
 

 

MUBEKIR PALLOSHI 
 

 
 

Drejtor Gjeneral dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Hekurudhave të Republikës së 

Maqedonisë së Veriut Transport SHA – Shkup 

 
Mubekir Palloshi u lind në vitin 1980 në Shkup, ku dhe mbaroi shkollimin fillor dhe të mesëm. 

Studimet universitare i kreu në Fakultetin Ekonomik, ku pas diplomimit fitoi titullin Ekonomist i 

Diplomuar në drejtimin e menaxhmentit dhe marketingut. 

Karierën e punës e filloi në vitin 2003, në sektorin privat, si Konsulent i çështjeve financiare, ku 

shërbimet e tij cilësore në fushën e menaxhimit financiar janë shfrytëzuar deri në vitin 2007. 

Prej vitit 2006 merr pjesë në themelimin e organizatës joqeveritare Edukative kulturore dhe bëhet 
një nga themeluesit. 
Në vitin 2019 është emëruar person përgjegjës për çështjet materiale dhe financiare të partisë 
politike Alternativa. 
Gjatë përvojës së deritanishme profesionale dhe eksperiencës së punës si Ekonomist i diplomuar, 
ka marrë pjesë në konferenca, seminare dhe ligjerata të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare dhe 
ka punuar në projekte të shumta në fushën e menaxhmentit, marketingut, financës, kontabilitetit, 
kontabilitetit të materialeve etj. 
Me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, më datë 22.12.2021 u emërua 
Drejtor Gjeneral dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut Transport SHA – Shkup.



 

BRANISLAV IGNATOVIC 
 

 
 

DREJTOR I ÇËSHTJEVE LIGJORE, RESURSEVE NJERËZORE DHE FUNKSIONEVE KORPORATIVE 

DHE ANËTAR I BORDIT DREJTUES NË HEKURUDHAT E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

TRANSPORT SHA – SHKUP 
 
 

 

Branisllav Ignatoviç ka lindur në vitin 1964 në Shkup. Shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu në 

Shkup. Ai diplomoi në Fakultetin e Drejtësisë ,,Justinian Prima’’ në UKIM në Shkup në 1989, ku 

fitoi titullin Jurist i Diplomuar, dhe provimin e jurispodencës e dha në vitin 1996. 
 

Përvojën e tij të punës e filloi në vitin 1991 në HRMV Transport SHA - Shkup ku edhe sot e kësaj 

dite punon në të njëjtën kompani. Në vitin 1991 punësohet në NPHM Shkup si avokat i 

diplomuar, në degën Zol. Në 1993 ai punoi si referent i pavarur në Ndërmarrjen ETP. 
 

Në vitin 1997 emërohet shef i Shërbimit Juridik në Repartin e Trafikut. Në vitin 2006 është 

emëruar Shef i Pronës dhe Çështjeve Ligjore në Drejtori. Në vitin 2014 u emërua Shef i 

Detyrimeve. Në vitin 2016 është emëruar si Udhëheqës Sektori për punë ligjore dhe nga viti 
2019 është emëruar Drejtor i çështjeve ligjore, burimeve njerëzore, fuksioneve korporative dhe 

anëtar në bordin drejtues në HRMV Transport SHA Shkup. 
 

Branisllav Ignatoviç tërë jetën e tij të deritanishme ia ka kushtuar përfaqësimit në gjykatë dhe 

organeve të tjera.



SHENUR OSMANI  
 

 
 

DREJTOR I ÇËSHTJEVE FINANCIARE DHE EKONOMIKE 

ANËTAR I BORDIT DREJTUES TË HRMV – TRANSPORT SH.A. SHKUP 
 

 
Shenur Osmani u lind në vitin 1959 në Kumanovë, ku kreu shkollën fillore dhe të mesme 
shkollimin e lartë e kreu në Prishtinë në Fakulltetin Ekonomik në vitin 1983 

 
Punësimi i tij i parë ishte në vitin 1987 në Shtypshkronjën PROSVETA në Kumanovë. 6 vjet 
ka punuar në sektorin tregtar. 

 

Që nga viti 1993. Ai ishte përfaqësues i kompanisë turke IHLAS për Republikën e Veriut 
Maqedonia 

 

Në shkurt 2019. është emëruar Drejtor i Çështjeve Ekonomike dhe Financiare dhe Anëtar 
 

të Bordit Drejtues në Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë Veriore Transport SHA-Shkup. 

Gjatë përvojës së deritanishme të punës dhe profesionale ka marrë pjesë në shumë 

seminare dhe trajnime, konferenca dhe leksione kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e 
financave dhe kontabilitetit.



 

 
 
 
 
 

SASHA JOVANOVSKI 
 

 
 

DREJTOR I TRAFIKUT TË PASAGJERËVE 

ANËTAR  I BORDIT DREJTUES TË HRMV - TRANSPORT SH.A. SHKUP 
 

Sasha Jovanovski lindi më 1964 në Shkup, ku kreu arsimin fillor dhe atë të mesëm. Diplomoi në 

Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin  ‘’Shën Kirili dhe Metodi’’- Shkup, në 

Institutin e Makinerisë Prodhuese - Drejtimi: Organizimi i prodhimeve, dhe me mbrojtjen e 

temës ,,Organizimi i vendit të punës për prodhimin e pjesëve jo rrotulluese – shtëpi H-25 Malak 

në MZT- RO FOP Shkup, fitoi titullin Inxhinier, mekanik i diplomuar. Eksperiencën e tij të punës 

e ka filluar në vitin 1989 në institutin Metal Tito-Shkup, Fabrika e pajisjeve dhe transmisioneve 

Fop në departamentin e prodhimit të dedikuar, në pozicionin e dizenjatorit. 
 

Që nga viti 1991  ai punon si Organizator i Lundrimit, në Departamentin e Informatikës në NP 

Hekurudhat e Maqedonisë - Shkup.Në vitin 2000, ai u emërua si një Organizator i Pavarur 

përgjejgës për trafikun e udhëtarëve në të njejtin sektor, dhe në vitin 2005 ai u gradua në Shef i 

Grupit të Trafikut të Pasagjerëve, në Sektorin e Informatikës në NP Hekurudhat e Maqedonisë- 

Shkup. Në vitin 2007, ai u emërua shef i Softverit në Departamentin e Informatikës në 

Transportin Hekurudhor të Maqedonise SH.A. Shkup. 
 

Që nga viti 2017, ai është emëruar Drejtor i Trafikut të Pasagjerëve dhe anëtar i Bordit të HRMV 

- Transport SH.A. Shkup. 
 

Ka marrë pjesë në seminare dhe trajnime të shumta kombëtare dhe ndërkombëtare, 

konferenca, leksione. Në periudhën 1997-1998 ai ka punuar në projektin e Modernizimi dhe 

implementimi i softverit për zyrat e punësimit në Republikën e Maqedonisë, si inxhinier kryesor 

për implementim dhe trajnim.



SASHKO ANGELOVSKI  

 

 
 

DREJTOR I TËRHEQJES DHE MIRËMBAJTJES SË TRENAVE 
 

ANËTAR I BORDIT DREJTUES TË HRMV – TRANSPORT SH.A. SHKUP 
 
 

 

Sashko Radosav Angelovski ka lindur më 8 dhjetor 1970 në Shkup. 
 

Shkollimin e mesëm e ka përfunduar në shkollën e mesme qendrore mekanike ,,Goce Dellçev’’ 

Shkup më 1989. Në vitin 1996 ai mbushet edhe me më shumë dituri edhe atë në Republikën e 

Serbisë në bashkëpunim me NHJ (Njësitë Hekurudhore të ish Jugosllavisë) Beograd, ku mori 

Çertifikatë si Specialist për mirëmbajtjen e pajisjeve vitale të frenimit dhe mjeteve tërheqese. Në 

vitin 2007 diplomoi në Univerzitetin Kirili dhe Metodij – Fakulteti i Inxhienerisë Mekanike Shkup. 
 

Ai regjistrohet në ciklin e dytë të studimeve në Fakultetin  e Inxhinierisë  Mekanike në Shkup, në 

programin e studimit Metrologjia, Menaxhimi dhe Kontrolli i Cilësisë. Fusha shkencore është nga 

Shkencat teknike, fusha e inxhinierisë mekanike, Kontrolli i cilësisë dhe industrisë, inxhinierisë 

dhe menaxhim. Më 08.07.2016 ai fitoi titullin shkencor Master i Shkencave Teknike në fushën e 

menaxhimit dhe kontrollit të cilësisë. 
 

Tërë përvojën e tij të punës 26 vjecare e kalon në Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë 

Veriore Transport SHA Shkup, duke kaluar nëpër disa hapa në strukturën organizative. Që nga viti 

2010 ai është caktuar në pozicionin e Inxhinierit, ndërsa që nga viti 2011 ai është caktuar si 

Kryeinxhinier. Në 2011 ai u emërua si Shef i Njësisë së Punës ,Aktiviteti Teknik i Rrotave dhe nga 

shatatori 2012 u emërua Drejtor i Degës së Tërheqjes së trenave. Më 16 tetor 2019, Bordi 

Mbikqyrës i HRMV Transport SHA Shkup e emëroi atë anëtar të Bordit Menaxhues dhe Drejtor 

për tërheqjen dhe mirëmbajtjen e mjeteve te transportit ne HRMV SHA Shkup.



MILLÇO SMILEVSKI  
 

 
 

 
DREJTOR I TRAFIKUT TË MALLRAVE 

ANËTAR I BORDIT DREJTUES TË HRMV – TRANSPORT SH.A. SHKUP 
 
 
 

Millço Smilevski lindi më 1 shkurt të vitit 1963 në Shkup. Shkollimin fillor, të mesëm dhe atë diplomik i 

kreu këtu në Shkup, ndërsa titullin  Ekonomist i diplomuar e mori në fakultetin ekonomik ‘’Shën Kirili dhe 

Metodi’’. 
 

Duke filluar nga një arkëtar i mallrave, ai ngjitet në shkallën hirearhike në karrierën e tij profesionale, e 

cila gjithmonë ka qenë në kompaninë hekurudhore e cila më përpara është emërtuar ( Shkup , NP 

Hekurudhat Maqedoni), Hekurudhat e Maqedonisë Transport SHA) edhe atë: 
 

Nga Prilli 1987 deri në Gusht 1992 arkëtar në stacionin hekurudhor të mallrave Radushë-Jegunovcë 
 

Nga gushti 1992 deri në dhjetor 1994 Referent Kryesor i Financave në trafikun e 
 

Nga janari 1995 deri në shkurt 1999 Shef i Departamentit Ndërkombëtar në trafikun e mallrave në 

Deparatmentin e kontrollit të të ardhurave;udhëheqës 
 

Nga marsi i viti 2003 deri në janar të vitit 2006 Asistent- Drejtor për çështje pune të ekonomisë 
 

Nga janari 2006 deri në tetor 2006 kam qenë Drejtor 
 

Nga nëntori 2006 deri në nëntor 2017 Bashkëpunëtor i pamvarur i ekspertëve në Departamentin për 

plan, zhvillim të studimeve në udhëheqësi 
 

Nga nëntori i vitit 2017 deri në shator 2019 Drejtor i degës së Transportit të trafikut 
 

Nga shtatori i vitit 2019 Drejtor i trafikut të mallrave dhe anëtar i bordit drejtues.



MILLÇO SMILEVSKI 

 

BIOGRAFI 

BRAHIM AJVAZI 

 

DREJTOR I MARKETINGUT DHE SHITJEVE 

ANËTAR I BORDIT DREJTUES TË HEKURUDHAVE TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË SË VERIUT TRANSPORT SHA – SHKUP 

 

BRAHIM AJVAZI i lindur më vitin 1962 në f.Tanushë, Shkup. Shkollën 

fillore dhe të mesme i kreu në Shkup. Arsimin e lartë e mbaroi në 

Fakultetin Pedagogjik Shën Kliment Ohridski – Shkup , pranë 

Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi” në Shkup, drejtimi Biologji dhe 

Kimi, dhe pas diplomimit në Fakultetin Pedagogjik Shën Kliment Ohridski – Shkup , pranë 

Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi” në Shkup,fitoi titullin Profesor i grupit klasor. 

Karierën e punës e filloi në vitin 1984 në fushën e arsimit, si arsimtar i lëndëve Biologji dhe Kimi 

në shkollën fillore “Liria” në fshatin Tanushë. Nga viti 2003 deri në vitin 2013 është emëruar dhe 

ka kryer funksionin e Drejtorit të Shkollës Fillore “Gjergj Kastriot Skenderbeu” – f. Haraçinë, 

Shkup. 

Në zgjedhjet lokale të vitit 2013 u zgjodh Kryetar i Komunës së Haraqinës, të cilin mandat e 

realizoi me sukses deri në fund të vitit 2017. 

Nga shkurti i vitit 2020 deri në gusht 2020 është emëruar zëvendësdrejtor i Ndërmarrjes Publike 

të menaxhimit dhe mbrojtjes së zonës shumëfunksionale “Jasen”, dhe menjëherë pas kësaj ka 

punuar sërish në sektorin e arsimit në Shkollën Fillore “Gjergj Kastriot Skenderbeu” – f. Haraçinë, 

Shkup. 

Si Profesor dhe Drejtor shumëvjeçar i shkollës fillore, gjatë përvojës së tij profesionale dhe të 

punës në fushën e arsimit, ka punuar në projekte dhe punëtori të shumta,  ka marrë pjesë në një 

numër të madh të ligjeratave kombëtare dhe ndërkombëtare, seminare dhe konferenca në fushën e 

avancimit të proceseve arsimore në vend.Gjithashtu me rëndëësi është edhe përfshirja dhe 

angazhimi i tij aktiv në grupet e punës dhe seminare, qëllimi i të cilit ishte zgjidhja e traumave të 

nxënësve të shkollave fillore të pasluftës, të cilat lindën si pasojë e konflikteve ushtarake në fshatin 

Haraçinë. 

Si kryetari Komunës së Haraqinës, impakti i angazhimit të tij ishte në ndihmën, mbështetjen dhe 

mbrojtjen e kategorive të rrezikuara sociale të qytetarëve dhe personave me aftësi të kufizuara, 

pastaj uljen e varfërisë, përmirësimin e shëndetit dhe pozitën e përgjithshme socio-ekonomike të 

qytetarëve të kësaj komune. 

Më datë 11.02.2022 u emërua Drejtor i marketingut dhe shitjeve dhe Anëtar i Bordit Drejtues të 

Hekurudhave të Republikës së Maqedonisë së Veriut Transport SHA – Shkup. 
 


