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    2.   KORNIZA LIGJORE 

 
2.1.  Varësia. 
 
       DIH është institucion në varësi të ministrit që mbulon transportet dhe  rregullon e 
mbikëqyr sektorin e hekurudhave në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shqipëri. 
 

 
2.2.  Baza ekzistuese ligjore që rregullon fushën e veprimit të DIH. 

 
 Ligji Nr. 9317 datë 18.11.2004 (Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë). 
 Urdhër i ministrit të Nr. 154 datë 27.10.2010.   
 Rregullorja e Shfrytëzimit Teknik të Hekurudhave.  
 Rregullorja Nr. 14 Për mirëmbajtjen e vijave hekurudhore. 
 Rregullorja Nr. 11 Për dhënien dhe heqjen e Dëshmive të Aftësisë. 
 Rregullorja .Nr.3602, datë 18.8.2011Mbi mënyrën e ngarkimit të mallrave në vagonët 

hekurudhorë 
 Rregullorja Mbi detyrat dhe te drejtat e punonjesve te hekurudhes ne levizjen e trenave 

 Rregulloria e Shenjezim sinjalizimit 
 

 
2.3.   Përshkrimi i institucionit. 

 
Drejtoria e  Inspektimit Hekurudhor është themeluar dhe funksionon  në bazë të nenit 

78 të Ligjit Nr. 9317 datë 18.11.2004 (Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë ). Ky 
Ligj  përcakton  vendosjen e rregullave dhe parimeve të përgjithshme në fushën e 
transportit hekurudhor dhe të veprimtarive që lidhen me të . 

 
Kjo drejtori, në përputhje me legjislacionin shqiptar rregullon dhe mbikëqyr sektorin 

e hekurudhave nëpermjet kontrollit të  rregullave të sigurise për: 
 

o mirembajtjen e infrastruktures hekurudhore ne përputhje me standartet e sigurise ne 
transportin hekurudhor, 

o gjendjen dhe kushtet teknike te trenave dhe të pajisjeve  hekurudhore etj.  

 
2.4.   Struktura organizative. 

 
Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor është e organizuar nga drejtori dhe tre sektorë. 
 

2.4.1.  Drejtori 
2.4.2.  Sektori teknik është i përbërë nga përgjegjësi dhe pesë ndihmës inspektorë. 
2.4.3.  Sektori i Lëvizjes është i përbërë nga përgjegjësi dhe pesë ndihmës 
inspektorë. 
2.4.4.  Sektori i administratë-financës  përbëhet nga dy persona financë- 
administratë dhe shoferi i institucionit. 
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2.4.5.  Detyrat dhe përgjegjësitë per secilin sektor dhe individ përcaktohen në 
Urdërit të  Ministrit që mulon transportet  Nr.154. datë 27.10.2010 

 

 
Organograma e Drejtoris sëIinspektimit Hekurudhor 

 
2.5. Misioni/Vizioni. 

 
      Vizioni i Drejtorisë Inspektimit Hekurudhor  është që të ofrojë shërbime cilësore, të 
sigurta, transparente dhe jo 
diskriminuese për Menaxherët e Infrastrukturës dhe Ndërmarrjet Hekurudhore  publike  ose 
private, të cilat operojnë në sektorin hekurudhor të Republikës së Shqipërisë. 
 
      Misioni i Drejtorisë Inspektimit Hekurudhorështë rregullimi, mbikëqyrja dhe 
organizimi i sektorit hekurudhor në Republikën e Shqipërisë në këto drejtime: 
 

a) mbrojtjen, mirëmbajtjen, remontin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës 
hekurudhore;  

b) lëvizjen e sigurt të trenave;  
c) kontrollin teknik të mjeteve lëvizëse gjatë shfrytëzimit të tyre;  
ç) të gjitha procedurat e ndjekura gjatë pranimit për shfrytëzim të mjeteve 

hekurudhore. 
 

2.6.   Kompetencat ligjore të DIH. 
 

Kompetencat ligjore të DIH mbështeten tek nenet: 71, 76, 81, 82 të ligjit Nr. 9317 
datë 17.11.2004 (Kodi Hekurudhor i Shqipërisë), Rregulloren Nr.141 datë27.10.2010   të 
Ministrit të Transporteve si dhe akteve nënligjore, të cilat janë në fuqi. 

 

DREJTORI

Përgjegjësi i sektorit  
të teknikës

5 -Inspektorë

Përgjegjësi i sektorit të 
financës dhe 
administratës

Shofer

Përgjegjësi i 
sektorit të lëvizjes

5-Inspektorë
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2.7.  Bashkëpunimi me Agjencinë e Bashkimit Europian të Hekurudhave 
(ERA) 

Këtë vit  në aktivitetet ndërkombëtare   kemi marrë pjesë në takimet  e organizuara 
nga Agjencia e Bashkimit Europian të Hekurudhave(ERA), në kuadër të IPA-s. 

Trajnimet kanë  qenë  të orientuara në kombinimin e pjesës teorike dhe asaj praktike 
Pranë agjencisë kemi dërguar raportin vjetor të sigurisë. 
Në zhillimet e këtij viti jemi në pritshmërinë e trajnimeve pranë ERA-s. 
Këtë vit ERA kishte planifikuar një takim në Shqipëri por për mungesë fondesh ky 

takim nuk u realizua. 
 

3.   QËLLIMI I ANALIZËS 

 Qëllimi i Raportit  Vjetor  të  Drejtorisë së Inspektimit Hekurudhor është të tregojë 
zhvillimet e sigurisë në sistemin hekurudhor  shqiptar. 

Analiza pasqyron aktivitetet  e realizuara nga sektorët e  teknikës , lëvizjes dhe ai i 
financës. 

Analiza Vjetore i paraqitet Ministrit të Energjisë dhe Infrastrukturës. 
 

Analiza për vitin 2016 është realizuar sipas kërkesave të 
Ligjit Nr.9317 dt.11.11.2004   “Kodi hekurudhor i 

Shqipërisë“ dhe urdhërit të ministrit nr.154 datë 
27.10.2010 “Rregullorja e brendshme e funksionimit të  
DIH”. 

  
Informacionet për këtë analizë janë marrë nga 

aktiviteti i Drejtorisë së Inspektimit Hekurudhor si dhe 
nga informacionet e raporteve vjetore të: 

 
1) Njësisë së Menaxhimit të Biznesit të Infrastrukturës 

hekurudhore. 
2) Njësisë së Biznesit të Menaxhimit të Infrastrukturës 

Hekurudhore. 
3) Njësisë së Biznesit të Mallit. 
4) Njësisë së Biznesit të Udhëtarit. 
5) Njësisë së Shërbimit të Mjeteve Lëvizëse. 
6) Kompanisë së transportit të inerteve “Beton Plus“. 

 
4. RRJETI HEKURUDHOR SHQIPTAR 

 
4.1.  Harta e  rrjetit hekurudhor shqiptar. 
 
Harta në figurën 1 tregon  të gjithë rrjetin 

hekurudhor të Republikës së  Shqipërisë.  
Rrjeti hekurudhor Shqiptar ka stacion qëndror atë 

të Durrësit pranë portit të Durrësit në detin Adriatik dhe shkon në tre drejtime kryesore: 

Harta e rrjetit hekurudhor shqiptar 
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 Drejtimi  i  veriut    Durrës - Hani Hotit   që shkon në kufiri me Malin e Zi (Stacioni i Bajzës) 
 Drejtimi  i  jugut     Durrës – Vlorë            Porti i Vlorës (Deti Jon) 
 Drejtimi  i  lindjes   Durrës – Pogradec     shumë pranë kufirit me Maqedoninë 
 
         4.2.  Linjat hekurudhore. 

 
Linjat hekurudhore kryesore të rrjetit hekurudhor shqiptar  kanë një gjatësi të 

përgjithshme  prej420.63 Km . 
Nga këto: 

1. Linjat hekurudhore  kryesore  funksionale për vitin 2017 kanë  një gjatësi prej 
317.78 km dhe janë segmentet (perigonet) hekurudhore të 
mëposhtme: 
 

 Linja     Durrës  –  Rrogozhinë  me gjatësi                      34.64     km 
 Linja     Shkozet  – Tiranë  me gjatësi                         28.30     km 
 Linja     Vorë  –  Hani i Hotit  me gjatësi                119.74     km     
 Linja     Rrogozhinë  –  Xhyrë  me gjatësi                       80.90     km 
 Linja     Rrogozhinë  –  Fier  me gjatësi                    50.20     km 

 
2. Linjat hekurudhore kryesore jashtë funksionit kanë një gjatësi prej 106.85  km dhe 

janë segmentet (perigonet)hekurudhore të mëposhtme: 
 

 Segmenti hekurudhor   Kashar – Tiranë me gjatësi                       7.05     km 
 Segmenti hekurudhor   Xhyrë – Pogradec  me gjatësi       41.10     km 
 Segmenti hekurudhor   Fier – Ballsh  me gjatësi                          24.50     km 
 Segmenti hekurudhor   Fier - Vlorë                                             34.2       km 
 
Linjë  në process  rikonstuktimi tërësisht . 
 Segmenti hekurudhor   Fier - Uzina e naftës Fier                        1.8        km 

 
Segmenti hekurudhor Kashar – Tiranë,  me gjatësi 7 km rezulton jo operativ si për 

transportin e mallrave dhe të udhëtarëve që nga viti 2013, per shkak të daljes jashtë 
funksionit (prishjes)  të stacionit të Tiranës për  mallra dhe udhëtarë.  

Segmenti Xhyrë – Pogradec me gjatësi 41  km rezuton i bllokuar që nga viti 2012 e 
në vazhdim pasi  kushtet  teknike të linjës hekurudhore  janë jo të sigurta për kryerjen e 
transportit hekurudhor. 

 
                                          

 
 
 
 
 
 

Segmenti hekurudhor Ballsh-Fier-Vlorë me gjatësi 58.7 km i është dhënë me 
koncension nga qeveria shqiptare kompanisë ‘AlbRail’.  

Kjo kompani, pasi të plotësojë kushtet do të autorizohet për këtë segment 
hekurudhor si manaxher infrastrukture dhe në rolin e transportuesit hekurudhor. 
Aktualisht   kjo kompani është në procesin e rehabilitimit të infrastrukturës 
hekurudhore në  segmentin hekurudhor Fier-Vlorë dhe ndërtimin e segmentit 
hekurudhor ‘stacioni i trenit Fier-Uzina e Përpunimit të Naftës Fier‘, rreth 2 km.  

Segmenti hekurudhor  Fier-Ballsh do të rehabilitohet ne nje kohe tjeter. 
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Punimet rehabilituse të kompanisë AlbRail 

4.3.Lista e menaxherëve të infrastrukturës (MI)  dhe ndërmarrjeve 
hekurudhore (NH). 

Pas riorganizimit në  01.05.2009     Hekurudha Shqiptare sh.a drejtohet nga 
Administratori i saj dhe e realizon veprimtarinë e saj  në katër njësi operuese, të cilat kanë 
drejtuesit e vet.  

 Njësia  e Biznesit të Menaxhimit  të Infrastrukturës Hekurudhore. 
 Njësia  e Biznesit të Mallit. 
 Njësia  e Biznesit të Udhëtarit. 
 Njësia   e Shërbimit të Mjeteve Lëvizëse. 
 Kompania  e transportit  “Beton Plus”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.       KONTROLLET  NË  INFRASTRUKTURËN HEKURUDHORE,   
TRANSPORTUESIT HEKURUDHORË DHE MIRËMBAJTËSIT E 
MJETEVE HEKURUDHORE 

5.1.  Kontrollet  në  infrastrukturën hekurudhore.  

Kontrolli i gjendjes së infrastrukturës hekurudhore  realizohet nëpërmjet inspektorëve  
sipas programit të miratuar nga Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor. 

Segmenti hekurudhor Ballsh-Fier-Vlore  me gjatesi 58.7 km eshte dhene me 
koncension kompanise AlbRail. Kjo kompani do te jete menaxher infrastruktur dhe 
transpotues hekurudhore. Segmenti hekurudhor Ballsh-Fier-Vlore  me gjatesi 58.7 
km eshte dhene me koncension kompanise AlbRail. Kjo kompani do te jete 
menaxher infrastruktur dhe transpotues hekurudhore. Aktualisht  eshte ne procesin e 
rehabilitimit te infrastructures hekurudhore te permendura me siper. Rehabilitimi ka 
nisur me segmentin hekurudhor Fier-Vlore dhe ndertimin e segmentit hekurudhor 
stacioni I trenit Fier- Uzina e perpunimit te Naftes rreth 2 km. Segmenti hekurudhor  
Fier-Ballsh do te rehabilitohet ne nje kohe tjeter. 

Aktualisht  eshte ne procesin e rehabilitimit te infrastructures hekurudhore te 
permendura me siper. Rehabilitimi ka nisur me segmentin hekurudhor Fier-Vlore 
dhe ndert Segmenti hekurudhor Ballsh-Fier-Vlore  me gjatesi 58.7 km eshte dhene 
me koncension kompanise AlbRail. Kjo kompani do te jete menaxher infrastruktur 
dhe transpotues hekurudhore. Aktualisht  eshte ne procesin e rehabilitimit te 
infrastructures hekurudhore te permendura me siper. Rehabilitimi ka nisur me 
segmentin hekurudhor Fier-Vlore dhe ndertimin e segmentit hekurudhor stacioni I 
trenit Fier- Uzina e perpunimit te Naftes rreth 2 km. Segmenti hekurudhor  Fier-
Ballsh do te rehabilitohet ne nje kohe tjeter. 

imin e segmentit hekurudhor stacioni I trenit Fier- Uzina e perpunimit te Naftes 
rreth 2 km. Segmenti hekurudhor  Fier-Ballsh do te rehabilitohet ne nje kohe tjeter. 

 

Siç e përmendëm më lart  në sistemin hekurudhor shqiptar po përgatitet të hyjë dhe 
kompania ‘AlbRail’. Kjo kompani në objektivat e veta ka marrjen e autorizimit për  

-Menaxhimin e Biznesit të Infrastrukturës për segmentin Ballsh-Fier-Vlorë.  
-Transportuesit hekurudhor, kryesisht karburante.  
-Në perspektivë ka transportin e udhëtarëve. 
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Objektivat e  kontrolleve. 

Objektivat kryesore të kontrolleve janë: 
 

5.1. 1.     Kontrolli i gjendjes dhe treguesve teknikë të elementeve 
përbërës  në  stacione.  

 
 Kontrolli kryhet për linjat kryesore dhe dytësore, të ndërrueseve, të trasesë, të 

veprave të artit, të pajisjeve të sinjalizimit, ndërlidhjes, impianteve të ndryshme elektrike. 
 
a. Linjat hekurudhore të stacioneve hekurudhore. 

 
i. Linjat hekurudhore kryesore të stacioneve hekurudhore janë të amortizuara dhe 

degraduar  në pjesën më të madhe të tyre. Në pothuajse të gjitha stacionet shpejtësia e 
lëvizjes është 5 km/orë. Në keto linja tranversat janë të amortizuara plotësisht, tej 
normave të Rregullores 14, cilësia e ballastit është shumë e degraduar dhe tejet e 
ndotur.  

 
ii. Linjat dytësore  të stacioneve hekurudhore janë në gjendje më të amortizuar se 

vijat kryesore pasi dy elementet kryesore të sigurisë së lëvizjes, të cilët i kemi 
shprehur më lart janë më të degraduar. 

 
iii. Linjat e treta ekzistojne vetëm në pak stacione. 
 

 
b. Ndërrueset hekurudhore . 
 

i. Elementet metalikë të ndërrueseve. 
 
Ndërrueset e linjave kryesore të stacioneve kane një amortizim të elementeve metalik 

që nuk paraqet probleme për sigurinë e trafikut hekurudhor, për shpejtësitë  e miratuara nga 
njësia e menaxhimit të infrastrukturës. Megjithatë ka ndërruese në stacione  ku vërehet 
konsum në majat e gjilpërave tej normave të lejuara, si rezultat i kohës së gjatë të 
përdorimit, sidomos për ata në përdorim në kthesë, si në Milot, Bajzë, Lekaj etj. Në raste të 
veçanta ka patur konsumim tej normave të profilit të shinës së majës së gjilpërës në 
ndërruesen nr.1 në stacionin e Bajzës. 
Gjatë vitit 2017, si rezultat i avarive të 
ndodhura për shkak të konsumit të 
majës së gjilpërës dhe skartamentit të 
ndërrueseve, është ndërhyrë në 
zëvendësimin e majës së gjilpërës, 
shinës bazë dhe një pjese të traversave 
speciale e normale në ndërrueset në 
Milot dhe Bajzë. 

        
Pamje te tranversave speciale jashtë standartit 
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ii. Traversat speciale të ndërrueseve. 
 
Traversat speciale të ndërrueseve janë të degraduara. Si rezultat nuk mund të kryhen  

punime për retifikimin dhe ruajtjen konstante të vlerave të  skartamentit në pjesë të 
ndryshme të saj. Për pasojë lëvizja e trenave mbi to është shumë e reduktuar në kufijtë 5-
10 km/orë në kthesë dhe 10-20 km/orë në drejtim. 

     Furnizimi me traversa speciale për ndërrueset ka qenë në vlerën 10 % të kërkesave. 

Duhet të bëhet kujdes nga NMBIH në cilësinë me të cilën blihen këto traversa, pasi 
për to ne kemi rezervat tona. 

 
Problemi kryesor i ndërrueseve mbetet gjendja e rënduar e traversave speciale. 
 

iii. Ballasti në ndërrueset hekurudhore. 
Ballasti dhe traversat janë pika më e dobët e ndërrueseve hekurudhore. Në pjesën 

dërmuese të tyre gjendja e ballastit është tejet e degraduar dhe nuk luan asnjë funksion. 

iv. Komandimi i ndërrueseve në stacione: 
 
Komandimi i ndërrueseve elekro – mekanikisht rezulton vetëm në: 
 
- Stacioni Shkozet                                             7 (shtatë) ndërruese  
- Stacioni                                                           4 (katër) ndërruese  
- Stacioni Bajzë                                                 2 (dy) ndërruese 
- Stacionet Golem, Kavajë, Lekaj, nga             2 (dy) ndërruese secili 
- Stacioni Rrogozhinë                                      10 (dhjetë) ndërruese 
- Stacionet Peqin, Bishqem, Papër, nga            2 (dy)   ndërruese 
- Stacioni Vidhas                                              6 (gjashtë) ndërruese 
- Stacioni Elbasan                                             5 (pesë) ndërruese 
 

c. Sinjalizimi. 

Aktualisht të gjitha pajisjet e sinjalizimit elektrik janë jashtë funksionit.  

Lëvizja e trenave bëhet jashtë kushteve teknike të sigurimit teknik përsa i përket 
sinjalizim – ndërlidhjes. 

Pajisjet e Sinjalizimit janë jashtë funksionit për arsye se nuk ka bazë materiale për 
mirëmbajtjen e saj. Teknologjia e përdorur në këto pajisje sinjalizimi nuk ekziston, prandaj 
është e pamundur vendosja në funksion e tyre. 

Kërkohet  të vendosen pajisje sinjalizimi për çdo stacion sipas standarteve të sotme. 

5.2. Kontrolli i gjendjes operative funksionale të linjave kryesore 
hekurudhore dhe i degëzimeve industriale. 

 

5.2.1         Traseja e linjës hekurudhore.  
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Përgjithësisht traseja hekurudhore shqiptare dhe toka nën të janë struktura të 
qëndrueshme teknikisht dhe konstruktivisht punojnë mirë.  

Trupi i trasesë hekurudhore nuk prezantohet problematik  siç  rezulton mbishtresa e 
linjës.  

Në linja të përgjithshme ajo paraqet stabilitet dhe qëndrueshmëri. Ekzistojnë disa 
segmente dhe pika të saj që rezultojnë problematike për sigurinë e lëvizjes së trenave : 

 
a. që nga koha e ndërtimit të tyre.   
b.  të tjerë që janë shfaqur gjatë periudhës së shfrytëzimit të kësaj transeje. 

 
Rastet më problematike me pasoja për bllokimin e linjës në stacione  mbeten:  
 
1. Traseja në km 67+000 - km 67+900 (Gogolas)  
2. Traseja në km 23+900 - km 24+300 (Prezë)  
3. Traseja në km 74+050 - km 74+950 (RrethLibofshë) 
4. Traseja në km 133+400 – km 133+900 (perigoni Bajzë – Hani i Hotit) 

 
 

5.2.2        Mbishtresa e e vijës hekurudhore. 
 

a) Tranversat. 
 

Në vijën hekurudhore që nga viti 1947 dhe deri në vitin 1986  binarët dhe ndërrueset 
janë ndërtuar, shfrytëzuar dhe mirëmbajtur me traversa druri të  imprenjuar me Creosot. 

 
Për shkak të cilësisë jo të mirë të tyre dhe cilësisë së dobët të mbishtresës, ballastit, 

jetëgjatësia e traversave të drurit ka rezultuar në vlera të ulta, mesatarisht 10-15 vjet 
kundrejt atyre europiane prej 25 vjetësh.  

 
Nga viti 1986 deri në1992 u  përdorën në binarë traversa  betoni të paranderur dy 

bllokësh, të lidhura ndërmjet tyre  me profil metalik tip “L” dhe të mbërthyera me shinën 
me aksesorë elastikë të tipit ‘Nabla’. 

 
 Ky tip  traverse  u përdor  si për ndërtimin e linjave të reja edhe për 

mirëmbajtjen e linjave ekzistuese, duke u vendosur një në çdo radhë pas 4-5 traversave prej  
druri. 
 

Nga kontrollet e kryera në vitet e kaluara dhe gjatë këtij viti rezulton një gjendje 
shumë e rënduar e traversav të drurit. 

 
 Në 37-40 %  ose afërsisht 170.000 copë e sasisë së tyre janë plotësisht të  amortizuara dhe 
afërsisht 100.000 copë jane të amortizuara në shkallën e  amortizimit 60-70%.  

 
 
Në këtë gjendje amortizimi traversat e drurit nuk përballojnë ngarkesat dinamike të 

trafikut hekurudhor dhe nuk ruajnë dot performancat e linjës në drejtim të gjeometrisë së 
saj.  
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Kjo përqindje e lartë e traversave të drurit jashtë funksionit, prezente në linjat tona 
kryesore ka ardhur për  shkak të cilësisë së dobët të traversave, cilësisë së dobët të ballastit 
dhe kuotave të zëvendësimit të tyre jo në proporcion të drejtë me kohën e ndërrimit të tyre.  

 
Për të sqaruar, në çdo vit duhej të zëvendësoheshin afërsisht 46.000 copë traversa 

druri. Në fakt nga statistikat rezulton që në dhjetë vitet e fundit janë zëvendësuar afërsisht 
33.500 copë, me një mesatare prej 3350 copë në vit, pra më pak se 10 % e  kuotës së 
nevojshme vjetore.  

 
b) Ballasti. 

 
Gjendja e ballastit si prej çakëlli dhe atij prej zhavorri prezantohet mjaft e rëndë. 
Ballasti prej çakëlli është i kategorisë së tretë prej guri gelqeror të frakturuar, me 

përmasa jo sipas normave teknike.  
Përmasat e tij të papërshtatshme, mungesa e punimeve të skarifikimit, rrjedhjes së tij 

nëpër skarpatat e trasesë, rifreskimit dhe plotësimit të tij për një kohë mjaft të gjatë, ka bërë 
që ai të humbasë funksionin e tij dhe aktualisht nuk garanton stabilitetin planimetrik dhe 
altimetrik te linjës 

.Sasia e ballastit  prej çakëlli të kërkuar për t’u vendosur  në linjë, për vitin 2017 ishte  

afërsisht 12.000 m3. 
 

 
Sasia e ballastit  prej zhavorri të kërkuar nga 

N/Njësitë e mirëmbajtjes  për t’u vendosur  në linjë 
për vitin 2017 ishte  afërsisht 7.000 m3. 

Sasia e ballastit  prej çakëlli të vendosur  në 
linjë gjatë vitit 2017 rezulton  0.0 m3. 

 
Sasia e ballastit  prej zhavorri të vendosur 

në linjë gjatë vitit 2017  rezulton 0.0 m3. 
 

c) Shinat.  
 

Shinat aktualisht rezultojnë me konsumime,  
përjashtuar rastet e ndërrimit apo xhirimit të tyre, si 
pasojë e konsumimit të tyre nëpër disa kthesa të 
ngushta apo  avaritë e paparashikuara me origjinë 
strukturale apo lodhjes së tyre nuk përbëjnë 
aktualisht problem emergjent për volumin e trafikut 
hekudhor dhe shpejtësitë e lëvizjes që ka sot 
Hekurudha Shqiptare.  
 

d) Aksesorët. 
 

Nga verifikimet e kryera rezulton se ka shumë mungesa të aksesorëve në linjat 
hekurudhore. Kështu nga km 85+500 – km 89+000 në Mjedë mungojne disa pllaka 
shtruese dhe pllaka lidhese, 12 copë radhazi. Nga km 105+000 – km 113 +000 në Grilë 
mungojnë disa pllaka lidhëse. 

Pamje të ballastit të degraduar 
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 Në këto dy segmente shpejtësia e lëvizjes është 5 km/orë, nga 35 km/orë që duhet të 
ishte. Mungesa të konsiderueshme të aksesorëve, kryesisht pllaka shtruese P-43 dhe të 
gozhdëve hekurudhore ka në linjën Rrogozhinë - Peqin dhe Rrogozhinë -Lushnjë. 

Përveç linjës Durrës – Kashar, e cila është me traversa betoni në pothuajse të gjithë 
gjatësinë e saj dhe e plotësuar me aksesorët e nevojshëm, në të gjithë perigonet e tjera ka 
mungesa të theksuara të aksesorëve mbërthyes të shinës me traversën si: gozhdë, trifona, 
zhabica, pllaka shtruese P-43 dhe P-49, pllaka plastike dhe pllaka lidhëse tip P-43 dhe P-49, 
të cilat japin efektin e tyre në minimizimin e shpejtësive të lëvizjes së trenave dhe 
mundësive për avari në qarkullimin e tyre. 

 
 Gjatë vitit 2017është shpërndarë një sasi  e furnizimit të mbetur nga viti 2016, ndërsa 

blerja e aksesorëve për vitin 2017 nuk u arrit të realizohej. 
 

5.2.3   Veprat e Artit. 
 

Veprat e artit,  që nënkuptojnë tërësinë e urave, uricave, viadukteve, tuneleve, mureve 
mbajtës e pritës, tombinove si dhe tokës nën to, ashtu si dhe traseja me gjendjen e tyre 
aktuale në përgjithësi nuk kompromentojnë mundësinë për ndërprerje të aktivitetit të 
trafikut hekurudhor.  

Në përgjithësi problemet janë : 
 

 Bllokimi i kanaleve të kullimit të 
ujrave sipërfaqësorë. 

 Bllokimi nga sedimentet i 
tombinove dhe uricave. 

 Gërryerja dhe zbulimi i themeleve 
dhe konuseve.  

 Zbulimi i armaturës së hekurave.  
 Dëmtimi i parmakëve mbrojtës 

nëpër ura. 
 
 Rastet me problematike me pasoja 

për bllokimin e linjës mbeten: 

 
 Zbulimi i pilave (nr.5, nr.6) të 

urës në km 37+500 në Rrogozhinë. 
 Bllokimi i tombinos në km 40+050 në Zhamë.  
 Bllokimi i  tombinos dhe e kanaleve në km 42+890 (kalesa e Peqinit), në km 

44+500, në km 48+000, në km 69+800 në Vidhas. 
 Bllokimi i kanaleve anësore nga km 23+700 – në km 23+750, nga km 23+800 – në 

km 23+900 në Prezë.  
 Ura e Drojës në km 40+100  është rasti më urgjent ku si rezultat i prishjes së 

kaperdredhësit nga përmbytjet e fundvitit 2017 është shtuar forca gërryese e lumit 
duke rrezikuar pilën nr.1 nga ana e Milotit. 

 Këmba e urës në km 44+600 (perroi i Katishes) dhe në km 52+900 (ura e Bablushit) 
në linjën Peqin - Elbasan janë zbuluar bazamentet nga gërryerjet.  

Pamje të një ure pa parmakë mbrojtës 
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 Bllokimi i tombinove në km 34+400 në Ishëm,  në km 54+300  në Milot. 
 

5.2.4. Treguesit dhe shenjat hekurudhore. 

 Përsa  i përket sinjalistikës ajo pothuajse nuk ekziston. 
 Mungojnë totalisht tabelat e pjerrësive të linjës. 
 Mungojne totalisht tabelat e kthesave. 
 Mungojne  në pjesën më të madhe  gurët e kilometrazhit. Edhe gurët ekzistues nuk 

janë të gjithë  të lexueshëm pasi nuk është bërë rifreskimi i tyre më bojë. 
 

Nga kontrollet e ushtruara gjatë vitit 2017 në infrastrukturën hekurudhore,   
konstatohet se  gjendja e sigurisë së vijës hekurudhore  vazhdon të mbetet  në nivele të ulta.  

Treguesit teknikë janë në rënie. Shpejtësia mesatare e lëvizjes së trenave ka një ulje  
krahasuar me vitin 2016 . 

 
Në segmente të veçanta nuk plotësohen standartet e ngarkesës për aks dhe ton për 

metër linear . 
 

5.3.  Kontrolli i realizimit të programeve të punimeve mujore, mbajtjes së 
dokumentacionit teknik nga teknikët, brigadierët. 

 
Janë kontrolluar zbatimi i planeve operative mujore të punimeve të mirëmbajtjes së 

linjave hekurudhore, ndërrueseve, veprave të artit e  kthesave hekurudhore. 
Nga këto kontrolle rezulton se ka ende informalitet në zbatimin e këtyre planeve dhe 

mungesë profesionalizmi.  
Problem i madh mbetet niveli arsimor shumë i ulët që nuk përputhet me kërkesat e 

Rregullores 11. 
Kur raportohet ka  fiktivitet  si për  ngritjen dhe drejtim linje, mirëmbajtje e 

ndërrueseve e shumë të tjera. 
Problem tjetër real në mosplotësimin e planeve nga personelit  teknik dhe brigadier 

është mungesa e bazës materiale për realizimin e punimeve. 
Për të qenë më të saktë, këtë vit nuk ka patur asnjë metër kub furnizim me ballast. 

 
 
5.4.   Stacionet hekurudhore. 

 
Stacionet hekurudhore të udhëtarëve 

dhe kushtet në të cilat është Hekurudha 
Shqiptare janë në gjendje të mirë. Me 
mundësitë që kanë, mirëmbajtja  dhe 
sherbimi ndaj udhëtarëve është korrekt. 

 
 Më e  mirë gjendja paraqitet në 

stacionet hekurudhore të Durrësit, 
Shkodrës,  Kasharit, Elbasanit, Laçit e 
Lezhës. 
 Stacioni hekurudhor Shkoder 
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Problem per  stacionet hekurudhore mbetet rrethimi i tyre. Mungesa e rrethimit krijon 

premisa per aksidente nëpër stacione. 
 
 

Stacioni më problematik është 
ai  i Vorës, ku përpunohen dhe  një 
pjesë e mirë e mallrave dhe 
udhëtarëve . 

Ne këtë stacion  kryhen  
manovra dhe përpunohen  mallra si 
dhe ka levizje te pasagjerëve. 

 
Rrethimi i stacionit paraqet 

probleme. Për sigurinë problem 
mbetet kalimi i qytetareve neper 
stacion 
 

 
6.   KONTROLLI  I  TRANSPORTUESVE HEKURUDHORË 

 
Ne sistemin hekurudhor shqiptar operojnë  tre transportues hekurudhorë, nga të cilët 

dy janë publikë dhe një privat. 
Sipas llojit të transportit kemi: 

        Transportues malli dhe udhëtarësh. 

 Transportuesit e Mallit. 

a. Njësia e Transportit të Mallit, pjesë e Hekurudhës Shqiptare. 
b. Kompania ‘Beton Plus’. 

. 
 Trasportues të Udhëtarëve. 

a. Njësia e Transportit të udhëtarëve. 

Mjetet hekurudhore që disponojnë Transporti Hekurudhor i Udhëtarëve dhe  të Mallit  

janë prodhime të vendeve ish-komuniste . Këto mjete janë prodhuar para viteve 1990. 

Kompania private e transportit te mallrave “Beton Plus” mjetet hekurudhore të tërhequra i 

ka prodhim rus të vitit 1977,  ndërsa  lokomotivat janë prodhim i vitit 1987 me transmesion 

diesel hidraulik. 

 
6.1.  Mjetet hekurudhore. 
 

6.1.1.  Mjetet tërheqëse hekurudhore (lokomotivat). 
           Sot janë në përdorim dy  tipe lokomotivash: 

 

Stacioni hekurudhor Vorë 
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a.Lokomotiva CKD T699 (prodhim çek ) diesel elektrik. 
b.Lokomotiva  Seria 744 (prodhim rus) diesel hidraulik. 

 
6.1.2. Mjetet e tërhequra (vagonët hekurudhorë). 
 

           Vagonët hekurudhorë ndahen në : 
a. Vagonë për transport udhëtarësh. Këta vagonë janë të tipit gjerman, italian 

dhe austriak. 
b. Vagonë per transport malli të tipit SN 4; VS; P 9. 

 
Këta vagonë janë prodhim të para vitit 1990, ndërsa lokomotivat janë prodhim çek 

dhe dy lokomotiva të kompanisë ‘Beton Plus’ janë prodhim rus, të cilat janë prodhim para 
vitit 1990. 
 

6.2.  Kontrollet e mjeteve hekurudhore. 

   6.2.1. Kontrolli i lokomotivave. 

Mjetet tërheqëse hekurudhore (lokomotivat) kontrollohen në mënyrë periodike nga sektori 
teknik  për gjendjen teknike për:  
 

1. Gjendjen teknike të  motorëve . 
Diesel. 
Gjeneratori  kryesor elektrik. 
Motorët elektrikë të traksionit. 
Pompa hidraulike. 
Shpërndarësi hidraulik. 
Motorët hidraulikë të traksionit. 
 

2. Agregatët ndihmës.  
Kompresori. 
Pompa e  ujit të motorit. 
Pompat e vajit të motorit. 

 
3. Sistemin e frenimit. 

Funksionimi i aparatit të regjistrimit të shpejtësisë. 
 

4. Impjantet elektrike.   
 

Nga kontrollet e kryera në lokomotiva rezulton se gjendja teknike e tyre është e  
rregullt për qarkullim.  Sistemi i frenimit është efikas dhe aparatet e regjistrimit të 
shpejtësisë së lëvizjes së lokomotivave funksionojnë  normalisht. 

  
Në qarkullim janë kontrolluar aparatet dhe shiritat e regjistrimit të shpejtësisë në 113 

trena malli e udhëtarësh. Pas kontrolleve  janë bllokuar 5 lokomotiva për mosregjistrim të 
rregullt në shiritin e aparatit të matësit të shpejtësisë.                 
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Shiritat e regjistrimit të shpejtësisë  janë kontrolluar në  53 rastet e avarive e të 
aksidenteve hekurudhore  të ndodhura gjatë vitit 2017.  

Nga kontrollet  në  8 raste ka patur tejkalim të shpejtësisë së lejuar të lëvizjes, pa 
pasoja dhe në 2 raste me pasoja  fajësia ka qenë e makinistit.  

Janë kontrolluar lokomotivat për pastrimin nga mbeturinat e vajrave e karburantit të 
agregatëve xhenerike e moto-elektrike për të parandaluar rrezikun e rënies se zjarrit. Në 
vijim të kontrolleve është verifikuar  kompletimi dhe funksionimi i fikseve të zjarrit që 
kanë në inventar lokomotivat. Në disa raste  ato janë provuar  në  vend  për  efikasitetin e  
tyre dhe aftësia  përdoruese e personelit të trenave.  

Iu jemi drejtuar edhe me shkresë për kujtesë Njësive Hekurudhore që disponojnë 
mjete hekurudhore për  të marrë masat që fikset të jenë  në gatishmëri në periudhën e 
nxehtë të verës e në raste të jashtëzakonshme. 

6.2.2.  Kontrolli i mjeteve të tërhequra (vagonët). 
 

Vëmendje i është kushtuar kontrollit të rendimentit  të frenimit, sistemit të ganxhimit, 
dimensioneve të bandazheve, pasqyrave e karretave e  jastëkët e vagonëve . 

Nga kontrollet kanë rezultuar:  
 

  Kompania “Beton-Plus”. 
 

Vagonët  tip VS (vetëshkarkues) të kompanisë “Beton Plus” janë kontrolluar në 
vazhdimësi . Gjatë kontrolleve janë konstatuar disa mangësi, si: konsumim  i bandazheve 
tej limiteve, pasqyrat e karretave dhe jasteket janë të palubrifikuara. 

 Për të metat e mësipërme janë  hequr  nga qarkullimi deri në eliminimin e plotë të 
këtyre problemeve.  Pas  riparimit të  problemeve të mësipërme  të konfirmuara nga ana 
jonë, vagonët janë futur në qarkullim. 

 Njësia e Biznesit të Mallit. 
 

Janë kontrolluar vagonët tip P 9 të Njësisë së Biznesit të Mallit dhe vagonët 
vetëshkarkues tip VS. Kur kemi verifikuar  vagonët, të cilët  ishin jashtë parametrave të 
kërkua, i kemi bllokuar dhe kemi njoftuar  Njësinë e Biznesit të Mallit e cila ka marrë masa 
për eliminimin e tyre. 

 
 Njësia e Biznesit të Udhëtarit. 

 
Nga kontrollet e ushtruara  rezulton që vagonët  e udhëtarëve janë të rregullt nga ana 

teknike  dhe e komfortit .Vagonët e trenave te pelegrinazhit Shkodër-Laç e kthim jane të 
rregullt nga sistemi i frenimit dhe ai xhenerik, ndërsa në lidhje me komfortin paraqesin 
mangësi, si pasojë e mungesës së fondeve për riparim. 
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Gjatë vitit 2017 janë kryer kontrollet periodike në lokomotivat, vagonët e udhëtarëve 
e të mallit të organizuar  në grupe pune të specialistëve të Drejtorisë   së Inspektimit 
Hekurudhor, ne bashkëpunim me specialistë të njësive të Hekurudhës  Shqiptare sh.a dhe 
konkretisht:  

Është kryer  kontrolli 6 mujor në lokomotivat  që janë në shfrytëzim duke 
përqëndruar vëmendjen në gjendjen teknike të  paijsjeve të sistemit të frenimit, të sistemit 
xhenerik dhe funksionimit normal të aparatit të regjistrimit të shpejtësisë. Janë kontrolluar 
edhe paijsjet e tyre me fikse kundra zjarrit etj.  

Është kryer kontrolli 6 mujor në vagonët e mallit që janë në qarkullim, kryesisht 
vagonët vetëshkarkues duke përcaktuar gjendjen teknike faktike dhe masat për eliminimin e 
mangësive në vagonë të veçantë.Vagonët vetëshkarkues janë kontrolluar edhe në 
funksionimin e sistemit të vetëshkarkimit nga të dy anët.  

 Çdo 2 muaj janë kryer  kontrollet në vagonët e udhëtarëve  që janë në qarkullim, 
duke percaktuar për çdo vagon gjendjen teknike të sistemit të lëvizjes e të frenimit dhe  janë 
evidentuar mangësitë e pjesëve të sipërme në xhama, brava, dëmtime tapicerie etj. 

 
 
6.2.3.  Kontrolli i trenave. 

 
Në rrjetin hekurudhor shqiptar  trenat e mallit qarkullojnë në të gjithë vijën 

hekurudhore,  që sot  është në funksion, ndërsa trenat e transportit të udhëtarëve  nuk 
operojnë vetëm në segmentet  hekurudhore  Shkodër – Bajzë dhe Librazhd – Guri i Kuq.  
 

6.2.3.1.  Trenat e udhëtarëve. 
 

Në trenat e udhëtarëve 
nga kontrollet e ushtruara 
konstatohet se në përgjithësi 
gjendja teknike e tyre paraqitet e 
rregullt nga ana e sistemit 
xhenerik dhe atë të frenimit. 

Dokumentacioni 
shoqërues i trenave plotësohet 
nga personeli i stacioneve. 

Gjatë periudhës shkurt - 
mars 2017 janë kontrolluar 
punimet riparuese  për vagonët  
e udhëtarëve të dy trenave,  të 
cilët shërbejnë për trasportin e 
pelegrinëve të kishës  së Shëna 
Nout- Laç  me destinacion  Shkodër – Laç  e në kthim. 

 

Treni i udhëtarëve Durrës-Kashar 
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Komforti i këtyre trenave  nuk është në nivelin e trenave të udhëtarëve,  por numri i 
udhëtarëve që qarkullojnë në to është i lartë. 

Ky transport i udhëtarëve ndodh në periudhen mars-qershor.  

Këta dy trena janë kontrolluar, shoqëruar vazhdimisht nga inspektorët që në nisje të 
udhëtimit e deri në mbërritje. Vlen për t’u përmendur se në këta trena nuk ka patur avari 
hekurudhore. 

6.2.3.1. Trenat e mallit. 

 
Gatishmëria teknike e vagonëve të lidhur me trenat e mallrave është ndjekur në 

vazhdimësi në vendet e ngarkimit dhe në lëvizje nga inspektorët, të cilët kanë mbikëqyrur 
punën e personelit hekudhor që merret me lëvizjen e trenave. 

Gjatë kontrollit është kontrolluar dokumentacioni shoqërues i trenit si: leja e nisjes, 
urdhëri i veçantë dhe fleta e kontrollit, lëshuar nga mekaniku kontrollor. 

Në stacionet fundore ku bëhet nisja e trenave është kryer kontrolli teknik, prova e 
sistemit të frenimit si para nisjes dhe gjatë manovrimit në stacionet hekurudhore dhe 
degëzimet hekurudhore, si: Porti Detar, Kashar, Vidhas etj. 

Vagonët e huaj të mallit që kanë lëvizur nga stacioni i Bajzës në drejtim të stacioneve 
të Vidhasit, Elbasanit, Vorës e Kasharit nuk kanë patur probleme lidhur me lëvzjen, pasi 
gjendja teknike e tyre ka qenë e mirë. 

 
6.2. Kontrolli në Njësinë e Shërbimit të mjeteve Lëvizëse. 

Është ushtruar kontroll në Njësinë e Shërbimit të Mjeteve Lëvizëse për zbatimin e 
grafikut të riparimeve të mjeteve hekurudhore si: lokomotivave, vagonëve të udhëtarëve   
dhe të mallit. Vëmendje nga ana jone i është  kushtuar cilësisë së riparimit të tyre.  

Duhet theksuar se për arsye të mungeses së fondeve cilësia e riparimit nuk realizohet  
në nivelet e kërkuara. 

7.    KONTROLLET E REALIZUARARA NGA  INSPEKTORËT.  

Kontrollet janë realizuar nga specialistët dhe ndihmësinspektorët e të dy sektorëve  me 
një ritëm kontrolli pothuajse  të njëjtë  gjatë gjithë vitit, me një mesatare afërsisht  38 
kontrolle në muaj nga 60 kontrolle që janë realizuar mesatarisht gjatë vitit 2016. 

Kontrollet në krahasim me një vit më parë janë në rënie sepse : 

a) Po shkojmë drejt inspektimeve online, të cilat realizohen me grupe sipas ligjit 
të inspektimeve.  

b) Këtë vit kemi patur largime nga institucioni për arsye të daljejes  në pension të 
dy inspektorëve dhe  ndarja nga jeta të një inspektori. 

c) Janë dy vende të paplotësuara nga Departamenti i Administratës Publike. 
d) Inspektorëve të rinj iu është dashur një kohë përgatitore për të inspektuar.  
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Kontrollet e realizuara nga inspektorët e sektorëve të teknikës dhe te lëvizjes për vitin 2017 

Nr Emër Mbiemër 

Ja
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r 

Sh
ku

rt 
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ar

s 

Pr
ill
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aj

 

Q
er

sh
or

 

K
or

rik
 

G
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ht
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ta
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N
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r 

D
hj
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1 Sokol         Popoci 5 4 4 5 4 5 2 5 2 5 4 5 50 
2 Fran        Tanushi 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 55 
3 Dorjan     Nova 4 4 5 4 5 5 4 5 3 3 5 5 52 
4 Ali           Cera 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 0 51 
5 Stefan      Celo 5 5 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 50 
6 Arjan      Shijaku 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 55 
7 Veledin  Duro 5 5 4 3         17 
8 Ferhat     Ferhati 5 4 5 5 5 4 5 3     36 
9 Gajur      Burrja 5 4 4 5 5 4 4 2 5 4 5 5 52 
10 Klodian   Beqaraj     5 4 5 4 5 3 4 4 34 
11 Valbona  Cela          3 4 4 11 
 Shuma 43 39 41 40 43 41 38 32 32 37 41 36 463 

Tabla  Kontrolleve të realizuara nga inspektorët për vitin 2017 

Inspektimet online 

Muaji Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Shuma 
Nr. I Kontrolleve  online - 2 1 3 6 

 

Është risi për ne inspektimi online. Ky lloj  inspektimi është arritur si rezultat i 
ndihmës dhe bashkëpunimit të ngushtë me Inspektoriatin Qëndror . 

Si çdo implementim i ri edhe ky lloj inspektimi ka patur vështirësitë e veta, të cilat 
janë kaluar në sajë të trajnimeve të herëpashershme pranë Inspektoriatit Qëndror. 

Për arsye teknike të këtij sistemi, i cili ka qenë në azhornim të vazhdueshëm nga ana 
e Isnpektoriatit Qëndror, numri i këtyre inspektimeve nuk ka qenë në nivelet e kërkuara.  

  
8.   ANALIZA E RASTEVE TË AVARIVE DHE AKSIDENTEVE 

HEKURUDHORE 
 

Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor, në bashkëpunim me transportuesit hekurudhorë 
dhe administruesit e infrastrukturës, ka detyrën ligjore të analizojë si dhe të përcaktojë 
shkaqet e ndodhjes së avarive dhe aksidenteve në trafikun hekurudhor, pavarësisht nga 
natyra, përmasat e pasojat, duke përcaktuar  përgjegjësitë përkatëse. 
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Ne rastet e avarive apo aksidenteve te rënda, DIH bashkëpunon me organet e policisë 
gjyqësore dhe ato te prokurorisë, gjatë kryerjes prej tyre të veprimeve përkatëse në vendin 
e ndodhjes së avarive dhe aksidenteve. 
 
 

8.1.  Aksidentet hekurudhore. 

Gjatë vitit 2017  kanë ndodhur 9 
aksidente krahasuar me 24 aksidente 
të  ndodhura ne vitin 2016. Në këtë vit 
kanë  ndodhur  15 aksidente më pak. 

Aksidentet me vdekje ne 2017 
janë   2 raste nga 3 që ishin në vitin 
2016, pra kemi një rast më pak.  

Pamje në figurë tegon një 
aksidenti hekurudhor në një kalim 
hekurudhor të pa miratuar nga 
hekurudha shqiptare 

 

Tabela e aksidenteve për  vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 

Kjo ulje e ndjeshme e   numrit të aksidenteve ka ardhur  për keto arsye: 
 

 Ulja drastike e numrit të trenave dhe  si rezultat i zvogëlimit të volumit të 
transportit të mallrave duke përdorur transportin hekurudhor. 

 Reduktimi i numrit të trenave të udhëtarëve si pasojë e  mungesës së  karburantit. 
 Shpejtësia e ulët e lëvizjes së trenave. 
   Nga ana e Njësisë së Menaxhimit të Infrastrukturës Hekurudhore janë përmirësuar 

 
 
Vendi i aksidentit hekurudhor 
 
 
 

 
Numri i 

aksidenteve 
Plagosje Vdekje Dëmtim mjeti 

20
16

 

20
17

 

D
ife

re
nc

a 

20
16

 

20
17

 

D
ife

re
nc

a 

20
16

 

20
17

 

D
ife

re
nc

a 

20
16

 

20
17

 

D
ife

re
nc

a 

Në kalesa të miratuara  me 
krahë mbrojtës 4 - -4 4 - -4 - - - 1 - -1 

Në kalesa të miratuara  pa 
krahë mbrojtës 9 2 -7 5 2 -3 - - - 9 2 -7 

Në kalesa të pamiratuara 
nga HSH 9 6 -3 8 7 -1 1 1  8 7 -1 

Në perigon 2 1 -1 - - - 2 1 -1 - - - 

SHUMA 24 9 -15 17 9 -8 3 2 -1 18 9 -9 

Aksident në një kalesë hekurudhore të pamiratuar nga 
Hekurudha Shqiptare 
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masat për kompletimin me krahë mbrojtës e tabela sinjalike rrugore në kalesat hekurudhore 
të ligjshme, të mbrojtura e të pambrojtura . 
 

Grafiku  i aksidenteve  për  vitin 2017 krahasuar me vitin 2016 

Respektimi i shpejtësisë së lejuar dhe kujdesi i makinistëve duhet sidomos në kalesat 
hekurudhore të paruajtura përgjatë vijës hekurudhore, pranë qendrave të banimit dhe 
veçanërisht në kalimet e paligjshme mbi vijën hekurudhore.  

 
Aksident me pasojë vdekjeje ka ndodhur  në një kalim të paligjshëm  për këmbësorë  

në   dalje të tunelit të Rrashbullit,  ku humbi jetën një kalimtare. 
 

Të gjitha rastet e avarive hekurudhore dhe të shkeljeve të Kodit hekurudhor dhe 
rregulloreve në fuqi, Komisioni i Shqyrtimit  të aksidenteve, incidenteve dhe avarive 
hekurudhore,  i ngritur pranë Drejtorisë së Inspektimit Hekurudhor, i ka analizuar dhe ka 
nxjerrë përgjegjësitë përkatëse.  
 

8.2   Avaritë hekurudhore. 

 

Në avaritë hekurudhore këtë vit 
kemi një rritje me dy raste më shumë. 

Arsyeja është përkeqësimi i gjendjes  së 
linjave kryesore dhe dytësore të 
stacioneve. Kjo gjë ka ndodhur nga 
pasiguria e ndërrueseve hekurudhore si 
dhe nga gabimet njerëzore të personelit 
hekurudhor. 

                                                                      

Numri i
aksidenteve

Me plagosje Me vdekje Dëmtim mjeti

24

17

3

18

9 9

2

9

15

8

1

9

Viti 2016 Viti 2017 Diferenca

Avari hekurudhore në stacionin e Milotit 
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Rasti në foto është tipik i avarive në stacione hekurudhore ku për shkak të gjendjes jo 
të mirë teknike të ndërrueseve kemi daljen e mjeteve hekurudhore nga vija hekurudhore. 
Problem nëpër ndërruese janë gjendja e rënduar e traversave speciale. 

Në tabelën e mëposhtme paraqiten të dhënat ndër vite për avaritë hekurudhore që kanë 
ndodhur në Hekurudhën Shqiptare. 

Nga grafiku shihet se nëpër perigon dhe në degëzimet hekurudhore kemi një rënie në 
vazhdimësi të rasteve. Në stacione kemi një sinusoid  të avarive hekurudhore me ulje dhe 
ngritje. 

 

Avaritë hekurudhore në vite: 2014, 2015, 2016, 2017 

 

  
Lloji i trenit 

Vendi ku ka ndodhur avaria hekurudhore   
Shuma Në stacion Në perigon Në degëzim 

hekurudhor 
1 Tren udhëtarësh -  - - 
2 Tren malli 10 4 2 16 
 Shuma   2017 10 4 2 16 
 Shuma   2016 7 4 3 14 
 Shuma   2015 11 5 5 21 
 Shuma   2014 9 5 9 23 

 

Rastet e aksidenteve dhe të avarive hekurudhore janë analizuar në Komisionin e 
Shqyrtimit të Aksidenteve, Incidenteve dhe Avarive hekurudhore  të ngritur në Drejtorinë e 
Inspektimit Hekurudhor .  

   Komisioni në bazë të fakteve dhe pasi ka dëgjuar palët e interesuara, ka përcaktuar 
shkaqet  dhe përgjegjësitë  për çdo rast.  
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Siç  kemi  përmendur më lart, gjatë vitit 2017 kanë ndodhur në Hekurudhën Shqiptare 
gjithsej  25 raste të  ngjarjeve të jashtëzakonshme (avarive dhe aksidenteve ), të cilat janë  
shoqëruar edhe me pasoja me humbje jete të  njerëzve në dy raste, dëme materiale në vijat e 
mjetet hekurudhore, bllokime e çrregullime të grafikut të lëvizjes së trenave. 

 Inspektorët kanë qenë  të pranishëm  në  vendngjarjet në çdo rast avarie, aksidentesh  
dhe incidentesh  hekurudhore, duke kontrolluar e kryer matjet përkatese në vijën dhe mjetet 
hekurudhore, gjëndjen teknike të trenave  e shpëjtesine e lëvizjes  në vëndin e aksidentit,  
kontrolli i  dokumentacionit shoqërues të trenave, praninë  e tabelave sinjalike 
paralajmëruese rrugore në kalesat hekurudhore etj.   

 Gjatë kryerjes së hetimit të aksidenteve dhe avarive hekurudhore,  Drejtoria e 
Inspektimit Hekurudhor ka bashkëpunuar  me  Policinë Gjyqësore dhe Prokurorinë për 
zhbllokimin e trafikut dhe kanë mbl edhur materialet përkatëse për analizën e ngjarjes.  

Me kërkesë të Prokororisë për ngjarjet e jashtëzakonshme janë kryer ekspertizat 
teknike  nga institucioni ynë. 

Për mospërsëritjen e fenomeneve të tilla iu ka dhënë rekomandime njësive 
hekurudhore : 

Njësisë   së Menaxhimit të Biznesit të Infrastrukturës të marrë masa për: 

a) Përmirësimin e gjendjes së ndërrueseve hekurudhore. 
b) Eliminimin e pikave të dobta të vijës hekurudhore. 
c) Kompletimin me personel të brigadave te mirëmbajtjes. 
d)  Mbajtjen e dokumentacionit sipas RSHT-së nga ana e teknikëve dhe 

brigadierëve të vijës hekurudhore. 
e) Kontrollin në vazhdimësi të  rojeve të  kalesave, inspektorëve të  shërbimit e 

kryetarëve të trenave për mospërdorimin e pijeve alkoolike. 
f) Kontrollin e trenave të udhëtarëve për lëvizjen pa probleme  gjatë  periudhës 

së pelegrinazhit Shkoder-Laç.  
 

    Njësive të transportuesve  hekurudhorë: 
 

Për trenat e udhëtarëve: 
 

  Rritja e cilësisë së shërbimit për trenat e udhëtarëve të linjave Durrës – Kashar, 
Durrës – Elbasan dhe Durrës – Shkodër.  

  Përmirësimi i kushteve në pjesën e sipërme të vagonëve të udhëtarëve. 
  Ndriçimi i vazhdueshëm gjatë lëvizjes për çdo vagon. 

 

                  Për trenat e mallit: 
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  Rritja e cilësisë dhe e kontrolleve gjatë dhënies së fletës së kontrollit nga  
mekaniku kontrollor, duke kontrolluar në plan të parë sistemin e frenimit dhe të 
ganxhimit. 

  Kontrolli i pjesës së sipërme për vagonët VS, SN 4, dhe platformat P 9 për të 
garantuar  transport malli pa problem gjatë lëvizjes. 

  Të kontrollohen hapësirat e lejuara në pikat e takimit të shasisë me karretën.  
 

Për vendimet e marra nga komisioni i shqyrtimit të aksidenteve, incidenteve  dhe  
avarive hekurudhore nuk ka patur asnjë kundërshtim nga palët e interesuara. 

9. MASAT ADMINISTRATIVE DHE VERIFIKIMET PERIODIKE 

    9.1. Masat administrative 

Gjatë vitit 2017 janë marrë masa administrative si me poshtë: 

Heqje dëshmi aftësie               1   
Gjoba                                       4   
Paralajmërim (Qortim)          21   
 

Masat administrative në pjesën më të madhe janë dhënë nga Komisioni i 
Kundravajtjeve Administrative që ngrihet në Drejtorinë tonë. Në këto komisione kanë qënë 
të pranishëm  dhe  përfaqësuesit e Njësive Hekurudhore . Masat janë vendosur pasi janë 
anlizuar shkaqet dhe kushtet në të cilat kanë ndodhur shkeljet e rregullave nga personeli 
hekurudhor i paisur me Dëshmi Aftësie. 

 
Ne vendosjen e gjobave jemi kemi pat parasysh parimin e propocionalitetit. 
  
Për shkelje të rënda të rregullave kemi hequr  një dëshmi aftësie .               

 

                9.2.Verifikimet periodike  

 Punonjësit në rastet e reja dhe kontrollet periodike merren në provë dhe pajisen 
me dëshmi aftësie nga një komision i veçantë, që ngrihet pranë Drejtorisë së 
Inspektimit Hekurudhor. Kontrollet periodike sipas Rregullores nr.11 kryhen një  
herë në 2 vjet, ku çdo punonjës që është i pajisur me dëshmi aftësie duhet të pajiset 
me raportin mjeko-ligjor.  

 
Gjatë këtij viti, sipas kërkesave të njësive  hekurudhore janë  dhënë nga 

Komisioni i Dhenies dhe Heqjes së Dëshmive i ngritur pranë DIH-së  21 dëshmi 
aftësie. 

Nga keto: 
Inspektor shërbimi              3 dëshmi aftësie. 
Ndihmës makinist               2  dëshmi aftësie.  
Ndërrues/manovrues           3  dëshmi aftësie.    
Roje binari                        13  dëshmi aftësie. 



 
 

Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor     Raporti   Vjetor    2017 

Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor   Adresa:Lagjia 3, Rruga  “Egnatia “ Durres.                                                                           

Tel:   +35552223505  Web: www.dih.gov.al    E_mail:  ahmet.allamani@dih.gov.al 
26 

 

Vazhdon e njëjta gjendje si ajo e raporuar një vit më parë për personelin që 
ushtron funksione sigurie në hekurudhë,  pa asnjë shenjë përmirësimi. 

Nuk funksionon sistemi i kualifikimit të personelit hekurudhor nga ndermarrjet 
hekurudhore. 

 

10.   SEKTORI I ADMINISTRATË - FINANCËS. 
 

Nga sektori  i Financës gjatë periudhes  Janar – Shkurt 2017  është përpiluar bilanci 
kontabël i instuticionit, i cili është dorzuar sipas afateve të përcaktuara. 

 
Çdo tre muaj janë dërguar në ministri evidencat statastikore. 
 
Gjatë gjithë vitit janë ndjekur të gjitha veprimet me Degën e  Thesarit dhe bankën, 

janë hartuar situacionet mujore të cilët janë rakorduar me Degën e Thesarit dhe janë 
dërguar në ministri brenda afateve të caktuara. 

 
Gjatë gjithë vitit janë hedhur veprimet nëpër ditare dhe regjistrat përkatës. Në muajin 

Dhjetor janë kryer inventaret e materialeve. 
 
Korrespondenca e instuticionit është mbajtur  gjatë gjithë vitit sipas rregullave, 

(arshivë, protokoll,),  janë rinovuar dosjet e punonjësve sipas formularëve të dërguar nga 
ministria dhe çdo 3 muaj janë dërguar në ministri evidencat statastikore. 

 
Mbahet rregullisht korrespondenca me DAP-in. Është plotësuar Regjistri elektronik i 

personelit sipas kërkesave të DAP-it. 
 
Gjatë vitit 2017 aktiviteti financiar i instuticionit tonë ka qenë gjithsej  13.860.338 

lekë nga  18.613.535 lekë të planifikuara. 
 

 Shpenzime  për:  
1 Paga    9.475.127  lekë 
2 Sigurime shoqërore                    1.598.526  lekë 
3 Shërbime materiale               2.786.685   lekë 
 Shuma   13.860.338   lekë  

 
 

11. OBJEKTIVAT PËR VITIN  2018 
 

  Bashkëpunimi me Inspektoratin Qëndror për rritjen e efektivitetit të inspektimit 
online. 

 
  Implementimi i legjistlacionit sipas Ligjit të ri te hekurudhave (Kodi Hekurudhor i 

Republikës së Shqipërisë).  
 
  Rritja e cilësisë së inspektimeve online. 
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  Verifikimi i aftësive profesionale të punonjësve hekurudhorë që ushtrojnë 

funksione të sigurisë hekurudhore. 
 
  Rritja e bashkëpunimit me: Agjencinë e Bashkimit Europian të Hekurudhave 

(ERA) , Autoritetin Rregullativ Hekurudhor të Kosovës, Autoritetin e Hetimit te 
Aksidenteve dhe Incidenteve te Kosoves etj, me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive 
mes palëve. 

 
  Ushtrimi i  kontrolleve  në pikat e dobëta  të vijës hekurudhore e në ndërrueset e 

hyrje-daljeve të stacioneve ku është kufizuar shpejtësia e trenave në kufijtë minimal, 
kryesisht në trungun hekurudhor Vidhas – Mallna – Vorë – Bajzë. 

 

  Marrja në riprovim nga Komisioni i Drejtorisë së Inspektimit Hekurudhor në 
periudhën Tetor –Nëntor për mbrojtjen e Dëshmisë së Aftësisë apo kalimin në një shkallë 
më të lartë kualifikimi profesional të të gjithë punonjësve hekurudhorë të sektorëve të 
lëvizjes e të sektorit teknik, si   inspektor sherbimi, kryetar treni, manovrist, roje kalese, 
makinist, teknik e brigadier vije hekurudhore, mekanik kontrollor, elektromekanik të 
mirëmbajtjes së vijave hekurudhore etj.  

 
 

12. TË DHËNA PËR TRANSPORTUESIT  HEKURUDHORË 
 

12.2. Njësia e Biznesit të udhëtarëve. 

Kanë udhëtuar me tren 65.980 udhëtarë, nga 150.000 udhëtarë të programuar. 
Distanca mesatare e udhëtimit rezulton 37 km, nga 36 km e programuar. 
Janë realizuar 107.343 tren kilometër nga 302.203 tren kilometër të programuar. 
Në raport me vitin 2016 volumet e punës dhe të ardhurat rezultojnë si më poshtë: 
 

Periudha 
Volumet e punës dhe të ardhurat 

Tren Kilometer Udhëtarë Të ardhura në lekë 

Viti  2017 107.343  65.980 3.406.000 

Viti  2016 163.336  88.688 5.190.000 

Diferenca -55.993  -22.708 -1.784.000 

Raporti % -34,3% -25,6% -34,4% 

   

Në realizimin e treguesve të mësipërm ka ndikiuar: 

 Gjendja jo e  mirë e infrastrukturës hekurudhore, shpejtësisë së ulët të lëvizjes së 
trenave dhe kohëve të gjata të udhëtimeve,. 
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Gjendjen e lokomotivave e vagonëve të udhëtarëve. Nga NjSHML ka zgjatje të 
afateve të riparimit dhe punë me cilësi të dobët. 

Ka mungesa në xhama për vagonët e udhëtarëve dhe më shqetësuese është mungesa e 
ndriçimit në vagonë, ku ka mbi një vit që nga NJSHML vagonëve të udhëtarëve iu janë 
hequr për riparim invertitorët dhe akoma nuk janë riparuar. 

Për vitin 2017 koefiçienti i gatishmërisë teknike të lokomotivave ka rezultuar 71.5% e 
ai i përdorimit të tyre ka rezultuar 39.4%. Ndërsa për vagonët e udhëtarëve koefiçienti i 
gatishmërisë ka rezultuar 89.5% dhe ai i përdorimit 19%. 

Në perspektivën e zhvillimit ku transporti hekurudhor i udhëtarëve të jetë efektiv e 
konkurent në tregun e transportit të udhëtarëve, është e nevojshme që investimet në 
infrastrukturën hekurudhore të përmirësojnë shpejtësitë e lëvizjes duke shkurtuar kohët e 
udhëtimeve të trenave si dhe rinovimin e mjeteve të transportit, duke futur në shërbim 
mjete të reja dhe me kosto të ulët operimi. 

12.3.  Njësia e Biznesit të Mallit. 

Gjatë  vitit 2017 në transportin e mallrave u realizuan 149.999.34 ton  me 25.287.179   
ton/km.  

Më konkretisht realizimi i detyrës për  këtë periudhë paraqitet në tabelat e mëposhtme. 

Transport mallrash total 
Nr Emërtimi Njësia Parashikimi Fakti % Diferenca 

1 Volumi transp Ton    150.000     149.999 99.99 1 

2 “               “ Ton/km 16.466.018 25.287.179 153.5 + 8.821.16 

3 Dist. mesatare Km 109.77 168.582 153.57         + 157605 

 
  Transporti i Brendshëm 
Nr Emërtimi Njësia Parashikimi Fakti % Diferenca 

1 Vol.Transportit Ton   100.000 36.599 36.6 - 63.400.4 

2 “            “ Ton/km 7.400.000 2.708 36.6 - 4.691.632 

3 Distanca mesat. Km           74     74 100 0 

 
Transporti Ndërkombëtar 

Nr Emërtimi Njësia Parashikimi Fakti % Diferenca 

1 Vol.Transportit Ton       50.000     113.399 226  + 63.399 

2 “         “ Ton/km  9.066.018 22.578.812 249 + 13.512.794 

4 Distanca mesat. Km            181              199 110                +18 
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Realizimi i detyrave të vitit 2017 në krahasim me vitin 2016 paraqitet sipas tabelës së 
mëposhtme:  

 
Emërtimi 2017 2016 2017/2016 në % Diferenca 

Vol. Ton      149.999      57.589 260      +92.410 

Vol. në T/km  25.287590 6.797.224 372 +18.489.954 

                                             

12.4.  Kompania “BetonPlus“. 
 

   Shoqëria “Beton Plus” për vitin 2017 ka ralizuar transportin e rreth 32.000 metër 
kub inertesh ose 53.000 ton me një gjatësi mesatare  udhëtimi 114 km deri ne stacionin e 
Sukthit. 

 
   Çakëll për ballast hekurudhor për Malin e Zi ka transportuar rreth 4.000 metër kub 

ose 6.000 ton me një gjatësi mesatare udhëtimi 7 km deri në stacionin e Bajzës. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    D R E J T O R  

 
Ing. Ahmet  Allamani 
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