër 5 tunele në seksio-
nin Leshak-Mitrovicë kërkojnë përmirësim në 
seksionin kryq me qëllim të eleminimit teknik 
dhe operacional të kufizimit për konteiner 
të lartë në formë kubi. Udhëkryqi i Fushë 
Kosovës (stacionet Fushë Kosovë dhe Miradi) 

nuk janë të pajisur fare me centralizues edhe 
pse ky është udhëkryqi kryesor hekurudhor 
në vend. Shumë përpjekje janë bërë nga HK 
Sh.A. në futjen në përdorim të CtC përgjatë 
tërë linjës, por ka ende kërkesa të konside-
rueshme në stacionet tjera për të mundësuar 
integrimin e plotë. të ngjajshme janë edhe në 
sistemin e telekomunikimit, edhe pse radio-
komunikimi punon mirë, por mungon një 
kullë ajrore sa për të integruar gjithë linjën në 
një sistem unik të radio-komunikimit. 
Bazuar në Strategjinë e transportit Multi-
Modal  dhe në kushtet e cekura më lart, ekipi 
i ekspertëve ka përcaktuar tri opcionet refer-
uese:
•Opcioni “Bëje minimumin”, i cili mund të 
konsiderohet si “biznes i zakonshëm”, 
•Opcioni “Bëj diçka”, si “opcioni 1”, dhe 
•Opcioni “Bëje maksimumin”, si opcioni 2”.
Opcioni “bëje minimumin” përfshin mundës-
inë minimale të intervenimit përgjatë Linjës 
së 10-të Hekurudhore, që i referohet mirëm-
bajtjes së kushteve ekzistuese të infrastruk-
turës pa e dëmtuar atë. Kjo nënkupton rua-
jtjen e kufizimit ekzistues të shpejtësisë dhe 
kapacitetit përgjatë linjës. 
Opcioni 1, “bëj diçka”,  përfshin mundësinë 
e intervenimit pëgjatë Linjës së 10-të Heku-
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rudhore, që i referohet rehabilitimit dhe për-
mirësimit të kufizuar të disa komponentëve 
të infrastrukturës me qëllim të arritjes së 
shpejtësisë së projektuar përgjatë linjës. 
Shpejtësia e paraparë përgjatë linjës ishte 
60-70km/h si për trenat e udhëtarëve ashtu 
edhe për trenat me ngarkesë mallrash në 
seksionin Leshak-Mitrovicë dhe Gurëz-Hani 
i Elezit. Në seksionin Mitrovicë-Gurëz, shpe-
jtësia e paraparë ishte 100-120km/h, si për 
trenat e udhëtarëve ashtu edhe për trenat 
për ngarkesë mallrash. Këto shpejtësi duhet 
të arrihen nga ripërtrirja/riparimi i kompo-
nentëve të shtegut. 
Me rastin e vlerësimit të alternativave nga 
këndvështrimi teknik ekspertët i lidh opcioni 
i preferuar “bëj-diçka”, si më poshtë:
•Ripërtrirja e shtegut me komponentët e 
përmirësuar të superstrukturës përgjatë tërë 
linjës dhe 3 shtigje stacionesh në çdo stacion 
(përfshirë linjën funksionuese).
•Riparimi i tuneleve, përfshirë përmirësimin e 
seksioneve kryqe në tunelet 1-5.
•Riparimi i urave, përfshirë pëmirësimin e kla-
sifikimit në D4 dhe rehabilitimin e drenazhës 

dhe shtratit të shtegut. 
•Instalimi i centralizuesit elektronik me 
boshtin numërues në udhëkryqin e Fushë 
Kosovës (për dy stacionet si në Fushë Kosovë 
ashtu dhe në Miradi). 
•Kompletimi i pajisjes telekomunikuese.
•Rehabilitimi i niveleve me kalim.
Vlerësimi i kostos së përgjithshme për opcio-
nin 1, të investimeve është 125.5 milion euro. 
Kostot vjetore të O&M janë 3.3 million euro 
sa i përket këtij opcioni. Përveç kësaj eksperti 
ka shkuar tutje me vlerësimin financiar dhe 
ekonomik të komponentëve alternativë në 
përmirësimin e pajisjes centralizuese në çdo 
stacion përgjatë linjës me investime shtesë 
në vlerë prej 6.6 milion eurove për “opcionin 
1” dhe 11.1 milion euro për “opcionin 2”.
Opcioni 2, përfshin mundësinë maksimale 
të intervenimit që i referohet rikonstruimit 
të të gjithë komponentëve të infrastrukturës 
me qëllim të arritjes së shpejtësisë maksimale 
prej 160km/h për trenat e udhëtarëve dhe 
120km/h për trenat me ngarkesë me mallra 
përgjatë tërë linjës. Ky opcion gjithashtu 
përfshin ndërtimin e linjës me shteg të dy-

fishtë me gjatësi prej 130.5 km (afërsisht 
20km më i shkurtër se ekzistuesi) me 9.2 
km ura dhe 14.8 km të tuneleve dhe elek-
trifikimin për shpejtësinë e cekur më lart. 
Realizimi i këtij projekti parashihet të bëhet 
në kohëzgjatje prej 20-25 viteve. Vlera e re-
alizimit të këtij varianti në parallogarinë e 
bërë është 514.078.470.00 €. Ky vlerësimi i 
shpenzimeve nuk përfshin komponentet të 
cilat nuk do të mund të adresohen në këtë 
shkallë të vlerësimit (para-fizibiliteti) si p.sh. 
shpronësimin e pronave, rrethimi me gardh 
devijimi i lumit dhe rrugëve, kalimet me nivel 
dhe çështjet e mundshme gjeologjike.
Varianti i cili do të zbatohet në planin afats-
hkurtër është “opcioni 1” – “bëj diçka”. 
Pas përfundimit të raportit final që do të 
bëhet nga fundi i dhjetorit, z. Ramosaj theksoj që 
ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet për të gjetur in-
vestitorë nga fondacionet evropiane dhe burimet 
tjera (BKK dhe IFN) për të realizuar këtë projekt.
Ky projekt-realizimi i tij është një hap konkret 
shumë  i rëndësishëm për zhvillimin e Heku-
rudhave të Kosovës dhe si një faktor ndikues 
në zhvillimin e ekonomisë së vendit. 
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LOKOMOTIVA E HK-së NË PANAIRIN 
TRADICIONAL “INNOTRANS” NË BERLIN

Nga data 21 deri më 24 shtator 2010 në Berlin të Gjermanisë 
është mbajtur panairi tradicional “INNOtRANS”. Ky panair 
mbulon pesë fusha të cilat kanë të bëjnë me zhvillimet mbi 

transportin hekurudhor; teknologji hekurudhore, interier, infrastruk-
turë, transport publik dhe ndërtim të tuneleve. 
“Innotrans” është një prej panaireve më të mëdha ndërkombëtare 
në fushën e transportit hekurudhor në mbledhjen e kompanive më 
të rëndësishme në këtë fushë. ,,Innotrans” është bërë si platformë 
industrisë ndërkombëtare dhe po mbahet çdo dy vjet, që nga viti 
1996 e këndej. E veçanta e këtij panairi këtë vit ishte numri rekord i 
ekspozuesve nga e gjithë bota. Ishin 2.243 ekspozues nga 45 shtete. 
“Innotrans” është një mundësi ideale për prezantimin e programeve 
të prodhimit dhe të lajmeve të biznesit. 
Në këtë panair u ekspozua edhe lokomotiva e Hekurudhave të 
Kosovës. Prezantimi i saj u bë nga kompania kroate “Grdelj” e cila ka 
bërë në tërësi rifabrikimin e saj. Pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues 

nga Hekurudhat e Kosovës. Në këtë delegacion ishin Kryetari i Bordit 
të Drejtorëve, Sejdi Hoxha, Kryeshefi ekzekutiv, Xhevat Ramosaj dhe 
Sefedin Sefaj Drejtor Financiar i HK-së, të cilët patën rastin të takohen 
me përfaqësuesit e hekurudhave evropiane, operatorët privat heku-
rudhor, përfaqësues të ministrive, përfaqësues të organizatave dhe 
shoqatave profesionale, dhe shumë të tjerë të cilët patën një mundësi 
për të biseduar me pjesëmarrësit në këtë panair. 
Për Hekurudhat e Kosovës ky panair ka rëndësi të çmuar më qëllim 
lidhjeje kontakesh e bashkëpunimi me përfaqësues të kompanive të ndry-
shme të kësaj fushe që përfshin transportin hekurudhor. Rëndësi të veçantë 
paraqet edhe fakti tjetër që lidhet me njohjet dhe kahjet të cilat po merr zh-
villimi i teknologjisë hekurudhore dhe nevoja që edhe ne të mund të ecim 
paralel me këto kompani e vende dhe të arrijmë atë nivel zhvillimi. 
Ky panair dëshmoi edhe kësaj radhe për rëndësinë të cilën i kanë dhë-
në vendet e zhvilluara kësaj fushe shumë të rëndësishme-zhvillimit të 
komunikacionit hekurudhor.

12 Hekurudhat e Kosovës
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Aktuale

TRAJNIM PESËDITOR I PUNËTORËVE TË HK-së 
PËR PËRDORIM TË PROGRAMIT SOFTUERIK

Hekurudhat e Kosovës ShA kanë bërë përpjekje të vazhdueshme 
për të ecur në përputhje me standardet e kohës. Arritjet e larta 
shkencore nga fusha e teknologjisë janë bërë të domosdoshme 

në përdorimin e tyre në të gjitha proceset e punës. Këtë teknologji HK-ja 
po ia adapton nevojave të saja gjatë zhvillimit të punës. Përdorimi i kësaj 
teknologjie kërkon njohje dhe përgatitje për të vënë në funksion dhe 
shfrytëzuar atë. Përdorimi i softuerve tanimë është bërë i domosdoshëm 
dhe shumë i dobishëm për organizimin e punëve. Për t’i ikur shumë pu-
nëve që deri më tani kanë kërkuar shumë fuqi punëtore dhe janë zhvil-
luar në formë manuale apo me letra (libra, raporte, formularë etj.) HK-ja 
ka pëpunuar një program softuerik shumë të avancuar të cilin ia ka për-
shtatur nevojave të veta të punës i cili do ta zëvendësojë sistemin e vjetër 
manual. Ky program do të aplikohet në të gjitha stacionet hekurudhore 
dhe do të jetë i centralizuar nga qendra. Efektshmëria e këtij sistemi do 
të jetë maksimale. Ajo është bazuar në teknologjtë NEt të Microsoft-it 
e cila mundëson qasje të pakufizuar të përdoruesve në të njëjtën kohë. 
Më qëllim të vënies në funksion të këtij sistemi, kësaj radhe është orga-
nizuar trajnim i personelit për përdorimin e këtij programi. trajnimi u 
mbajt për pesë ditë radhazi në sallën e kompjuterëve në Universitetin 

AAB, në Fushë Kosovë. Gjatë kësaj kohe punëtorët moren njohuritë e 
nevojshme për aplikimin e këtyre programeve në pjesën e përgjegjë-
sisë të cilën e mbulojnë. Dy ditët e para të këtij trajnimi është ligjëruar 
mësimi i bazave të kompjuterit, kurse tri ditët tjera është demonstruar 
përdorimi i programit softuerik në formë praktike nga secili pjesëmarrës. 
trajnimi u organizua në dy grupe; në pjesën e transportit të udhëtarëve dhe 
atë të mallrave. Secili prej grupeve kishte nga 20 pjesëmarrës.
Pjesëmarrësit të cilët u përgatitën për përdorim të këtyre programeve 
ishin: Drejtuesit e trenave, Konduktorët, Kontrollorë të transportit të Ud-
hëtarëve e të Mallrave, Bashkëpunëtorë për kontrollin e të hyrave nga 
transporti i Udhëtarëve dhe i Mallrave, Kalkulantët, Komercialistët, De-
poistët, Dispeçeret e vagonëve dhe Udhëheqësit e trenave.
trajnimi ka përfunduar sipas orarit dhe i gjithë personeli pjesëmarrës 
është trajnuar të përdor praktikisht programin. Instalimi i këtij programi 
është bërë nëpër të gjitha stacionet dhe në ato vende të punës të cilët 
do të kenë qasje. Me aplikimin e këtij sistemi të punës të bazuar në këtë 
teknologji kaq të avancuar, përveç lehtësimit të kryerjes së punëve edhe 
efektshmëria do të jetë shumë më e lartë, ndërsa mundësia për gabime 
do të minimizohet apo do të evitohet fare.
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Vështrim

S H Ë R B I M I  I  M E K A N I Z I M I T

Në kuadër të Divizionit të Infrastruk-
turës të HK-së vepron edhe Shërbimi 
i Mekanizimit, një ndër njësitë krye-

sore të mirëmbajtjes së linjave hekurudhore. 
Ky shërbim në vazhdimësi bën rregullimin e 
binarëve në të gjitha linjat e Hekurudhave të 
Kosovës.
       Në puntorinë e makinave Pllaser në Fushë 
Kosovë, Shërbimi i Mekanizimit kryen servi-
simet ditore, kontrollimet e rregullta mujore 
dhe ato të jashtëzakonshme. Zakonisht këto 
punë kryhen në grupe, në varësi nga specifi-
kat dhe prioritetet e caktuara për të cilat 
është e nevojshme të intervenohet. Natyra 
e punës së makinave Pllaser është mjaft e 
komplikuar, në to gërshetohen sistemet e hi-
draulikës, pneumatikës dhe sistemi elektrik, 
sisteme këto të cilat në menyrë të sinkroni-
zuar janë të ndërlidhura në mes veti. 
        Servisimet përveç që kryhen në punëto-
rinë e makinave Pllaser në Fushë Kosovë ato 
bëhen edhe në raste kur lajmërohen defekte 
të ndryshme të cilat ndodhin në vijë të hapur. 
Pas evitimit të avarisë nga Shërbimi i Mekan-
izimit studim i hollësishëm në raste të caktu-
ara bëhet pas kthimit në bazë. 
          Makinat Pllaser me të cilat operon Shër-
bimi i Mekanizimit janë prodhime të viteve 
‘80-ta, dhe për shkak të vjetërsisë që ato kanë 
gjendja e tyre është jo mirë. Ky shërbim bën 
edhe mirëmbajtjen e këtyre makinave dhe 
falë angazhimit të pakursyer të puntorëve të 
tij dhe mbështetjes së stafit menaxhues Shër-
bimi i Mekanizimit ka arritur që t’i mbulojë të 

gjitha kërkesat e sektorit për  punët e ndry-
shme në binarë.

     Në funksion të kryerjes së punëve 
Shërbimi i Mekanizimit disponon me makina 
të ndryshme, si ato për rregullimin e binarit, 
rregullimin e koltrinës së binarit, makinën Ro-
bell me rimorkio, makinën Pllaser 07 16, dhe 
makinën Eskavator që kryesisht shërben për 
transportim të ndryshëm në linjat hekurud-
hore. Shërbimi i mekanizimit ka në funksion 
edhe cisternën për tharjen e barit me herbi-
cide kimike në brezin hekurudhor. Falë aftë-
sive dhe përkushtimit të palodhshëm të të 
gjithë punëtorëve të mekanizimit janë bërë 
disa modifikime në këtë cisternë dhe është 
bërë aftësimi i saj e cila si e tillë sot operon 
me mjaft sukses në Hekurudhat e Kosovës.
           Përkushtimi i punëtorëve në an-
gazhimin e tyre në mirëmbajtjen e vijave 
hekurudhore nuk mungon asnjëherë edhe 
përkundër amortizimit të mjeteve që kanë 
në disponim, por edhe të disa kushteve të 
punës jo shumë të përshtatshme. Si pengesë 
e veçantë në punëtorinë e Pllaserëve është 
hapësira shumë e ngushtë e operimit. Në 
këtë punëtori ka vetëm dy binarë ku janë të 
vendosura të gjitha mjetet e mekanizimit. 
Këtu mungon edhe uji i pastër dhe sistemi 
i mbledhjes së ujërave dhe mbetjeve të 
lëngëta gjatë riparimeve si vajrat e ndryshme 
etj. Kjo gjendje në këtë punëtori paraqet 
vështirësi gjatë  realizimit të procesit të pu-
nëve. Është e nevojshme që të bëhet plotësi-

mi i disa nevojave që janë të domosdoshme. 
Si zgjidhje e kënaqshme do të ishte riven-
dosja në ishpunëtorinë e trenave motorik ku 
janë të vendosur katër binarë dhe kështu  do 
t’i plotësonte të gjitha nevojat e punëtorisë 
për makinat Pllaser.  
     Siç u cek edhe më lart, makinat 
lëvizëse me të cilat shërbimi i mekinizimit 
operon në linjat e Hekurudhave të Kosovës, 
janë kryesisht të viteve 1980, nisur nga ky 
fakt, është imperativ i domosdoshëm paisja 
më një makinë të kombinuar-universale të 
tipit Pllaser 08-16, për rregullimin e drejtimit 
– niveletës së binarit dhe ndërruesve në bina-
rë. Kjo makinë është lehtë e manipulueshme, 
duke marr parasysh se personeli i makinave 
Pllaser ka punuar më një tip të tillë të maki-
nave. Paisja me një makinë të këtij lloji do të 
ishte një zgjidhje e kënaqshme dhe shumë e 
favorshme. Në këtë drejtim ka disa premtime 
shumë serioze nga Menaxhmenti i Lartë i 
Hekurudhave. Presim që gjatë vitit 2011, ne 
të disponojmë më këtë tip të makinës. Kësh-
tu që në këtë menyrë ne do të ndihemi më 
komod, sepse kërkesat e divizionit përkatë-
sisht sektorit PMLH do t’i përmbushnim më 
me lehtësi.
 Punëtoria e Mirëmbajtjes së Linjave 
Hekurudhore (PMLH), udhëhiqet nga menax-
heri Nexhmi Rama dhe  Shefi i Shërbimit të 
Mekanizimit Shefki Krasniqi, inxhinier i  diplo-
muar i makinerisë si dhe ka dy teknik oper-
ativ-kryepunëtorë dhe nëntë manipulues të 
makinave Pllaser.



Vështrim

TRANSPORTI I KONTRAKTUAR – TRANSPORT I SIGURTË

tregu transportues bashkëkohor për të 
plotësuar të gjitha nevojat e shfrytëzu-
esve të shërbimeve transportuese për 

mallra të ndryshme, për hekurudhën paraqet 
nevojën për një qasje të re që t’i përgjigjet 
njësoj me ofertat e ndryshme d.m.th. që or-
ganizimin dhe teknologjinë e punës t’ua për-
shtatë kërkesave të veçanta.
Për të shkuar në hap me tërë dinamikën e 
rritjes së prodhimit të ekonomisë, plotësimin 
e kërkesave të llojllojshme dhe voluminoze 
të shërbimeve transportuese dhe kështu 
të ofrojë më tepër kualitet të shërbimeve, 
hekurudha ka ndërmarr një varg aksionesh 
dhe masash. Në tarifa ka futur forma të reja 
të shërbimeve transportuese. Kështu, tarifa e 
re për transportimin e sendeve në hekurudhë 
ofron më shumë mundësi që marrdhëniet në 
mes të hekurudhës dhe shfrytëzuesve të jenë 
sa më fleksibile dhe atraktive ashtu që t’u për-
shtaten sa më mirë kërkesave të shfrytëzue-
sve të transportit të cilëve kualiteti sipas tari-
fave të përgjithshme nuk u është përgjigjur.
Një formë e re e shërbimeve të transportit 
është ajo e transportit me marrëveshje:
•Transporti i Kontraktuar është kategori e re 
tarifore e transportit që kënaq dispozitat e 
gjera të specifikave që burojnë nga kërkesat 
e shfrytëzuesve të transportit.
•Kjo formë e transportit kërkon një parakusht, 
atë të harmonizimit me kohë të planeve 
prodhuese–teknologjike me kapacitetet hek-
urudhore dhe organizimin e transportit.
•Me Transportin  e  Kontraktuar përveç kush-
teve të përgjithshme të transportit kontrak-
tohen edhe kushtet tjera sipas porosisve të 
veçanta të shfrytëzuesve të transportit. Me 
këtë kontratë përcaktohet çmimi i transpor-
tit, mënyra e llogaritjes së transportit dhe 

kompensimi për shpenzimet që i shkakton 
transporti i kontraktuar.

Prandaj me tarifë është mundësuar ndikimi 
i drejtpërdrejtë i shfrytëzuesve në zgjedhjen 
dhe angazhimin e kapaciteteve transpor-
tuese, çmimin e transportit e edhe organiz-
imin e tij në tërësi.
Me këtë risi, transporti i kontraktuar si mënyrë 
e afirmuar dhe e vërtetuar e hyrjes së heku-
rudhës në tregun transportues, sidomos te 
organizatat intensive punonjëse transpor-
tuese edhe në të ardhmen do të paraqet ba-
zën e orientimit afarist-komercial të hekurud-
hës, me çka sigurohet organizimi më i mirë 
i punës dhe shfrytëzimi i kapaciteteve trans-
portuese. Në të njëjtën kohë hekurudha merr 
për obligim që për llogari të organizatave 
të përmendura punonjëse të bëjë transport 
kualitativ e me këtë në kushtet momentale të 
disponimit me kapacitete të garantojë pro-
dhimtari të papengueshme dhe plasman.
Mënyra e tillë e krijimit të marrëdhënieve në 
mes të shfrytëzuesve të transportit dhe heku-
rudhës paraqet një hap më tutje në kuptim të 
lidhshmërisë së hekurudhës me ekonominë 
në planin e investimeve të përbashkëta në 
zhvillimin dhe përmirësimin e kapaciteteve 
transportuese e me këtë edhe zvogëlimin e 
shpenzimeve të përgjithshme të transportit.
Kontraktimi i transportit është njëra nga for-
mat më të drejtpërdrejta dhe konkrete të 
bashkëpunimit në mes të partnerëve të ba-
rabartë afaristë, hekurudhës dhe shfrytëzue-
sve të shërbimeve. Kjo njëherit është fillimi i 
ri kualitativ i hekurudhës në tregun e trans-
portit, ku me kohë ka dalë në shesh pozicioni 
monopolistik i hekurudhës.
Hekurudha me kontraktim i siguron vendit 

transport si për nga vëllimi ashtu edhe për 
nga struktura, mundëson shfrytëzimin më të 
mirë dhe racional të vagonëve, të organizimit 
të transportit e vetvetiu edhe zvogëlim të 
shpenzimeve për njësi të punës, rritje të 
produktivitetit të punës dhe sendërtimin e 
rezultateve më të mëdha afariste.
Shfrytëzuesit e shërbimeve me kontraktimin 
e transportit fitojnë transportuesin e vet të 
përhershëm dhe kushte më të mira të trans-
portit, sigurimin e kapaciteteve të nevojshme 
transportuese, transport të rregullt, të shpe-
jtë dhe të lirë.
Përveç kësaj, me lidhjen e kontratave për 
transport e sidomos kontratave mbi bash-
këpunimin afatgjatë afarist, sendërtohen 
një varg aranzhmane të dobishme për të dy 
palët, siç janë: harmonizimi i programit të 
zhvillimit të organizatave, ndërtimi, mbajtja 
dhe shfrytëzimi i mirë i binarëve industrial, 
blerja dhe modernizimi i kapaciteteve trans-
portuese, ngarkuese dhe depoiste si dhe të 
mjetet e transportit integral, harmonizimi i 
kohës së punës, adaptimi i orarit të trenave, 
sigurimi i shërbimeve komplete e të tjera.
Kontratat mbi transport paraqesin dokumen-
tet e shprehjes së lirë të kërkesave, pa detyr-
imin e asnjërës palë, në të cilat përfshihen të 
gjitha pikat e bashkimit dhe marrëdhënieve 
reciproke dhe interesave. Vetëm kështu kon-
tratat e konceptuara dhe të lidhura do të jap-
in rezultate të vërteta dhe do të tregojnë të 
gjitha përparësitë, të cilat prej transportit të 
kontraktuar duhet t’i kenë edhe shfrytëzuesit 
e shërbimeve edhe hekurudha.  

Zejnullah Berisha
Agjent i Marketingut të HK
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AUDITIMI I BRENDSHËM-MEKANIZËM I 
RËNDËSISHËM I HEKURUDHAVE TË KOSOVËS

Hekurudhat e Kosovës ShA, në kuadër të ndarjes së punëve dhe të përgjegjësive brenda kompanisë kanë ngritur edhe Zyren e 
Auditimit të Brendshëm. Për rolin dhe funksionin e këtij mekanizmi me peshë të veçantë për lexuesit e revistës “Hekurudha”  
Zyra e Auditimit të Brendshëm kësaj radhe paraqet këtë vështrim:

Auditimi i brendshëm, është një ak-
tivitet i pavarur, objektiv dhe këshil-
lues, i dizajnuar për t’ia shtuar vlerën 

operimeve të organizatës dhe për ta bërë 
përmirësimin e tyre në vazhdimësi. Auditimi i 
brendshëm ndihmon që organizata t’i përm-
bushë objektivat e saj duke i sjellë asaj një 
qasje sistematike të disiplinuar për vlerësi-
min dhe përmirësimin e efektivitetit menax-
hues të rrezikut, kontrollit dhe të qeverisjes 
së proceseve.
Kompania e mbështet auditimin e brend-
shëm si funksion vlerësues për të ekzaminuar 
dhe vlerësuar aktivitetet e saj si një shërbim 
që do t’i bëhej menaxhmentit. 
Misioni i auditimit të brendshëm është që ta 
ndihmojë personelin menaxhues të kompa-
nisë duke e furnizuar atë me analiza, këshilla 
dhe informata dhe rekomandime në lidhje 
me aktivitetet e ekzaminuara.
Ekzistojnë disa kategori të përgjithshme të 
auditimit të brendshëm si:
Auditimi financiar, rishikon çështjet e kont-
abilitetit, regjistrimeve, transaksioneve finan-
ciare dhe raporteve financiare. Vlerëson për-
shtatshmërinë e kontrollove të brendshme 
që i përkasin fushës së auditimit financiar.
Auditimi i pajtueshmërisë, kërkon të përcak-
toj nëse kompania i përmbahet politikave 
dhe procedurave të aprovuara nga menaxh-
menti si dhe rregulloreve dhe ligjeve në fuqi.     
Auditimi operativ, ekzaminon përdorimin e 
resurseve të kompanisë për të vlerësuar nëse 
ato resurse janë shfrytëzuar në mënyrë më të 
mirë në përmbushjen e objektivave të kom-
panisë.
Auditimi hetues, kryhet sipas nevojës. Ky 
lloj auditimi fokusohet në supozimin për 
shkeljen e ligjeve në fuqi apo politikave dhe 
procedurave të organizatës. Ky mund të re-

zultoi me ndjekje ligjore apo me ndëshkim 
disiplinor. Auditimet e nxitura nga vjedhjet e 
brendshme, keqpërdorimet e pronës së kom-
panisë dhe konfliktet e interesit janë shem-
bull të këtij lloji të auditimit.
Auditimi i teknologjisë informative,  i ad-
resohet kontrollit të brendshëm të mjedisit 
të sistemit të automatizuar të procedimit të 
informatave dhe mënyrës së shfrytëzimit të 
tyre. Auditimi i këtyre sistemeve zakonisht 
bën vlerësimin e kontrollit të hyrjeve, daljeve 
dhe procedimit, ruajtjes së shënimeve, planit 
të restaurimit, sistemit të sigurisë etj.   
Fushëveprimi dhe objektivat e auditimit të 
brendshëm në përmbushjen e detyrave do 
të ishin: 
•Përcaktimi i saktësisë dhe rregullsisë së  tran-
saksioneve financiare.
•Rekomandimi i përmirësimeve operative 
dhe sigurimi se veprimet operative janë në 
pajtim me qëllimet e kompanisë.
•Vlerësimi i përshtatshmërisë së kontrollove 
në sistemin administrativ të kompanisë.
•Vlerësimi i përshtatshmërisë së procedurave 
financiare dhe operative lidhur me kontrol-
let e brendshme dhe dhënia e këshillave dhe 
ndihmës nga aspekti i kontrollit të politikave 
të reja, sistemeve, proceseve dhe procedurave.
•Verifikimi i ekzistencës së pasurisë së orga-
nizatës dhe sigurimi se pasuria është e regjis-
truar si duhet e mirëmbajtur si dhe e ruajtur 
nga humbja, dëmtimi,vjedhja. 
•Përcaktimi i nivelit të pajtueshmërisë së poli-
tikave dhe procedurave të kompanisë me lig-
jet dhe rregulloret e shtetit.
•Përcaktimi i saktësisë, efektivitetit sa më të 
mirë të teknologjisë informative të kompa-
nisë dhe sistemit të procedimit të të dhënave.
•Identifikimi i mundësisë së zvogëlimit të 
shpenzimeve dhe dhënia e rekomandimeve 

për përmirësimin efecient të shpenzimeve.
•Kryerja ad hoc e hetimeve konfidenciale 
në bazë të kërkesës së menaxhmentit më të 
lartë të kompanisë.
•Koordinimi i veprimeve me auditorët ekstrën 
dhe dhënia e asistencës gjate kryerjes së au-
ditimit.
Roli i auditorëve të brendshëm. Auditorët e 
brendshëm duhet të kenë prirje për profe-
sionalizëm, integritet dhe të jenë në nivel të 
detyrës. Ata bëjnë vlerësime objektive të ve-
primeve dhe i ndajnë mendimet për përvoja 
më të mira, japin rekomandime dhe këshilla 
për përmirësimin e kontrolleve, proceseve, 
procedurave, përmbushjes së detyrave dhe 
adminisrimit të rrezikut. 
Zakonisht auditorëve të brendshëm u jepet 
e drejta e qasjes në të gjitha lokacionet e 
ndërmarrjes, në çdo lloj baze të të dhënave, 
dokument, korrespondencë, llogari, dosje 
etj. të nevojshme për kryerjen e punëve. Me 
kërkesë të auditorit të brendshëm secili pu-
nëtor i ndërmarrjes është i obliguar të ndih-
mojë me informacione të mjaftueshme dhe 
sqarime të nevojshme për kryerjen e punëve 
audituese.
Për arritjen e këtyre objektivave, përveç 
përkrahjes adekuate nga ana e menaxhmen-
tit më të lartë të organizatës, kërkohet që 
personeli i auditimit të brendshëm  të jetë 
i kualifikuar dhe të disponojë me njohuri të 
duhura profesionale, t’i përmbahet kodit të 
etikës profesionale, të përmbushë parimin e 
objektivitetit, pavarësisë dhe besueshmërisë 
si dhe të punojë në pajtim me standardet 
përgjithësisht të pranuara të praktikës profe-
sionale të auditimit.

Zyra e Auditimit të Brendshëm:
Avni Murati & Remzi Jashari
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Jam student i vitit të tretë të Fakultetit teknik në Prishtinë, dhe së paku nga 2 – 3 herë në 
javë udhëtoj me tren. Gjatë gjithë kohës sa kam udhëtuar me tren asnjë herë nuk kam pa-
sur ndonjë problem. Udhëtimi me tren për ne studentët sidomos në relacionet më të gjata 
sikurse që unë udhëtoj, pra Pejë – Prishtinë është shumë i mirë. Përveç  beneficionit të cilin 
neve si student e përfitojmë kur udhëtojmë me tren e që për një udhëtim në njërin drejtim 
paguaj vetëm 1.50 euro do të thotë shumë kur dihet “buxheti” i një studenti. Gjithashtu edhe 
siguria është më e lartë se të udhetosh me diç tjetër, ka komoditet gjatë udhëtimit, arritje me 
kohë, hiq rastet e jashtëzakonshme kur gjatë udhëtimit ndodh ndonjë aksident apo diçka e 
tillë, por, këto raste janë shumë të rralla. 
Kur udhëtoj me tren gjithashtu ndjehem rehat edhe për arsyen se komunikimi me personelin 
e hekurudhës sa herë që kemi pasur nevojë për ndonjë informatë apo çka do çoftë ka qenë në 
nivel dhe jemi të njoftuar me kohë për të gjitha ato që neve na interesojnë.

Udhëtimin me tren e shfrytëzoj sipas nevojës, jam studente e fakultetit të mjekësisë dhe 
gjithmonë preferoj të udhëtoj me tren sepse ndjehem mjaft rehat dhe gjithashtu edhe çmi-
met janë të lira, sidomos për ne studentët që përfitojmë lirimin prej 50 %. Unë gjithmonë 
udhëtimin e filloj në stacionin hekurudhor të Hanit të Elezit dhe kam vërejtur se gjithmonë 
nga ky stacion udhëtojnë numër i madh i qytetarëve dhe mendoj se numri i vagonëve të 
kompozicionit të trenit është i pakët dhe gati çdo herë prej stacionit të Kaçanikut e deri në 
Prishtinë shumë udhëtarë mbesin në këmbë.  Kështu edhe shkaktohet tollovi dhe pengesa 
për kryerjen më të lehtë të punëve të personelit të hekurudhës dhe gjithashtu edhe udhëti-
mi e humb atë komoditetin e vet. Prandaj mendoj se shtimi edhe i ndonjë vagoni në këtë 
relacion do të ishte i mirëseardhur.  Megjithatë unë ndjehem komod dhe e sigurtë sepse 
në Han të Elezit, zë vend deri në Prishtinë dhe kështu nuk më pengon. Unë për  vete jam e 
kënaqur edhe me komunikimin me personelin e trenit si në stacion ku hyj në tren edhe me 
personelin e trenit dhe kur kemi pasur nevojë për ndonjë informatë jemi njoftuar me kohë.

trenin për udhëtim e shfrytëzoj disa herë në javë sipas nevojës dhe deri më tani nuk kam pasur ndonjë 
problem. Ndjehem mjaft komod dhe i sigurtë, dhe kam komunikim të mirë me personelin si në stacion 
ashtu edhe në tren. Përfitimi i beneficioneve është shumë i mirëseardhur për ne studentët, vetëm se 
pajisja me kartelat për udhëtim me tren po më duket se nuk është në rregull për arsye se neve na 
duhet të vijmë disa herë në zyret e hekurudhës për t’u pajisur me to. Në këtë relacion studentët të 
cilët ndjekin studimet në Prishtinë kryesisht e shfrytëzojnë trenin për udhëtim dhe më së tepërmi 
ditëve të vikendit kur të hënave në mëngjes udhëtojnë për Prishtinë dhe të premtave kur kthehen në 
shtëpi krijohet tollovi në vagona sepse këtyre ditëve është numri më i madh i udhëtarëve. Por, edhe 
pse krijohen tollovi,  në vagon deri më sot asnjë herë nuk kemi pasur probleme dhe gjithmonë nga 
personeli kemi hasur në mirëkuptim. E konsideroj hekurudhën si pasuri nacionale dhe gëzohem kur 
nga kjo përfitoj shërbime të mira, njëkohësisht edhe të “metat” më pengojnë shumë. 
 Zejnullah  Berisha, Agjent i Marketingut të HK-së,
09.12.2010

FLAKRON ÇELAJ 
STUDENT I FAKLULTETIT TEKNIK VITI  III-të
Relacioni: Pejë – Prishtinë

QËNDRESA CURRI   STUDENTE  E FAKLULTETIT  
TË MJEKËSISË  VITI  II-të

Relacioni: Hani Elezit – Prishtinë

FIDAN ZENELI
STUDENT  I FAKLULTETIT  FILOZOFIK – DEGA  HISTORI VITI  I-rë
Relacioni: Klinë – Prishtinë
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LUART KEK A  
STUDENT I FAKULTETIT TË BIOLOGJISË

Relacioni: Klinë -Prishtinë 

Udhëtoj me tren pesë herë në javë në relacionin Klinë-Prishtinë dhe anasjelltas. treni është mjeti i cili mua 
më është përshtatur për të udhëtuar më shumë se alternativat tjera. Udhëtimi me tren është shumë atraktiv, 
i sigurt dhe komod. Nuk ndodh që të këtë as vonesa. Përveç meje, trenin e shfrytëzojnë edhe anëtarët tjerë 
të familjes qoftë për vajtje-ardhje nga puna apo edhe për vizita familjare. 
Sikur të kishte pasur  qarkullim më të shpeshtë do të kishim pasur mundësi më të mëdha për të kryer edhe 
ndonjë punë tjetër mirëpo për shkak të lëvizjeve të kufizuara shumë herë detyrohem t’i përshtatem këtij 
orari. Megjithatë jam shumë i kënaqur më këtë mundësi udhëtimi që kemi poashtu edhe me personelin e 
trenit. 
Dëshiroj të bëj një rekomandim për të gjithë ata që kanë mundësi të shfrytëzojnë udhëtimin me tren le 
ta bëjnë këtë, pasi në Kosovë treni nuk është privilegj i banorëve të të gjitha lokaliteteve.



NXËNËSIT E SHKOLLAVE  FILLORE TË PRISHTINËS 
VIZITOJNË HEKURUDHAT E KOSOVËS

Është bërë e zakonshme për Hekurudhat 
e Kosovës ShA, që të organizojë shëtitje 
me tren për nxënësit e shkollave tona. 

Në ditët që lamë pas shëtitje me tren në 
Hekurudhat e Kosovës realizuan nxënësit e 
klasëve të katërta të tri shkollave fillore nga 
Prishtina: SHF. “Xhemajl Mustafa”, SHF. “Meto 
Bajraktari” dhe SHF. “Hasan Prishtina”.
 Në vijim do të përshkruajmë vizitën e nxë-
nësve të SHF “Meto Bajraktari” :
Me kërkesë të drejtorisë së shkollës fillore 
‘‘Meto Bajraktari” në Prishtinë, Hekurudhat 
e Kosovës Sh.A, mundësuan vizitën me tren 
në HK të 250 nxënësve të klasave të katërta. 
Nxënësit e kësaj shkolle nën përkujdesjen e 
pedagogëve të tyre realizuan shëtitjen me 
tren nga Prishtina për në Fushë Kosovë. Këta 
nxënës patën rastin që të shijojnë kënaqësi-
në e udhëtimit me tren. Krejt i veçantë ishte 
përjetimi i tyre, sepse shumica nga ta ndod-
heshin për herë të parë në një udhëtim të 

tillë. 
Në stacionin e trenit në Prishtinë ata prisnin 
me padurim trenin udhëtimi i të cilit ishte or-
ganizuar vetëm për kënaqësinë e tyre. Përveç 
gëzimit dhe ndjenjës së mirë, këta nxënës 
nga pedagogët e tyre dhe stafi i trenit, patën 
rastin të marrin edhe njohuritë elementare 
të udhëtimit me tren si dhe njohuritë mbi 
rëndësinë dhe funksionimin aq të rëndë-
sishëm të kësaj fushe të komunikacionit.
Disa nga nxënësit një pjesë të këtij rrugëti-
mi të shkurtër nga Prishtina gjer në Fushë 
Kosovë e bënë duke kënduar e recituar vargje 
shumë të bukura. Disa të tjerë, përshtypjet 
e këtij udhëtimi i lanë të shkruara në kom-
paninë tonë, të cilat do të ruhen si pjesë e ku-
jtimit të kësaj vizite. Për koincidencë, po këtë 
ditë, njëri prej nxënësve, Ideal Sina, kishte 
datëlindjen e dhjetë. Me këtë rast shokët e 
shoqet e tij, mësueset dhe stafi hekurudhor 
e përgëzuan Idealin.

Pas arritjes në stacionin e trenit në Fushë 
Kosovë, nxënësit e kësaj shkolle u takuan 
edhe me drejtorë e menaxherë të HK-së, 
nga të cilët u shoqëruan për në muzeun i cili 
gjendet brenda hapësirave të objektit të këtij 
stacioni. Po ashtu u vizitua edhe lokomotiva 
e vjetër (pjesë e muzeut) e cila është shumë 
atraktive për vizitorët.  
Pas përmbushjes së programit të paraparë 
treni i Lirë ktheu nxënësit në pikën ku kishte 
filluar udhëtimi, në Prishtinë.
Për mundësimin e kësaj vizite Hekurudhat e 
Kosovës Sh.A, nga drejtoria e Shkollës Fillore 
“Meto Bajraktari” në Prishtinë, morën falen-
derime të veçanta.
Hekurudhat e Kosovës Sh.A në vazhdimësi 
kanë mbështetur aktivitete të tilla dhe kështu 
do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. 
Ja disa komente nga nxënësit e Shkollës Meto 
Bajraktari dhe përshtypjet e tyre për trenat e 
Hekurudhave të Kosovës. 
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HEKURUDHAT E KOSOVËS MBËSHTESIN AKTIVITETE KULTURORE
R E V I S TA E  F O L K L O R I T  B U R I M O R  S H Q I P TA R  –  “ D R E N A S I  2 0 1 0 ”  D H E  F E S T I VA L I  T R A D I C I O N A L G J I T H Ë K O M B Ë TA R  I  F O L K L O R I T  “ R A P S O D I A S H Q I P TA R E ”

Hekurudhat e Kosovës Sh.A, në vazhdimësi kanë 
mbështetur aktivitete të ndryshme duke përfshirë 
ato humanitare, kulturore e sportive. Kësaj radhe 

mbështetje i është dhënë dy ngjarjeve kulturore: Festi-
valit gjithëkombëtar Revista e Folklorit Burimor Shqiptar 
“Drenasi 2010” i  organizuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit, Komuna e Drenasit dhe Instituti Albanologjik 
i Prishtinës si dhe Festivalit tradicional gjithëkombëtar të 
folklorit “Rapsodia Shqiptare” të mbajtur në Skënderaj për 
nder të festave të nëntorit.
Festivali i Revistës së Folklorit Burimor Shqiptar-“Drenasi 
2010”,  u mbajt nga data 21 deri me 25 shtator të këtij viti. 
Në këtë aktivitet kulturor morën pjesë grupe të shumta ar-
tistike nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Lugina 
e Preshevës dhe grupe artistësh të folklorit nga Italia dhe 
turqia. Në këtë manifestim të shfaqjes së vlerave kulturore 
kombëtare të folklorit burimor të bartura nëpër shekuj, 
Hekurudhat e Kosovës në mesin e shumë sponsoruesve tjerë, 
me ndihmën e tyre ishin ndër kryesoret.

Hapja e Revistës së Folklorit Burimor Shqiptar-“Drenasi 
2010”, u bë  me paraqitjen e  disa grupeve folklorike dhe 
me një fjalim të mbajtur nga Kryetari i Kuvendit Komunal 
të Drenasit Nexhat Demaku, i cili në mes tjerash ka thënë 
se ky thesar i madh kulturor e shpirtëror nuk u shua kurrë, 
ai shpaloset sot me tërë artin e tij, sepse e kanë krijuar zemrat, 
vuajtjet dhe sakrificat e një populli. 
Në kuadër të festivalit është mbajtur një tribunë për tradi-
tat dhe vlerat gjithëkombëtare shqiptare si dhe është hapur 
ekspozita e veshjeve kombëtare. 
Revista e Folklorit Burimor Shqiptar fillimet e veta i ka që 
nga viti 1961. Fillimisht organizohej vetëm si mbrëmje folk-
lorike burimore dhe mbahej me emrin Revista e Folklorit 
Burimor Kosovar të Komunës së Drenasit. Më vonë festivali 
mori karakter regjional dhe që nga viti 1969 këto mbrëmje 
u shndërruan në festival gjithëkosovar. Revista e Folklorit 
Burimor Shqiptar mbahej rregullisht deri në vitin 1989, kur 
edhe ndërpritet nga mekanizmat e pushtuesit. Pas luftës 
çlirimtare festivali fillon të mbahet me emër të ri si: Revista 
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HEKURUDHAT E KOSOVËS MBËSHTESIN AKTIVITETE KULTURORE
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e Folklorit Burimor Shqiptar, dhe mori karakter gjithëkom-
bëtar i cili mbahet çdo katër vjet.

Festivalit tradicional gjithëkombëtar i folklorit “Rapsodia 
Shqiptare”
Me rastin e festave të nëntorit me 26, 27 dhe 28 nëntor, në 
Skënderaj është mbajtur edicioni i gjashtë i festivalit tradi-
cional gjithëkombëtar i folklorit “Rapsodia Shqiptare”, orga-
nizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës 
së Skënderajt këtë festival e mbështetën Ministria e Kul-
turës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës dhe 
Menaxhmenti i HK-së.
Në këtë aktivitet kulturor morën pjesë 32 grupe dhe rap-
sodë nga të gjitha trojet shqiptare, si: Kosova, Shqipëria, 
Maqedonia, Lugina e Preshevës dhe Mali i Zi. 
Ky  manifestim i vlerave kulturore kombëtare të këngëve 
rapsodike shqiptare shpalosi edhe një herë vlerat e mirë-
fillta të folklorit burimor shqiptar.
           “Rapsodia Shqiptare”, u shpall e hapur nga Feriz Zeqiri, 
drejtor i Festivalit dhe i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport 
dhe me përshëndjen e Kryetarit të Komunës, Sami Lushtaku. 
             Edicioni i gjashtë i këtij festivali u mbajt  në nderim 
të ngjarjeve, shumë të rëndësishme të historisë sonë të 

lavdishme, siç janë ngritja e Flamurit në Krujë, shpallja e pa-
varësisë së Shqipërisë, ditëlindja e komandantit legjendar 
të UÇK, Adem Jashari dhe paraqitja e parë publike e UÇK-së.
 Festivali ka pasur karakter garues dhe juria vlerësoi se ven-
di i parë i takon vëllezërve Zogaj nga Fshati i Ri, Komuna e 
Malishevës, vendi i dytë Nazmije Demollit dhe vendi i tretë 
grupit folklorik nga Lezha. Vendi i parë mori shpërblimin në 
vlerë 700 euro dhe “Kullën e Jasharajve” në vlerë 300 euro. 
Kurse rapsodi i mirënjohur shqiptar, Rifat Berisha, mori çm-
imin e publikut.
 Menaxhmenti i Hekurudhave të Kosovës  ShA, edhe kësaj 
radhe, me mbështetjen materiale që dha për këto aktivitete 
kulturore: Revista e folklorit burimor shqiptar “Drenasi 2010” 
dhe festivali tradicional gjithëkombëtar i folklorit “Rapsodia 
Shqiptare” u bë pjesë e vlerave të këtyre ngjarjeve, vlera sa 
të larta aq edhe fisnike të cilat ndikojnë në pasurimin dhe 
mbajtjen gjallë  të vlerave kulturore të popullit tonë të cilat 
përmbushin një  pjesë shumë të rëndësishme të nevojave 
të shoqërisë për kulturën shpirtërore.
Hekurudhat e Kosovës Sh.A, nga organizatorët e këtyre fes-
tivaleve, morën mirënjohje dhe falenderime të veçanta, për 
këtë mbështetje të këtyre aktiviteteve të rëndësishme të 
etnosit tonë.
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Pothuajse çdo punë, përveç 
anëve pozitive, ajo bart 
me vete edhe anën tjetër 

siç është lodhja, rutina, stresi, 
ngarkesa etj. Një nga mënyrat 
më të mira për t’u relaksuar dhe 
çlodhur pas një dite pune është 
aktiviteti sportiv. Për punëtorët e 
Hekurudhave të Kosovës tanimë 

është bërë kulturë që pas orarit të 
punës një pjesë të kohës së tyre 
t’ia kushtojnë aktivitete sportive. 
Këto aktiviteteve kanë ndikim 
edhe në rritjen e efektivitetit më 
të lartë në punë. Në funksion të 
kësaj Menaxhmenti i Hekurud-
have të Kosovës, për punëtorët e 
saj, është kujdesur dhe ka krijuar 

kushte për aktivitete sportive. Për 
këtë qëllim janë siguruar hapë-
sirat fizike në qendra të ndryshme 
sportive; është rezervuar termini i 
rregullt një herë në javë për lojë-
rekreacion në “Bowling” për pu-
nëtoret e Hekurudhave. Përveç 
termineve të rregullta një herë 
në javë nga data 30.11.2010 janë 
zhvilluar edhe garat në “Bowling”-
“Jeta në Kosovë”, ku pjesëmar-
rëse kanë qenë edhe punëtoret 
e Hekurudhave të Kosovës, këto 
gara janë zhvilluar për dy javë 
radhazi. Numri i pjesëmarrësve 
ishte përafërsisht 50 veta. Për tri 
vendet e para dhe për femrën 
më të suksesshme organizatori i 
këtyre garave ka ndarë çmime të 
ndryshme. Fituesi i kësaj gare ka 
fituar të drejtën që ta përfaqësojë 
Kosovën në garat ndërkombtare 
të Bowling-ut. Ndërsa Hekurud-
hat e Kosovës katër garuesve më 
të suksesshëm ua ka mundësuar 
për një vit udhëtimin gratis me 
tren.

Aktivi te te t  sport ive  të  punëtoreve të  Hekurudhave të  Kosovës

AKTIVITETI SPORTIV-PËRFITIM I GJITHANSHËM
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TL    - TRENI LOKAL
IC    - TRENI I SHPEJTË

ORARI I TRENIT
PRISHTINË - PEJË PEJË - PRISHTINË
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?                                    
                                        

ORARI I TRENIT / RED VOZNJE / TIMETABLE 

     PRISHTINË –   PEJË                    PEJË -  PRISHTINË 

TL  - TRENI LOKAL  / LOKALNI VOZ /   LOCAL TRAIN  

IC   - TRENI I SHPEJTË / BRZI VOZ / INTERCITY TRAIN

DEPARTURE  
 

DEPARTURE
  

              TRAIN

STATIONS

4201 
TL 

 
761 
IC 

               TRAIN

STATIONS

760 
IC 

4200 
TL 

PRISHTINË 07:50 16:30 PEJË 05:32 12:10 

SH. EKONOMIKE 07:52 16:32 SEPERANT 05:41 12:18 

F. KOSOVË 08:01 16:41 ARBANË 05:46 12:22 

BARDH 08:09 16:49 BUDISALC 05:53 12:29 

MJEKAJ 08:16 16:54 SHËNGJERGJ 05:59 12:35 

DRITAN 08:23 17:00 KLINË 06:05 12:42 

DRENAS 08:33 17:09 GURKAT 06:12 12:49 

DAMANEK 08:38 17:15 UJËMIR 06:20 12:57 

LUGDREN 08:43 17:20 AQAREVË 06:23 13:00 

GRYKAS 08:47 17:25 QARRAT 06:30 13:07 

QARRAT 08:53 17:32 GRYKAS 06:37 13:13 

AQAREVË 08:58 17:38 LUGDREN 06:40 13:18 

UJËMIR 09:02 17:42 DAMANEK 06:43 13:22 

GURKAT 09:10 17:49 DRENAS 06:50 13:29 

KLINË 09:18 17:57 DRITAN 06:58 13:38 

SHËNGJERGJ 09:25 18:02 MJEKAJ 07:04 13:44 

BUDISALC 09:31 18:07 BARDH 07:11 13:51 

ARBANË 09:39 18:13 F. KOSOVË 07:21 13:59 

SEPERANT 09:45 18:18 SH. EKONOMIKE 07:30 14:08 

PEJË 09:57 18:26 PRISHTINË 07:32 14:10 

Hekurudhat e Kosovës Sh.A
Kosovske Zeleznice D.D
Kosovo Railways J.S.C
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