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1. HYRJE 
 
 

Trainkos Sh.A edhe pse një kompani e re publike vijoi të kryejë funksionin e saj të 
përshkruar me ligj krahas konsolidimit dhe ngritjes së kapaciteteve të veta njerëzore e 
materiale. Në këtë raport vjetor të punës që për Trainkos përfshin një periudhë prej katër 
muaj të aktivitetit të vet, ne, do të sjellim një raport përmbledhës duke filluar nga fjala e 
Kryesuesit të BD i cili bart në vete performancën e kompanisë bashkë me aktivitetet e saj. 
Raporti i Kryesuesit ofron informacione edhe në lidhje me kapitalin e kompanisë dhe 
politikat ndikuese në zhvillimin e biznesit të saj.  

 
Raporti më pas vijohet nga fjala-raporti i Kryeshefit Ekzekutiv duke ofruar me këtë 

rast të dhëna për ngjarjet kryesore për periudhën raportuese, të dhëna për performancën 
operative e financiare dhe progresin në drejtim të realizimit të planit të biznesit. Kur jemi 
te progresi drejt realizimit të planit të biznesit raporti ynë ofron të dhëna të detajuara për 
shpenzimet, investimet kapitale të kompanisë dhe gjithashtu një elaborim të çështjes së 
perspektivës bashkë me rreziqet e mundshme ndikuese. Po ashtu brenda raportit është 
paraqitur edhe skema organizative e stafit të kompanisë, ndryshimet e ndodhura gjatë 
kësaj periudhe si dhe një pjesë i është kushtuar çështjeve të ndryshme të lidhura me 
kontestet gjyqësore.  

 
Për të qenë raporti sa më i qartë dhe i kompletuar, brenda tij janë paraqitur edhe 
grafikone, tabela statistikore e skema tjera me sqarime të nevojshme.  

 
Raporti Vjetor 2011 i Trainkos Sh.A ka të bashkëngjitur edhe shtojcën apo 

Aneksin 1, i cili përmban të dhëna tjera shtesë të cilat mbesin për përdorim të aksionarit. 
Në përpjekje të realizimit të këtij raporti, për të pasqyruar aktivitetet e kompanisë, 
suksesin e saj në realizimin operativ e financiar, gjithsesi që jemi bazuar edhe në 
udhëzuesin në lidhje me hartimin raportit vjetor, po ashtu edhe në Ligjin për NP.  
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2. FJALA E KRYESUESIT TË BORDIT TË DREJTORËVE 
 
 
Të nderuar aksionarë, 
 

Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve i NP Trainkos Sh.A u emërua që në vigjilje të 
krijimit të kompanisë së re – Operimit me Trena në Hekurudhat e Kosovës “Trainkos”, 
pra më 20 korrik 2011, dhe që atëherë mori përsipër përgjegjësitë e veta dhe me 
përkushtim i është qasur punës në formësimin e ndërmarrjes së re. Në saje të këtij 
angazhimi të të gjithë drejtorëve të Bordit nuk kanë munguar as sukseset në përmbushjen 
e obligimeve. 

  
Prezantimi i Raportit Vjetor të Punës për vitin 2011 për NP Trainkos Sh.A është i 

lidhur dhe i kushtëzuar nga një periudhë më e shkurtër e cila lidhet me krijimin e vetë 
ndërmarrjes. Ne, në vijim, në këtë raport-vështrim do të paraqesim të dhënat mbi 
aktivitetet, performancën e ndërmarrjes dhe të dhëna tjera të rëndësishme për periudhën 
katërmujore, që në fakt është konsideruar si raport vjetor për vitin 2011.  
  

Viti 2011, për vendin, shënon një kthesë të madhe në fushën e transportit 
hekurudhor, atë të ndarjes së Hekurudhave të Kosovës Sh.A në dy ndërmarrje të reja. Në 
njërën anë, mirëmbajtjen e infrastrukturës hekurudhore dhe, në anën tjetër, atë të operimit 
me trena. Me gjithë sfidat që dolën para nesh, kërkesat e kohës që pasuan me vendimin e 
Qeverisë së Kosovës për këtë ndarje u konkretizuan. Tani edhe tek ne veç po krijohen 
kushtet që edhe transporti hekurudhor të zhvillohet mbi parimet ekonomike të 
konkurrencës së lirë.  

 
Sfidat me të cilat u ballafaquam në rrethanat e reja ishin në disa drejtime. 

Përderisa, në njërën anë, kërkohej funksionalizimi i ndërmarrjes së re për të zhvilluar 
biznesin pandërprerje në ofrimin e shërbimeve për klientët dhe qytetarët tanë, në anën 
tjetër, kërkohej kompletimi me dokumente strategjike e ligjore, mbi bazën e të cilave 
duhej të zhvillohej aktiviteti i ndërmarrjes-Trainkos Sh.A. Ne ia dolëm që t’i përmbushim 
të gjitha këto obligime falë angazhimit të palodhshëm të BD.  
 

Ne, në fillim të punës sonë jemi përkushtuar në arritjen e caqeve financiare të 
përcaktuar në Planin e Buxhetit të kompanisë. Me angazhimin e vazhdueshëm të stafit të 
kompanisë ne kemi tejkaluar objektivat afariste-financiare për 6.17% më shumë se 
ç’është planifikuar. 
 

Një ndër faktorët qenësorë që kanë ndikuar në realizimin operativ në vitin 2011 
kanë qenë pengesat e shfaqura nga punimet që janë zhvilluar në tunelin “Gajre” të 
Kaçanikut gjë që ka vështirësuar transportin hekurudhor. Përderisa transportimin e 
mallrave ia kemi përshtatur kohës kur tuneli ka qenë i hapur për kalim, kjo ka qenë e 
pamundur me atë të udhëtarëve dhe jemi detyruar ta ndërpresim transportin e udhëtarëve 
në atë pjesë (Kaçanik – Hani i Elezit dhe anasjelltas), dhe të gjejmë alternativa tjera për 
bartje të udhëtarëve në këtë relacion.  
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Sfidat për vitin në vijim, si dhe për të ardhmen, mbeten sfidat për plotësimin e politikave 
(rregulloreve) bazike. Po ashtu, sfidë e vazhdueshme mbetet mbikëqyrja e punës 
menaxheriale si dhe përpilimi e hartimi i politikave strategjike për zhvillim të kompanisë. 
Ku në ketë vazhdë, BD, është i përkushtuar të ndërmarrë nismat që janë në përgjegjësi të 
tij, që projekteve paraprake t’u japë shtytje për realizim si dhe sfidat permanente për 
përmirësimin e strukturës gjinore të stafit dhe të moshës.  
 
 Njëri prej synimeve tona, padyshim që është planifikimi i investimeve në 
modernizimin e mjeteve lëvizëse dhe, pse jo, në blerjen e mjeteve të reja. E për ketë jemi 
të vetëdijshëm se është një mision i vështirë, por me ndihmën e aksionarit dhe me ato pak 
mundësi tona financiare, pa lënë anash edhe mundësinë për të gjetur edhe donatorë, 
besojmë se do të mund të avancojmë sado pak në këtë drejtim.  
  

Si përfundim, marrë në përgjithësi nëse shikojmë trendin e zhvillimit të 
kompanisë në të kaluarën, si në ish-Hekurudhat e Kosovës, e tani Trainkos Sh.A, ka një 
ngritje në drejtim të rritjes së kapitalit të saj. Por, kjo ngritje e kapitalit është e 
pamjaftueshme për të investuar në projektet kapitale për të cilat kemi aq shumë nevojë, 
apo për të ndarë dividentën. 

 
 

Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve 
Mr.Sc. Hasan Ibraj 
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3. FJALA E KRYESHEFIT EKZEKUTIV 
 

Të nderuar aksionarë të Trainkos Sh.A 
 
Periudha që lamë pas, përkatësisht viti 2011, është viti që solli risi në organizimin 

dhe funksionimin e Hekurudhave të Kosovës, përkatësisht është periudha e cila 
karakterizohet me ndarjen e saj në dy kompani të reja: në njërën anë, nga Hekurudhat e 
Kosovës u krijua kompania INFRAKOS Sh.A (Infrastruktura e  Hekurudhave të 
Kosovës) dhe TRAINKOS Sh.A (Operimet me Trena të Hekurudhave të Kosovës). Me 
realizimin e kësaj ndarje dhe me punën që kemi treguar në drejtim të përafrimit dhe 
kompletimit të infrastrukturës ligjore, ne jemi duke operuar dhe performuar suksesshëm. 
Periudha katërmujore e Trainkos si një kompani e re, pas ndarjes së HK-së, para nesh 
shtroi shumë detyra e angazhime të cilat arritëm t’i realizojmë dhe vitin 2011 ta 
përmbyllim me suksese. Trainkos Sh.A mëgjithëqë një kompani e re e posa themeluar e 
cila filloi punën e vet me një staf të pakompletuar tërësisht, arriti të përmbushë  pritjet më 
optimiste për këtë katërmujor të 2011. Ishte angazhim maksimal i tërë stafit, Bordit të 
Drejtorëve të sapo emëruar dhe të tërë punonjësve ajo që bëri të mundur përmbylljen e 
suksesshme të këtij viti.  

Meqenëse kjo periudhë shënon këtë ndarje, puna jonë kryesore ka qenë e fokusuar 
në përgatitjen, konsolidimin dhe funksionalizimin e kompanisë sonë të re, e cila sot me 
përpjekjet tona që kemi bërë ka marrë një fizionomi të një kompanie të konsoliduar, 
moderne dhe me synime të qarta të ecjes drejt suksesit. 

Të kesh fatin të jesh pjesë e një stafi që merr përsipër barrën e pothuajse krijimit 
të një kompanie me rëndësinë dhe përmasat e aktivitetit të Trainkos-it e dimë se nuk 
është detyrë e lehtë. Por, përkundër që periudha për të cilën po flasim është periudhë 
relativisht e shkurtër ne kemi arritur që të realizojmë shumë nga detyrat që i kishim 
parashtruar vetes në fillim të kësaj periudhe prej katër muajsh.  

Kemi punuar me kujdes të shtuar që të ofrojmë për qytetarët dhe bizneset 
shërbimet e nevojshme për ta si në transportin e mallrave ashtu edhe në atë të udhëtarëve. 
Ne kemi mbyllur vitin me një rezultat të kënaqshëm operativ duke ruajtur trendin pozitiv 
të ngritjes së transportit të mallrave përkundër shumë sfidave që kemi pasur më 
konkurrencën, mjetet lëvizëse të vjetruara dhe kufizimeve të lëvizjeve në linjën 
funksionale për shkak të punimeve në rinovimin e “Tunelit Gajre”.  

Angazhimet tona të deritashme kanë të bëjnë edhe me hartimin e politikave 
strategjike me qëllim të përcaktimit të orientimeve dhe qasjeve biznesore të kompanisë. 
Këto politika janë plotësisht në përputhje me praktikat më të mira të të bërit biznes dhe 
synojnë ofrimin e shërbimeve sa më të mira.  Me qëllim të arritjes së objektivave tona, ne 
jemi të angazhuar në arritjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit si në rrafshin kombëtar 
ashtu edhe atë ndërkombëtar për të avancuar edhe më funksionimin e kompanisë. 
Gjithashtu do të jemi në përpjekje të vazhdueshme për të organizuar takime pune- 
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punëtori e evenimente tjera si këto për të ngritur nivelin profesional të stafit të kompanisë 
si dhe për të shkëmbyer përvojat. Në këtë drejtim kemi nënshkruar marrëveshje 
bashkëpunimi me partnerë të fuqishëm nga Kroacia  dhe jemi në vazhdimësi duke punuar 
që ta zgjerojmë bashkëpunimin edhe me partnerë tjerë.  

Trainkos tanimë është një kompani e organizuar mirë dhe e koncentruar në njësi 
biznesi, duke u fokusuar në ofrimin e shërbimeve sa më efikase dhe efektive për bizneset 
dhe qytetarët. Bizneset e Trainkos Sh.A. janë të përqendruara momentalisht në 

transportin e mallrave, atë të udhëtarëve, mirëmbajtjen e lokomotivave dhe trenave 

motorikë, mirëmbajtjen e vagonëve të mallrave dhe udhëtarëve. Por synim yni është që 
kompania të zgjerohet edhe në ofrimin e shërbimeve dhe zgjidhjeve logjistike që lidhen 
ngushtë me këto veprimtari, me objektiv parësor që të ofrohen pako shërbimesh sa më 
efektive dhe efikase.  
 Trainkos Sh.A. gjatë kësaj periudhe ka realizuar me sukses të plotë projektet për 
investime kapitale dhe si një ngjarje me shumë rëndësi për ne është se flotës së mjeteve 
lëvizëse këtë vit i është bashkëngjitur një lokomotivë shumë funksionale pas kryerjes së 
riparimit gjeneral si dhe riparimi i mesëm i nëntë vagonë të udhëtarëve, me këtë ne do të 
mund t’u ofrojmë qytetarëve shërbime më efikase dhe cilësore.  

 
Ajo çfarë synojmë për vitin e ardhshëm bazuar në Planin e Biznesit i cili ka 

ngritur disa objektiva është të mendojmë t’i realizojmë ato brenda vitit 2012. Objektivi 
ynë në tregun e transportit të mallrave është që në këtë treg ne planifikojmë të kemi rritje 
të shitjeve krahasuar me vitin 2011,  në tregun e transportit të udhëtarëve është që të kemi 
ngritje të numrit të udhëtarëve dhe përmirësim të shërbimeve, të kemi ngritje në 
mirëmbajtjen e vagonëve, të ngrisim nivelin e inkasimit, të ofrojmë kushte të mira pune 
për stafin e Trainkos, si dhe një varg objektivash të cilat janë të përcaktuara qartë nga ne 
në Planin e Biznesit. 

 
Trainkos Sh.A është në pozitë të mirë të funksionimit dhe në rrugë të mirë 

gjithashtu të sigurimit të ecjes së vet drejt suksesit. Kjo nuk do të thotë që ne kemi 
realizuar çdo detyrë e cila varet prej nesh. Jo. Jemi të vetëdijshëm që neve na presin edhe 
shumë detyra e angazhime të reja të cilat besojmë se do t’i realizojmë, duke u mbështetur 
edhe në përkrahjen e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik si dhe në mbështetjen e 
Ministrisë së Infrastrukturës. Bashkë mendojmë se do t’ia dalim që të kemi një ngritje të 
cilësisë të punës sonë dhe përmbushje të vizionit dhe misionit të Trainkos.  

 
 

Kryeshefi Ekzekutiv 
Mr.Sc. Ruzhdi Morina 
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4. NGJARJET KRYESORE TË VITIT  
 
 

Një nga arritjet kryesore për periudhën shtator-dhjetor 2011 është se janë realizuar 
të hyrat në shumën prej 1,324,378.52€. Totali i të hyrave të planifikuara për periudhën 
shtator-dhjetor 2011 është 1,247,452.00€ dhe nga kjo del se kemi realizuar 6.17% më 
tepër nga totali i planifikuar. Ky është një tregues shumë pozitiv pasi që ka rezultuar me 
tejkalim të objektivit financiar për 6.17% por edhe ka dëshmuar që përqendrimet tona në 
biznes kanë qenë të qëlluara, këtu duhet të sqarojmë se ne më tepër jemi përqendruar në 
strukturën-llojin e mallit dhe relacionin e transportit. 

 
Kjo periudhë shënon një angazhim të jashtëzakonshëm në përgatitjen, 

riorganizimin, konsolidimin dhe funksionalizimin e kompanisë sonë të re, e cila sot me 
përpjekjet tona që kemi bërë ka marrë fizionominë e një kompanie,të konsoliduar, 
moderne dhe me synime të qarta të ecjes drejt suksesit. 

 
Viti 2011, është viti që solli risi në organizimin dhe funksionimin e Hekurudhave 

të Kosovës, përkatësisht është periudha e cila karakterizohet me ndarjen e saj në dy 
kompani të reja: në njërën anë, nga Hekurudhat e Kosovës u krijua kompania 
INFRAKOS Sh.A (Infrastruktura e  Hekurudhave të Kosovës) dhe TRAINKOS Sh.A 
(Operimet me Trena të Hekurudhave të Kosovës). Trainkos në bazë të vendimit mbi 
themelimin dhe Ligjit mbi Hekurudhat ka për fushëveprim transportin hekurudhor të 
mallrave, udhëtarëve dhe transportin multimodal. Përfundimisht mund të themi se krijimi 
i NP Trainkos Sh.A dhe fillimi i funksionimit të saj më 01.09.2011 është ngjarja kryesore 
e vitit.  

 
Një ndër ngjarjet që ka ndikuar në veprimtarinë dhe angazhimet tona ka qenë 

edhe zhvillimi i punimet në riparimin e Tunelit “Gajre” nga kompania INFRAKOS. Këto 
punime kanë bërë që ne të mos kemi funksionim në transport të udhëtarëve në relacionin 
Kaçanik – Hani i Elezit për një periudhë më shumë se tremujore si dhe të organizojmë 
transportin e mallrave vetëm gjatë natës.   
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5. PASQYRA E PERFORMANCËS  OPERATIVE  E TRAINKOS SH.A 
 

 
Në këtë pjesë të raportit do të paraqesim indikatorët fizikë të performancës sonë 

operative gjatë periudhës shtator-dhjetor, duke prezantuar realizimin operativ gjatë kësaj 
periudhe të vitit 2011 krahasuar me planifikimin për të njëjtën periudhë dhe me 
realizimin e vitit paraprak për të njëjtën periudhë. Po ashtu do të komentojmë ndryshimet 
që kanë ndodhur gjatë kësaj kohe.  
 
Në fushën e biznesit të transportit të mallrave, e cila ka rëndësinë kryesore për ne, gjatë  
kësaj periudhe ne kemi këto rezultate: 
 

Përshkrimi shtator-dhjetor 

Realizim shitje të hyra 2011 1,324,378.55 
Buxheti shitje të hyra   2011 1,247,452.00 
Realizim neto/ton 2011 358,170 
Buxheti  neto/ton  2011 359,952 
Dallimi realizim-buxhet 2011 të hyra 76,927 
Dallimi realizim-buxhet 2011 neto/ton (1,782) 

 

 
 

  
Siç mund të shihet nga shënimet më lart në këtë periudhë kohore ne kemi arritur 

të krijojmë të hyra për rreth 6.17% më shumë sesa buxheti i planifikuar ndërsa kemi 
transportuar pothuajse të njëjtën sasi me atë të planifikuar apo vetëm 0.5% më pak. 

Siç shihet nga shifrat më lartë edhe pse gjatë kësaj periudhe kemi pasur problem 
me  mbylljen e tunelit “Gajre” nga ana e INFRAKOS-it për shkak të punimeve që janë  
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zhvilluar në këtë tunel ne kemi tejkaluar buxhetin ne të hyra nga transporti i mallrave 
ndërsa kemi transportuar pothuajse të njëjtë sasi të planifikuar. Kjo mbyllje e tunelit e 
cila ka zgjatur më shumë se 3 muaj, na ka detyruar që transportin e mallrave ta bëjmë 
vetëm natën, por ka ndodhur disa herë që gjatë kësaj periudhe tremujore, kur tuneli ka 
qenë i bllokuar 24 orë për ditë të tëra. Nisur nga kjo mund të përfundojmë se punimet 
në këtë tunel dhe mbyllja e herë pas hershme kanë ndikuar në transportin e 
mallrave.    

 
Në fushën e biznesit të transportit të udhëtarëve gjatë kësaj periudhe kohore të 

raportimit ne kemi pasur këto rezultate. 
 

Përshkrimi shtator-dhjetor 

Nr. i udhëtarëve realizim 2011 108,692 

Nr. i udhëtarëve buxhet 2011 129.447 

Dallimi realizim/buxheti 2011 (15,270) 

Dallimi realizim/buxheti 2011 – përqindje  (16.03)% 

 

 
 
Siç shihet nga shënimet e paraqitura më lart mund të shohim se sa i përket transporti të 
udhëtarëve për këtë periudhë kohore ne kemi pasur një zbritje të numrit të udhëtarëve 
krahasuar me numrin  planifikuar për rreth 16% . Siç shihet nga këto shifra, mbyllja e 
tunelit “Gajre” ka ndikuar shumë më shumë në transportin e udhëtarëve se sa në atë të 
mallrave, sepse trenat e udhëtarëve gjatë kohës së mbylljes së tunelit nuk kanë qarkulluar 
fare në relacionin Kaçanik – H. Elezit dhe bartja e udhëtarëve nga Kaçaniku e më tutje 
është organizuar falas   nga kompania e cila ka kryer punimet ne tunelin “Gajre” përmes 
transportit rrugor (me autobus), por kjo nuk ka ofruar stabilitet në operim dhe në 
shërbimin e ofruar.  
     



Raport Vjetor 2011 Trainkos Sh.A   10 

 

 
 
 
 
6. PASQYRA E PERFORMANCËS  FINANCIARE DHE REZULTATET 
 

 
6.1 Gjendja financiare shtator-dhjetor 2011 

 

Pasqyrat Financiare për periudhën e raportimit shtator-dhjetor 2011 janë ende të 
papërfunduara, kjo nëse kemi parasysh procesin në vijim të ndarjes së pjesës financiare të 
Hekurudhave të Kosovës Sh.A dhe kohës për përgatitjen e raportit. Kjo posaçërisht vlen 
për Bilancin e Gjendjes për të cilin nevojitet kohë për t’u përfunduar. Me inkorporimin e 
këtyre elementeve kyçe nga trashëgimia prej Hekurudhave të Kosovës Sh.A në aktivitetin 
që ka ndodhur brenda periudhës raportuese do të krijojmë Pasqyrat Financiare adekuate 
të cilat do të dërgohen më vonë. Me poshtë do të paraqesim gjendjen sipas pozicioneve te 
të hyrat dhe shpenzimet për periudhën raportuese shtator-dhjetor e cila është siç vijon: 

 
6.2 Të hyrat 

 

Nga transporti i mallrave për periudhën shtator-dhjetor 2011 janë realizuar të 
hyrat në shumën prej 1,324,378.52€. Totali i të hyrave të planifikuara për periudhën 
shtator-dhjetor 2011 është 1,247,452.00€ dhe nga kjo del se kemi realizuar 6.17% më 
tepër nga totali i planifikuar. Ky realizim i të hyrave nga transporti i mallrave është 
realizuar sipas këtyre kategorive: të hyrat nga importi i realizuar përmes vijës kufitare 
Hani i Elezit është 326,451.97€ dhe nga eksporti, po ashtu përmes vijës kufitare Hani i 
Elezit kemi realizuar shumën prej 69,572.78€. Kryesisht këto transporte kanë qenë të 
llojit të ndryshëm për klientët që përdorin hekurudhën për transportin e mallrave të tyre. 
Transporti i brendshëm kryesisht është realizuar për partnerin tonë kryesor kompaninë 
“NewCo Ferronikeli”. Sa i përket transportit komercial brenda vendit (xehe dhe thëngjill) 
nga ky lloj i transportit kemi realizuar shumën prej 794,055.52€. Me transportin e 
mallrave janë realizuar edhe të hyra nga transporti me kamion deri tek destinacioni final i 
klientit prej 30,875.50€. Kurse nga shërbimi i vagonëve gjatë kësaj periudhe kemi 
realizuar shumën prej 103,422,78€. Kjo e hyrë korrespondon edhe me aktivitetin e 
ndodhur si shpenzim në pozicionin Shërbimet Operative, RIV tek shpenzimet. Shuma e 
realizuar zbërthehet në: shërbimi i vagonëve  dhe vendosja e vagonëve. 

Trafiku i udhëtarëve për periudhën shtator-dhjetor 2011 është realizuar në 
shumën prej 385,533.80€. Nga të hyrat e faturuara nga Treni i Lëvizjes së Lirë (TLL) 
janë 316,672.40€, kurse nga biletat janë realizuar 68,863.40€. Shprehur në përqindje 
kemi arritur shumën e realizimit prej 96.38%  krahasuar me planifikimet shtator-dhjetor 
2011. Transporti i udhëtarëve është realizuar për linjat që janë të parapara me Trenin e 
Lëvizjes së Lirë, Shkupit dhe Pejës. 
Donacioni i aprovuar nga Buxheti i Kosovës në emër të subvencionit për trenat e 
udhëtarëve në relacionet Prishtinë – Shkup dhe Prishtinë – Pejë në total është 
500,000.00€. Ky donacion është realizuar-transferuar nga Ministria e Zhvillimit  
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Ekonomik në muajin tetor. Pjesa e TVSH-së dhe pagesa e pjesës për periudhën 
tetëmujore për Infrakos Sh.A në bazë të konkluzioneve të Grupit për Ndarjen e HK-së ka 
rezultuar që shuma prej 316,597.46€ të mbetet si e hyrë operative për periudhën, kurse 
pjesa tjetër i ka takuar Infrakos-it.. 
 
6.3 Shpenzimet  
 

Shpenzimet për periudhën shtator-dhjetor 2011 janë 1,579,568,40€ nga 
1,962,594.00€ të planifikuara për periudhën shtator-dhjetor 2011 dhe arrijnë kuotën prej 
80,48%. Kryesisht shpenzimet janë të kategorizuara sipas nevojave në kategoritë 
adekuate për veprimtarinë që e realizojmë.  Në bazë të marrëveshjes për pagesën e qasjes 
në binarë me kompaninë Infrakos Sh.A për periudhën në fjalë janë paguar 462,068.89€. 
Kategori tjetër e rëndësishme për veprimtarinë tonë janë edhe shpenzimet për derivatet e 
naftës në shumën prej 435,851.50€. Shpenzimet e stafit kapin shumën prej 419,538.99€, 
kurse pjesa tjetër prej 262,109.02€ mund të kategorizohen në shpenzime tjera për 
operimet e nevojshme në zhvillimin e aktivitetit tonë. Shih tabelën e poshtëshënuar: 
 

EMËRTIMI 
Të hyrat dhe 
shpenzimet  
shtator-dhjetor 

Buxheti shtator-
dhjetor 

2011  

B – C 

 B/C (%) 

A B C D F 

TRANSPORTI  I MALLRAVE 1,324,378.55 1,247,452.00 76,925.55 106,17 

TRANSPORTI  I UDHËTARËVE 385,535.80 400,004.00 -14,468.20 96.38 
GRANTET (SUBVENCIONI) 
NGA BK 316,597.46 423,000.00 -106,402.54 74.85 

GJITHSEJ TË HYRAT 2,026,511.81 2,070,456.00 -43,944.19 97.88 

PAGESA E QASJES NË RRJET 462,068.89 388,428.00 73,640.89 118.96 

NAFTA 435,851.50 440,000.00 -4,148.50 99.06 

STAFI DHE PUNËTORËT 419,538.99 404,884.00 14,654.99 103.62 
SHPENZIMET TJERA 
OPERATIVE 262,109.02 729,282.00 -467,172.98 35.94 
GJITHSEJ SHPENZIMET 
OPERATIVE 1,579,568.40 1,962,594.00 -383,025.60 80.48 

REZULTATI OPERATIV 446,943.41 107,862.00 339,081.41 414.37 

ZHVLERËSIMI 398,176.95       
FITIMI/HUMBJA PARA 
TATIMIT 48,766.46       

 
Për periudhën  shtator-dhjetor 2011 shuma e zhvlerësimit sipas kalkulimeve fillestare 
është 398,176.95€ër këtë periudhë janë të evidentuara në kategorinë e të arkëtueshmeve 
shuma prej 1,284,759.47€,shuma e prezantuar ka pësuar ndryshime pozitive nëse e kemi 
parasysh se me procesin e ndarjes janë trashëguar 1,674,154.17€. Kurse kategoria e të  
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pagueshmeve nga procesi i ndarjes kapë shumën prej 46,845.75€, obligimet e krijuara 
gjatë periudhës raportuese janë realizuar brenda afateve të parapara dhe iniciativave për 
përmbylljen e pagesave me kohë. 
 
Tabela më poshtë prezanton gjendjen e pasurive të Trainkos Sh.A më 31.12.2011. 

Përshkrimi  Vlera në € Shprehur në % 

Toka 229,680.00 2.78% 

Stoqet 699,579.32 8.46% 

Ndërtesat 943,230.50 11.41% 

Makineritë 6,174,386.95 74.70% 

Pajisjet 177,168.72 2.14% 

Inventari 41,606.31 0.50% 

TOTAL PASURIA 8,265,651.80 100.00% 

 
Të dhënat nga tabela më lartë mund të ndryshojnë varësisht nga përmbyllja e 
procesit të ndarjes së ish-Hekurudhave të Kosovës. 
 
6.4 Gjendja në të gatshme – Raporti sipas bankës (31.12.2011) 
 
 
TABELA 1: Gjendja e mjeteve financiare në Arkë dhe Banka të Trainkos Sh.A më 
31.12.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr EMËRTIMI       Saldo 31-12-11 
1 Arka  1,556.00 
2 PCB nr. 1114-004229-0001-59 360,241.58 
3 PCB (KTh) nr. 1114-004229-0101-50 24,998.00 
4 BK - PCB (K) nr. 1114-004229-0201-41 24,163.49 
5 BK - PCB (S) nr. 1114-004229-0301-32 0.00 

 TOTALI 410,959.07 
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7. PROGRESI ME PLANIN E BUXHETIT 
 

 
Të arriturat dhe rezultati i punës në përmbushje të Planit të Buxhetit për muajt 

shtator-dhjetor të vitit 2011, është paraqitur në pjesën në vijim dhe atë të renditur në 
formën e cila është e përshtatshme për vitin 2011 në mënyrë që të kemi qartësi më të 
madhe lidhur me nivelin e realizimit të këtij plani. 

 
 Në mënyrë që të realizojmë objektivin financiar janë paraparë aktivitetet konkrete 
të cilat duhet t’i ndërmarrim brenda qasjeve tona operative. Në mënyrë që të bëhet 
vlerësimi i performancës sonë karshi objektivave të përcaktuara, në këtë drejtim kemi 
përcjell në vazhdimësi proceset e punës së kompanisë, monitorimi ynë funksionon në 
baza javore ku bëhet në krahasim me realizimin e këtyre aktiviteteve karshi planifikimit 
të tyre. Prerja javore dhe mujore si dhe analizimi që bëhet për secilin objektiv na jep një 
informacion të mjaftueshëm dhe të azhurnuar me mundësi ndërhyrjeje për përmirësim të 
situatës nëse vlerësohet e nevojshme.  
 
 Gjatë periudhës shtator-dhjetor për të realizuar objektivin e parë i cili paraqet 
objektivin tonë financiar dhe operativ e që parasheh rritje të shitjeve në transportin e 
mallrave në nivel vjetor prej 3.6%, kemi ndërmarrë aktivitetet tona funksionale që të 
sigurojmë transportin e këtyre mallrave në kohë pa problem dhe me kapacitete 
momentale që kemi. Në kuadër të këtyre aktiviteteve ne kemi bërë planifikimin, 
organizimin dhe kryerjen e transportit të këtyre mallrave në rrjetin tonë sipas planit mujor 
dhe ka rezultuar që të tejkalojmë objektivin e performancës financiare për 6.17% falë 
strukturës/llojit të mallit dhe relacioneve që kemi transportuar, edhe pse në aspektin 
sasior kemi transportuar thuajse sasinë e njëjtë që kemi buxhetuar.  
 
 Ne gjatë periudhës shtator-dhjetor për të realizuar objektivin e dytë i cili parasheh 
rritje të shitjeve në transportin e udhëtarëve në nivel vjetor prej 2% deri 3%  apo 
shprehur në numër të udhëtarëve të planifikuar për këtë periudhë që është 129 447 
udhëtarë, kemi ndërmarrë aktivitet tona funksionale që të sigurojmë transportin e këtyre 
udhëtarëve në kohë pa problem dhe me kapacitete momentale që kemi. 
 
 Në kuadër të aktiviteteve tona funksionale ne kemi bërë planifikimin, organizimin 
dhe kryerjen e transportit të këtyre udhëtarëve në rrjetin tonë sipas planit mujor të 
paraqitur në OLT ku gjithsej kemi pasur 1398 trena të udhëtarëve me të cilët janë 
transportuar rreth 108 692 udhëtarë apo 16% më pak sesa planifikimi që kemi bërë.  
 
Siç shihet nga këto shifra, mbyllja e tunelit “Gajre” ka ndikuar shumë më shumë në 
transportin e udhëtarëve se sa në atë të mallrave, sepse trenat e udhëtarëve gjatë kohës së  
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mbylljes së tunelit nuk kanë qarkulluar fare në relacionin Kaçanik – H. Elezit dhe bartja e 
udhëtarëve nga Kaçaniku e më tutje është organizuar falas nga kompania e cila ka kryer 
punimet në tunelin “Gajre” përmes transportit rrugor (me autobus), por kjo nuk ka ofruar 
stabilitet në operim dhe në shërbimin e ofruar.  
 
            
8. PROJEKTET KAPITALE  TË TRAINKOS SH.A 
 
 
 Trainkos Sh.A ka trashëguar disa projekte nga ish-Hekurudhat e Kosovës të cilat 
janë në faza të ndryshme të zbatimit. Po ashtu, sipas buxhetit të aprovuar pas themelimit 
të Trainkos SH.A, Menaxhmenti ka iniciuar disa projekte tjera me vlera të ndryshme të 
cilat gjithashtu janë në faza të ndryshme të realizimit. Më poshtë do të paraqesim disa nga 
projektet kryesore kapitale të realizuara gjatë vitit 2011 të cilat janë financuar nga 
Buxheti i Kosovës dhe vlerën e projekteve të financuara nga buxheti operativ i 
kompanisë.    

Nga Buxheti i Kosovës janë financuar projekte kapitale për mjete lëvizëse në 
vlerë prej 1,200,000.00€, ndërsa nga buxheti operativ gjatë vitit 2011 janë disa projekte të cilat 
arrijnë shumën 227.000 €.  
 
Mjetet e investuara në projekte gjatë vitit 2011: 

 
Burimi/Fondi Projektet Vlera në € 
BK Riparimi i mesëm i vagonëve të udhëtarëve 635,851.00 
BK Riparimi gjeneral i lokomotivës 645-033   563,466.00 
Buxheti operativ Pajisje për lok. dhe vagonë dhe projekte tjera 227,000.00 

 
Në veçanti Buxheti i Kosovës është shfrytëzuar 99.8% të totalit të buxhetit të 

alokuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Krahasuar me buxhetin e vitit 2010 kemi 
prapë një përmirësim prej 1.5% në efikasitetin e shfrytëzimit të mjeteve të BK-së.  
Nga buxheti operativ i kompanisë kemi financuar një numër të konsiderueshëm të 
projekteve për mirëmbajtjen e mjeteve lëvizëse dhe projekteve tjera të kompanisë. Vlera 
e përgjithshme e projekteve të financuara dhe realizuara gjatë vitit 2011 nga buxheti 
operativ i kompanisë është 227,000.00€. Në këtë shumë nuk përfshihen mjetet e ndara 
nga buxheti operativ për furnizime me kontratë kornizë me çmim njësi si shpenzime të 
naftës, vajrave, materialit shpenzues si dhe shërbimet e shtypjes. Detajet për këto 
shpenzime paraqiten në raportin financiar dhe transaksionet e realizuara. Bazuar në 
realizimin e projekteve mund të konkludojmë se projektet janë realizuar sipas planit të 
paraparë pa ndonjë vështirësi të theksuar. Nga buxheti i alokuar për projekte sipas njësive 
kërkuese rezulton se buxheti i shfrytëzuar në raport me zotimet është rreth 98% e totalit 
të buxhetit. Në krahasim me vitin e kaluar kemi rritje prej 2.4 % në efektshmërinë e 
shfrytëzimit të buxhetit total  për projekte.   
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9. PERSPEKTIVA PËR VITIN E ARDHSHËM  
 

9.1 Objektivat ekonomike për vitin 2012  
 

 
1. Objektivi jonë në tregun e transportit të mallrave është që në këtë treg planifikojmë 

të kemi rritje të shitjeve krahasuar me vitin 2011 për rreth 7 deri 11%;  
2. Objektivi në tregun e transportit të udhëtarëve është që të kemi një rritje prej 5% 

deri në 8% në vitin 2012;  
3. Objektivi në tregun e mirëmbajtjes së vagonëve është që të kemi një rritje prej 

15%; 
4. Objektiv tjetër është që niveli i inkasimit të mjeteve të faturuara të mbahet në 

nivelin >85%; 
5. Ndërsa niveli i inkasimit të borxheve (arkëtueshmeve) të mëparshme të jetë >60%. 

 
Objektivat tjera të kompanisë për vitin 2012 
 

� Ngritja e sigurisë në komunikacionin hekurudhor;  

� Përmirësimi i proceseve të brendshme;  

� Ngritja e efikasitetit në realizimin e projekteve;  

� Përmirësimi i nivelit të shërbimeve;   

� Përmirësimi i komoditetit për udhëtarë;  

� Përmirësimi i gjendjes së parkut lëvizës karshi plotësimit të nevojave operative 

për mjete lëvizëse;  

� Ngritja profesionale dhe ripërtëritja e stafit;   

� Përmirësimi i strukturës gjinore;  

� Promovimi i shërbimeve tona në nivel gjithëpërfshirës; 

� Hulumtimi i tregut dhe kuptimi më i mirë i kërkesave në treg; 

� Përmirësimi i sistemit të komunikimit brenda dhe me klientë; 

� Rritja e efektivitetit në dhënien e shërbimeve; 

� Ndryshimi i kulturës biznesore të punonjësve të kompanisë bazuar në të arriturat 

e reja teknologjike; 

� Përmirësimi i kushteve të punës për stafin.   
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9.2. Qasjet për arritjen e objektivave dhe zbatimi i tyre  
 

 
Në mënyrë që të arrijmë objektivat e lartcekura për vitin 2012 ne kemi kombinuar 

disa metoda-qasje në mënyrë që rezultati të jetë më i mirë dhe më lehtë i matshëm. Në 
mënyrë që të arrijmë rritjet e parapara ekonomike qoftë në shërbimet e transportit të 
mallrave, të udhëtarëve apo në riparim të mjeteve lëvizëse ne kemi zgjedhur qasjet e 
marketingut si më adekuate për llojin e shërbimeve dhe nevojat e ndryshme që kanë këto 
shërbime.  
 
Në shërbimin e transportit të mallrave ne do t’i përdorim tri metoda-qasje dhe atë: 
 

� Qasjen zgjeruese, ku do të orientohemi drejt klientëve të rregullt; 
� Qasjen depërtuese/zgjeruese, në drejtim të klientëve potencialë si dhe 
� Qasjen sulmuese, në drejtim të klientëve të ri.  

 
Në shërbimin e transportit të udhëtarëve ne do t’i përdorim qasjen zgjeruese ku do të 
orientohemi drejt klientëve të rregullt, qasjen depërtuese në drejtim të klientëve 
potencialë.  
Në shërbimin e mirëmbajtjes së mjeteve lëvizëse ne do ta përdorim qasjen depërtuese e 
cila do të orientohet në zbrazëtirat e identifikuara që kemi në treg.  
 
Ndërsa sa i përket realizimit të objektivave tjera që janë cekur më lart qasja jonë do jetë e 
fokusuar në: 
 

• Kontrollin e kualitetit të punëve karshi rregulloreve dhe standardeve adekuate;  
• Aplikimin e teknologjisë informative dhe digjitalizimin e proceseve të punës;  
• Aplikimin e sistemit të shpërblimit dhe ndëshkimit karshi performancës së 

treguar;   
• Shkollimin dhe trajnimet e stafit karshi zhvillimit të fushave përkatëse dhe 

• Punësime të reja.  
  
Ndërsa në mënyrë që të përmirësojmë dhe zhvillojmë imazhin e kompanisë sonë, kemi 
planifikuar që edhe gjatë vitit 2011 të mbajmë një rol aktiv në sponsorimin e aktiviteteve 
të ndryshme në nivel vendi.   
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10. RREZIQET E SË ARDHMES SË KORPORATËS  
 
 

Në këtë pjesë ne kemi paraqitur disa nga rreziqet të cilat i kanosen kompanisë 
sonë në të ardhmen dhe për të cilat duhet punuar që t’i minimizojmë efektet e tyre. 
 
� Tarifat e larta për qasje në binarë, përkatësisht për operim në rrjetin hekurudhor.  
� Pamundësia e kontrollit të procesit të ofrimit të shërbimit për transportimin e mallrave 

të importuara apo të eksportuara vetëm nga ana jonë për shkak të përfshirjes së më 
shumë operatorëve hekurudhorë në ofrimin e këtij shërbimi; 

� Politika komerciale që do ta zbatojë Infrakos-i në caktimin e kushteve për shfrytëzim 
të rrjetit si dhe në shfrytëzimin e shërbimeve të terminalit;  

� Gjendja jo e mirë e infrastrukturës hekurudhore dhe kufizimet që shkaktohen në 
operim qoftë në aspektin e shpejtësisë ashtu edhe në operimin 24/7;  

� Futja e operatorëve të rinj në treg;  
� Kriteret e mundshme rigoroze për licencim të kompanisë, dhe veçmas mjeteve 

lëvizëse;   
� Obstruksionet e vazhdueshme nga Hekurudhat Serbe dhe bllokimi i daljes veriore për 

në Serbi; 
� Mungesa e bazës ligjore që rregullon politikën e transportit në Kosovë gjegjësisht 

moszbatimi i saj; 
� Fleksibiliteti i konkurrentëve tanë në aspektin e shpejtësisë, dërgesës, çmimit, etj;  
� Kostoja e lartë e investimeve në mjetet lëvizëse dhe 
� Ligji i prokurimit që krijon disavantazh me konkurrentët tanë. 
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11. STRUKTURA ORGANIZATIVE E TRAINKOS SH.A 
 
 
 

Trainkos Sh.A si ndërmarrje e re publike aktivitetin e saj, pas ndarjes së HK-së, 
më 1 shtator 2011, e ka filluar me një potencial njerëzor prej 199 punonjësve, duke 
llogaritur edhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve, të cilët janë sistemuar në bazë të 
përgatitjes së tyre dhe nevojave që ka kërkuar vetë procesi i punës. Shpërndarjes dhe 
sistemimit të tyre i ka paraprirë skema organizative e kompanisë e cila është ndërtuar në 
bazë të nevojave të punës të cilën do ta paraqesim në vijim. Më pas edhe të dhënat tjera 
për llojin e kontratave të punës, moshën e të punësuarve, strukturën gjinore, strukturën 
nacionale dhe kualifikimin shkollor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skema organizative e Trainkos Sh.A 

 
Gjatë kësaj periudhe raportuese janë bërë transferime të brendshme të cilat kanë 

ndikuar që në pozita të ndryshme të rritet kualiteti, efikasiteti dhe disiplina në punë. Këto 
transferime-ndryshime kanë qenë të nevojshme për shkak të procesit të punës që është 
zhvilluar duke plotësuar ato zbrazëtira që kanë mbetur nga ndarja e Hekurudhave të 
Kosovës, por nuk kanë ndikuar në të dhënat në kategorizim. 
 
 
 

 

BORDI I DREJTORËVE 
 

 

ZYRTARI KRYESOR FINANCIAR DHE I 
THESARIT (ZKF) 

DEPARTAMENTI I PROKURIMIT  
 
•     FURNIZIM /PUNË/ SHËRBIME 
•     MENAXHIM I KONTRATAVE    

DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS 
 

- ZYRA  LIGJORE 
- BURIME  NJERËZORE  
- TEKNOLOGJIA INFORMATIVE  
- MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN 
- LOGJISTIKË  

 

KRYESHEFI EKZEKUTIV (KE)  
 

ZYRTARI I AUDITIMIT TË 
BRENDSHËM 
 
SEKRETARI I KOMPANISË 

 

 
DEPARTAMENTI I BIZNESEVE OPERUESE 
 
- TRANSPORTI I MALLRAVE 
- TRANSPORTI I UDHËTARËVE 
- MIRËMBAJTJA E LOKOMOTIVAVE 

DHE TRENAVE MOTORIKË 
- MIRËMBAJTJA E VAGONËVE  TË 

MALLRAVE DHE UDHËTARËVE 
- MARKETINGU/ ZHVILLIMI I 

PRODUKTEVE/ SHITJA  
- KONTROLLI I SIGURISË DHE 

KUALITETIT  
 

DEPARTAMENTI I FINANCAVE 
 

- FINANCA 
- KONTABILITET 

ZV/ KRYESHEFI EKZEKUTIV  
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Sistemimi sipas sektorëve të punësimit: 

 
Sektorët e punësimit 

Numri i punonjësve 

1.09.2011 31.12.2011 
Bordi i Drejtorëve  4 4 

Zyrtarët e lartë  1 4 

Departamenti i Bizneseve Operuese 158 158 

Departamenti i Administratës  29 28 

Departamenti i Prokurimit  2 2 

Departamenti i Financave   3 3 

 
Struktura e të punësuarve në kompani sipas kategorizimeve: 

 
Struktura e të punësuarve në bazë të kategorizimeve në fillim të punës së Trainkos 

Sh.A më 1 shtator 2011 dhe më 31 dhjetor 2011 
 
Mosha mesatare e punëtorëve 

 
1.09.2011 

 
31.12.2011 

Vlerat në numra  Vlerat në  përqindje  

47.85 47.20 1.09.2011 31.12.2011 1.09.2011 31.12.2011 

Me marrëdhënie të rregullt pune  195 194 100 % 97% 

Me marrëdhënie jo të rregullt pune 0 6 0% 3% 

Me kontratë të paafatizuar 83 82 42.56 % 41 % 

Me kontratë të afatizuar  112 118 57.43 % 59% 

Meshkuj 184 189 94.35 % 94.5% 

Femra 11 11 5.64 % 5.5% 

Serbë 7 7 3.58 % 3.5 % 

Shqiptarë 188 193 96.41 % 96.5% 

Me shkollim fillor 19 19 9.74 % 9.5% 

Me shkollim të mesëm 143 149 73.33 % 74.5% 

Me shkollim të lartë 4 4 2.05 % 2. % 

Me shkollim superior 29 28 14.87 % 14.% 

 
Vërejtje: në këtë tabelë nuk janë përfshirë anëtarët e Bordit të Drejtorëve 
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Ndryshimet e paraqitura në tabelën më lart për të dhënat janë ndikuar nga 
pensionimi i rregullt i një punonjësi në muajin nëntor dhe angazhimi i punonjësve 
sezonal, po ashtu në muajin nëntor kur është paraqitur nevoja për më shumë punë në 
mirëmbajtjen e ngrohjes qendrore dhe janë angazhuar 6 punëtorë me kontratë jo të 
rregullt ose me kontratë për punë dhe detyra specifike. Pas këtyre ndryshimeve gjendja 
mbetet e pa ndryshuar deri më 31.12.2011. 
 

Nga të dhënat e verifikuara sfidë për Trainkos-in edhe më tutje mbetet mosha e 
vjetër e punonjësve dhe struktura gjinore e tyre. Mosha e vjetër e punonjësve drejtpërdrejt 
ndikon dhe sjell problemin e mosnjohjes apo njohjes së limituar të teknologjisë së re, 
përshtatjes me vështirësi ndaj ndryshimeve teknologjike etj.  
 
 
 
12. KONTESTET GJYQËSORE NË PERIUDHËN SHTATOR-DHJETOR 20 11 
 
 

Zyra Ligjore e NP Operimi me Trena i Hekurudhave të Kosovës Trainkos Sh.A 
gjatë periudhës kohore shtator-dhjetor 2011, ka pasur një angazhim jashtëzakonisht të 
madh, duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme me qëllim të përfaqësimit sa më të 
suksesshëm të kompanisë. Nisur nga ky fakt nuk kanë munguar as rezultatet në 
përfundimin e kontesteve gjyqësore të cilat në shumicën e rasteve janë vendosur në 
favorin tonë.  

Gjatë dy muajve të parë pas ndarjes së HK-së, Zyra Ligjore e Trainkos Sh.A ka 
trajtuar edhe lëndë të cilat i kanë takuar Infrakos Sh.A, duke u bazuar në faktin se raporti 
i Grupit Punues për ndarjen e kontesteve gjyqësore të HK-së, është vonuar. Prandaj, duke 
u bazuar në arsyet e cekura më lart në këtë raport do të paraqesim vetëm ato lëndë të cilat 
në bazë të raportit i përkasin Trainkos-it. Pra, gjatë periudhës kohore shtator-dhjetor 
2011, Zyra Ligjore e Trainkos ShA. ka mbajtur gjithsej nëntë (9) seanca gjyqësore 
përfshirë këtu të gjitha kategoritë e kontesteve. Nga kontestet e marrëdhënies së  punës 
janë mbajtur katër (4) seanca, nga kontestet për kompensim dëmi tri (3) dhe po ashtu dy 
(2) seanca janë mbajtur nga kontestet tjera. 
 

Për kontestet nga marrëdhënia e punës gjatë kësaj periudhe janë mbajtur 4 seanca 
gjyqësore, 2 konteste janë zgjidhur në favor të  Trainkos SH.A  në vlerë prej 57,000.00€, 
Nga kontestet për kompensim të dëmit në këtë periudhë janë mbajtur gjithsej tri (3)  
seanca gjyqësore për këto tri konteste, vlera e të cilave është 91.035€, Zyra Ligjore ka 
përgatitur parashtresat me të gjitha provat e nevojshme dhe lëndët janë në procedurë të 
mëtejme gjyqësore.  
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Nga kontestet tjera gjatë kësaj periudhe është mbajtur një seancë gjyqësore. 
Kontesti tjetër është në procedurë dhe ka të bëjë me pagim borxhi në emër të shfrytëzimit 
të shërbimeve të transportit. 

Rastet e jashtëzakonshme: gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur nëntë (9) raste të 
jashtëzakonshme të aksidenteve në komunikacionin hekurudhor, tri prej tyre me fatalitet, 
një me lëndime trupore dhe pesë me dëme materiale. Zyra Ligjore për secilin rast veç e 
veç ka përgatitur raportin me të gjitha provat e nevojshme dhe ia ka dorëzuar Policisë. 
Po ashtu Zyra Ligjore ka bërë përcjelljen e aktgjykimeve, ankesave, përgjigjeve në padi, 
parashtresave në bazë të aktvendimeve të arritura nga gjykatat kompetente për të gjitha 
kategoritë e kontesteve gjyqësore. Gjatë kësaj periudhe Zyra Ligjore ka iniciuar padi ndaj 
një kompanie e cila nuk e ka paguar borxhin për shfrytëzimin e shërbimeve të transportit 
të kryera nga Trainkos SH.A  Vlera e kontestit është 154.812.76 €. 
                 
13. KONTESTET GJYQËSORE TË PRITURA NË VITIN VIJUES 
 
 

Për vitin vijues deri më tani nga gjykatat kompetente janë caktuar 7 seanca 
gjyqësore. Për kontestet që janë në procedurë priten ftesat. 

Për dy konteste të kompensimit të dëmeve pritet të caktohen seancat gjyqësore 
pas kryerjes së ekspertizës dhe superekspertizës nga lëmi i komunikacionit hekurudhor. 
Në bazë të raportit të Grupit Punues për ndarje të kontesteve gjyqësore të HK-së janë 
gjithsej 62 konteste të cilat i përkasin kompanisë sonë Trainkos Sh.A. 45 prej tyre janë 
nga marrëdhënia e punës, ndërsa 17 tjerat janë për kompensim të dëmeve nga aksidentet 
në komunikacion. Pra, janë këto konteste për të cilat në vitin në vijim presim të 
zhvillohen procedura pranë gjykatave kompetente në Kosovë. 
                  
14. TRANSAKSIONET E REALIZUARA  
 
 

Transaksionet e kompanisë në llogaritë rrjedhëse  
Gjendja në llogaritë e kompanisë më 01.09.2011        287,941.97  
Pagesat e kryera  gjatë muajve shtator – dhjetor       1,847,687.62  
Inkasimet e pranuara gjatë muajve shtator – dhjetor       1,919,987.23  
Gjendja në llogaritë e kompanisë më 31.12.2011        360,241.58  

  

Transaksionet në projektet kapitale të financuara nga Buxheti i Kosovës 
Gjendja në llogaritë e kompanisë më 01.09.2011  00.00 
Inkasimet e pranuara gjatë muajve shtator – dhjetor 1,143,663.63 
Pagesat e kryera  gjatë muajve shtator – dhjetor 1,119,500.14 
Gjendja në llogaritë e kompanisë më 31.12.2011  24,163.49 
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15. BASHKËPUIMI INSTITUCIONAL DHE NDËRKOMBËTAR I TRAINK OS  
 

 
Një fushë e rëndësishme në mbarëvajtjen dhe realizimin e objektivave strategjike 

për zhvillimin e transportit hekurudhor është edhe bashkëpunimi me institucionet vendore 
dhe ndërkombëtare në këtë fushë. Kryesisht në krijimin e politikave të përbashkëta që 
ndërlidhen me veprimtarinë tonë, pastaj legjislacioni përkatës dhe strategjitë zhvillimore 
që ndërmerren brenda Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe jashtë këtij institucioni. 
Për periudhën e raportimit ka pas aktivitete të rëndësishme me ministritë relevante 
(Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministrinë e 
Integrimeve Evropiane). Konkretisht, është punuar intensivisht në finalizimin e proceseve 
në ndarjen e Hekurudhave të Kosovës në dy kompani të reja dhe në përgatitjen e 
dokumenteve adekuate për t’u nënshkruar nga institucionet e autorizuara qeveritare e që 
rregullojnë raportet në funksionalizimin e secilit institucion relevant sipas “Ligjit për 
Hekurudhat” i cili ka hyrë në fuqi në periudhën raportuese.  
 

Për të arritur këto objektiva TRAINKOS Sh.A dhe institucionet tjera relevante 
kanë pas mbështetjen e projektit të financuar nga Komisioni Evropian, udhëhequr nga 
ZNKE (Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian) dhe e zbatuar nga kompania “EGIS 
internacional”. Ky projekt është në vazhdimësi dhe ndihmon kompaninë tonë në mënyrë 
direkte apo indirekte në: 
 

• Zhvillimin e planit të veprimit pesëvjeçar për transportin Multi-Modal në 
Kosovë; 

• Mbështetja në proceset e ndarjes dhe 

• Trajnimi sipas planit të përgatitur më parë. 
 

Me përfundimin e këtij projekti do të identifikohen fushat në të cilat duhet të 
vazhdohet mbështetja dhe të përcaktohen institucionet adekuate ku kërkesat duhet të 
drejtohen (TAIEX, IPA, WBIF, etj.). 
 

Identifikimi i shteteve për bashkëpunim bilateral dhe kontaktet fillestare janë 
ndërmarrë gjatë kësaj periudhe. Me përfaqësuesit apo zyrtarët e Zvicrës, Mbretërisë së 
Bashkuar, Çekisë dhe Arabisë Saudite është biseduar fillimisht për mundësitë e 
mbështetjes së këtyre shteteve ndaj TRAINKOS Sh.A në zhvillimin e flotës së mjeteve 
lëvizëse duke e pas parasysh gjendjen dhe mundësitë aktuale. 
 

Një prioritet i posaçëm nga proceset e bashkëpunimit rajonal i jepet 
bashkëpunimit, zhvillimit të raporteve të mirëfillta dhe nënshkrimit të marrëveshjeve 
ndërshtetërore dhe ndërinstitucionale me Hekurudhat e Maqedonisë të cilat janë partneri  
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jonë kryesor në transportin e mallrave dhe udhëtarëve. Ne jemi të angazhuar në arritjen e 
marrëveshjeve të bashkëpunimit si në rrafshin kombëtar ashtu edhe atë ndërkombëtar për 
të avancuar edhe më funksionimin e kompanisë. Gjithashtu do të jemi në përpjekje të 
vazhdueshme për të organizuar takime pune-punëtori e evenimente tjera si këto për të 
ngritur nivelin profesional të stafit të kompanisë si dhe për të shkëmbyer përvojat. Në 
këtë drejtim kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me partnerë të fuqishëm nga 
Kroacia dhe jemi në vazhdimësi duke punuar që ta zgjerojmë bashkëpunimin edhe me 
partnerë tjerë. Këtë frymë bashkëpunimi do ta zhvillojmë edhe me shtete tjera të regjionit 
dhe me gjere.  
 

Objektiv i rëndësishëm është edhe aktiviteti rreth përpjekjeve që TRAINKOS 
Sh.A të anëtarësohet në Organizatën Ndërkombëtare të Hekurudhave (UIC), Komunitetin 
Evropian të Hekurudhave (CER), Asociacionin Evropian Hekurudhor të Mallrave 
(ERFA), respektivisht CUU, etj. Aktualisht jemi të vetëdijshëm se këto pengesa janë 
politike, por angazhimet tona në punët teknike rrisin shpresat se në momentin duhur do të 
ia arrijmë qëllimit dhe se TRAINKOS Sh.A më në fund do të jenë anëtare e këtyre 
organizmave të përmendur. 
 

Aktualisht transporti hekurudhor në iniciativat regjionale është i përfaqësuar në 
SEETO dhe në CIT (Komiteti Ndërkombëtarë për Transport Hekurudhor) me qendër në 
Bernë të Zvicrës, ne si TRAINKOS jemi pjesëmarrës në këto organizata ndërkombëtare 
por natyrisht edhe me tutje sfidë mbetet përfaqësimi me të drejta të plota në këto 
organizma për shkak të zhvillimeve dhe pengesave politike.    
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16. PËRFUNDIM 
 
 

Ky raport vjetor i NP Traikos Sh.A paraqet në mënyrë të përmbledhur përveç 
pasqyrës së aktiviteteve tona të përfunduara edhe synimet tona për të ardhmen e 
kompanisë e cila besojmë se do të jetë edhe më funksionale në një të ardhme të afërt, 
bazuar në misionin që ka dhe në vizionin që kemi ngritur për të avancuar tutje. 

Të vetëdijshëm se një mision si ky yni që të jemi bartës të zhvillimit ekonomik të 
vendit duke ofruar zgjedhje konkurruese të transportit dhe me këtë të përmirësojmë 
mirëqenien e qytetarëve tanë, kërkon angazhim të shtuar, ne po i bëjmë të gjithë hapat e 
nevojshëm për ta përmbushur këtë në të ardhmen duke u siguruar në një angazhim të 
madh të stafit menaxherial e profesional. Ne kemi ndërtuar vizonin tonë në bazë të 
analizave që kemi bërë dhe në bazë të këtij vizoni që kemi mendojmë të jemi prijës në 
transportin e mallrave e sidomos të industrive të rënda brenda vendit me një rritje të 
vazhdueshme për t’u zgjeruar në rajon si dhe me shërbime konkurruese, komode dhe me 
saktësi të lartë të jemi zgjedhja e parë e udhëtimit për pjesën më të madhe të qytetarëve të 
vendit. Duke besuar në qëndrueshmëri financiare dhe ngritje të vazhdueshme, puna jonë 
të jetë burim i vazhdueshëm i besueshmërisë së klientëve tanë dhe krenarisë për ne. 

Bazuar në vizionin tonë, në vitin 2011 fokusi ynë ka qenë orientimit në plotësimin 
e detyrimeve tona karshi konsumatorëve tanë si dhe publikut të gjerë. Duke marrë 
parasysh kategoritë e ndryshme të konsumatorëve tanë dhe meqenëse shërbimet tona i 
drejtohen më shumë se një tregu, ne i kemi ndërlidhur disa detyrime bazë që mendojmë 
t’i mbajmë drejt secilës kategori të konsumatorëve. Transparenca, korrektësia dhe trajtimi 
jo diskriminues do të jenë detyrimet më karakteristike të punës sonë. Sikur në ofrimin e 
shërbimeve të transportit të mallrave apo udhëtarëve po ashtu në mirëmbajtjen e mjeteve 
lëvizëse, ne mendojmë që në të ardhmen të zhvillojmë edhe më shumë angazhimet tona 
drejt këtyre detyrimeve, në mënyrë që konsumatorët tanë të jenë të kënaqur me raportin 
me ne si partner i tyre.  

Si përfundim mund të themi së gjate vitit 2011 kemi përmbushur objektivat tona 
operative dhe veçmas ato financiare duke tejkaluar planifikimet financiare për rreth 6 
(gjashtë)% dhe si rrjedhojë kompania ka përmbyllur vitin 2011 me fitime. Ky sukses i 
arritur në vitit 2011 është një tregues se strategjia jonë po tregon rezultate pozitive dhe 
për këtë një meritë të jashtëzakonshme ka i gjithë stafi i kompanisë. Menaxhmenti i 
Trainkos mbetet i angazhuar në përmbushjen e objektivave strategjike të kompanisë si 
dhe misionit dhe vizionit të saj.  

 

Shkurt 2012 

 


