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S H K U R T E S A T 

 
 

Shprehjet e përdorura në këtë rregullore kanë këtë kuptim: 
 
HK Trainkos -  Hekurudhat e Kosovës Trainkos Sh.A 

HK Infrakos  - Hekurudhat e Kosovës Infrakos Sh.A  

CIV - Konventa ndërkombëtare për transportin e udhëtarëve dhe bagazhit me hekurudhë 

RID - Rregullorja për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin e brendshëm  

dhe ndërkombëtar 

TU - Tarifa e udhëtarëve 

RIV - Rregullorja për përdorimin e përbashkët të vagonëve të mallrave në komunikacionin 

ndërkombëtar 

PK - Policia e Kosovës 

UKT - Udhëzimi për Komunikacion – Transport 
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Në mbështetje të Nenit 20 të Ligjit 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e ligjit 03/L-087 për 

Ndërmarrjet Publike dhe në bazë të nenit 26.23 të Kodit të Etikës dhe Qeverisjes Korporative për 

NP, Bordi i Drejtorëve i HK TRAINKOS SH.A në Mbledhjen Nr. 49 të mbajtur më 23 dhe më 

29.12.2014, miratoi këtë: 

 

 

R R E G U L L O R E 
 

PËR ORGANIZIMIN E TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE  
 
 

P J E S A  I 
 

DISPOZITAT HYRËSE 
 
 

Neni  1 

Përmbajtja dhe zbatimi i Rregullores 
 

1. Rregullorja, rregullon organizimin e transportit të udhëtarëve dhe përmban dispozitat 

themelore për transportin e udhëtarëve në rrjetin e HK-ës. 

2. Dispozitat e kësaj rregullore vlejnë edhe për transportin e udhëtarëve në komunikacionin 

ndërkombëtar, nëse ndonjëra prej rasteve nuk është rregulluar ndryshe me dispozita 

ndërkombëtare. 

3. Me zbatimin e kësaj rregullore dhe dispozitave të prura në bazë të kësaj, paraprakisht 

duhet pasur kujdes për sigurinë, ekonomizimin dhe shpejtësinë e transportit për të cilën kujdesen 

të gjithë punonjësit e Hekurudhave të Kosovës Tranikos Sh.A dhe Infrakos Sh.A  të cilët marrin 

pjesë drejtpërdrejt në kryerjen dhe kontrollin e punëve gjatë transportit të udhëtarëve. 

4. Dispozitat e kësaj rregullore janë të aplikueshme për nevoja të rregullimit të transportit të 

udhëtarëve të ndërmmarrjes Trainkos SH.A., nëse ndonjëra nga dispozitat është e rregulluar 

ndryshe me akte më të larta ligjore atëherë vlejnë dispozitat dhe aktet më të larta. 

 

 

Neni 2 

Vendet zyrtare 
 

1. s t a c i o n e t – janë vende zyrtare të cilat janë të hapura për transportin e plotë ose të 

kufizuar të udhëtarëve; 

 

2. Stacionet janë të hapura për secilin lloj të komunikacionit, këto stacione theksohen në 

Emëruesin e stacioneve të HK-ës Infrakos Sh.A 
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Neni 3 

Lokalet, pajisjet, instalimet dhe mjetet tjera për punë 
 

1. Vendet e hapura zyrtare për transport të plotë ose të kufizuar të udhëtarëve, varësisht nga 

vëllimi i punës dhe kushteve vendore, duhet të kenë lokalet adekuate, pajisjet, instalimet dhe 

mjetet tjera të nevojshme për punë, për veprim gjatë transportit të udhëtarëve, e këto janë: lokalet 

për pritje, peronat, depot, rampat, vijat hekurudhore, vulën, instalimet e zërimit për njoftimin e 

udhëtarëve etj.  

2. Vula e stacionit duhet të ketë emërtimin e stacionit, datën, muajin dhe vitin. Në vulë, dita 

dhe muaji tregohen me dy numra arab, me kusht që përpara numrit një shifror gjithnjë të 

shënohet »0«, ndërsa viti me më së paku dy numrat e fundit (p.sh. 08.10.13. ose 11.10.13.). 

Muaji mund të tregohet edhe me germa (shkurt ose i plotë), p.sh. 07. tet. 13. ose 27. maj 13. 

 

 
Neni 4 

Personeli 
 

1. Gjatë transportit të udhëtarëve, drejtpërsëdrejti ose indirekt, në njësitë ekzekutive marrin 

pjesë këta punonjës: 

 

- Shefi i stacionit; 

- Drejtuesi i trenave; 

- Biletari; 

- Konduktori.  

  

2. Nga vetë vëllimi i punëve, do të varet se sa punonjës do të jenë të angazhuar për kryerjen 

e këtyre punëve. Në stacionet më të vogla një punonjës mund të angazhohet në kryerjen e 

më shumë punëve, që varet nga organizimi i punës në stacion. 

 

Neni 5 

Organizimi i punës 
 

1. Me kërkesë të Trainkos Sh.A secili stacion në dokumentin teknik të stacionit, kur është 

nevoja duhet të përpiloj procesin e veçantë teknologjik të punës dhe të sqaroj hollësisht mënyrën 

e organizimit dhe veprimit gjatë transportit të udhëtarëve. 

 

2. Dokumenti teknik i punës në stacion dhe procesi teknologjik i punës duhet të përfshijë: 

 

• Regjistrin e të gjitha pajisjeve, instalimeve dhe mjeteve tjera të cilat 

shfrytëzohen për veprim gjatë transportit të udhëtarëve, me sqarim të çartë me 

qëllim të përdorimit (ndarja e biletarive të udhëtarëve, ndarja e lokaleve për 

pritje, peronat etj). 
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• Regjistrimi i të gjitha vendeve për kryerjen e punëve gjatë transportit të 

udhëtarëve (biletaritë e udhëtarëve, informimi etj.). 

• Koha e punës së biletarisë për dhënien e biletave për udhëtarët. 

• Numri i nevojshëm i punonjësve për  secilin vend të punës dhe përshkrimin e 

punëve për secilin vend të punës. 

• Koha dhe mënyra e dorëzimit – pranimit të punëve. 

• Organizimi i punëve gjatë dhënies së biletave, hyrja e udhëtarëve në vagonë. 

 

 

Gjatë qartësimit të organizimit të punës, në bazë të kushteve vendore mund të merret në 

konsideratë edhe: 

 

Nisja e udhëtarëve – të caktohen biletaritë për dhënien e biletave të komunikacionit vendor dhe 

ndërkombëtar dhe byroja për informim etj. 

• Organizimi i dhënies së biletave për tren, shërbimi mbikëqyrës dhe kontrolli. 

• Sigurimi i vendeve zyrtare nga zjarri, humbja, dëmtimi, fatkeqësitë 

elementare etj. 

• Mirëmbajtja dhe pastrimi i pajisjeve, instalimeve dhe mjeteve tjera për punë 

dhe mbikëqyrja e tyre, me angazhim konkret të punonjësve të caktuar për këto 

punë. 

• Selia dhe adresa: e shërbimit të kontrollit, PK-së dhe organeve tjera. 

• Regjistri, adresa dhe numrat e telefonave për shfrytëzuesit potencial, për 

agjencionet e udhëtarëve të cilave ju ka dhënë e drejta e shitjes së biletave për 

trena. 

• Marrja e masave të nevojshme në rast të rritjes së numrit të udhëtarëve në ditë 

të caktuara gjegjësisht në raste të paparashikuara. 

• Caktimi i vendeve për ruajtjen e çelësave rezervë, si dhe vendet se ku 

vendoset materiali dhe formularët e nevojshëm për punën e mëtutjeshme. 

 

3. Organizimin e punës duhet zbatuar ashtu që të arrihet siguria e komunikacionit, 

shpejtësia dhe me përpikëri gjatë transportit, afarizmi ekonomik, dhënia e informatave të plota 

shfrytëzuesve të transportit dhe afarizmi i përgjithshëm në punë. 
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Neni 6 

Koha e punës 
 

Koha  e punës për dhënien e shërbimeve në transportin e udhëtarëve duhet të publikohet në 

tabelat e publikimeve në stacion. 

 

 

Neni 7 

Orari i lëvizjes së trenave 
 

Trainkos është i obliguar që në marrëveshje me Pronarin e Stacioneve të siguroj vend të 

përshtatshëm për vendosjen e ekstraktit nga orari i lëvizjes së trenave, i cili kënaqë nevojat e 

udhëtarit për orientim të drejtë për përzgjedhjen e trenit. Në stacionet më të mëdha dhe në vendet 

turistike duhet publikuar, sipas nevojës, orarin e lëvizjes së plotë të trenave.  

 

Neni 8 

Trajnimi dhe mbikëqyrja mbi punën e punonjësve 
 

Punonjësit e Trainkos Sh.A, rregullisht duhet të trajnohen nga dispozitat e caktuara të cilat janë 

të nevojshme për kryerjen e punëve me sukses dhe në formë të dëshmuar të njoftohen me të 

gjitha rregullat e reja, ndryshimet dhe plotësimet etj. 

 

Neni 9 

Formularët 
 

1. Gjatë kryerjes së punëve në transportin e udhëtarëve, përdoren formularët të cilët do t’i 

sjell udhëzimi në bazë të kësaj rregulloje, të shënuar me germa dhe numra rendor.  

 

2.   Formularët janë: 
 

- të thjesht; 

- të evidentuar.  

   

3.  Formularët duhet të vulosen.  
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Neni 10 

Ruajtja e formularëve dhe librave të përdorura 
 

1. Formularët dhe librat e përdorura për transportin e udhëtarëve duhet të ruhen në bazë të 

Ligjit mbi Arkivin. 

 

2. Nëse për ndonjë lëndë, hetimet janë në vazhdim, të gjithë formularët dhe librat të cilat 

kanë të bëjnë me atë lëndë, duhet të ruhen deri sa lënda të përfundoi plotësisht. 

 

 
Neni 11 

Ndalja dhe kufizimi i transportit 
 

1. Me Ligj, organet e autorizuara shtetërore, mund të ndalin ose të kushtëzojnë transportin e 

udhëtarëve. Vendimin e organeve shtetërore për ndaljen ose kushtet e transportit e publikojnë 

Hekurudhat e Kosovës Tranikos Sh.A.  

 

2. Transporti mund të ndalet plotësisht ose pjesërisht. Ndalja e transportit mund të kryhet 

përmes dhënies së kufizimit të transportit të cilin e publikojnë Hekurudhat e Kosovës Trainkos 

Sh.A ose Infrakos Sh.A.  

 

 

Neni 12 

Orari i  lëvizjes së trenave 
 

Orari i lëvizjes së trenave hartohet konform ligjit për Hekurudhat e Kosovës 
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P  J  E  S  A   E   II 
 

TRASNPORTI I UDHËTARËVE 
 

 
Neni 13 

Hapësira, salla e pritjes, peroni 
 

1. Hapësira është lokal themelor në stacion, e cila shërben për pranimin e udhëtarëve. 

Madhësia e tij varet prej frekuencës së udhëtarëve dhe në mënyrë funksionale është e lidhur me 

vendet e punës të stacionit, të cilat shërbejnë për pranimin – nisjen e udhëtarëve.  

Në hapësirë duhet të qëndrojnë: informatat, biletaritë e udhëtarëve, salla e pritjes, lokali 

higjienik, këndet për shitjen e gazetave ditore, posta etj.  

Në hapësirë duhet shënuar shenjat orientuese për lëvizjen e këmbësorëve dhe trenave. Shkrimet 

mund të jenë tekstuale ose me shenja (piktograme).  

 

2. Sallat e pritjes mund të shfrytëzohen vetëm në bazë të biletës së vlefshme për udhëtim. 

Këto do të jenë të hapura sipas kushteve vendore, e më së voni në një orë para nisjes së trenit 

sipas orarit të lëvizjes së trenave. Në bazë të frekuencës dhe nevojës së udhëtarëve, sallat e 

pritjes mund të jenë të klasës së dytë (2) dhe të klasës së parë (1), sallat e pritjes për nxënës etj. 

 

3. Peroni, është sipërfaqja përpara dhe ndërmjet vijave hekurudhore e cila është e destinuar 

për hyrjen e udhëtarëve në tren dhe dalje nga treni.  

 
 

Neni 14 

Mbajtja e rendit dhe pastërtisë 
 

1. Të gjitha lokalet e destinuara për nevojat e udhëtarëve (hapësira, salla për pritje, lokalet 

higjenik, peronat etj.), dhe vagonët e udhëtarëve në trena, gjithnjë duhet të mirëmbahen në 

gjendje të mirë dhe pastër. 

 

2. Rendi dhe pastërtia, në stacione mbahet nga pronari i stacioneve. 

 

3. Mbikëqyrjen në aspektin e rendit dhe pastërtisë në trena e bëjnë konduktorët, organet 

kontrolluese, si dhe punonjësit tjerë të cilët janë të angazhuar me detyrat e punës. 
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Neni 15 

Biletat e udhëtimit 
 

1. Bileta e udhëtimit është dëshmi mbi lidhjen e kontratës për transport. Kjo udhëtarit i jep 

të drejt që në afatin e caktuar të udhëtojë me tren në relacionin, klasën dhe llojin e trenit të 

theksuar në biletë.   

 

2. Forma dhe përmbajtja e biletave të udhëtimit do të rregullohet në bazë të udhëzimit. 

 

3. Para nisjes së udhëtimit, udhëtarët pajisen me bileta të trenit të shtypura me të dhëna të 

plota dhe bileta të trenit te të cilat disa të dhëna shkruhen.  

 
 

Neni 16 

Kategorizimi i trenave në aspektin tarifor 
 

1. Kategorizimin tarifor të trenave në komunikacionin e përbashkët me marrëveshje e 

saktësojnë hekurudhat e interesuara. Gjatë saktësimit të kategorizimit të trenave në aspektin 

tarifor, zbatohen kriteret të cilat shprehin politikën e përbashkët afariste në momentin aktual, në 

bazë të situatës në tregun e transportit dhe konkurrencës me ç’rast vëmendje e veçantë i 

kushtohet kushteve specifike të secilit rajon dhe relacion, shpejtësisë komerciale, komoditetit, 

kohës së nisjes dhe mbërritjes së trenit etj.    

 

2. Kategorizimi i trenave në aspektin tarifor publikohet në rendin e lëvizjes së trenave të 

udhëtarëve, si dhe në udhëzimet adekuate. 

 

 

Neni 17 

Dhënia e biletave  
 

1. Biletat e trenit i japin punonjësit e caktuar të hekurudhës në stacion dhe konduktorët në 

tren. 

 

2. Biletat e trenit jepen në stacion dhe në trena. Konduktori në tren, jep bileta të trenit për 

udhëtarët të cilët hynë në tren pa biletë, ose që hynë në tren në ato vende zyrtare të cilat 

në kohën e qarkullimit të këtij treni nuk punojnë (koha e kufizuar e punës). 

 

3. Nëse biletat jepen në më shumë biletari, ato duhet të shënohen me numrin rendorë të 

biletarisë. 
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4. Para dhënies së biletës së trenit duhet të saktësohet rregulariteti i bazës për beneficion 

(zbritje), ndërsa te udhëtimet me numër të kufizuar të lëvizjeve duhet edhe të anuloi 

rubrikën e nevojshme (vulos, shkruan shenjën adekuate etj.).  

 

5. Dhënia e biletave të trenit në biletaritë e udhëtarëve kryhet deri sa të ekziston mundësia 

që udhëtari mund të futet në tren para nisjes së trenit.  

 

 

Neni 18 

Vulosja e biletave  
 

1. Biletat duhet të jenë të vulosura nga Trainkos Sh.A 

 

2. Forma e vulosjes së biletave do të rregullohet me udhëzim për transportin e udhëtarëve. 

  

 
Neni 19 

Hyrja në vagon dhe ulja në vend. Rezervimi i vendit 
 

Në vagonë në të cilët nuk bëhet rezervimi i vendit për ulje, udhëtarët mund të ulen dhe të zënë 

ulëset sipas dëshirës. 

 

 

Neni 20 

Kontrollimi i biletave të trenit. Detyrat e konduktorit dhe organit kontrollues 
 

1. Kontrollimin e biletave të trenit, në bazë të rregullit i kontrollon konduktori. Veçanërisht, 

kontrollimin mund ta bëjnë Revizorët edhe organet tjera kontrolluese të HK-ës Trainkos Sh.A. 

 

2. Detyrat themelore të konduktorit janë: 

 

- kontrollimin dhe dhënien e biletave në tren, 

- të kujdeset për hyrjen e sigurt të udhëtarëve në tren, akomodimin e tyre të 

drejt, vendosjen e bagazhit personal si dhe për dalje nga treni; 

- kujdeset për rendin, pastërtinë, ngrohjen, ajrosjen dhe ndriçimin e vagonëve të 

cilët i ka nën mbikëqyrje;   

- të kujdeset për sigurinë dhe akomodimin e udhëtarit gjatë transportit; 

- të jep informata të sakta dhe të qarta; 

- Kryen edhe detyra tjera të parapara me akte tjera. 
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Parregullsitë të cilat ulin sigurinë dhe komoditetin e udhëtarëve i mënjanon shërbimi adekuat në 

stacionin amë ose në stacionin kthyes fundor. Me gjithë atë, nëse në rrugë ndodhë ndonjë 

parregullsi, konduktori është i obliguar ta mënjanoi menjëherë ose të merr masa brenda 

mundësive të veta që pasojat e kësaj parregullsie të zbuten. Për të gjitha parregullsitë, konduktori 

në stacionin amë, harton raport të shkruar me të mbërritur nga rruga. 

  

3. Detyrat themelore të organit kontrollues janë: 

- Kryen kontrollimin e biletave të trenit; 

- kontrollon konduktorët në aspektin e kryerjes së detyrave të tyre; 

- verifikon përbërjen e garniturës së trenit dhe numrin e konduktorëve të cilët e 

shoqërojnë trenin; 

- mbledhë dhe verifikon të dhënat për trenat, a i përgjigjen nevojave të udhëtarëve 

nëpër relacione (dëshirat, vërejtjet, dhe propozimet e udhëtarëve në lidhje me 

orarin e lëvizjes së trenave, punën e punonjësve të hekurudhës dhe komoditetin  e 

udhëtimit); 

- kontrollon funksionimin e drejt të instalimeve, pajisjeve dhe inventarin e 

vagonëve; 

- kontrollon pastërtinë, punën dhe sjelljen e punonjësve të cilët kryejnë veprimtarit 

shërbyese në tren; 

- verifikon ngrohjen, pastërtinë dhe mirëmbajtjen e rendit në tren dhe në lokalet e 

stacioneve të destinuara për nevoja të udhëtarëve; 

- Kryen edhe detyra tjera të parapara me akte tjera. 

 

Pas kthimit nga rruga, organi kontrollues harton raportin me shkrim (formulari mbi 

kontrollin e kryer), në të cilin futën parregullsitë e konstatuara, masat e marrura për mënjanimin 

e tyre, sugjerimet mbi problemet dhe propozimet në lidhje me rendin e lëvizjes së trenave, 

garniturat, shfrytëzimin e trenave, organizimin e shërbimit për transportin e udhëtarëve në 

stacione, si dhe dëshirat, vërejtjet dhe propozimet e udhëtarëve. Në bazë të raporteve të pranuara, 

Zyra e Sigurisë Kualitetit dhe Kontrollit  udhëheqin evidencat për të dhënat e mbledhura  të cilat 

janë të nevojshme për analizën e punës së organit kontrollues. Këto të dhëna shfrytëzohen edhe 

nga Sektori i Transportit të Udhëtarëve për  marrjen e masave për përmasimin e parregullsive si 

dhe hartimin e orarit të lëvizjes së trenave.  
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Neni 21 

Bagazhi personal 
 
 

1. Udhëtari ka të drejtë që pa pagesë, me vete të merr si bagazh personal i cili lehtë mund të 

futet dhe vendoset në vagon mbi dhe nën ulësen në të cilën ulet, nëse kësaj nuk i kundërvihen 

rregullat doganore dhe rregullat tjera dhe se me këtë bagazh nuk dëmtohen vagonët. 
 

2. Vendosja e bagazhit personal nuk lejohet të vendoset në ulëse dhe urat kaluese të 

vagonëve dhe sipas rregullit edhe në korridore. 
 

3. Sendet të cilat sipas dispozitave të RID-it dhe tarifës së udhëtarëve (në vijim TU), janë të 

shkyçura nga transporti, nuk mund të transportohen si bagazh personal. 
 

4. Si bagazh personal, udhëtarit mund të fut edhe sendet e pa paketuara transporti i të cilave 

me TU është i lejuar. 
 

5. Sendet të cilat janë në kundërshtim me dispozitat e më sipërpërmendura që futen në 

vagon të udhëtarëve si bagazh personal, konduktori do ta shkyçë nga transporti së bashku me 

udhëtarin. 
 

6. Bagazh i përmasave të mbi kaluara sipas rregullit, vendoset në vagon zyrtar, nëse kjo 

është e mundur, në të kundërtën konduktori cakton se ku do të vendoset udhëtari dhe bagazhi 

personal.  

 

Neni 22 

Futja e gjallesave në vagonë të udhëtarëve 
 

 

1. Gjallesat e gjalla sipas rregullit nuk lejohen të futen në vagonë të udhëtarëve, vagonë për 

fjetje dhe vagonë të ngrënies (gjithashtu edhe në vagonët tjerë të cilët shërbejnë vetëm 

për transport të udhëtarëve). 
 

2. Në vagonët e udhëtarëve lejohet bartja e gjallesave të vogla në kafaz, shporta ose 

gjësende të mbyllura ku mund të përdoret si bagazh dore, me  kusht që udhëtarët  e tjerë 

nuk e kundërshtojnë, si dhe me kusht që nuk është në kundërshtim me dispozitat  e 

Agjensionit Veterinar të Kosovës. 
 

3. Me udhëzim të transportit të udhëtarëve do të parashihen kushtet e veçanta për 

transportin e qenve të Policisë,  FSK-së, të Verbërve dhe Gjuetarëve. 
 

4. Çmimi për transportin e gjallesave do të parashihet në tarifën e transportit të udhëtarëve.    
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Neni 23 

Shmangiet nga rendi i lëvizjes së trenave. Pengesat gjatë transportit të udhëtarëve 
 

1. Vonesa e trenave për transportin e udhëtarëve më shumë se 10 min në stacion publikohet 

përmes shpalljes ose instalimeve të zërimit. 

 

2. Secilën pengesë në komunikacion (mungesa e trenit, ndeshje etj.) duhet publikuar 

menjëherë duke theksuar rrugën alternative dhe kryerjen e obligimeve të HK Trainkos  nga 

kontrata për transport. 

 

3. Gjatë pengesave në komunikacion, biletat e udhëtimit nëpër vendin e ndërprerë mund të 

jepen vetëm në bazë të udhëzimit të HK Tranikos Sh.A. 

 

4. Nëse udhëtari për shkak të vonesës së trenit, mungesës së trenit ose pengesave në 

komunikacion është penguar të vazhdoi udhëtimin me tren sipas orarit të lëvizjes së trenave, ai 

mundet: 

- të kërkoj mjetet e pagesës se biletës 

- të kthehet pa pagesë me trenin e parë të përshtatshëm në stacionin nisës ose ta 

vazhdojë udhëtimin. 

 

Me udhëzim mund të parashikohet mënyra e vërtetimit të biletave të trenit dhe si kryhet 

transporti pa pagesë. 

 

Neni 24 

Pagesat plotësuese 
 

1. Trainkos gëzon të drejtën që të aplikoj pagesë plotësues për personat që nuk pajisen 

me biletë në stacion. 

 

2. Lartësia e pagesës plotësuese dhe rastet kur përdoret, rregullohen me vendim të 

veçantë. 

 

 

Neni 25 

Pagesat për transport të udhëtarëve 
 

3. Në Transportin e udhëtarëve kemi këto forma dhe mundësi të pagesave 

- Pagesa në Stacion  

- Pagesa në Tren  

- Pagesa të tjera sipas Ligjit të Hekurudhave  
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PJESA III 
 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 
 

Neni 26 

 

Të gjitha detyrimet që dalin nga ky udhëzim për pronarin e Infrastrukturës, duhet të merren 

parasysh dhe të zbatohen gjatë marrëveshjes për shërbime të përbashkëta. 

 

 

Neni 27 

 

1. Për implementimin e kësaj rregullore do te nxirren akte të tjera nënligjore 

2. Kjo rregullore shfuqizon rregulloret e mëparshme mbi organizimin e transportit të 

udhëtarëve.  

 

 

Neni 28 

 

 

Kjo rregullore hynë në fuqi me datën 01.01.2015 

 

 

 

 

 

 
 

 


