
 

 

 

 

HULUMTIMET E STUDENTËVE NDER VITE 

Nr. Emri dhe Mbiemri 
TITULLI I HULUMTIMIT 

 

1 
Kastriot Gashi 

Aksidentet e komunikacionit ne territorin e kosovës me thek të veçantë në territorin e 

Prishtinës 

2 Nijazi Selmani Roli dhe rëndësia e edukatës ne komunikacionin rrugor 

3 Ardian Shabani Nënsistemi i shkalles se parapaguesit 

4 Sahit Haxhiveseli Zhvillimi i telefonisë mobile 

5 Granit Muhadri Nënsistemi për eksploatim dhe mirëmbajtje 

6 Mahmut Ismajli Tahografi roli dhe rëndësia e tij ne transport dhe sigurinë ne komunikacion 

7 Kreshnik Rraci Teknika e digjitalizimit për mesazhet analoge dhe rrjetet kompjuterike 

8 Armend Rexhepi Dlu njësia digjitale e parapaguesit 

9 Samed Berisha Ltg grupi parapagues transmetues 

10 Nol Toplanaj Sistemi i telefonisë mobile celulare gsm 

11 Arben Gashi Mediumet transmetuese dhe përdorimi i tyre fijet optike 

12 Jehona Hajdini Përpunimi digjital i sinjalit 

13 
Shkurte Gerguri 

Njohuritë themelore ne telekomunikacion informacionet sinjalet kanalet linjat, antenat 

dhe matjet 

14 Alban Hyseni Stabiliteti i automjeteve motorike 

15 Fitore Rushiti Rrjetat kompjuterike lokale lan 

16 Vjosa Sopi Rrjetat kompjuterike lokale  lan 

17 Adnan Osmani Zhurmat në modulimet analoge 

18 Arsim Shkodra Mbi teorinë e rrjetave elektrike 

19 Ema Berisha Njohuritë themelore mbi telemekanikën 

20 Gazmend Rraci Sinjalizimi të rrjeti isdn 

21 Jeton Derguti Njeriu si faktor i sigurisë së punës të sistemit transportues 

22 Veton Salihu Sistemi i frenimit tek automjetet rrugore 

23 Muhid Dili Kontrollimi teknik i automjeteve nga aspekti i sigurisë 

24 Hekuran Ukaj Fatkeqësitë e komunikacionit me këmbësorë 

25 Ekrem Llalloshi Planet dhe kriteret për vendosjen e sinjalizimeve dhe llojet e tyre 

26 Alban Bislimaj Organizimi i qarkullimit të udhëtarëve në relacione linjare 

27 Besart Bajraktari Elementet strukturale të linjave të udhëtarëve 

28 Tringa Jakupaj Transmetimi i sinjalit në telefoninë teknike pcm 

29 Pashk Manrecaj Spektri dhe sinjalizimi 

30 Gazmend Pula Aksidentet e mjeteve me dy rrota 

31 Pleurat Bedra Frenimi i automjeteve 

32 Atdhe Berisha Elementet projektuese të nyejve qarkulluese dhe llojet e kryqëzimeve 

33 Nazmi Kabashi Parkimet dhe garazhet 

34 Rrezarta Hoxha Telematjet 

35 Bujar Hyseni Protokollet komunikuese sistemi osi dhe tcp/ip 

36 Xhavit Hasani Stacionet e autobusëve 

37 Arsim Azemi Kalkulimi dhe shyrtimi i sistemit të frenimit 

38 Fahri Rrahimi Komunikacion stacion dhe programi i parkimeve dhe garazheve 

39 Burim Krasniqi Njeriu,automjeti  faktor i sigurisë në komunikacion 

40 Teuta Beka Hetimet dhe  analizat në aksidentin e trafikut 

41 
Mustafa Zenku 

Qendra për kontrollimin  teknik të automjeteve e bashkangjitur motoçikletat biçikletat me 

motor në r. E maqedonisë 

42 Pranvera Berisha Frenimi i automjetit dhe rruga e ndaljes 

43 Gazmend Berisha Proceset e ringarkimit në prodhim 



 

 

 

44 Labinot Neziri Doganimi gjatë eksportit dhe importit 

45 Mimoza Dibrani Automjeti faktor i sigurisë në komunikacion 

46 Besa Sopa Rruga si faktor i sigurisë në bartje 

47 Memet Jonuzi Shërbimi i komunikacionit në nivel të komunës së tetovës 

48 Kushtrim Preniqi Identifikimi i vendngjarjeve të aksidenteve 

49 Salih Salihu Korridori rrugor durrës -morinë 

50 Shemsi Rastelica Sistemi i drejtimit 

51 Zijadin Zeqiri Doganimi  gjatë eksportit dhe importit 
 

Viti 2007 

52 Arlinda Krasniqi Sistemi i rrjetit rrugor me nyje në kosovë 

53 Filize Krasniqi Rregullimi i kryqëzimeve 

54 Xheme Veselaj Parametrat teknike gjatë inspektimit të fatkeqësisë në komunikacionin rrugor 

55 Xhevat Gashi Sinjalizimi horizontal 

56 Blerim Halilaj Sinjalizimi rrugor si faktor kryesor në rregullimin e komunikacionit 

57 Samed Nasufi Pajisjet ndërlidhëse të rrjetave lan 

58 Jeton Elshani Teknologjitë e reja në rrjetat  qasëse 

59 Vjosa Axhanela Teledrejtimi dhe telesinjalizimi 

60 Nexhat Avdiaj Veprimi i anëkalimit dhe parakalimit 

61 Arbresha Berisha Teknika e komunikacionit postar gprs 

62 Blerta Shabani Transmetimi i të folurit nëpërmjet protokollit të internetit voip 

63 Eranda Maloku Kualiteti i shërbimeve në internet 

64 Merita Nuhiu Linjat digjitale abonuese të shfrytëzuesve 

65 Blendi 

Parashumti 

Hetimi i aksidenteve 

66 Saranda Selmani Standardi tcp ip dhe siguria e komunikacionit 

67 Mentor Loshi Transmetimi i të folurit nëpër rrjeta postare 

68 Fisnik Qavolli Sinjalizimi vertikal dhe horizontal 

69 Mirlinde Mekaj Elementet e slikimit në vendngjarje inspektimi gjatë aksidentit në komunikacion 

70 Shukrije Kqiku Metodat moderne të transmetimit të të folurit 

71 Lyra Rezniqi Mirëmbajtja e rrjetave lokale parapaguese 

72 Adhurim 

Halabaku 

Organizimi i qarkullimit të udhëtarëve në relacionet linjore 

73 Mjellma Selimi Sistemet komutuse digjitale multiplex me drejtim të programuar 

74 Musli Sheholli Transporti i mallrave të rrezikshme  klasifikimi dhe shenjëzimi i automjeteve në 

komunikacionin rrugor 

75 Sadik Lushi Shqyrtimet e përgjithshme të rrjedhjes së lëvizjes së këmbësorit pas përplasjes së 

automjetit 

76 Labinot Haliti Kabllot optike në rrjetin ndërurban dhe lidhës 

77 Bekim Bislimi Platforma alkatel litelspan1540 për telefonin ip 

78 Naser Krasniqi Auditimi i sigurisë në rruge 

79 Valon Gashi Parimet e ndërtimeve të sistemeve automatike dhe përpilimi i ekuacioneve të skemave 

strukturale  të rregullimit automatikë 

80 Bedri Ferati Roli dhe rëndësia e punëve në ministrin e transportit dhe post telekomunikacionit 

veçanërisht i transportit rrugor 

81 Granit Shasivari Njeriu si faktor sigurie në komunikacionin rrugorë 

82 Avni Abdyli Elementet e sigurisë së automjetit 

83 Gani Deliu Elementet kryesore që e përbëjnë sistemin e rregullimit automatikë 

84 Bujar Curri Zgjedhja funksionale e një udhëkryqi e nivelit të njëjtë 

85 Hajdar Ramabaja Zgjedhja e përgjithshme funksionale të hapësirave shërbyese dhe teknologjike të 

autoparkut 



 

 

 

86 Erton Rexhepi Protokollet e rrjetave lokale pa tela wlan 

87 Besim Murseli Qendrat për transportin e mallrave terminalet trepça- besiana l makë-besa 

88 Enver Biçku Menaxhimi i trafikut ndërurban 

89 Metin Ramizi Procedurat e parapara për transportin e mallrave të rrezikshme 

90 Kushtrim 

Ramadani 

Rrjetat asinkrone për transmetimin e të dhënave atm 

91 Blerta Berisha Jastëkët e ajrit dhe rripat e sigurisë si elemente pasive të sigurisë në komunikacion 

92 Altin Preniqi Organizimi i qarkullimit të komunikacionit në udhëkryqe të një niveli 

93 Shigjeta Shkodra Planifikimi konfigurimi dhe administrimi me rrjetin kompjuterik 

94 Armend Shala Llogaritja e karakteristikave tërheqëse të automjeteve motorike 
 

Viti 2008 

95 Elvis Durguti Sistemi Komudus Alkatel 1000e 10 

96 Dardanie Latifi Bazat e teorisë së qarqeve me dy porta 

97 Jeton Idrizi Transmetimi i informatave me anë të fijeve optike 

98 Arsim Hasani Planifikimi i komunikacionit urban ndërurban dhe metodat e transportit të udhëtarëve 

99 Vildane Bajrami Format e informimit 

100 Blerton Çalaj Dukshmëria në komunikacion 

101 Visar Godanci Aplikimi i teknologjive të reja në transportin e mallrave 

102 Berat Mustafa Përgatitja e mallit për shpedicion 

103 Defrim Boja Organizimi funksional  i komunikimit të  një vendbanim 

104 Fisnik Bytyqi Zhdoganimi i automjeteve gjatë importit në terminalin devolli –pejë 

105 Aida Mejtani Sistemi komotues eswd 

106 Besart Pruthi Direktivat e projektimit të udhëkryqeve rrethrrotulluese 

107 Fikret Qerimi Distanca ndërmjet automjeteve në lëvizje 

108 Jetmir Musaj Vlerësimi dhe analiza teorike e kapacitetit të mbikalimit 

109 Valmir Gashi Analiza e aksidenteve të mjeteve të ndryshme 
 

Viti 2009 

110 Drilon Mulliqi Dizajnimi ndërtimi dhe funksionimi i rrjetave pa tela wirelles 

111 Elbasan Bardhaj Rrjetat e gjeneratës së ardhshme n.g.n 

112 Urim Kryeziu Matjet dhe gabimet dhe osciloskopi elektronik 

113 Asman Kryeziu Historia e zhvillimit të komunikacionit në kosovë 

114 Hana Bexheti Sinjalizimi horizontal si faktor sigurie në komunikacionin rrugor 

115 Defrim Krasniqi Ip-telefonia 

116 Valbone Shaqiri Niveli edukativo arsimor në  parandalimin e aksidenteve në kosovë 

117 Evelina Kelmendi Zhvillimet e telefonisë në r.e kosovës sistemi transmetues optik dhe matjet e frekuencave 

118 
Arianit Gegaj 

Funksionet karakteristikat dhe implementimi i rrjetave të shtrira në hapësira të 

gjeografike – wan 

119 Liridona Berisha Arkitektura e funksionimit të rrjetës postare 

120 Gazmend Gashi Menaxhimi i garave automobilistike 

121 Besim Maxhuni Lendet djegse alternative për ngasje të automjeteve 

122 Sabri Fetahu Principi i rimbushjes të stacionit mobil nëpërmjet të sportelit ose kartelës gërrithëse 

123 Fevzi Sylejmani Realizimi praktik i multipleksëve 

124 Mihrije Krasniqi Udhëzime për shërbime postare ne posten vendore 

125 Luan Mulaku Sistemi gsm dhe transmetimet multimediale 

126 
Blerim Smajli 

Zgjedhja organizative e udhëkryqit të formës të përshtatshme për qarkullim të 
automjeteve dhe udhëtarëve 

127 Denis Krasniqi Organizimi dhe rregullimi i udhëkryqëzimeve të komunikacionit 

128 Musli Morina Voltmetrat elektronik analoge numerik dhe vertikale 



 

 

 

129 Shpend Sadiku Mbimatjet dhe metodat e matjeve dhe kompensorët e rrymës 

130 Beqir Bytyqi Rrjeti internet dhe shërbimet e tij 

131 Driton Zabeli Matja e fuqisë dhe e fushës elektromagnetike dhe densiteti të fuqisë 

132 Sheshivar Hasanaj Menaxhimi i komunikacionit të një vendbanimi të rregulluar 

133 Bilall Bajgora Perspektiva e zhvillimit të transportit multimodal në kosovë 

134 Bedri Shabani Roli i shpediterit në transportin multimodal 
 

Viti 2010 

135 Besnik Musliu Kontrollimi teknik i automjeteve 

136 Albin Sahatqija Hetimi i vendit të aksidentit statistikat dhe analizat e aksidenteve në vitin 2008/2009 

137 Afrim Shabani Shqyrtimi i udhëkryqit pa sinjalizim ndriçues dhe zëvendësimi i tij në rrethrrotullim 

138 Kadri Shaqiri Transporti rrugor i mallrave 

139 Besar Krasniqi Kontrollat teknike të automjeteve rrugore linja e parë dhe e dytë 

140 Ilmije Retkoceri Sistemi elektronik kundërbllokues abs të veturat 

141 Bekim Gjakmani Udhëkryqet me rrethrrotullim si mënyrë e lëvizjes së avancuar për lëvizje të automjeteve 

142 Jeton Januzi Kontrolla e ngarkesave boshtore dhe totale dhe transporti i jashtëzakonshëm 

143 Jetmir Osaj Zhvillimi i transportit publik i udhëtarëve dhe transporti i mallrave në regjionin e pejës 

144 Armend Preniqi Shkaktarët e komunikacionit 

145 Xhevdet Shaqiri Forcat vepruese gjatë lëvizjes së automjetit në kthesa 

146 Alishukri Shkodra Përplasja e automjeteve me këmbësor 

147 Halil Halili Mjetet peshëngritëse për ngarkim shkarkim të mallrave 

148 Alban Ramabaja Transporti i mallrave të rrezikshme në transportin ajror 

149 Florent Lushi Sistemi i frenimit të automjetet rrugore 

150 Mimoza Azizi Punët dhe detyrat e shërbimit të komunikacionit në komunën e gjilanit 

151 Shani Berisha Strategjia dhe planifikimi i transportit multimodal në kosovë 

152 Hamdi Gela Teknologjia e transportit hekurudhor 

153 Ramadan Syla Pajisjet për transportin e mallrave në logjistikë 

154 Valdete Ibrahimi Komunikimi në mes të rrjetit  ngn dhe rrjetit mobil 

155 Mirsim Mehani Komunikimet brenda rrjetit mobil gsm 

156 Reshat Sabedini Shqyrtimi i udhëkryqit pa sinjalizim ndriçues dhe zëvendësim me rrethrrotullim 

157 Rexhep Bunjaku Sektori i trafikut 

158 Makfire Beqiri Studim   kostot e poshtme te komunikacionit 

159 Shkelzen Nikqi Transporti materieve te rrezikshme përmes transportit hekurudhor 

160 Lorenc Marleku Autoshkollat ne komunën e klinës 

161 Sheqir Abazi Menaxhimi i stacioneve të autobusëve 

162 Petrit Rekaj Metodat për përcaktimin e pozicionit te stacionit mobil 

163 Ilir Maliqi Dizajnimi i rrjetave mobile umts 

164 
Arianit Naxhaku 

Riorganizimi i udhëkryqit te formës ne formë te përshtatshme për qarkullimin e mjeteve 

dhe udhëtareve 

165 Jeton Haliti Planifikimi i  rrjetit lokal telefonik 

166 Magbule Mehmeti Karakteristikat tekniko teknologjike te sistemit integrale transportit 

167 Shkendije Loxha Racionalizmi i veprimeve transportuese te një sistemi organizativ transportues 

168 Kadri Krasniqi Procedura e kontrollimit periodik te frenave te automjeteve transportuese 

169 Arbnor Krasniqi Radio sistemet minovalore altium 

170 Zejnije Uka Organizimi i transportit tokore  te njerëzve 

171 Shukrije Kuqi Analiza e udhëkryqit qe lidhe rrugët Prishtine –Ferizaj dhe Prishtine Prizren 

172 Rinor Kastrati Transporti i mallrave dhe mjeteve për ngarkim shkarkim 

173 Shpejtim Veselaj Organizimi i qarkullimit te udhëtareve me autobus sipas normave ne Kosove 

174 
Imer Beka 

Problemet e edukimit me rregullat e marrjes se patentë shoferit  ne autoshkollat e 

Kosovës 

 



 

 

 

Viti 2011 

175 
Beqir Berisha 

Organizimi i udhëkryqeve te formave plis ne formë te përgjithshme-përshtatshme 

qarkullim te mjeteve dhe udhëtareve 

176 Mentor Kelmendi Hulumtimi i mundësisë se zhvillimit te transportit  hekurudhor  ne Kosove 

177 Kushtrim  Etemi Analiza e udhëkryqit qe lidhe rrugën 12 qershorit me rrugën Ismet Ramadani ne Ferizaj 

178 Refik  Sejrani Organizimi funksional i qarkullimit te semaforit  ne  Tetove 

179 Isa Ilazi Aksidentet ne trafikun e rregulluar urban 

180 Blerim Neimi Organizimi funksional i qarkullimit te udhëtareve ne autobuse 

181 Miftar  Musliu Siguria e automjeteve pasi ve air-beg 

182 Selvie Bytyqi Organizimi funksional i udhëkryqit për qarkullim kontinuel i mjeteve motorike 

183 Fatmire Krasniqi Arkitektura harduerike e kompjuterëve dhe teknologjitë e rrjetave kompjuterike 
 

Viti 2012 

184 Njazi Selmani Analiza e distrubuimit të mallrave ushqimore  me pikat e shitjes me pakicë 

185 
Ema Berisha 

Autostrada Vermicë Merdarë si mundësi reale për të  siguruar një rol kyç të Kosovës ne 

zhvillimin rajonal te transportit dhe zhvillimin social ekonomik ne Republikën e Kosovës 

186 Fadil Reshani Shqyrtimi i kryqëzimit pa sinjalizim ndriçues dhe zëvendësimin me rreth rrotullim 

187 Xheneta 

Avdullahu 
Aplikimi i fijeve optike  multimodale dhe monomodale 

188 
Muhid Dili 

Rregullimi i sinjalizimit ne rrugët e ngarkuara te qytetit te prizrenit me simulim 

kompjuterik 

189 
Rexhep Broja 

Analiza e planit te sinjalizimit te udhëkryqit qe lidh rrugët nënë tereza  dhe Bill Kllinton ne 

Prishtinë 

190 Arben Krelani Analiza e planit te sinjalizimit te udhëkryqit qe lidh Rrugët Bill Klinton dhe Robert 

191 Flurim Thaqi Kontrollimi teknik i automjeteve deri ne 3.5 ton 

192 Skender Mereturi Doganat e republikës se Kosovës 

193 
Evelina Kelmendi 

Zhvillimet e telefonisë ne Republikën e Kosovës  sistemi transportues optik dhe matjet e 

frekuencave 

194 Bekim Jakupi Roli dhe rëndësia e ndërmarrjes  transportuese të mallrave të rrezikshme në Kosovë 

195 Bahtije Obrija  

196 Agron Statovci Ekonomia e eksploatimit të tërheqjes së trenave në hekurudhë 

197 
Rifat Alaj 

Shërbimet postare universale të postës së Kosovës në postën vendore dhe 

ndërkombëtare 

198 Nexhmi Rama Rekonstruimi i stacionit hekurudhor gurëz 

199 Hala Gashi Procesi  tekniko-teknologjik stacioni hekurudhor Bardhi i Madh 

200 
Hajdar Ramabaja 

Hulumtimi i mundësisë se aplikimit te teknologjisë multimodule ne terminalin e 

autobusëve ne prishtinë 

201 Arben Elshani Sistemet e informimit dhe të komunikimit 

202 Faik Bugujevci Shërbimi kontrollues i vagonëve 

203 
Agim Rastelica 

Zgjedhja e përgjithshme funksionale te hapësirave shërbyese dhe teknologjike te 

autoparkut 

204 Fitore Bresa Bartja e sinjalizimit të zërit nëpërmjet rrjetave multimediale 

205 Hysen Nikqi Procesi tekniko teknologjik i stacionit hekurudhor Pejë 

206 Sabit Thaqi Kapacitetet teknologjike të stacionit  hekurudhor Fushë  Kosovë 

207 Krenare Berdynaj Racionalizimi i stacionit të autobusëve në Prishtinë 

208 Izet Krasniqi Infrastruktura e hekurudhave ne republikën e Kosovës 

209 Kastriot Gjoshi Ndikimi i teknologjisë moderne ne  ndryshimin e streuktures se llojeve te transporteve 

210 Bekim Ahmeti Vlerësimi i parametrave te sinjalistikes ne kryqëzim 

211 Burim Gashi Ndikimi i vjetërsisë se automjetit ne sigurinë e komunikacionit 

 



 

 

 

212 Enver Hajdini Vlersimi dhe analiza të përplasjes së automjeteve me këmbësor” 

213 Bujar Gashi Analiza dhe vlerësime inxhinierike të aksidenteve në Kosovë,periudha kohore 2006-2011 

214 Ali Kadrolli Stacioni kufitar Hani i Elezit 

215 Sheqiri Dvorani Monitorimi i transportit të xehes nga Medveci deri në feronikel” 

216 Isat Imeraj Dizajnimi i rrjetave mobile të gjeneratës katërt” 

217 Meriton Sadiku “Depot doganore dhe rëndësia e tyre në shpedicionin ndërkombëtar” 

218 Gazmend 

Karakushi 

Ndikimi i karakteristikave të hapsirës  ngarkuese në treguesit e punës së automjetit 

transportues 

219 Hamid Bula Ndikimi i fushës elektromagnetike ne trupin e njeriut 

220 Liridone Osmani Konfigurimi softuerik i rrjetit telekomunikues ngn dhe monitorimi nga distanca 

221 Jeton Kabashi Hulumtimi i mundësive për zhvillimin e transportit multimodal ne Kosovë 

222 Sebahate 

Troshupa 
Menaxhimi dhe monitorimi i infrastrukturës telekomunikuese nëpërmjet rrjetit cli-ngn 

223 Kushtrim Ballazhi Shpedicioni ne qendrat logjistike 

224 Syle Krasniqi Shpedicioni i mallrave te rrezikshme 

225 Astrit Himaj Sigurimi i ngarkesës gjatë transportit 

226 Bekim Vitija Planifikimi dhe zhvillimi i transportit publik i udhëtareve 

227 Labinot Zekaj Mënyra dhe teknologjitë e avancuara ne monitorimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve 

228 Suad Pireva Analiza e kapacitetit nivelit te stabilizimit ne udhëkryqin e lagjes  iliria ne Gjilan 

229 Kadrije Lushtaku Faktorët qe paraprijnë ne zgjedhjen dhe formën e transportit 

230 Albulena Behluli Sigurimi i mallrave ne shpedicionin ndërkombëtar 

231 Vetim Rexha Roli i ndërmarrjeve te shpedicionit ne qarkullimin ndërkombëtar te mallrave 

232 Malik Sylejmani Ip-multicat 

233 Ermal Ymeri Rrjetat komunikuese weirles-lan 

234 Musa Dervishaj Njësit ngarkuese për bartjen e mallrave ne logjistike 

235 Izet Kurteshi Menaxhimi i transportit publik me autobus ne Kosovë 
 

Viti  2013 

236 Alban Lushi Produktet she shërbimet postare ne posttelekomunikacion 

237 Nexhat Krasniqi Sistemet centrale telefonike ne Kosovë 

238 Bukurije Gashi Procedurat e pagesave dhe kompensimit ne shpedicionin ndërkombëtar 

239 Artan Gashi Sistemet transmetuese dhe analiza e përhapjes se valëve elektromagnetike 

240 Halime Shehu Veprimtaret e shpediciont ndërkombëtar dhe dokumente 

241 Jahir Krasniqi Pajisjet për manipulimin mallit ne procesin e transportit 

242 
Nexhmedin 

Maloku 
Operacionalizimi  i shërbimeve te aeroportit ndërkombëtar te Prishtinës 

243 Arsim Haxha Zhvillimi i sistemeve operative per gjeneratën e trete te telefonisë mobile 

244 Leutrim Hasani Sigurimi i rrjetave gem-g prs 

245 Alban Mehmeti 
Llojet e shërbimeve postare te veçanta dhe plotësuese dhe te tjera për dërgesa e postes 

se letrave dhe rregullat a pranim dorëzimit 

246 Ismet Krasniqi Shqyrtimi teorik dhe praktik te mirëvajtjes te transportit hekurudhr ne Kosovë 

247 Luetrim Ballazhi Përgatitja e mallrave për transport ne shpedicionin ndërkombëtar 

248 Vahide Maliqi Shpenzimet dhe funksionimi i autoshkolles 

249 Amir Arifi Sistemi global i pozicionimit-gps dhe zbatimet e tij 

250 Mensur Cakaj Materialet e rrezikshme 

251 Arsim Begolli Gjeneratat e telefonisë mobile dhe përparsit e gjeneratës se katërt 

252 Hekuran Racaj Metodologjia dhe koncepti i modelimit te transportit multimodal 

253 Jakup Mehmeti Trajtimi dhe semaforizimii udhëkryqit: e.maloku-xh.rekaliu,e.qabej-h abdullahu 

254 Arbesa Murtezi Ndërlidhja mes rrjetave telekomunikuese ngn dhe mobile 

255 Muhamet Bajrami Mirëmbajtja dimërore ne infrastrukturën rrugore 

256 Suzana Sopa Organizimi i sistemit transportues 



 

 

 

257 Ismet Reqica Procesi tekniko teknologjik i stacionit hekurudhor ne bardhë 

258 Blerim Bytyqi 
Analiza e përgatitjes dhe transportit te lëngjeve te kompanisë “frutex” nga njësia e 

prodhimit deri te konsumatori 

259 Adelina Vatovci Zhurma nga trafiku rrugor faktor ndotës i mjedisit 

260 Gezim Krasniqi Shpenzimet te transportit udhetokor 

261 Edonis Maloku Aplikimi i tahografit digjital në procesin e zhvillimit të transportit rrugor 

262 Avdi Abazi Akustika e hapësirës 

263 Ilir Veseli Transporti i mallrave të rrezikshme në rrugë tokësore”. 

264 Rexhep Nuradini Planifikimi-projektimi i sinjalizimeve rrugore”. 

265 Besnik Rracaj “ Organizimi i rrjedhjes së komunikacionit në udhëkryqin në një nivel”. 

266 Ismet Veseli “ Infrastruktura rrugore në komunën e Skenderajt”. 

267 Rrahim Shala Analiza statistikore dhe vlerësime inxhinierike të aksidenteve rrugore në Kosovë”. 

268 Remzi Krasniqi “ Hetimi i aksidenteve”. 

269 Alban Bislimaj Vlerësimi i aksidenti rrugor me metodën energjetike 

270 Afrim Gashi “ Modelimi dhe shpërndarja modale e udhëtimit”. 

271 Fitim Vitija Analiza e rrethrrotullimit në lagjen Arbëria”. 

272 Shaip Zubaku Organizimi dhe funksionimi i ndërmarrjeve të shpedicionit ndërkombëtar”. 
 

Viti  2014 

273 Dhurata Gela Analiza  e  ndikimit  të  vendosjes  gabim  të  shenjave,  në  sigurinë  e komunikacionit 

274 Hajrullah Preniqi Zhvillimi i transportit multimodal të mallrave dhe pasagjerëve”. 

275 Ekrem Tahiri Procesi tekniko teknologjik i stacionit hekurudhor në Lipjan”. 

276 Amir Berisha Transporti dhe manipulimi i mallrave të rrezikshme”. 

277 Agim Hamza Zgjidhje softuerike për kontrollimin e autom. Në qendrën për automjetet e Kosovës 

278 Kushtrim Kastrati Proces logjistik i furnizim dhe distubimi ne kompaninë birra peja 

279 Fahri Drgusha Terminali hekurudhor i mallrave në miradi 

280 Fatmir Musliu Karakteristikat themelore dhe struktura  e sistemit të transportit inteligjent 

281 Selim Shala Mbrojtja nga zhurma bazuar në llogaritjet dhe matjet e zhurmës në vendin e emisionit 

282 Reshat Sylejmani 
Shfrytëzimi i materieve për eco-ngasje dhe shënimi i tyre gjatë procedurave të 

shpedicionit 

283 Mustaf Ejupi Bazat e programit për monitorimin e zhurmës”. 

284 Pjeter Nikollaj Zhurma si burim i ndotjes se ambientit ne qytetin e pejës 

285 Blerim Halilaj Analiza e udhëkryqit te rrugës tirana skënderbeu dhe propozimi për zgjedhje te re 

286 Nexhmi Rama Mundësia teknike e lidhjes hekurudhore  kosove –shqipëri rreshen prizren 

287 Leonora Dobruna Shërbimi i transaksioneve të mesazheve multimodale”. 

288 Tafil Krasniqi Punët speciale të sigurimit të mallrave dhe parimet gjatë transportit”. 

289 Kushtrim Ibrahimi “Zhvillimi i politikave të autoshkollave nga viti 2000-2014”. 

290 Bekim Bekteshi “Koncepti bazë i zhvillimit dhe masat e politikave të transportit”. 

291 Agron Statovci 
Të dhënat statistikore baza inxhinierike për vlerësimin dhe përmirësimin e sigurisë 
rrugore 

292 Faik Bugujevci Rritja e sigurisë rrugore nëpërmjet auditit ne segmentin rrugore prishtine fushë kosove 

293 Bahtije Obrija Analiza inxhinierike vlerësimi mbi aksidentin dhe rikonstruksioni i aksidentit rrugor 

294 Qerim Berisha Politika e transportit dhe roli i parkimit ne zonat urbane 

295 Fevzi Bajrami Sigurimi i ngarkesës  gjate transportit rrugor 

296 Erkan Ajdini Udhëkryqi pa sinjalizim ndriçues dhe ndryshimi me sinjalizim ndriçues ne bujanovc 

297 Izet Krasniqi Mënyra e llogaritjes se aksidentit rrugor-aplikim konkret 

298 Edona Sopjani Fibrat optik  si medium transmetuese ne rrjetin telekomunikues 

299 Edin Berisha 
Monitorimi i procesit teknologjik te transportit hekurudhor me atë rrugor  ne stacionin 

transmetues  miradi 

 



 

 

 

Viti  2015 

300 Arsim Haziraj Teoria dhe praktika e qarkullimit te mallrave ne shpedicionin ndërkombëtar 

301 Sedat Rashica Infrastruktura rrugore ne komunën e vushtrrisë 

302 Jeton Zuzaku Punët speciale ne import dhe eksport 

 

303 

Kujtim Berbatovci 

Masht 

Kontribut ne lidhje me gjendjen e transportit publik ne komunën e prishtinës dhe 

rëndësia e aplikimit te sistemit inteligjent 

304 Ismet Hoti 
Strategjia për zhvillimin e hekurudhave të republikës se kosovës dhe plani inventiv deri 

në vitin 2030 

305 Kujtim Binaku Ndikimi i vjetërsisë së automjeteve në sistemin e frenimit 

306 Arsim Azemi 
Analiza kritike e kryqëzimit të rrugëve ismail qemajli – bahri kuqi dhe magjistrales 

prishtinë-mitrovicë 

307 Memet Jonuzi 
Analiza e kryqëzimit të rrugës industriale me rrugën mehmet pashë deralla dhe 

propozimi i formës rrethore të udhëkryqit 

308 Ardita Musliu 
Siguria dhe implementimi i sistemeve të menaxhimit të integruar në shërbimet 

aeroportuale 

309 Ardi Kika Definimi dhe objektivat e politikave ne transportin multimodal ne kosovë 

310 Nuredin Hoxha 
Sinjalizimi vertikal në funksion të zhvillimit të politikave të parkimit dhe garazhimit në 

qendrat urbane 

311 Ferdane Klisurica Racionalizimi i shërbimeve ne komunikacionin ajror 

312 Shera Bajrami Konfigurimi i stacionit mobil dhe krijimi i strukturave të mesazheve në rrjetet mobile 

313 Remzi Rashica Operimi me mjetet mbështeste tokësore  ne shërbimin e platformës 

314 Musli Sheholli Aplikimi i sistemit inteligjent te parkimit ne zonën urbane te podujevës 

315 Bekim Jakupi 
Aplikimi i metodave bashkëkohore për llogaritjen e aksidenteve ne komunikacion dhe 

paraqitja e 2-3 dimensionale. Raste konkrete 

316 Gresa Abazi Eksploatimi i boening 737 

317 Ganimete Llazani Shërbimet ne transportin ajror 

318 Enis Kurshumlija Analiza e udhëkryqit pa sinjalizim ndriçues ne rrugën për ne gërmi 

319 Selami Dragusha Procedurat e pagesave dhe kompensimit në shpedicionin ndërkombëtar 

320 Korab Elshani Transporti rrugor si gjenerator i zhurmës në mjediset e qytetit të prizrenit 

321 Gentiana Salihu Navigacioni ajror 

322 Ahmet Derguti Njësia e shërbimit të udhëtarëve. Porcedura e chek-in dhe portës për bording” 

323 Afrim Prenku Transporti multimodal dhe roli i shpediterit ndërkombëtar” 

324 Arian Budeci Karakteristikat tekniko teknologjike të transportit hekurudhor” 27.06.2015 

325 Shkelzen Kuqi Sigurimi i mallrave ne shpedicionin nderkombetar 

326 Remzi Bela "Organizatat nacionale rajonale dhe ndërkombëtare të shpedicionit" 

327 Musaj Morina Analiza e rrethrrotullimit në hyrje te drenasit” 

328 Kaltrina Syla 
Studimi i segmentit të sinkronizuar të udhëkryqeve pranë bulevardit “Bill-Klinton”  në 

Prishtinë 

329 Artan Sopjani Kontrolli i ngarkesës dhe ekuilibri i aeroplanit”. 

330 Besim Aliu Pranimi dhe dorëzimi i mallrave në shpedicionin ndërkombëtar 

331 Sevim Rushiti Transporti intermodal në bashkimin evropian 

332 Xheladin Berisha 
Qasja në sistemet transmetuese nëpërmjet modulimit frekuencor,fazor dhe modulimit 
ortogonal 

333 Edon Baca Metodologjia e vlerësimit të  sigurisë 

334 Azem Preniqi Pagesat elektronike (e- commerce) dhe pagesat mobile (m- payment 

335 Gezim Jetullahu 
Analiza e udhëkryqit qe lidhë rrugët Mitrovicë – Prishtinë me rrugët ismajl Qemajli në 

Vushtrri”. 

336 Shukrije Kuqi 
Aksidentet rrugore dhe roli i ekspertizave për kompanitë e sigurimeve në rajonin e 
Prizrenit 

337 Agron Rama Sistemi teletruck në transportin integral dhe intermodal 

338 Xhevdet Xhemajli Roli dhe rëndësia e qendrave të transportit të mallrave në transportin integral dhe 



 

 

 

multimodal 

339 Suzana Sopa 
Analiza kritike e gjendjes aktuale në kryqëzimin e rrugëve Prishtinë – Shtime dhe Lipjan – 

Magure dhe propozimi i zgjidhjes së re 

340 Fitore Bresa 
Analiza kritike e gjendjes aktuale në kryqëzimin e rrugëve Prishtinë – Shtime dhe Lipjan – 

Magure dhe propozimi i zgjidhjes së re 

341 Arijanit Dushi 
Migrimet Teknologjike Në Gjeneratën E Pestë Të Telefonisë Mobile,Llojet E Shërbimeve 

Të Cilat I Ofron Kjo Teknologji Dhe Matja E Sinjaleve 5g”. 

342 Egzon Bregovina Pajisjet transportuese si nënsistem i teknologjisë së transportit 

343 Besim Krasniqi Objektet infrastrukturore për përdorim të transportit të kombinuar 

344 Kreshnik Gashi Punët e shpediterit në transportin mbledhës 

345 Burim Bullatovci Procesi teknologjik në stacionin hekurudhor në Miradi 

346 Lendita Tahiri Kabllot optike 

Viti  2016 

347 
Hala Gashi  Studimi i mundësive të  transportit të gazit natyror me tubacione në territorin e 

Republikë së Kosovës                                                      

348 
Kadrije Lushtaku Studimi i mundësive të transportit të gazit natyror me tubacion në territorin e Republikës 

së Kosovës 

349 Filloreta Ahmeti Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e avionëve “airbus 

350 Berat Izairi Tendenca e bashkimit evropian për zhvillimin e transportit intermodal 

351 Rrahim Pacolli Sigurimi i automjeteve si faktor kyç në sigurinë rrugore 

352 Xheme Veseli Zhvillimi  i transportit hekurudhor të BE-së dhe  të Kosovës. 

353 Xhevdet Lushtaku Sistemet telematike për përcjelljen e automjetit 

354 Arijanit Mijalica Organizimi i procesit tekniko teknologjik në stacionin hekurudhor në Ferizaj 

355 Florent Kadrolli Organizimi i procesit tekniko teknologjik në stacionin hekurudhor në bablak 

356 Mustaf Ejupi Roli rëndësia dhe metodika praktike e investigimit te aksidenteve rrugore 

357 Afrim Gashi Analiza e gjendjes në transportin urban në qytetin e Prishtinës 

358 Fatmir Musliu Analiza inxhinierike e aksidenteve midis dy mjeteve 

359 Sabit Thaqi Analiza e përplasjes së automjetit me këmbësor 

360 Blendi Parashumti Analiza inxhinierike dhe vlëresimi i dëmit të mjeteve gjatë aksidenteve në komunikacion 

361 
Xhavit Hasani Transport multimodal - faktor i inkuadrimit të Republikës së Kosovës në sistemin 

Evropian të transportit 

362 
Jakup Mehmeti Koordinimi dhe rregullimi i qarkullimit të trafikut në segmentin rrugor PRISHTINË – Fushë 

Kosovë 

363 Agim Rastelica Perceptimi dhe vendosja e shenjave në rrugë TOPIC: 

364 
Florineta Topalli Vlerësimi i hazardeve funksionale për implementimin e operimeve cat iii, në anp “Adem 

Jashari” 

365 

Metin  Ramizi Hulumtimi i transportit në ndërmarrjen “VIJATOR International Transport & Export-

Import Company” me aplikimin e sistemeve bashkëkohore për përcjelljen e transportit të 

mallrave 

366 Defrim Boja Sistemi i pozicionimit global - gps dhe përdorimi i hartave digjitale  

367 
Valon Zymeri Analiza e udhëkryqit që lidhë magjistralen Prishtinë – Shkup dhe rrugën vllëzërit  Gërvalla 

në Ferizaj 

368 Arif Shishani Përparësit e teknologjisë multi – modale nga aspekti i transportit rrugor - hekurudhor 

369 Fatos Krasniqi Përmirësimi i transportit urban me autobus ne komunën e Prizrenit”. 

370 
Qendrim Berisha Kapaciteti i linjave hekurudhore me specifikim të linjës hekurudhore Fushë Kosovë – Hani 

i Elezit”. 

371 Haxhi Bujupi Llojet e transportit, komunikacioni dhe aksidentet 

372 Andi Zogaj Elementet e sigurisë në automjet 
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373 Azem Krasniqi Procedurat e pagesave dhe kompensimit në shpedicionin ndërkombëtar 

374 Arlinda Gashi Roli dhe rëndësia e transmetimeve satelitore 

375 
Besnik Rrecaj 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 

376 
Ismet Veseli 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 

377 
Blerim Hasani Analiza e udhëkryqit që lidhë rrugët Mitrovicë - Prishtinë  me rrugën Skënderbeu në 

Vushtrri 

378 Erkan Ajdini Roli i porteve dhe terminaleve në aplikimin e teknologjive të transportit” 

379 
Fazli Haziri Përcaktimi i rrugës së ndaljes së automjetit   në funksion të sigurisë në komunikacionin 

rrugor 

380 Bekim Bekteshi Rëndësia e identifikimit të automjeteve në sistemet Intelegjente të transportit 

381 Safet Bejta Shpedicioni në transportin hekurudhor ndërkombëtar 

382 Ekrem Tahiri Sistemet intelegjente të sigurisë në hekurudhat e Kosovës 

383 Fetah Gashi Sistemi i pozicionimit global – gps dhe përdorimi i hartave vektoriale” 

384 Fehmi Bardhi Konventa e bashkimit evropian për aplikimin e transportit intermodal 

385 
Neal Abduli Shkaktarët kryesor të aksidenteve në komunikacionin në Kosovë për periudhën 2006 – 

2011 

386 Gent Gashi Teknologjia e distribuimit të mallrave në kompaninë kosmonte foods”. 

387 Arjeta Haxhiavdija Realizimi i shërbimeve postare të postës së kosovës  në postën vendore 

388 
Bafti Elshani Aplikimi i teknologjisë multimodale në portin detar të Durrësit –porti   qendror i  

Shqiperise 

389 Remzi Bela Elementet e avancuara në rrjetin e transportit intelegjent 

390 
Fatmir Emini Ndikimi i faktorëve te sigurisë dhe elementeve te tyre ne sigurinë e komunikacionit 

rrugore dhe masat preventive 

391 
Nexhat Kastrati Ndikimi i elementeve te automjetit dhe e rrugës ne distancën e sikurse gjate lëvizjes ne 

kolon 

392 
Hysen Nikqi Modernizimi i hekurudhave të kosovës domosdoshmeri  për zhvillimin e transportit 

multimodal të vendit'' 

393 Valinda Xharavina Shërbimet e telefonisë mobile të gjeneratës së pestë 
 

 
 

 

 

Viti 2018 
 

394 Bujar Blaku Llojet e teknologjive te transportit  qe mund te perdoren ne kosove 

395 Besim Aliu Ndotja akustike ne qytetin e gjilanit nga zhurma e shkaktuar nga trafiku rrugor 

396 
Kadri Demelezi Sistemet e avancuara ne ngritjen e kualitetit te informimit te udhetareve ne transport 

urban 

397 Vehbi Vuqiterna Ndikimi i komunikacionit në mjedis”. 

398 Gyner Gashi Shfrytëzimi i ujit të shiut - përfitimet  dhe mbrojtja e mjedisit 

399 Shaban Xani Servisimet e automjeteve dhe impakti i tyre në sigurinë e gjithmbarshme rrugore 

400 Asllan Xhekaj Ndikimi i elementeve të automjetit në sigurinë rrugore 

401 Elhame Jashanica Sigurimi i mallrave ne shpedicion 

402 
Sadri Mehani “Zhvillimi i teknologjisë  (huckepack)   me theks të veçantë në transportin  rrugor dhe 

hekurudhor”. 

403 Burim Gashi “Burimet e ndotjes së ajrit dhe klasifikimi i tyre”. 

404 Selim Sylejmani Infrastruktura në transportin hekurudhor 

405 Isuf Behrami Analiza e konkurueshmerisë së hekurudhave 

406 Leart Koshi Mirëmbajtja e rrugëve dhe roli i saj në shkaktimin e aksidenteve 

407 
Enver Mehmeti Analiza e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit te kryqëzimit ndërmjet rrugëve Prishtinë- 

Mitrovicë dhe “ deshmoret e kombit” në qytetin e Vushtrrisë 

408 Kukel Ndou Sistemet logjistike -  roli dhe rëndësia e tyre në funksion të teknologjisë së transportit 

409 Musaj Morina Sistemi i transportit te ujit ne ndermarrjen "Feronikeli" Drenas 



 

 

 

410 Gentrit Murtezi Shfrytëzimi i hapësirës së lartë ajrore mbi territorin e Kosovës 

411 Nazmi Dema Organizimi i procesit tekniko teknologjik në stacionin hekurudhor në Kaçanik”. 

412 Munir Kamberi Ngritja e kualitetit të informimit të udhëtarve në transportin urban”. 

413 Ilir Veseli Hetimi i aksidenteve ne trafikun rrugor 

414 
Fellona Hasani Planifikimi i rrjetit të linjave urbane  si faktor i intergrimit te qytetit të ndarë të 

Mitrovicës 

415 BesfortPozhegu Rritja e sigurise rrugore nepermjet kontrollit ne segmentin rrugor Gjakove -Deqan 

416 Flamur Beqiri Aplikimi i metodes energjetike ne vleresimin e aksidenteve rrugore 

417 Kron Sylejamni Trafiku burim i ndotjes së ambientit 

418 Dardan Shala Reklamacioni në shpedicionin ndërkombëtar 

419 Salih Salihu Sistemi i airbegut abs dhe ekzaminimi i automjetit me kompjuter 

420 Mirtezan Beqiri Sinjalizimi rrugor dhe mungesa e parkimit në komunën e Preshevës 

421 Edona Ahmeti Hetimi analiza dhe aplikimet e softvereve ne aksidentet rrugore 

422 Petrit Shehu Vlersimet inxhinierike te perplasjes se automjetit me kembesor 

423 
Albert Osmani Analiza e gjendjes ekzistuese të linjës hekurudhore fushë Kosovë – Pejë dhe hulumtimi i 

formave më të reja të mirëmbajtjes 

424 Kreshnik Gashi Vlerësimi i dëmit të automjeteve në aksidentet e trafikut 

425 Gani Pacolli Roli i edukimit ne shkolle per rritjen e sigurise rugore 

426 
Bekim Mavriqi Udhëheqja dhe metodat fizike për qetësimin e trafikut me qëllim të rritjes së sigurisë në 

trafik 

427 
Mirdite Kalludra Ndikimi i  sistemeve teknik per permirsimin e parametrave teknik te automjeteve te 

transportit 

428 
Valdri Morina Studimi i sinjalizimit  te koordinuar ne segmentin e udhekryqeve te rruges "Wesley 

Crark" ne Prizren 

429 Tasin Memedi “Sistemi i frenimit të veturave 

430 Luan Fejza Sistemet transmetuese mikrovalore dhe fije optike 

431 Asllan Rexha Zgjerimi i udhëkryqit aktual në magjistralen Pejë- Klinë- Prishtinë”. 

432 Ibadet Kadriaj Proceset teknologjike gjatë transportit të mallrave”. 

 

Viti 2019 

 

433 Qemajl Isufi Rreth rrotullimet, funksionalizimi dhe projektimi, rast studimi 

434 Drilon Ahmeti Sguria e levizjes së trenave në hekurudhat e Kosovës 

435 Perparim Ahmeti Modernizimi i transportit hekurudhor në përputhje me direktivat evropiane 

436 Vehbi Vuqiterna Punimet e shpediterit gjatë pranim dorëzimit të mallit 

437 
Hysen  Bajraktari Analiza e kushteve të qarkullimit në hyrje të rrethrrotullimit në kryqëzimin e rrugëve 

„Fehmi Lladrovci“ dhe „çlirimi“ dhe propozimi për përmirsimin e gjendjes 

438 
Arben Elshani Studimi i gjendjes aktuale të sigurimit të  njësisë ngarkuese gjatë transportit rrugor të  

mallërave në Republikën e Kosovës 

439 Andi Mullabazi Ndikimi i kontejnjerizimit ne teknologjin bashkohore 

440 Urim Muhaxheri Trendet e reja në zbatimin e proceseve integrale të transportit 

441 Egzon Hamza Transporti multimodal ne disa kompani importuese ne Kosove 

442 Adnan Lahu Analiza e grafit (rrjetit rrugorë) në qytetin e Vushtrrisë 

443 Blediana Sejdiu Analiza e rrugëve më të shkurta në graf dhe aplikimi 

444 
Hafije Gerbeshi Ndikimi i diagnostifikimit të motorit në nivelin  e parë të mirëmbajtjës preventive të 

autoservisi baki automobile 

445 Ekrem Latifi Auditimi i sigurise rrugore te “stacionit të  pagesës” në rrugën e kombit 

446 
Azem Miftari Përcaktimi i “pikave të zeza” të aksidenteve dhe roli i tyre në uljen e aksidenteve në 

trafik 

447 Mendor Morina Kontrollimi teknik i automjeteve 

448 
Meriton Rrahimi Studimi i sinjalizimit të koordinuar në segmentin e tre udhëkryqeve të rrugës ,,Zahir 

Pajaziti” në Podujevë 



 

 

 

449 Berat  Bici Komunikimi përmes aplikacioneve mobile dhe platformave ott 

450 Zijadin Zeqiri Analiza e segmentit rrugor nga qendra e Gjilanit deri në fshatin  Livoq 

451 
Servete Bytyqi Ndikimi i  sistemeve moderne për  mbrojtjen e mjedisit nga efektet negative të mjeteve 

te transportit   mutimodal 

452 
Adem Binakaj Proceset e transportit të mallrave dhe sigurimi i njësisë ngarkuese në fabrikën e asfaltit 

“Lika Trade” në Deçan 

453 Ruzhdi Morina Detyrat e shpediterit në shpedicionin ndërkombëtar 

454 Beqir Berisha Projektimi i ashensorit kur është e dhënë pusorja 

455 Ibrahim Rukovci Projektimi i ashensorit kur është e dhënë pusorja 

456 Liridon Vranovci Numëruesit boshtor dhe përdorimi i tyre në hekurudhat e Kosovës 

457 Jonuz Raba Sinjalizimet në rrjetin ngn – protokolli i inicimit të sesionit 

458 Xhevdet Deguti Menaxhimi dhe inspektimi i vendit të aksidentit 

459 Ismajl Fetoshi Transporti i lendes se pare dhe produkteve finale te styroporit ne fabriken euro- fat 

460 Milaim Deliu Sistemet e informimit te udhetareve ne transportin urban 

461 Naim Demolli Ndikimi i elementeve të projektimit të sipërfaqeve rrugore në sigurinë e trafikut rrugor 

462 Agron Behrami Pajisjet dhe elementet mbrojtëse të rrugës 

463 Rexhep Gllava Rëndësia e metodave teknike në hetimin e aksidenteve të trafikut rrugor 

464 Izet Sopa Mbrojtja e mjedisit jetësor nga ndotja e automjeteve 

465 Nikolle Xhidoda Voice over internet protokoll - voip 

466 Sadbere Hajdini Aksidentet rrugore, shkaqet, teknikat e parandalimit dhe kujdesi mjekësor 

467 Mehmet Kabashi Metodologjia për aftësimin e kandidateve për pajisjen me patente shoferi 

468 Time Shala Transporti industrial dhe deponimi i mallit 

469 Alfred Hamzaj Planifikimi i transportit në trafik”. 

470 Josip Dedaj Masat për zvogëlimin e ndikimeve ndotëse nga automjetet dhe katalizatorët 

471 Anita Gashi Problemet e sigurisë rrugore, problemet e çështjeve në shëndetin publik 

472 
Ylber Seferaj Ndikimi i faktorëve klimatik në shkaktimin e aksidentëve rrugore dhe pasojat 

shëndetësore 

473 
Milazim Demolli Shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore dhe menaxhimi themelor shëndetësor të të 

lënduarve 

474 Edi Berisha Mjetet ngarkuese bashkëkohore dhe përdorimi i tyre në magazinimin e mallrave 

475 Anesa Miftari Ndërruesit e shpejtësive 

476 
Gjeve Maloku Karakteristikat teknike dhe eksplatuese të automjeteve për transport të materieve të 

rrezikshme 

477 Sabrija Bilalli Procedura e identifikimit të veturave në qendrën e kontrollimit teknik “Egzoni 

478 Albesa Mici Rritja e sigurisë rrugore nëpermjet inspektimit të rrjetit rrugor  në Gjakovë 

479 Bekim Saragjolli Zhvillimi i transportit urban në qytetin e Prizrenit 

480 
 

Megjide Gjoshi Analiza e kapacitetit  dhe nivelit të shërbimit në kryqëzimin e rrugëve“ Isa Kastrati“ dhe 
„Xheladin Hana 

481 
 

Besim Gjoshi Analiza e kapacitetit  dhe nivelit të shërbimit në kryqëzimin e rrugëve“ Dritan Hoxha “ 
dhe „Tirana 

482 Valmir Haziri Strategjitë e sigurisë kibernitike dhe aplikimi 

483 Vllaznim Dodaj Aktivitetet në pranim – dorëzimin e mallrave në shpedicionin ndërkombetar 

484 Verona Dodaj Marrëveshjet e punës në shpedicionin ndërkombëtar 

485 Egzon Dodaj Transporti i materialeve te rrezikshme ne shpedicion”. 

486 Afrim Jaha Organizimi i shpedicionit në transportin hekurudhor”. 

487 Arbnor Fazliu Organizimi i shpedicionit në transportin rrugor”. 

488 
Ahmet Sahiti Përmirësimi i shtresës së lartë përmes pajisjeve teknologjike si bazë për rritjen e 

transportit hekurudhor në Kosovë”. 

489 Hyrije Muja Efekti i kryerjes së inspektimit të aksidenteve në sigurinë rrugore” 

490 Naser Muja “Roli i investigimit në vlerësimin e aksidenteve të trafikut rrugor”. 

491 Nikolle Marku Mirëmbajtja e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të automjetit”. 

492 Arbias Kuliqi Inspektimi teknik i rrugës me qëllim identifikimin e pikave të rrezikshme 



 

 

 

493 
Drilon Jashari Analiza e kapacitetit ne kryqëzimin e rrugëve “gjergj kastrioti skënderbeu” – “Bedri 

Pejani” – “Çamëria”. 

494 Bujar Gjoshi “Aplikimet multimediale në bizneset kosovare”. 

495 Selman Selmani Mbrojtja e tokës nga ndotja”. 

496 Mustafe Selmani Ndotja e ujërave 

497 Fatlind Dallaveraj Sistemi i frenimit dhe rëndësia e tij  ”. 

498 
Leonard Vrellaku Analiza e sigurisë dhe identifikimi i pikave neuralgjike në linjën hekurudhore Fushë 

Kosovë – Pejë ”. 

499 Vehap Zuka Siguria e kryqëzimeve në nivel teknikisht të pasiguruara në hekurudhat e Kosovës 

50 Sali Shabani Aktivitetet e ndërmarrjes së shpedicionit “arti” në terminalin doganor – Podujevë 

501 Jeton Kryeziu “Elementet teknike dhe përcjellëse të rrugës në funksion të sigurisë së trafikut rrugor 

502 Lavdim Hamiti Menaxhimi i flotes se automjeteve me aplikim te sistemeve telematike 

503 Bajram Thaqi Dukshmëria e udhëkryqeve në nivel”. 

504 Naser Llugaliu Problemet shëndetësore në trafikun rrugor”. 

505 Naxhije Memaj Statistika e aksidenteve rrugore dhe analiza e tyre”. 

 


