
          

 

        
                 PLANI PËR LINJAT E QARKULLIMIT TË UDHËTARËVE NË KUSHTE TË KUFIZIMIT TË LËVIZJES 

                         ( Orë policore prej 20:00 deri 05:00 prej me datë 06.04.2021 deri 20.04.2021) 

 

o Linja Shkup – Manastir – Shkup: 

1.Treni nr. 641 me nisje nga Shkupi në orën 06:57 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

2. Treni nr. 643 me nisje nga Shkupi në orën 14:30 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

3. Treni nr. 642 me nisje nga Manastiri në orën 12:50 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

4. Treni nr.640 me nisje nga Manastiri në orën 05:30 ( do qarkullojë me vonesë +135 minuta),  

  - treni nr. 645 i 644 nuk do të qarkullojnë. 

 

o Linja Shkup – Tabanovcë – Shkup: 

1. Treni nr. 600 me nisje nga Shkupi në orën 06:45 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

2. Treni nr. 601 me nisje nga Tabanovcë në orën 08:00 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

3. Treni nr. 2022  do të qarkullojë para kohe, me nisje nga Shkupi në orën 16:00,  

4. Treni nr.2023 do të qarkullojë para kohe, me nisje nga Tabanovcë në orën 17:10,  

  - treni nr. 2020, 611, 2024 dhe 2025 nuk do të qarkullojnë. 

 

o Linja Shkup – Gjevgjeli – Shkup: 

1. Treni nr. 611 me nisje nga Shkupi në orën 06:23( do qarkullojë sipas orarit aktual) 

2.Treni nr. 631  do të qarkullojë para kohe, me nisje nga Shkupi në orën 16:00,  

3.Treni nr. 630 me nisje nga Gjevgjelia në orën 05:30 ( do qarkullojë me vonesë prej +64minuta) 

4. Treni nr. 632  do të qarkullojë para kohe, me nisje nga Gjevgjelia  në orën 16:00. 

 

 

o Linja Shkup – Veles  – Shkup: 

1. Treni nr.600 me nisje nga Velesi në orën 05:30 ( do qarkullojë me vonesë prej +27minuta), 

2. Treni nr.601 me nisje nga Shkupi në orën 09:15 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

3. Treni nr.2080 me nisje nga Velesi në orën 12:10 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

4. Treni nr.2081 me nisje nga Shkupi në orën 13:20 ( do qarkullojë sipas orarit aktual), 

5. Treni nr.2082 me nisje nga Velesi në orën 14:24 ( do qarkullojë sipas orarit aktual),  

6. Treni nr.2083 do të qarkullojë para kohe, me nisje nga Shkupi në orën 18:15. 

 

o Linja Shkup – Koçani – Shkup: 

1. Treni nr. 651/650  do qarkullojë sipas orarit aktual,  

 

o Linja Shkup – Kërçovë – Shkup: 

1. Treni nr. 660/661  do qarkullojë sipas orarit aktual,  

Me datë 06.04.2021 nuk do të qarkullojnë trenat nr. 644 dhe 645 (Shkup – Manastir – Shkup) dhe trenat nr. 

2024 dhe 2025 (Shkup – Kumanovë – Shkup). 

Ky plan për linjat e qarkullimit të udhëtarëve, në kushte të kufizimit të lëvizjes do të zbatohen prej 06.04.2021 

deri me datë 20.04.2021.  

                                                                                                                                             HRMV Transport SHA - Shkup 


