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Sistemi global i pozicionimit-gps dhe zbatimet e tij
Materialet e rrezikshme
Gjeneratat e telefonisë mobile dhe përparsit e gjeneratës se katërt
Metodologjia dhe koncepti i modelimit te transportit multimodal
Trajtimi dhe semaforizimii udhëkryqit: e.maloku-xh.rekaliu,e.qabej-h abdullahu
Ndërlidhja mes rrjetave telekomunikuese ngn dhe mobile
Mirëmbajtja dimërore ne infrastrukturën rrugore
Organizimi i sistemit transportues
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Procesi tekniko teknologjik i stacionit hekurudhor ne bardhë
Analiza e përgatitjes dhe transportit te lëngjeve te kompanisë “frutex” nga njësia e
prodhimit deri te konsumatori
Zhurma nga trafiku rrugor faktor ndotës i mjedisit
Shpenzimet te transportit udhetokor
Aplikimi i tahografit digjital në procesin e zhvillimit të transportit rrugor
Akustika e hapësirës
Transporti i mallrave të rrezikshme në rrugë tokësore”.
Planifikimi-projektimi i sinjalizimeve rrugore”.
“ Organizimi i rrjedhjes së komunikacionit në udhëkryqin në një nivel”.
“ Infrastruktura rrugore në komunën e Skenderajt”.
Analiza statistikore dhe vlerësime inxhinierike të aksidenteve rrugore në Kosovë”.
“ Hetimi i aksidenteve”.
Vlerësimi i aksidenti rrugor me metodën energjetike
“ Modelimi dhe shpërndarja modale e udhëtimit”.
Analiza e rrethrrotullimit në lagjen Arbëria”.
Organizimi dhe funksionimi i ndërmarrjeve të shpedicionit ndërkombëtar”.
Viti 2014
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Edin Berisha

Analiza e ndikimit të vendosjes gabim të shenjave, në sigurinë e komunikacionit
Zhvillimi i transportit multimodal të mallrave dhe pasagjerëve”.
Procesi tekniko teknologjik i stacionit hekurudhor në Lipjan”.
Transporti dhe manipulimi i mallrave të rrezikshme”.
Zgjidhje softuerike për kontrollimin e autom. Në qendrën për automjetet e Kosovës
Proces logjistik i furnizim dhe distubimi ne kompaninë birra peja
Terminali hekurudhor i mallrave në miradi
Karakteristikat themelore dhe struktura e sistemit të transportit inteligjent
Mbrojtja nga zhurma bazuar në llogaritjet dhe matjet e zhurmës në vendin e emisionit
Shfrytëzimi i materieve për eco-ngasje dhe shënimi i tyre gjatë procedurave të
shpedicionit
Bazat e programit për monitorimin e zhurmës”.
Zhurma si burim i ndotjes se ambientit ne qytetin e pejës
Analiza e udhëkryqit te rrugës tirana skënderbeu dhe propozimi për zgjedhje te re
Mundësia teknike e lidhjes hekurudhore kosove –shqipëri rreshen prizren
Shërbimi i transaksioneve të mesazheve multimodale”.
Punët speciale të sigurimit të mallrave dhe parimet gjatë transportit”.
“Zhvillimi i politikave të autoshkollave nga viti 2000-2014”.
“Koncepti bazë i zhvillimit dhe masat e politikave të transportit”.
Të dhënat statistikore baza inxhinierike për vlerësimin dhe përmirësimin e sigurisë
rrugore
Rritja e sigurisë rrugore nëpërmjet auditit ne segmentin rrugore prishtine fushë kosove
Analiza inxhinierike vlerësimi mbi aksidentin dhe rikonstruksioni i aksidentit rrugor
Politika e transportit dhe roli i parkimit ne zonat urbane
Sigurimi i ngarkesës gjate transportit rrugor
Udhëkryqi pa sinjalizim ndriçues dhe ndryshimi me sinjalizim ndriçues ne bujanovc
Mënyra e llogaritjes se aksidentit rrugor-aplikim konkret
Fibrat optik si medium transmetuese ne rrjetin telekomunikues
Monitorimi i procesit teknologjik te transportit hekurudhor me atë rrugor ne stacionin
transmetues miradi

Viti 2015
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Edon Baca
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Gezim Jetullahu
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Shukrije Kuqi
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Agron Rama
Xhevdet Xhemajli

Teoria dhe praktika e qarkullimit te mallrave ne shpedicionin ndërkombëtar
Infrastruktura rrugore ne komunën e vushtrrisë
Punët speciale ne import dhe eksport
Kontribut ne lidhje me gjendjen e transportit publik ne komunën e prishtinës dhe
rëndësia e aplikimit te sistemit inteligjent
Strategjia për zhvillimin e hekurudhave të republikës se kosovës dhe plani inventiv deri
në vitin 2030
Ndikimi i vjetërsisë së automjeteve në sistemin e frenimit
Analiza kritike e kryqëzimit të rrugëve ismail qemajli – bahri kuqi dhe magjistrales
prishtinë-mitrovicë
Analiza e kryqëzimit të rrugës industriale me rrugën mehmet pashë deralla dhe
propozimi i formës rrethore të udhëkryqit
Siguria dhe implementimi i sistemeve të menaxhimit të integruar në shërbimet
aeroportuale
Definimi dhe objektivat e politikave ne transportin multimodal ne kosovë
Sinjalizimi vertikal në funksion të zhvillimit të politikave të parkimit dhe garazhimit në
qendrat urbane
Racionalizimi i shërbimeve ne komunikacionin ajror
Konfigurimi i stacionit mobil dhe krijimi i strukturave të mesazheve në rrjetet mobile
Operimi me mjetet mbështeste tokësore ne shërbimin e platformës
Aplikimi i sistemit inteligjent te parkimit ne zonën urbane te podujevës
Aplikimi i metodave bashkëkohore për llogaritjen e aksidenteve ne komunikacion dhe
paraqitja e 2-3 dimensionale. Raste konkrete
Eksploatimi i boening 737
Shërbimet ne transportin ajror
Analiza e udhëkryqit pa sinjalizim ndriçues ne rrugën për ne gërmi
Procedurat e pagesave dhe kompensimit në shpedicionin ndërkombëtar
Transporti rrugor si gjenerator i zhurmës në mjediset e qytetit të prizrenit
Navigacioni ajror
Njësia e shërbimit të udhëtarëve. Porcedura e chek-in dhe portës për bording”
Transporti multimodal dhe roli i shpediterit ndërkombëtar”
Karakteristikat tekniko teknologjike të transportit hekurudhor” 27.06.2015
Sigurimi i mallrave ne shpedicionin nderkombetar
"Organizatat nacionale rajonale dhe ndërkombëtare të shpedicionit"
Analiza e rrethrrotullimit në hyrje te drenasit”
Studimi i segmentit të sinkronizuar të udhëkryqeve pranë bulevardit “Bill-Klinton” në
Prishtinë
Kontrolli i ngarkesës dhe ekuilibri i aeroplanit”.
Pranimi dhe dorëzimi i mallrave në shpedicionin ndërkombëtar
Transporti intermodal në bashkimin evropian
Qasja në sistemet transmetuese nëpërmjet modulimit frekuencor,fazor dhe modulimit
ortogonal
Metodologjia e vlerësimit të sigurisë
Pagesat elektronike (e- commerce) dhe pagesat mobile (m- payment
Analiza e udhëkryqit qe lidhë rrugët Mitrovicë – Prishtinë me rrugët ismajl Qemajli në
Vushtrri”.
Aksidentet rrugore dhe roli i ekspertizave për kompanitë e sigurimeve në rajonin e
Prizrenit
Sistemi teletruck në transportin integral dhe intermodal
Roli dhe rëndësia e qendrave të transportit të mallrave në transportin integral dhe
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multimodal
Analiza kritike e gjendjes aktuale në kryqëzimin e rrugëve Prishtinë – Shtime dhe Lipjan –
Magure dhe propozimi i zgjidhjes së re
Analiza kritike e gjendjes aktuale në kryqëzimin e rrugëve Prishtinë – Shtime dhe Lipjan –
Magure dhe propozimi i zgjidhjes së re
Migrimet Teknologjike Në Gjeneratën E Pestë Të Telefonisë Mobile,Llojet E Shërbimeve
Të Cilat I Ofron Kjo Teknologji Dhe Matja E Sinjaleve 5g”.
Pajisjet transportuese si nënsistem i teknologjisë së transportit
Objektet infrastrukturore për përdorim të transportit të kombinuar
Punët e shpediterit në transportin mbledhës
Procesi teknologjik në stacionin hekurudhor në Miradi
Kabllot optike
Viti 2016
Studimi i mundësive të transportit të gazit natyror me tubacione në territorin e
Republikë së Kosovës
Studimi i mundësive të transportit të gazit natyror me tubacion në territorin e Republikës
së Kosovës
Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e avionëve “airbus
Tendenca e bashkimit evropian për zhvillimin e transportit intermodal
Sigurimi i automjeteve si faktor kyç në sigurinë rrugore
Zhvillimi i transportit hekurudhor të BE-së dhe të Kosovës.
Sistemet telematike për përcjelljen e automjetit
Organizimi i procesit tekniko teknologjik në stacionin hekurudhor në Ferizaj
Organizimi i procesit tekniko teknologjik në stacionin hekurudhor në bablak
Roli rëndësia dhe metodika praktike e investigimit te aksidenteve rrugore
Analiza e gjendjes në transportin urban në qytetin e Prishtinës
Analiza inxhinierike e aksidenteve midis dy mjeteve
Analiza e përplasjes së automjetit me këmbësor
Analiza inxhinierike dhe vlëresimi i dëmit të mjeteve gjatë aksidenteve në komunikacion
Transport multimodal - faktor i inkuadrimit të Republikës së Kosovës në sistemin
Evropian të transportit
Koordinimi dhe rregullimi i qarkullimit të trafikut në segmentin rrugor PRISHTINË – Fushë
Kosovë
Perceptimi dhe vendosja e shenjave në rrugë TOPIC:
Vlerësimi i hazardeve funksionale për implementimin e operimeve cat iii, në anp “Adem
Jashari”
Hulumtimi i transportit në ndërmarrjen “VIJATOR International Transport & ExportImport Company” me aplikimin e sistemeve bashkëkohore për përcjelljen e transportit të
mallrave
Sistemi i pozicionimit global - gps dhe përdorimi i hartave digjitale
Analiza e udhëkryqit që lidhë magjistralen Prishtinë – Shkup dhe rrugën vllëzërit Gërvalla
në Ferizaj
Përparësit e teknologjisë multi – modale nga aspekti i transportit rrugor - hekurudhor
Përmirësimi i transportit urban me autobus ne komunën e Prizrenit”.
Kapaciteti i linjave hekurudhore me specifikim të linjës hekurudhore Fushë Kosovë – Hani
i Elezit”.
Llojet e transportit, komunikacioni dhe aksidentet
Elementet e sigurisë në automjet
Viti 2017
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Elhame Jashanica
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Selim Sylejmani
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Leart Koshi
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Procedurat e pagesave dhe kompensimit në shpedicionin ndërkombëtar
Roli dhe rëndësia e transmetimeve satelitore
Analiza kritik e infrastruktures rrugore ne rrugen 28 Nentori-Fehmi dhe Xheve LLadrovci
dhe Sala Jashari ne Skenderaj dhe propozimi i masave per permiresimin e saj
Analiza kritik e infrastruktures rrugore ne rrugen 28 Nentori-Fehmi dhe Xheve LLadrovci
dhe Sala Jashari ne Skenderaj dhe propozimi i masave per permiresimin e saj
Analiza e udhëkryqit që lidhë rrugët Mitrovicë - Prishtinë me rrugën Skënderbeu në
Vushtrri
Roli i porteve dhe terminaleve në aplikimin e teknologjive të transportit”
Përcaktimi i rrugës së ndaljes së automjetit në funksion të sigurisë në komunikacionin
rrugor
Rëndësia e identifikimit të automjeteve në sistemet Intelegjente të transportit
Shpedicioni në transportin hekurudhor ndërkombëtar
Sistemet intelegjente të sigurisë në hekurudhat e Kosovës
Sistemi i pozicionimit global – gps dhe përdorimi i hartave vektoriale”
Konventa e bashkimit evropian për aplikimin e transportit intermodal
Shkaktarët kryesor të aksidenteve në komunikacionin në Kosovë për periudhën 2006 –
2011
Teknologjia e distribuimit të mallrave në kompaninë kosmonte foods”.
Realizimi i shërbimeve postare të postës së kosovës në postën vendore
Aplikimi i teknologjisë multimodale në portin detar të Durrësit –porti qendror i
Shqiperise
Elementet e avancuara në rrjetin e transportit intelegjent
Ndikimi i faktorëve te sigurisë dhe elementeve te tyre ne sigurinë e komunikacionit
rrugore dhe masat preventive
Ndikimi i elementeve te automjetit dhe e rrugës ne distancën e sikurse gjate lëvizjes ne
kolon
Modernizimi i hekurudhave të kosovës domosdoshmeri për zhvillimin e transportit
multimodal të vendit''
Shërbimet e telefonisë mobile të gjeneratës së pestë
Viti 2018
Llojet e teknologjive te transportit qe mund te perdoren ne kosove
Ndotja akustike ne qytetin e gjilanit nga zhurma e shkaktuar nga trafiku rrugor
Sistemet e avancuara ne ngritjen e kualitetit te informimit te udhetareve ne transport
urban
Ndikimi i komunikacionit në mjedis”.
Shfrytëzimi i ujit të shiut - përfitimet dhe mbrojtja e mjedisit
Servisimet e automjeteve dhe impakti i tyre në sigurinë e gjithmbarshme rrugore
Ndikimi i elementeve të automjetit në sigurinë rrugore
Sigurimi i mallrave ne shpedicion
“Zhvillimi i teknologjisë (huckepack) me theks të veçantë në transportin rrugor dhe
hekurudhor”.
“Burimet e ndotjes së ajrit dhe klasifikimi i tyre”.
Infrastruktura në transportin hekurudhor
Analiza e konkurueshmerisë së hekurudhave
Mirëmbajtja e rrugëve dhe roli i saj në shkaktimin e aksidenteve
Analiza e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit te kryqëzimit ndërmjet rrugëve PrishtinëMitrovicë dhe “ deshmoret e kombit” në qytetin e Vushtrrisë
Sistemet logjistike - roli dhe rëndësia e tyre në funksion të teknologjisë së transportit
Sistemi i transportit te ujit ne ndermarrjen "Feronikeli" Drenas
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Shfrytëzimi i hapësirës së lartë ajrore mbi territorin e Kosovës
Organizimi i procesit tekniko teknologjik në stacionin hekurudhor në Kaçanik”.
Ngritja e kualitetit të informimit të udhëtarve në transportin urban”.
Hetimi i aksidenteve ne trafikun rrugor
Planifikimi i rrjetit të linjave urbane si faktor i intergrimit te qytetit të ndarë të
Mitrovicës
Rritja e sigurise rrugore nepermjet kontrollit ne segmentin rrugor Gjakove -Deqan
Aplikimi i metodes energjetike ne vleresimin e aksidenteve rrugore
Trafiku burim i ndotjes së ambientit
Reklamacioni në shpedicionin ndërkombëtar
Sistemi i airbegut abs dhe ekzaminimi i automjetit me kompjuter
Sinjalizimi rrugor dhe mungesa e parkimit në komunën e Preshevës
Hetimi analiza dhe aplikimet e softvereve ne aksidentet rrugore
Vlersimet inxhinierike te perplasjes se automjetit me kembesor
Analiza e gjendjes ekzistuese të linjës hekurudhore fushë Kosovë – Pejë dhe hulumtimi i
formave më të reja të mirëmbajtjes
Vlerësimi i dëmit të automjeteve në aksidentet e trafikut
Roli i edukimit ne shkolle per rritjen e sigurise rugore
Udhëheqja dhe metodat fizike për qetësimin e trafikut me qëllim të rritjes së sigurisë në
trafik
Ndikimi i sistemeve teknik per permirsimin e parametrave teknik te automjeteve te
transportit
Studimi i sinjalizimit te koordinuar ne segmentin e udhekryqeve te rruges "Wesley
Crark" ne Prizren
“Sistemi i frenimit të veturave
Sistemet transmetuese mikrovalore dhe fije optike
Zgjerimi i udhëkryqit aktual në magjistralen Pejë- Klinë- Prishtinë”.
Proceset teknologjike gjatë transportit të mallrave”.
Viti 2019
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Rreth rrotullimet, funksionalizimi dhe projektimi, rast studimi
Sguria e levizjes së trenave në hekurudhat e Kosovës
Modernizimi i transportit hekurudhor në përputhje me direktivat evropiane
Punimet e shpediterit gjatë pranim dorëzimit të mallit
Analiza e kushteve të qarkullimit në hyrje të rrethrrotullimit në kryqëzimin e rrugëve
„Fehmi Lladrovci“ dhe „çlirimi“ dhe propozimi për përmirsimin e gjendjes
Studimi i gjendjes aktuale të sigurimit të njësisë ngarkuese gjatë transportit rrugor të
mallërave në Republikën e Kosovës
Ndikimi i kontejnjerizimit ne teknologjin bashkohore
Trendet e reja në zbatimin e proceseve integrale të transportit
Transporti multimodal ne disa kompani importuese ne Kosove
Analiza e grafit (rrjetit rrugorë) në qytetin e Vushtrrisë
Analiza e rrugëve më të shkurta në graf dhe aplikimi
Ndikimi i diagnostifikimit të motorit në nivelin e parë të mirëmbajtjës preventive të
autoservisi baki automobile
Auditimi i sigurise rrugore te “stacionit të pagesës” në rrugën e kombit
Përcaktimi i “pikave të zeza” të aksidenteve dhe roli i tyre në uljen e aksidenteve në
trafik
Kontrollimi teknik i automjeteve
Studimi i sinjalizimit të koordinuar në segmentin e tre udhëkryqeve të rrugës ,,Zahir
Pajaziti” në Podujevë
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Komunikimi përmes aplikacioneve mobile dhe platformave ott
Analiza e segmentit rrugor nga qendra e Gjilanit deri në fshatin Livoq
Ndikimi i sistemeve moderne për mbrojtjen e mjedisit nga efektet negative të mjeteve
te transportit mutimodal
Proceset e transportit të mallrave dhe sigurimi i njësisë ngarkuese në fabrikën e asfaltit
“Lika Trade” në Deçan
Detyrat e shpediterit në shpedicionin ndërkombëtar
Projektimi i ashensorit kur është e dhënë pusorja
Projektimi i ashensorit kur është e dhënë pusorja
Numëruesit boshtor dhe përdorimi i tyre në hekurudhat e Kosovës
Sinjalizimet në rrjetin ngn – protokolli i inicimit të sesionit
Menaxhimi dhe inspektimi i vendit të aksidentit
Transporti i lendes se pare dhe produkteve finale te styroporit ne fabriken euro- fat
Sistemet e informimit te udhetareve ne transportin urban
Ndikimi i elementeve të projektimit të sipërfaqeve rrugore në sigurinë e trafikut rrugor
Pajisjet dhe elementet mbrojtëse të rrugës
Rëndësia e metodave teknike në hetimin e aksidenteve të trafikut rrugor
Mbrojtja e mjedisit jetësor nga ndotja e automjeteve
Voice over internet protokoll - voip
Aksidentet rrugore, shkaqet, teknikat e parandalimit dhe kujdesi mjekësor
Metodologjia për aftësimin e kandidateve për pajisjen me patente shoferi
Transporti industrial dhe deponimi i mallit
Planifikimi i transportit në trafik”.
Masat për zvogëlimin e ndikimeve ndotëse nga automjetet dhe katalizatorët
Problemet e sigurisë rrugore, problemet e çështjeve në shëndetin publik
Ndikimi i faktorëve klimatik në shkaktimin e aksidentëve rrugore dhe pasojat
shëndetësore
Shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore dhe menaxhimi themelor shëndetësor të të
lënduarve
Mjetet ngarkuese bashkëkohore dhe përdorimi i tyre në magazinimin e mallrave
Ndërruesit e shpejtësive
Karakteristikat teknike dhe eksplatuese të automjeteve për transport të materieve të
rrezikshme
Procedura e identifikimit të veturave në qendrën e kontrollimit teknik “Egzoni
Rritja e sigurisë rrugore nëpermjet inspektimit të rrjetit rrugor në Gjakovë
Zhvillimi i transportit urban në qytetin e Prizrenit
Analiza e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në kryqëzimin e rrugëve“ Isa Kastrati“ dhe
„Xheladin Hana
Analiza e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në kryqëzimin e rrugëve“ Dritan Hoxha “
dhe „Tirana
Strategjitë e sigurisë kibernitike dhe aplikimi
Aktivitetet në pranim – dorëzimin e mallrave në shpedicionin ndërkombetar
Marrëveshjet e punës në shpedicionin ndërkombëtar
Transporti i materialeve te rrezikshme ne shpedicion”.
Organizimi i shpedicionit në transportin hekurudhor”.
Organizimi i shpedicionit në transportin rrugor”.
Përmirësimi i shtresës së lartë përmes pajisjeve teknologjike si bazë për rritjen e
transportit hekurudhor në Kosovë”.
Efekti i kryerjes së inspektimit të aksidenteve në sigurinë rrugore”
“Roli i investigimit në vlerësimin e aksidenteve të trafikut rrugor”.
Mirëmbajtja e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit”.
Inspektimi teknik i rrugës me qëllim identifikimin e pikave të rrezikshme
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Analiza e kapacitetit ne kryqëzimin e rrugëve “gjergj kastrioti skënderbeu” – “Bedri
Pejani” – “Çamëria”.
“Aplikimet multimediale në bizneset kosovare”.
Mbrojtja e tokës nga ndotja”.
Ndotja e ujërave
Sistemi i frenimit dhe rëndësia e tij ”.
Analiza e sigurisë dhe identifikimi i pikave neuralgjike në linjën hekurudhore Fushë
Kosovë – Pejë ”.
Siguria e kryqëzimeve në nivel teknikisht të pasiguruara në hekurudhat e Kosovës
Aktivitetet e ndërmarrjes së shpedicionit “arti” në terminalin doganor – Podujevë
“Elementet teknike dhe përcjellëse të rrugës në funksion të sigurisë së trafikut rrugor
Menaxhimi i flotes se automjeteve me aplikim te sistemeve telematike
Dukshmëria e udhëkryqeve në nivel”.
Problemet shëndetësore në trafikun rrugor”.
Statistika e aksidenteve rrugore dhe analiza e tyre”.

