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ABSTRAKTI 

 

Transporti lun rol kyç në ekonominë e një vendi. Pjesa e hulumtimit në këtë punim diplome 

fokusohet në teknologjinë e transportit të udhëtarëve konkretisht atij me autobus, në relacionet 

Pejë – Dortmund. Nga ajo që kemi vërejtur kompanitë që transportojnë udhëtarë për jashtë 

vendit kanë një kërkesë transportuese të mirëfilltë apo me një kapacitet të lartë. Nga kjo që kemi 

parë pothuajse mbi 90% e kapacitetit të autobusit apo koeficienti dinamik është relativisht afër 

vlerës 1.  Kompania transportuese ‘’Barileva Turist’’ që operon në linjën ndërkombëtare Pejë – 

Dortmund, si dhe në vendet tjera të Europës si, Belgjikë, Francë etj, kanë një ofertë të mirë për 

udhëtarët potencial duke ofruar komoditet dhe rehati përgjatë udhëtimit e gjithashtu dhe 

informimin e duhur. Duhet të kemi parasysh që kompania operon në shtatë ditë të javës me orar 

të rregullt. Është vërejtur që ditët më të frekuentuara janë dita e Martë, e Premte, e Shtune e 

Diele. Kemi një rënie në mesë jave dhe fillim të javës konkretisht ditën e Hënë dhe Enjte. 

Kërkesa dhe oferta janë paralelisht të disponueshme në atë mënyrë që kompania ofron qasje dhe 

rehati e siguri, ndërsa kërkesa për këtë linjë nuk mungon.  

Fjalët kyçe: Transport, udhëtar, linjë, autobus, teknologji 
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1. HYRJE 

 

Transporti dhe teknologjia transportuese sot në botë luan rol të rëndësishëm në aspektin 

jetësor të njerëzimit e poashtu edhe në atë ekonomik.  

Zinxhiri furnizues në tërë botën sot, varet nga kushtet e transportit edhe çmimi transportit 

është pjesa e rëndësishme e asaj si një produkt që plasohet në treg.  

Gjithashtu edhe në transportin e udhëtarëve sikurse në linjat e rregullta vendore por edhe ato 

ndërkombëtare transporti është çelësi i komunikimit dhe bartjes së udhëtarëve.  

Për kushtet e transportit dhe teknologjinë e transportit janë hartuar shumë rregullore, ligje dhe 

akte të tjera nënligjore të cilat e rregullojnë këtë fushë. Transporti rrugor apo teknologjia më e 

përdorur e transportit rrugor është ajo me autobusë.  

Autobusët janë të llojeve të tipave dhe konstruksioneve të ndryshme sepse autobusët e 

destinuar për transportin ndërkombëtar janë të dallueshëm nga vetitë tekniko-eksploatuese ndaj 

autobusëve urban apo ndër-urban.  

Janë të pajisur me shumë elemente të tjera dhe kanë hapësirë më të mëdha për bagazh.  

Poashtu mund të jenë me dy kate dhe gjithashtu nuk kanë vende qëndrimi për në këmbë.  

 

Linjat ndërkombëtare organizohen nga operatorët privat të cilët operojnë në bazë të licencës 

që ata marrin nga organi kompetent ku e ka edhe selinë.  

Në këtë punim diplome e kemi marrë për hulumtim parametrat e efikasitetit të punës së 

kompanisë “Barileva Turist”, respektivisht trajtimin e linjave të saj ndërkombëtare ku do të 

shohim efektivitetin e transportit të udhëtarëve në linjat ndërkombëtare apo ato të caktuara të 

cilat do ti analizojmë. 

 

1.1. Qëllimi i hulumtimit 
 

Në aspektin e qëllimit dhe arsyeshmërisë së punimit të diplomës apo hulumtimit është të 

shohim efikasitetin e transportit ndërkombëtar të udhëtarëve në linjat ndërkombëtare nga 

kompania transportuese e udhëtarëve “Barileva Turist” me seli në Prishtinë, Kosovë. 
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1.2 Identifikimi i problemit 

 

Transporti si çdo fushë tjetër është fushë dinamike e cila ndryshon sipas kërkesës dhe 

gjithashtu ka kosto-përfitim. Në këtë aspekt ne do të shohim realizimin e transportit 

ndërkombëtar të udhëtarëve në linjat ndërkombëtare nga kompania transportuese e udhëtarëve 

“Barileva Turist”. Aspektet që ballafaqohen kompanitë që realizojnë transportin e udhëtarëve në 

linjat ndërkombëtare janë aspekte të rëndësishme të cilat duhet studiuar, gjithashtu efikasiteti i 

linjave gjithnjë është element i rëndësishëm i organizimit të transportit ndërkombëtar  të 

udhëtarëve. 
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2. ROLI DHE RËNDËSIA E TRANSPORTIT NDËRKOMBËTAR TË 

UDHËTARËVE ME AUTOBUS 
 

 

Rëndësia e transportit ndërkombëtar me autobus sikurse edhe rëndësia e transportit publik të 

udhëtarëve është pothuajse e ngjashme pasi që të dy shërbimet e transportit ndikojnë sikurse në 

kushtet mjedisore ashtu edhe në ato ekonomike në shërbim të qytetarëve. Linjat ndërkombëtare 

sikurse ato urbane apo ndër-urbane kanë një destinacion të caktuar dhe funksionojnë në bazë të 

rregullave të ndryshme. Transporti ndërkombëtar është i organizuar në relacione të gjata dhe 

kryesisht edhe performanca e autobusëve dhe elementet përcjellëse janë më komode për 

udhëtarët që transportohen. Përgjithësisht përfitimet e transportit me autobusë në linjat 

ndërkombëtare janë me efekt në sigurinë e përgjithshme pasi reduktohet sigurisht numri i 

automjeteve që udhëtojnë në mesë të dy apo më shumë vendeve në një itinerar të caktuar. 

Gjithashtu kemi edhe përfitimet ekonomike për udhëtarët, pasi çmimi i biletave është më i ulët. 

Përfitimet e udhëtarëve mund të jenë të atilla që ju mundësohet të kenë hapësirë bagazhi të 

mjaftueshme, gjithashtu komoditeti i autobusëve dhe siguria dukshëm janë më të larta se sa e 

udhëtimit me automjet personal. Një tipar që mund të jetë më i rëndësishëm për udhëtarët është 

koha e udhëtimit që natyrisht është pak më e madhe se sa koha e udhëtimit me vetura personale 

apo mënyra tjera të organizimit të transportit të udhëtarëve. Transporti ndërkombëtar i 

udhëtarëve me autobus luan rol të rëndësishëm në komunikimin në mesë të vendeve dhe popujve 

të ndryshëm. Për nga natyra sikurse te transporti urban kërkesat për transport janë të ndryshme 

sikurse edhe arsyet e realizimit të udhëtimit. 

 

2.1. Roli dhe rëndësia e transportit të udhëtarëve me autobus 
 

Transporti publik sikurse ai ndërkombëtar u ofron njerëzve lëvizshmëri dhe qasje (akses) në 

punësim, burime komunitare, kujdes mjekësor dhe mundësi rekreative në komunitetet për të 

gjithë botën. Përfitojnë ata që zgjedhin të e shfrytëzojnë si dhe ata që nuk kanë zgjidhje tjetër për 

realizimi  e udhëtimeve të tyre: një përqindje e madhe e popullatës dhe duhet të mbështeten në 

transportin publik. Transporti publik ofron një shërbim bazë lëvizshmërie për këta persona dhe 

për të gjithë të tjerët pa qasje (akses) në automjetet personalë. Përfshirja e opsioneve dhe 

konsideratave të transportit publik në planifikimin më të gjerë ekonomik dhe të përdorimit të 

tokës mund të ndihmojë gjithashtu një komunitet të zgjerojë mundësitë e biznesit, të zvogëlojë 
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shtrirjen hapësinore dhe të krijojë një ndjenjë te komuniteti nëpërmjet zhvillimit të orientuar drejt 

transportit të ashtuquajtur “transit”. Duke krijuar një vend për aktivitetet publike, një zhvillim i 

tillë kontribuon në ndjenjën e komunitetit dhe rritë sigurinë. Për këto arsye, zonat me sisteme të 

mira të “tranzitit publik” janë komunitete ekonomikisht të lulëzuara dhe ofrojnë përparësi 

vendndodhjeje për bizneset dhe individët që zgjedhin të punojnë ose të jetojnë në to. Dhe në 

kohë emergjence, transporti publik është esencial për evakuimin e sigurt dhe efikas, duke 

siguruar elasticitetin e nevojshëm të popullatës së SHBA-ve në rrjetin e tij të transportit 

emergjent. Transporti publik ndihmon gjithashtu në reduktimin e bllokimit të rrugëve dhe kohën 

e udhëtimit, ndotjen e ajrit, si dhe konsumin e energjisë dhe naftës, të cilat përfitojnë njësoj si 

ngasësit ashtu edhe të tjerët [1]. 

 

Sot, eksternalitetet negative të lëvizshmërisë luajnë një rol kyç në politikën e transportit. 

Tendencat aktuale në transport tregojnë se sistemi po largohet nga qëndrueshmëria dhe 

ndryshimet kryesore janë të nevojshme për ta bërë sistemin e transportit më të pajtueshëm me 

qëndrueshmërinë mjedisore [2]. Prandaj, ka nevojë për mjete të reja për të arritur lëvizshmëri të 

qëndrueshme në një mënyrë efikase. 

Forma e qytetit dhe rrjeti i tij i transportit janë përcaktuese për lëvizshmërinë për një rajon të 

caktuar[3]. Si rezultat i decentralizimit të aktiviteteve brenda qyteteve, një nga problemet 

kryesore në zonat urbane është rritja e vazhdueshme e pronësisë së automjeteve dhe niveleve të 

trafikut [3]. Kjo situatë ndikon negativisht në jetën e përditshme të njerëzve, ndërkohë që njerëzit 

dëshirojnë të lëvizin me shpejtësi më të madhe midis vendeve të ndryshme. Sfida e 

qëndrueshmërisë po përballet me thirrjet për një zhvendosje të kërkesës për lëvizshmëri nga 

automjetet personale në mjetet kolektive të transportit të destinuara për transport të udhëtarëve.  

Prandaj, performanca e transportit publik është bërë një çështje kyçe, veçanërisht në zonat 

urbane. Në veçanti, sistemet e autobusëve njihen si një komponent thelbësor i transportit urban 

efikas, duke ofruar një mënyrë transporti fleksibël dhe të qëndrueshëm [4]. Duke marrë parasysh 

këto rrethana, është jetike të rritet atraktiviteti i sistemeve të autobusëve për të gjitha grupet e 

palëve të interesit. Sistemet Inteligjente të Transportit (ITS) ofrojnë potencial të konsiderueshëm 

për përmirësimin e funksionimit të autobusëve në zonat urbane [4]. Vitet e fundit, përdorimi i 

ITS në transportin publik i është dhënë shumë rëndësi. Ai përfshin sisteme që janë instaluar në 

automjetet e transportit publik, në terminale, ne vend ndalje dhe “stacione të shkëmbimit”.  
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Një pjesë e rëndësishme e këtyre sistemeve për transportin publik është ofrimi i 

informacionit në kohë reale për udhëtarët me informacion të përditësuar multimodal lidhur me 

rrugën, oraret e nisjes, ndërprerjet e mundshme dhe shërbimet e lidhjes. Nga këndvështrimi i 

udhëtarëve, këto masa janë shumë të dobishme për reduktimin e pasigurisë së kohës së pritjes, e 

cila vlerësohet shumë negativisht nga përdoruesit e transportit publik, si dhe për të lejuar qasje 

ndaj të gjitha llojeve të informacionit (bileta, orari, itinerari, koha e udhëtimit, lidhjet, etj.) për 

planifikimin e udhëtimit të tyre [5]. Nga këndvështrimi i operatorit transportues, këto teknologji 

të reja janë shumë të rëndësishme për menaxhimin e orareve të autobusëve, linjave, incidenteve 

dhe në këtë mënyrë për të përmirësuar besueshmërinë dhe përpikërinë e shërbimeve të 

autobusëve. 

2.2. Sistemet e informacionit të udhëtarëve në kohë reale të aplikuara për 

performancën e shërbimit të autobusëve 

 

Bristow dhe të tjerë (1997) në një kontekst global dhe Tyrinopoulos dhe Antoniou (2008) në 

një kontekst të brendshëm theksojnë rëndësinë e aplikacioneve të ITS për atraktivitetin e 

Transportit Publik (TP) dhe kontributin e tyre drejt përmirësimit të cilësisë së shërbimeve. Ka 

disa sisteme ITS të aplikuara për TP, në varësi të qëllimit të dëshiruar, p.sh. Vendndodhja 

automatike e automjetit (AVL), Informacioni i udhëtarëve në kohë reale (RTPI) si në stacionet e 

autobusëve ashtu edhe në autobusët, Kontrolli i Trafikut Urban (UTC) e kështu me radhë. Nga 

këndvështrimi i udhëtarëve, ofrimi i informacionit është padyshim shërbimi më i rëndësishëm që 

mund të ofrojë ITS [6]. Pranohet gjerësisht se RTPI ofron përfitime të rëndësishme për 

përdoruesit e TP-së, të pranishëm dhe potencialë, duke ofruar një spektër të gjerë informacioni. 

Në këtë drejtim, sistemet RTPI përmirësojnë shërbimet TP dhe ndihmojnë prodhuesit e 

udhëtimeve të ndryshojnë sjelljen e tyre të udhëtimit drejt mënyrave më të qëndrueshme të 

transportit, d.m.th., reduktimi i përdorimit të automjeteve personale që kontribuon në zbutjen e 

bllokimit të rrugëve dhe në përgjithësi, në një sistem transporti më efikas. Prandaj, sistemet RTPI 

janë zhvilluar kryesisht për të lehtësuar përdorimin e TP përmes reduktimeve të perceptuara dhe 

aktuale në kohën e pritjes së udhëtarëve dhe për të rritur kënaqësinë e udhëtarëve. Qasja në këtë 

informacion përpara udhëtimit mund të ndihmojë në uljen e kohës aktuale të pritjes, kur 

informacioni është i disponueshëm për udhëtarin në rrugë; mund të ndihmojë në reduktimin e 

kohës së perceptuar të pritjes [5]. Përfitimet e tjera të mundshme të sistemeve RTPI janë si më 
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poshtë: rritja e gatishmërisë për të paguar; udhëtim më efikas përmes përdorimit më të mirë të 

kohës së pritjes; efekte pozitive psikologjike si ulja e pasigurisë, rritja e ndjenjës së sigurisë 

personale, krijimi i një ndjenje të përgjithshme besimi në sistemin TP, rritja e lehtësisë së 

përdorimit; imazh më i mirë i përgjithshëm i sistemit; dhe kënaqësi më të madhe të udhëtarëve. 

Disa studime janë marrë me këto çështje duke arritur në përfundime të ngjashme se sistemet 

RTPI ofrojnë disa përfitime për përdoruesit e TP-së dhe se shumica e përdoruesve janë mjaft të 

kënaqur me to [7]. Kërkimet në këtë fushë kanë ekzaminuar efektin e mundshëm të futjes së 

sistemeve RTPI në cilësinë e perceptuar të shërbimit dhe performancën e shërbimeve të 

autobusëve. Politis e tjere. (2010) vlerësoi një sistem informacioni për udhëtarët e autobusit nga 

këndvështrimi i përdoruesve në qytetin e Selanikut, Greqi. Analiza e kryer mbi të dhënat e 

mbledhura nga anketa e përdoruesve të rregullt dhe rrethanor të TP-së në qytet tregoi se sistemi 

ekzistues RTPI vlerësohet përgjithësisht pozitivisht. Nivelet e kënaqësisë ishin mjaft të larta, mbi 

80% për të dyja – përmbajtjen dhe besueshmërinë e informacionit të dhënë [6]. Megjithëse janë 

kryer studime të gjera mbi ndryshimet e sjelljes së udhëtimit si rezultat i Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në përgjithësi, studimet e natyrës në rastin e sistemeve të 

informacionit të transitit në kohë reale janë relativisht të pakta [8]. 

 

2.3. Transporti ndërkombëtar i udhëtarëve 
 

Transporti i udhëtarëve në trafikun rrugor ndërkombëtar kryhet me autobusë si: 

 

 transporti i udhëtarëve në trafik në linjë të rregullt, 

 transport i udhëtarëve në trafik me orar të veçantë (linja të specializuara), 

 transporti i udhëtarëve i rastit, 

 transporti i udhëtarëve me udhëtime të alternuara (udhëtime me grupe). 

Transporti publik i udhëtarëve në transportin rrugor ndërkombëtar të rregullt (në tekstin e 

mëtejmë: transport ndërkombëtar me linja të udhëtarëve me orar të rregullt) në territorin e 

shteteve anëtare krijohet dhe kryhet në përputhje me dispozitat e Rregullores (KE) nr. 1073/2009  

[9]. 
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2.4. Rëndësia e teknologjisë së transportit me autobusë 
 

Automjetet rrugore të përdorura për transportin publik masiv varirojnë nga automjetet e 

vogla që transportojnë rreth 10 udhëtarë e deri te autobusët nyjor të ndërtuar me dimensionet 

gabarite dhe peshën maksimale të lejuar të cilët mund të mbajnë mbi 270 udhëtarë. Çdo lloj 

automjeti ka një rol për të luajtur, dhe deri diku të gjitha mund të jenë plotësuese me njëra-tjetrën 

si pjesë e sistemit të përgjithshëm të transportit publik.  

2.4.1. Madhësia e automjetit 

 

Autobusët e mëdhenj janë të përshtatshëm në rrethana të caktuara, kurse automjetet e vogla 

në të tjera. Ndonjëherë është e vështirë të përcaktohet nëse disa automjete të vogla apo një 

automjet i vetëm i madh do të përmbushin kërkesat e udhëtarëve dhe operatorëve në mënyrë më 

efikase në çdo situatë të caktuar. Në terma të gjerë, madhësia e duhur dhe e përshtatshme 

automjetit varet nga: vëllimi i trafikut (numri i njerëzve që udhëtojnë ndërmjet dy pikave të 

njëjta në të njëjtën kohë). Karakteristikat e sistemit rrugor. Lloji i shërbimeve për të cilat 

udhëtarët janë të përgatitur të paguajnë. Flukset e udhëtarëve ndikon në mënyrë të 

konsiderueshme në përzgjedhjen e autobusëve me madhësi të ndryshme. Një shërbim i drejtuar 

ekskluzivisht nga autobusë të vegjël me rreth 10 vende secili mund të transportojë deri në 

maksimum rreth 3000 udhëtarë në orë në një shirit të vetëm në një drejtim. Kapacitetet e 

autobusit lidhur me imazhin e autobusit. Autobusët konvencionalë që kanë kapacitet deri në 80 

udhëtarë, mund të transportojnë deri në rreth 15,000 udhëtarë në orë, përveç nëse ka bllokime të 

rënda të trafikut. Njëherit këta autobus mund të transportojnë edhe më shumë udhëtarë nëse ka 

shirita (korsi) të destinuara ekskluzive autobusësh. Autobusët që operojnë në sistemet e 

autobusëve mund të transportojnë teorikisht deri në 30,000 udhëtarë në orë në çdo drejtim, por 

kjo shifër rrallë arrihet në praktikë. 

 

Në përgjithësi, aty ku duhet të transportohen një numër i madh udhëtarësh në mënyrë që 

autobusët të mund të mbushen deri në maksimum, preferohet të futen në përdorim automjetet më 

të mëdha për shkak të efikasitetit dhe aspektit ekonomik dhe që mund të operohet ligjërisht, në 

mënyrë të sigurt dhe praktike brenda kufizimeve të kushteve mbizotëruese të rrugës. Autobusët 

me përmasa të plota, nëse kërkohet, mund të transportojnë një përqindje të lartë udhëtarësh në 

këmbë me rehati më të madhe se autobusët e vegjël, të cilët shpesh kanë hapësirë shumë të 
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kufizuar sidomos për sigurinë e kokës. Autobusët më të mëdhenj kërkojnë më pak hapësirë 

rrugore për udhëtarë, dhe kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme kur hapësira në rrugë është 

e kufizuar, si dhe në terminale, në vend-ndaljet e autobusëve dhe terminalet fundore. Kërkohen 

më pak autobusë të mëdhenj për të transportuar të njëjtin numër udhëtarësh. Kjo normalisht do të 

rezultojë në nivele më të ulëta të ndotjes atmosferike dhe menaxhim dhe kontroll më të lehtë, 

veçanërisht të planifikimit. Numri i personelit që kërkohet për të transportuar një numër të 

caktuar udhëtarësh do të jetë gjithashtu më i ulët. Automjetet më të vogla janë të nevojshme në 

rrugët ku kushtet e rrugës pengojnë përdorimin e automjeteve më të mëdha. Kjo shpesh zbatohet 

kur rrugët funksionojnë në zona banimi me densitet të lartë me rrugë shumë të ngushta. Kufizime 

të tjera në funksionimin e automjeteve më të mëdha mund të përfshijnë ura të ulëta ose me 

peshëmbajtje të dobët, ose terminale dhe vend-ndalje me qasje të kufizuar, si dhe legjislacioni që 

kufizon dimensionet e automjeteve. Autobusët më të vegjël mund të ofrojnë një frekuencë më të 

lartë shërbimi për një fluks të caktuar udhëtarësh, gjë që mund të përmirësojë komoditetin e 

shërbimit. Udhëtarët gjithashtu preferojnë shpesh autobusët e vegjël sepse janë më të shpejtë dhe 

kërkojnë më pak kohë për t'u ngarkuar. Automjetet e vogla gjithashtu bëjnë të mundur ofrimin e 

një numri më të madh variacionesh të rrugës, pa ndikuar negativisht në frekuencën e shërbimit. 

 

2.4.2. Madhësia dhe shpejtësia e funksionimit 

 

Madhësia e një automjeti mund të ndikojë në shpejtësinë e tij të funksionimit në mënyra të 

ndryshme. Një automjet i vogël zakonisht ka përshpejtim dhe manovrim më të mirë në trafik sesa 

një automjet më i madh. Madhësia më e vogël nënkupton gjithashtu një numër më të vogël 

udhëtarësh që hipin dhe zbresin në çdo vend-ndalje, kështu që kohëzgjatja e qëndrimit në vend-

ndalje do të jetë gjithashtu më e vogël. 

Shpejtësia e funksionimit ndikon në kapacitetin e sistemit të transportit. Një automjet që 

mund të arrijë një shpejtësi mesatare më të lartë do të jetë në gjendje të sigurojë më shumë 

kilometra udhëtarë sesa një automjet më i ngadalshëm me të njëjtin kapacitet, megjithëse 

performanca e automjetit ndikohet dukshëm nga shpejtësitë mbizotëruese të trafikut.  
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2.4.3. Madhësia e autobusit dhe bllokimi i trafikut 
 

Aty ku vëllimet e udhëtarëve janë shumë të larta, avantazhi i shpejtësisë që gëzojnë 

automjetet më të vogla zvogëlohet apo edhe mohohet nga bllokimi i shkaktuar nga një numër i 

madh automjetesh që ndalojnë njëkohësisht gjatë marrjes dhe uljes së udhëtarëve. Në përgjithësi, 

automjetet më të mëdha nënkuptojnë kapacitet më të madh potencial për një sistem transporti. 

Kur ka një përzierje kapacitetesh në një itinerar, shpejtësi të ndryshme funksionimi për madhësi 

të ndryshme automjetesh rezulton në shërbim të parregullt — edhe nëse autobusët dërgohen nga 

terminalet në intervale të rregullta. 

Me përjashtim të rasteve kur për shkak të numrit të tyre janë shkaktar i drejtpërdrejtë i 

mbipopullimit, autobusët e vegjël mund të jenë të favorshëm në kushte shumë të mbingarkuara.  

Ata janë më të manovrueshëm se autobusët më të mëdhenj dhe mund të shkaktojnë më pak 

bllokime për udhëtarë në trafikun në lëvizje sesa autobusët më të mëdhenj, veçanërisht nëse 

autobusët më të mëdhenj nuk janë të mbushur plotë. Në mënyrë të ngjashme, aty ku niveli i 

disiplinës së trafikut, veçanërisht disiplina e shiritave (korsive) është i dobët, automjetet më të 

vogla dhe më të manovrueshme kanë një avantazh. Megjithatë, një frekuencë shumë e lartë 

shërbimi mund të nënkuptojë se shpesh ka disa automjete që vrapojnë në kolonë “imazhi i 

minibusit”. Kjo mund të krijojë mbingarkesë të konsiderueshme në krahasim me një automjet të 

vetëm të madh që mban të njëjtin numër udhëtarësh. Kur funksionojnë në frekuenca shumë të 

larta, autobusët e vegjël shkaktojnë pa ndryshim më shumë bllokime në vend-ndalje, duke 

kërkuar më shumë hapësirë. Autobusët e vegjël përdorin kot hapësirën e rrugës. Një minibus me 

10 vende zë gati tre herë më shumë hapësirë rrugore për udhëtarë se sa një autobus i madh dhe 

me shfrytëzim të plotë. 

 

2.4.4. Madhësia dhe mirëmbajtja 
 

Automjetet e vogla prodhohen në masë në vëllim më të madh se autobusët e mëdhenj, dhe 

për këtë arsye kostot kapitale për vend ose për udhëtarë mund të jenë dukshëm më të ulëta. 

Kostot e mirëmbajtjes gjithashtu, kryesisht kostoja e pjesëve rezervë, janë shpesh më të ulëta për 

të njëjtën arsye. Automjetet më të vogla janë gjithashtu përgjithësisht më të lehta për t'u  

mirëmbajtur. Kjo i bën ato tërheqëse për operatorët e vegjël të sektorit privat, veçanërisht për 

drejtuesit e pronarëve. 



19 

 

Jetëgjatësia e një automjeti më të vogël është zakonisht më e shkurtër se ajo e një automjeti 

më të madh, megjithatë, kështu që kostot e amortizimit për udhëtarë mund të jenë relativisht të 

larta. Meqenëse çdo autobus kërkon një shofer pavarësisht nga madhësia e tij, kostot e punës për 

udhëtarë mund të jenë më të larta për një autobus të vogël. Por në shumicën e vendeve në 

zhvillim ndryshimi është i parëndësishëm pasi normat e pagave janë përgjithësisht të ulëta. 

Automjetet më të vogla kërkojnë më pak aftësi për të drejtuar, dhe për këtë arsye rekrutimi dhe 

trajnimi i shoferëve është më i lehtë. 

 

2.4.5. Llojet e autobusëve 
 

Përveç gamës së gjerë të madhësive, ekzistojnë lloje të ndryshme automjetesh që mund të 

operohen në shërbimet konvencionale të autobusëve. Zgjedhjet themelore janë midis 

automjeteve me një kat dhe me dy kate, dhe midis automjeteve të ngurtë  (ang. rigid) dhe të atyre 

nyjor (ang. articulated). Brenda këtyre kategorive ka shumë kombinime alternative, duke 

përfshirë strukturën e trupit dhe shasisë, dhe specifikimet mekanike.  

 

Mund të ofrohen standarde të ndryshme të akomodimit të udhëtarëve, megjithëse jo 

normalisht në të njëjtin automjet. Këto standarde varirojnë nga shumë elemente, ndoshta me 

shumicën e udhëtarëve që kërkohet të qëndrojnë në këmbë, deri në shumë të larta, me veçori të 

tilla si ajri i kondicionuar, ulëset e shtrira, video, tualete dhe pije freskuese. 

Është e zakonshme, veçanërisht në linjat e autobusëve me vëllime të larta të trafikut të 

udhëtarëve, të ofrohen dy ose më shumë standarde shërbimi, duke përdorur automjete me 

specifika të ndryshme. 

Gjatësia e autobusëve me një shasi variron nga rreth 5 deri në 12 metra. Në disa vende 

lejohen autobusët edhe më të gjatë, deri në një maksimum prej rreth 15 metrash, megjithëse 

gjatësi të tilla janë jopraktike, përveç rasteve kur funksionimi është ekskluzivisht në rrugë që 

janë relativisht të gjera dhe të drejta. Nëse kërkohen autobusë më të gjatë se 12 metra, normalisht 

është e nevojshme të përdoren autobus nyjor (mjete të artikuluar). 

Automjete më të shkurtra njëkatëshe, rreth 5 deri në 6 metra të gjatë dhe që mbajnë nga 10 

deri në 20 udhëtarë, shpesh quhen “minibusë” dhe ndonjëherë si “mikrobusë”. Zakonisht ato janë 

të dizajnuara që të gjithë udhëtarët të ulen, megjithëse udhëtarët në këmbë shpesh transportohen 

në kushte me hapësira të ngushta. 
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Autobusët me gjatësi prej rreth 7 deri në 8 metra, që transportojnë udhëtarë nga 20 deri në 

35, ndonjëherë me akomodim për udhëtarë shtesë në këmbë, shpesh quhen “midibusë”. Edhe pse 

në disa vende këto njihen edhe si “minibusë”. Autobusët me një kat me madhësi të plotë mund të 

transportojnë nga 60 deri në 120 udhëtarë, duke përfshirë ata që qëndrojnë në këmbë. 

Autobusët me dy kate, zakonisht rreth 9 dhe 12 metra të gjatë, por deri në 15 metra në disa vende 

dhe me ndenjëse nga 60 deri në 120 udhëtarë, operohen në shërbimet urbane në shumë vende.  

Autobusët me dy kate kanë një sërë përparësish. Ata janë në gjendje të ofrojnë një 

kapacitet të lartë të ulëseve brenda një hapësire të kufizuar. Ata zënë më pak hapësirë në rrugë, 

terminal dhe vend-ndalje për udhëtarë të ulur. Në kushtet e trafikut të ngarkuar dhe ku hapësira 

është e kufizuar, kjo mund të jetë një avantazh i madh.  

Megjithatë, kursimi i hapësirës për udhëtar mund të jetë relativisht i vogël në varësi të raportit të 

pranueshëm të qëndrimit ndaj udhëtarëve të ulur. Aty ku të gjithë udhëtarët kërkojnë ndenjëse, si 

në rastin e shërbimeve urbane me cilësi shumë të larta të përdorimit, autobusi me dy kate ofron 

një avantazh më të madh sesa kur një përqindje e lartë e udhëtarëve në këmbë është e 

pranueshme. 

Autobusët dykatësh kanë një sërë disavantazhesh në krahasim me ato me një kat, duke përfshirë: 

 Rritja e kohës së ngarkimit dhe shkarkimit.  

 Kostot shtesë nga ndërtimi më kompleks. 

 Kërkohet një shkallë, 

 Kërkohet hapësirë më e madhe në vend-ndalje. 

 Urat e ulëta dhe pengesat e tjera të sipërme, të tilla si kabllot e shërbimeve, shpesh 

kufizojnë rrugët ku mund të përdoren. 

Autobusët e artikuluar (përfshirë dy-katësh) me një kat, që transportojnë deri në 270 udhëtarë 

dhe ndonjëherë edhe më shumë, janë shumë më efikas për një numër më të madh udhëtarësh. Ata 

janë më të manovrueshëm se autobusët rigid me të njëjtën gjatësi. Ata mund të jenë shumë më të 

gjatë se autobusët rigid - deri në 25 metra është e mundur, megjithëse gjatësia maksimale 

normale është afërsisht 18 deri në 20 metra.  

Autobusët e artikuluar mund të jenë shumë më efektivë aty ku puna është e pakët ose e 

shtrenjtë, vëllimi i udhëtarëve është i lartë, rrugët janë relativisht të gjera dhe të drejta dhe 

hapësira nuk është shumë e kufizuar. Me ambiente të projektuara mirë të stacioneve të 

autobusëve dhe sisteme të përshtatshme të mbledhjes së tarifave, ato mund të ngarkojnë dhe 
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shkarkojnë shumë shpejt pavarësisht nga madhësia e tyre. Megjithatë, ata kërkojnë aftësi më të 

mëdha për të vozitur, veçanërisht kur lëvizin mbrapa. Numri i rrugëve që ato mund të përdoren 

shpesh është gjithashtu i kufizuar. Mund të kërkohen gjithashtu objekte të vend-ndaljeve të 

projektuara posaçërisht. Aty ku bllokimet janë të rënda dhe rrugët janë të ngushta, ato mund të 

jenë jopraktike. 

Ndërtimi i tyre më kompleks i bën ato më të shtrenjta për t'u blerë dhe mirëmbajtur sesa 

autobusët rigid njëkatësh ose dykatësh (zakonisht, 25% ose 30% më shumë se një dykatësh) dhe 

besueshmëria mund të jetë një problem kur kushtet e rrugëve janë të këqija. 

Autobusët e artikuluar duhet të kenë qasje të mirë në stacionet e autobusëve, me të gjitha 

dyert të qasshme (aksesueshme) nga bordurat pa pengesa nga automjetet e parkuara ose 

elementet e rrugës. Është veçanërisht e rëndësishme të sigurohet që strehimoret e udhëtarëve dhe 

barrierat e sigurisë të vendosen në mënyrë që të mos pengojnë asnjë nga dyert e autobusëve që 

përdorin vend-ndaljen [10]. 

 

Sistemi evropian i klasifikimit i përkufizon autobusët si "mjete me të paktën me katër rrota, 

të projektuara dhe të ndërtuara për transportin e udhëtarëve, që përmbajnë më shumë se tetë 

ndenjëse përveç ulëses  së shoferit". Autobusët klasifikohen si kategoria "M2" (për ata nën 5 ton) 

ose "M3" (për ata që tejkalojnë 5 tonë). 

Autobusët përmirësojnë përfshirjen sociale, duke ofruar qasje në arsim, punësim dhe kujdes 

shëndetësor për të gjithë – duke përfshirë ata me të ardhura të ulëta, ata që nuk drejtojnë 

automjetin personal, personat e moshuar, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe njerëzit që jetojnë në 

zona të largëta. 

Autobusët janë forma më e përdorur e transportit publik në BE, duke u shërbyer qyteteve, si 

dhe zonave periferike dhe rurale. Ato janë gjithashtu forma më ekonomike dhe më fleksibël e 

transportit publik, që kërkojnë investime minimale për të mbajtur linjat ose hapjeve e linjave të 

reja. Sistemet e “transitit të shpejtë” të autobusëve kanë fituar popullaritet në mbarë botën si një 

alternativë me kosto efektive ndaj investimeve shumë më të shtrenjta të hekurudhave urbane. 

Pra, autobusët i bartin njerëzit në mënyrë komode dhe të përballueshme në distanca të gjata.  

Autobusët janë kontribuues jetik për turizmin. Me një autobus që mund të zëvendësojë 30 

automjete personale në rrugë, autobusët ndihmojnë në lehtësimin e bllokimit të trafikut. 

Autobusët kanë lirimin më të ulët të dyoksidit karbonit për udhëtarë krahasuar me çdo lloj 
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transporti me motor. Autobusët janë një mënyrë transporti e sigurt, përgjegjëse për vetëm 2% të 

vdekjeve në rrugë në BE. 

Disa nga statistikat e përdorimit të teknologjisë së udhëtarëve me autobusë: 

 55.7% e të gjitha udhëtimeve të transportit publik në Bashkimin Evropian (ose 32.1 

miliardë udhëtime udhëtarësh në vit) kryhen me autobusë urbanë dhe sub-urbanë. 

 511.4 miliardë kilometra – 8.5% e transportit të udhëtarëve në tokë në BE bëhet me 

autobusë. 

 Kjo përfaqëson 511.4 miliardë kilometra udhëtarë në vit. 

 Sot në rrugët e BE-së qarkullojnë 692,207 autobusë. 

 11.7 vjeç – Mosha mesatare e flotës së autobusëve të BE-së është mbi 11.7 vjeç. 

 29,147 autobusë dhe autobusë të rinj u regjistruan në të gjithë BE-në në vitin 2020. 

 Ka 58 fabrika të montimit të autobusëve në Evropë. 

 30,570 autobusë evropianë janë eksportuar në vitin 2020, me vlerë 0.9 miliardë euro. 

 72.9% e të gjithë autobusëve të rinj të shitur në Bashkimin Evropian janë me naftë. 

 27% – Automjetet me energji alternative (elektrike me bateri, hibride plug-in, hibride dhe 

lëndë djegëse alternative) së bashku përfaqësojnë 27% të shitjeve të autobusëve të rinj në 

BE. 

 4.3% e të gjithë autobusëve në rrugë sot janë automjete me energji alternative [11]. 

Teknologjia e transportit të udhëtarëve, ose transporti i udhëtarëve, i referohet një sërë 

aktivitetesh me qëllim transportin e njerëzve në përputhje me rregulloret ligjore, duke marrë 

parasysh kushtet teknike, teknologjike, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të tyre. [12] 

 

Një nga arsyet e mundshme për shfaqjen e nevojës (kërkesës) për transportin e njerëzve, janë 

[12]: 

- për qëllime konsumi, 

- transporti zyrtar - transporti i njerëzve në funksion të prodhimit ose krijimit material 

shërbime (aktivitete shërbimi), 

- transportimi i punonjësve në vendin e punës,  

- transport për konsum personal (pazar) dhe për rekreacion,  

- transporti i njerëzve në ngjarje sportive, kulturore dhe të tjera. 



23 

 

Më tej, trafiku i udhëtarëve ndahet sipas përdoruesve në transport individual (personal) dhe 

publik dhe në varësi të distancës flitet për transport lokal ose qytet (distanca të shkurtra) dhe 

transport ndërqytetës ose ndërkombëtar (distanca të mesme dhe të gjata). [12] 

 

2.5. Përputhja e kornizës legjislative Kosovës me aktet juridike të bashkimit evropian në 

sistemin e trafikut rrugor 

 

Ligji i Transportit Rrugor përcakton kornizën për zbatimin e këtyre rregulloreve të Bashkimit 

Evropian:  

 Rregullorja (KE) Nr. 1071/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 21 Tetorit 2009 

që përcakton rregulla të përbashkëta në lidhje me kushtet që duhen përmbushur për të 

ndjekur profesionin e operatorit të transportit rrugor dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit 

96/26 / EC (OJL 300/51 i 14.11.2009) ) - këtu e tutje: Rregullorja (KE) Nr 1071/2009,  

 Rregullorja (KE) Nr. 1072/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 tetor 

2009 mbi rregullat e përbashkëta për hyrjen në tregun ndërkombëtar të transportit r rugor 

(OJL 300/72 i datës 14.11.2009) - këtu e tutje: Rregullorja (KE) Nr. 1072/2009 

1072/2009, 

 Rregullorja (KE) Nr. 1073/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 tetor 

2009 mbi rregullat e përbashkëta për hyrjen në tregun ndërkombëtar për shërbime të 

stacioneve dhe autobusëve, duke ndryshuar rregulloren (KE) nr. 1234/2007 (OJL 300/88 

i datës 14.11.2009) - këtu e tutje: Rregullorja (KE) Nr. 561/2006 1073/2009,  

 Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 2121/98 e 2 Tetorit 1998 që përcakton rregullat e 

hollësishme për zbatimin e Rregullores së Këshillit (KEE) Nr. 2454/93 684/92 dhe 

Rregulloren (KE) nr. Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 12/98 në lidhje me dokumentet 

për transportin e udhëtarëve me autobus dhe autobus (OJ L 268/10, datë 3.10.1998) - këtu 

e tutje: Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 1234/2007. 2121, 1073/2009,  

 Rregullorja e Komisionit (KE) Nr Rregullorja e Këshillit (KEE) Nr. 2121/98 e 2 Tetorit 

1998 që përcakton rregullat e hollësishme për zbatimin e Rregullores së Këshillit (KEE) 

Nr. 2454/93 684/92 dhe Rregulloren (KE) nr. Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 12/98 në 

lidhje me dokumentet për transportin e udhëtarëve me autobus dhe autobus (OJL 268/10, 

datë 3.10.1998) - këtu e tutje: Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 1234/2007. 2121,  
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  Rregullorja e Komisionit (BE) nr. 1213/2010 të 16 dhjetorit 2010 që përcakton rregullat 

uniforme për ndërlidhjen e regjistrave elektronikë kombëtarë të transportuesve rrugorë 

(SLL 335/21 i datës 18.12.2010),  

 Vendimi i Komisionit i 17 Dhjetorit 2009 mbi kërkesat minimale për të dhënat që do të 

futen në regjistrin elektronik kombëtar të transportuesve rrugorë (OJ L 339/36 i datës 

22.12.2009).  

 

Ky ligj transpozon direktivat e mëposhtme të Bashkimit Evropian:  

 

 Direktiva 2003/59 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 15 korrikut 2003 mbi 

kualifikimet fillestare dhe trajnimin periodik të shoferëve të automjeteve të caktuara 

rrugore për transportin e mallrave ose udhëtarëve, duke ndryshuar rregulloren e Këshillit 

(KEE) nr. 2454/93 3820/85 dhe Direktiva e Këshillit 91/439 / KEE dhe shfuqizimi i 

Direktivës së Këshillit 76/914 / KEE (OJ L 226/4 i 10.9.2003),  

 Direktiva 2006/1 / EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 18 Janarit 2006 mbi 

përdorimin e automjeteve të marra pa shofer për transportin e mallrave me rrugë (OJL 

33/82 i 4.2.2006). 

 

2.5.1. Licencimi për kryerjen e transportit te udhëtarëve ne trafikun rrugor 
 

Një person juridik ose fizik mund të kryejë veprimtarinë e transportit publik rrugor të 

udhëtarëve ose ngarkesave në trafikun rrugor të brendshëm nëse është i regjistruar në regjistrin e 

bizneseve ose regjistër tregtar dhe ka një licencë për transport të brendshëm të lëshuar nga zyra e 

administratës shtetërore në nivel qendror Ministria, ose organi administrativ i Komunës 

përkatëse brenda së cilës ai operon.  

Nuk është e nevojshme të posedohet licencë për llojet e mëposhtme të transportit:  

1. transporti i postës si shërbim publik, 

2. transporti i automjeteve të dëmtuara, gjegjësisht automjeteve me defekt,  

3. transporti i personave dhe ngarkesave për përdorim vetanak ose personal,  

4.  transporti me automjete të destinuara për nevojat e sigurisë publike, mbrojtjes, mbrojtjes 

nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësive të tjera, nevojat e organeve shtetërore, transporti 

mjekësor dhe humanitar dhe transporti me automjete speciale të cilat pas prodhimit u 



25 

 

adaptuan për qëllime të veçanta dhe shërbejnë transportin për nevoja vetanake dhe me to 

nuk mund të kryhet transporti i udhëtarëve ose ngarkesa në të njëjtën mënyrë si me 

automjetet jo të adaptuara (p.sh. automjetet e transportit të bletëve, bibliotekat 

udhëtuese), të cilat duhet të jenë të dukshme nga certifikata e regjistrimit.  

 

Një licencë për transportin e brendshëm mund të merret nga një person fizik ose një person 

juridik nëse plotësohen këto kushte:  

 ka një reputacion të mirë,  

 ka kapacitete të mira financiare,  

 plotëson kushtin e kualifikimit profesional (certifikata CPC për kompetencë profesionale 

për menaxherin dhe personelin),  

➢ ka numër të mjaftueshëm të kapaciteve transportuese ( mjetev transportuese). 

 

2.5.2.  Reputacioni mirë 
 

 Operatori transportues apo personi juridik si dhe menaxheri i transporti i punësuar në kuadër 

të personit juridik apo në një person fizik i cili ka qenë i :  dënuar për një vepër penale kundër 

marrëdhënieve të punës dhe sigurimeve shoqërore, mjedisin, sigurinë e përgjithshme, sigurinë në 

trafik, pronën, ekonominë, detyrën zyrtare dhe për veprën penale të falsifikimit, i cili është 

shqiptuar një masë sigurie që ndalon kryerjen e aktiviteteve të transportit rrugor ose ai është 

dënuar për vepra të tjera penale me burgim për një kohë që tejkalon një vit.  

Reputacioni i mirë, në kuptim të Ligjit për Transportin Rrugor, nënkuptohet për personin: i 

cili në dy vitet e fundit nga data e aplikimit për licencë me një vendim përfundimtar të gjykatës 

për kundërvajtje është gjobitur më shumë se dy herë për një vepër të rëndë që lidhet me 

transportin rrugor të udhëtarëve ose ngarkesës, në fushën e sigurisë rrugore, transportit të 

mallrave të rrezikshëm, punës dhe punësimit të paligjshëm, rrugëve publike, konkurrencës së 

pandershme, ose transportit të kryer pa licencë të përshtatshme, ose në kundërshtim me 

dispozitat e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat vendosën një masë mbrojtëse që ndalon 

transportin rrugor.  

Reputacioni i mirë i një personi rifitohet nga fillimi i rehabilitimit. Një person juridik ose 

person fizik i cili ka një vend ose vendbanim në Republikën e Kosovës, d.m.th një menaxher 

transporti dëshmon një reputacion të mirë me një ekstrakt nga regjistrat penalë dhe të dhënat për 
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kundërvajtje që merret sipas detyrës zyrtare nga organi që vendos për kërkesën. Nëse regjistra të 

tillë nuk ekzistojnë, deklarata e personit përgjegjës në personin juridik ose personin fizik,  e 

vërtetuar nga një noter publik, konsiderohet e provuar. Dokumentet e referuara në Nenin 19 të 

Direktivës së KE-së me Nr. 1071/2009 do të njihen si provë e reputacionit të mirë., dhe 

dokumentet nuk duhet të jenë më të vjetra se tre muaj nga data e lëshimit. 

 

2.5.3. Besueshmëria financiare  
 

Besueshmëria financiare plotësohet nëse operatori i transportit posedon kapacitete te 

mjaftueshme /qëndrueshme financiare apo vlerë të kapitalit të arsyeshëm për mjetin e parë 9000 

€ dhe për çdo autobus shtesë nga 5000 €, e cila argumentohet në bazë të pronësisë mbi mjetet ( 

libreza e automjeteve, kontrata e shitë-blerjes, dokumentit përkatës doganor ) ose përmes 

garancive financiare. 

 

2.5.4.  Trajnimi i personelit për kompetencë profesionale  

 

Transportuesi duhet të jetë i kualifikuar profesionalisht ose të ketë një menaxher transporti të 

punësuar në marrëdhënie të rregullt pune. Ky kusht plotësohet nëse subjekti fizik i cili e 

menaxhon operatorin e transportit të udhëtarëve posedon certifikatën për kompetencë 

profesionale “CPC” për transport vendor dhe ndërkombëtar të udhëtarëve. Gjithashtu këtu 

përfshihen edhe shoferët me kompetencë profesionale për shofer d.m.th. CPC për shoferë. Provimi i 

kualifikimit profesional përfshin njohuri të ligjit civil, tregtar, të punës dhe pushimit, rregulloreve 

tatimore, menaxhimit të biznesit dhe financave, hyrjen në tregun e shërbimeve të transportit, 

standardet teknike, organizimin e biznesit dhe sigurinë rrugore. Njohuritë e kërkuara për lëshimin e 

licencës për transport në transportin rrugor të brendshëm i referohen njohurive të kërkuara për 

kryerjen e transportit rrugor të brendshëm. Testi i njohurive përbëhet nga një provim i detyrueshëm 

me shkrim i cili mund të plotësohet me një provim me gojë. Dokumentet e kërkuara nga neni 21 i 

rregullores (KE) nr. 1071/2009 do të njihen si provë e aftësisë profesionale.. Oda Ekonomike e 

Kosovës (në tekstin e mëtejmë: ODA) kryejnë provimin e kualifikimit profesional sipas Programit të 

Provimit të Kualifikimit Profesional, i cili përbëhet nga një pjesë e përgjithshme dhe një pjesë e 

veçantë, në përputhje me Rregulloren (KE) nr. 1071/2009.  
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2.5.5. Kapacitetet e nevojshme transportuese  

 

Për të përmbushur standardet teknike operatori duhet të posedon:  

 automjete në gjendje të rregullt të mirë të cilët duhet ti plotësojnë standardet e sigurisë në 

rrugë dhe të jenë të destinuar për transport ndër-urban, 

 autobusi duhet të posedojë së paku shtatëmbëdhjetë + një ulëse (17+1),  

Pra operatori transportues për tu pajisur me licencë duhet të ketë së paku:  

 një autobus të tipit ndër-urban të regjistruar dhe siguruar në Kosovë për licencë A,  

  dy autobusë të tipit ndër-urban regjistruar dhe siguruar në Kosovë për licencë B, dhe atë 

jo më të vjetër se 20 vjet nga dita e aplikimit,  

 një autobus të tipit ndër-urban të regjistruar dhe siguruar në Kosovë për licencë C,  

 tre autobusë të tipit ndër-urban regjistruar dhe siguruar në Kosovë për licencë D, dhe atë 

jo më të vjetër se 20 vjet nga dita e aplikimit,  

Shënim : operatorët transportues më licencë B ose D mund të certifikojnë autobusët tjerë jo më të 

vjetër se 20 vjet pas plotësimit të kushteve bazike për marrjen e licencës, gjejgjësishtë pas 

procesit të licencimit, mirëpo të njëjtit nuk mund të jen kusht për licencë. 

 

2.6. Kushtet për krijimin e transportit të rregullt ndërkombëtar të udhëtarëve  

 

Transporti  ndërkombëtarë i udhëtarëve me autobus, ndërmjet Kosovës dhe shteteve tjera dhe  

transporti transit nëpërmjet territorit të Kosovës bëhet në pajtim me dispozitat e këtij Ligji dhe 

akteve nënligjore, marrëveshjeve dhe rregullave tjera ndërkombëtare.  

 Operatori i transportit rrugor të udhëtarëve për të ushtruar veprimtarinë e transportit 

ndërkombëtarë të udhëtarëve duhet të posedoj lejen për transport ndërkombëtarë të udhëtarëve.  

Operatorët e transportit rrugor jo rezident të udhëtarëve të cilët kalojnë transit nëpër territori 

e Kosovës duhet të posedojnë lejen për kalim transit.  

Në qoftë se nuk është lidhur marrëveshja bilaterale me vende tjera, transporti ndërmjet 

Kosovës dhe atyre vendeve bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit NR. 04/L-179, sipas parimit të 

reciprocitetit.  
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Një përshkrim i detajuar i procedurës për lëshimin e lejes është përcaktuar me Ligjin për 

Transportin Rrugor dhe Urdhëresa për lejet për kryerjen e veprimtarive të transportit rrugor dhe 

shërbimet e stacionit.  

Leja për transportin ndërkombëtar të udhëtarëve në rrugë është të lëshuara për një periudhë 

pesë vjeçare, si dhe fragmente nga certifikatat për automjetet që do të transportohen nga 

transportuesi kryejnë atë transport. 

 

2.6.1. Kushtet për kryerjen e transportit ndërkombëtar të rregullt të udhëtarëve  

 

Transporti publik i udhëtarëve në transportin ndërkombëtar të rregullt rrugor (këtu e tutje: 

transporti i rregullt ndërkombëtar i udhëtarëve) rregullohet sipas ligjit mbi transportin rrugor, 

marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale dhe akteve përcjellëse ligjore (udhëzimeve 

administrative) etj. Kurse brenda territorit të Shteteve Anëtare rregullohet dhe operohet në 

përputhje me dispozitat e direktivës së Bashkimit Evropian (KE) Nr. 1073/2009.  

Transporti i rregullt ndërkombëtar i udhëtarëve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe vendeve 

të treta, transporti transit përmes Republikës së Kosovës në lidhje me këto shërbime dhe 

transporti ndërkombëtar i rregullt i udhëtarëve i kryer nga një transportues i një Shteti Anëtar i 

BE-së apo në një vend të tretë do të vendoset në përputhje me një marrëveshje ndërkombëtare, 

sipas parimit parimit të reciprocitetit, dhe kryhet në bazë të lejeve të lëshuar me pëlqim të 

ndërsjellë, në përputhje me kushtet e përcaktuara në legjislacionin për transportin rrugor dhe 

marrëveshjen ndërkombëtare. 

2.6.2. Lejet për transport të rregullt ndërkombëtar të udhëtarëve 
 

Transporti i rregullt ndërkombëtar i udhëtarëve në territorin e Republikës së Kosovës mund 

të kryhet vetëm në bazë të një leje të lëshuar nga Ministria kompetente. Për të lëshuar kjo leje, 

duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme::  

 operatori transportues duhet të posedojë licencë vendore,  

 një operator transportues vendor duhet të përfshihet në kryerjen e transportit në një linjë 

që ka një stacion (vend-ndalje) në territorin e Republikës së Kosovës,  

 orari duhet të harmonizohet,  

➢ të gjitha vendet përmes territorit të të cilave funksionon linja (transporti tranzit) duhet të 

japin pëlqimin për të kryer transportin në atë linjë.  
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3. PËRSHKRIMI I STRUKTURËS SË TRANSPORTIT TË 

UDHËTARËVE NË FUNKSION TË SUBSTRATIT TË 
TRANSPORTIT 

 

Teknologjia e transportit të udhëtarëve, ose trafiku i udhëtarëve, është një tërësi aktivitetesh 

që synojnë transportimin e njerëzve në përputhje me rregulloret ligjore, duke respektuar kushtet 

teknike, teknologjike, ekonomike dhe ekologjike të zhvillimit të tyre [16]. 

 

Arsyet e mundshme për shfaqjen e nevojës (kërkesës) për transportin e njerëzve janë [16]: 

 për qëllime konsumi: 

 transporti zyrtar - transporti i njerëzve në funksion të prodhimit të materialit ose krijimit 

të shërbimit (veprimtaritë e shërbimit), 

 transportimi i punonjësve në vendin e punës, 

 transport për konsum personal (pazar) dhe për rekreacion, 

 transporti i njerëzve në ngjarje sportive, kulturore dhe të tjera. 

 

3.1. Koncepti dhe përkufizimi i udhëtarit 
 

Termi udhëtarë (frëngjisht: passager, passajour; anglisht: Passenger; gjermanisht: Passagier) 

vjen nga latinishtja passus - hap. Në kontekstin e teknologjisë së transportit rrugor, udhëtarë, në 

rolin e përdoruesit të një shërbimi transporti, është një person që transportohet (me autobus) në 

një rrugë të caktuar [16]. 

 

Në një kontekst më të gjerë, udhëtarë (Figura 2) është një person që transportohet me një 

tarifë, me faktin se udhëtarit i kërkohet të ketë një biletë transporti të blerë dhe të vlefshme. 

Udhëtari përgjigjet për dëmin që i shkakton transportuesit, ndërsa transportuesi përgjigjet për 

dëmin që i shkakton udhëtarit. Një udhëtarë që shkatërron pronën e transportuesit, shqetëson 

udhëtarët dhe ekuipazhin e mjetit mund të largohet nga automjeti nga shoferi dhe vetëm në një 

vend të populluar në stacionin e autobusit [17]. 
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Figura 1. Udhëtari duke hipur në autobusë 

 

Nëse është një kërkesë për transport udhëtarësh, karakteristikat themelore të nënshtresës janë 

[16]: 

 numri dhe struktura e udhëtarëve (mosha, qëllimi i udhëtimit, origjina dhe destinacioni i 

udhëtimit, etj.), 

 preferenca e udhëtarëve për një lloj autobusi të caktuar (përsa i përket kapacitetit, 

pajisjeve, etj.), 

 preferenca e udhëtarit për një formë të caktuar transporti (për shembull: bartje e shpejtë e 

udhëtarëve nga aeroporti në hotel pa ndalesë; udhëtim turistik me shumë ndalesa për 

vizitë, etj.). 

 

3.2. Ndarja e transportit të udhëtarëve 
 

Ndarja e transportit rrugor të udhëtarëve mund të bëhet në bazë të disa  kritereve të ndryshme si 

p.sh: 

 

Në bazë të zonës në të cilën kryhet transporti 

 

 transporti i brendshëm - kryhet brenda kufijve të një vendi. Ndarë në: 

 transport publik - kryhet në zonën e një qyteti, me udhëtime të shkurtra, një numër i madh 

stacion, komoditet i ulët i udhëtarëve, numër i madh udhëtarësh 
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 transporti periferik - organizohet në zonën më të gjerë të qytetit ose periferisë 

 për shkak të transportit të punëtorëve, nxënësve, studentëve për në dhe nga qyteti (kufijtë 

varirojnë midis 30 deri në 50 km). 

 

Transporti ndërqytetës - organizohet në linjat ndërmjet dy qyteteve 

 

 transporti ndërkombëtar - kryhet ndërmjet shteteve të veçanta 

 

Në bazë të mënyrës së organizmit të transportit: 

 

 transport i rregullt - transport që organizohet dhe kryhet në rrugë të caktuara nga orari i 

regjistruar, dhe çmimi dhe të gjitha kushtet e tjera janë dakorduar dhe përcaktuar 

paraprakisht tarifore 

 transporti falas - (nga rasti në rast) transporti për të cilin është rruga, çmimi transporti, 

masa e tarifës për shërbimet ndihmëse në transport përcaktohet me kontratën ndërmjet 

transportuesit dhe përdoruesit e shërbimeve të transportit. 

 

Në bazë  të qëllimit : 

 

 transport publik - transport që është i disponueshëm për të gjithë në kushte të barabarta 

dhe kryhet në të sipas një kontrate transporti  

 transport për llogari të vetes (të lartë) - transport i ofruar nga një shoqëri dhe një person 

tjetër juridik ose qytetarët kryejnë për nevojat e tyre në kryerjen e biznesit të tyre bazë  

 transporti individual - përfshin të gjitha lëvizjet e mjeteve personale në zonën urbane 

njësi 

 

Në bazë  të kohës në të cilën kryhet: 

 

- i përhershëm, sezonal dhe i rastit - transporti i përhershëm kryhet gjatë gjithë   vitit, për 

ndryshe nga ai sezonal, i cili kryhet vetëm në periudha të caktuara të vitit. Herë pas here 

transporti mund të organizohet për raste të ndryshme (ngjarje sportive, ngjarje kulturore, 

etj.) 

- transporti ditor i natës dhe i kombinuar - varet nëse kryhet vetëm gjatë ditës apo vetëm 

natën, ose ditën dhe natën 
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Në bazë  të mjeteve me të cilat kryhet: 

 

- autobusë, tramvaje, trolejbusë, hekurudha nëntokësore ose mbitokësore, apo  mund të 

përdoret edhe transporti i kombinuar. 

 

3.3. Bagazhi si subjekt i transportit 
 

Bagazhet janë gjëra që një udhëtar ka të drejtë të marrë me vete në bazë të biletës së blerë 

për në udhëtim. Me biletën e blerë, udhëtari fiton të drejtën e transportit të bagazheve, dhe mund 

t'i dorëzojë transportuesit maksimumi dy bagazhe, dhe nëse ka vend për më shumë [17]. 

 

Bagazhi ndahet në [18]: 

- bagazh dore - sende me peshë deri në 10 kg dhe më të vogla (çanta dore, pako neto)  

e cila mund të vendoset në bagazhin sipër ulëses në automjet ose të mbajë fundin me  

vete, në ndenjëse ose nën ulëse. 

- bagazhet e udhëtarëve - sendet që udhëtari ia dorëzon transportuesit, këto janë sende me 

peshë deri në 40 kg dhe të cilat sipas dimensioneve të tyre mund të vendosen në ndarjen e 

bagazhit (hapësirat në autobus), tarifohet në shtesë nga bileta. 

 

Llojet e bagazheve janë gjithashtu të gjurmuara dhe të pashoqëruara. Bagazhi i gjurmuar 

është bagazhet e bartura me udhëtarin dhe bagazhet e pashoqëruara të bartura në mënyrë të 

pavarur nga udhëtari. 

 

Transportuesi nuk do të pranojë për transport [17]: 

 

- substanca të rrezikshme, 

- objekte lehtësisht të thyeshme dhe të shtrenjta,  

- kafshë të gjalla, 

- sende që mund të dëmtojnë automjetin. 

 

3.4. Valixhe dore 
 

Bagazhi i dorës (Figura 3) përfshin sendet që udhëtari i sjell me vete në autobus dhe të 

vendosura në një vend të caktuar, por në mënyrë që të mos shqetësojnë udhëtarët e tjerë dhe të 

mos pengojnë lëvizjen automjeteve. Ky lloj bagazhi mbahet nga vetë udhëtari dhe shërbimi i 
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transportit nuk paguhet dhe nuk lëshohet një biletë. Në rast të humbjes së bagazhit të dorës, 

përgjegjës është vetëm pronari i bagazhit [17]. 

 

 
Figura 2. Bagazhi i dorës 

 

3.4.1 Bagazhi i kontrolluar 
 

Bagazhi i kontrolluar (Figura 4) përfshin artikuj që peshojnë deri në 40 kg që udhëtari mban 

përpara nisjes dhe ia dorëzon transportuesit para nisjes së transportit. Për bagazhet e kontrolluara 

transportuesi paguan një tarifë të veçantë dhe transportuesi lëshon një biletë bagazhi e cila mund 

të shkruhet në emrin dhe mbiemrin e udhëtarit ose mbajtësit [16]. 

 

 
Figura 3. Bagazhi i kontrolluar 
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Nëse udhëtari nuk e merr bagazhin në fund të udhëtimit, transportuesi është i detyruar të 

dorëzojë bagazhet në terminale të autobusit për ruajtje në kurriz të udhëtarit, dhe nëse udhëtari 

brenda periudhës së caktuar nuk merr bagazhin, transportuesi bëhet pronar i bagazhit. 

Transportuesi është përgjegjës për dëmet që rezulton nga humbja ose dëmtimi i bagazheve të 

kontrolluara, nëse udhëtari provon se ka ndodhur dëmtim për faj të transportuesit [17]. 
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4. ANALIZA E TRANSPORTIT NDËRKOMBËTAR TË 

UDHËTARËVE NË KUADËR TË KOMPANISË 
TRANSPORTUESE E MARRË NË SHQYRITM 

 

 

Në analizën e transportit ndërkombëtar kemi marrë në shqyrtim linjën ndërkombëtare Pejë si 

stacion fillestar dhe destinacionin përfundimtar në qytetin e Dortmundit në Gjermani. Kjo linjë 

ndërkombëtare organizohet nga operatori transportues ‘’Barileva Turist’’. 

 

4.1. Operatori ‘’Barileva Turist’’, si kompani transportuese në transportin ndërkombëtar 
të udhëtarëve me autobusë. 
 

Kompania transportuese në fjalë është e licencuar për 3 linja të rregullta për në Gjermani por 

edhe në shtetet tjera të Evropës, si Francë, Belgjikë, Angli. Shih tabelën 1 për linjën 1 të 

organizuar nga ‘’Barileva Turist’’. 

Tabela 1. Kosovë - Gjermani  Linja 1 

Qyteti Nisja 

Dortmund 4:00 

Essen 4:30 

Düsseldorf 6:00 

Köln 7:00 

Montabauer 8:00 

Frankfurt 10:00 

Mannheim 11:00 

Karlsruhe 12:00 
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Stuttgart 14:00 

Ulm 15:00 

Augsburg 16:00 

München 17:30 

Rosenheim 18:00 

Bernau 18:00 

Salzburg 19:00 

 

Nga tabela 1 shohim informimin që iu bëhet qytetarëve apo udhëtarëve potencial me anë të faqes 

së tyre në internet https://barilevaturist.com/relacionet/. Kjo tregon qartë mënyrën e përzgjedhjes 

së linjës së përshtatshme për udhëtarët potencial që dëshirojnë të vizitojnë apo për punë e qëllime 

të tjera shtetin e Gjermanisë. 

Tabela 2. Kosovë – Gjermani  Linja  2 

Qyteti Nisja 

Bremen 6:00 

Osnabrück 8:00 

Bielefeld 9:00 

Paderborn 10:00 

https://barilevaturist.com/relacionet/
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Kassel 11:00 

Fulda 13:00 

Würzburg 14:30 

Nürnberg 16:00 

Regensb 18:00 

Passau 19:30 

 

Nga tabela 2 shohim, linjën 2 për në shtetin e Gjermanisë, dhe kemi të bëjmë me më pak 

vend-ndalje përgjatë rrugëtimit të kësaj linje. Pra kemi vetëm 10 vend-ndalje deri në stacionin e 

fundit pra në Kosovë. 

Tabela 3. Kosovë - Gjermani  Linja 3 

Qyteti Nisja 

Hamburg 7:00 

Hannover 9:30 

Berlin 13:30 

Dresden 16:00 
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Prag 19:00 

Brno 21:00 

Bratisllav 22:00 

 

Gjithashtu nga tabela 3 shohim nisjen që kemi nga Gjermania e cila fillon nga qyteti i 

Hamburgut në drejtim të Kosovës konkretisht në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën. Ajo që 

vërejmë është se nga kjo linjë kemi më pak vend-ndalje nëpër qytete të ndryshme por ajo që bie 

në sy është që ndalet nëpër shtete të ndryshme jo vetëm në Gjermani pra por edhe në Çeki.  

Tabela 4. Kosovë - France 

Qyteti Nisja 

Paris 0:00 

Dijon 4:00 

Dole 5:00 

Belfort 7:00 

Mulhouse 8:00 

Freiburg 9:00 
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Strasburg 10:30 

 

Nga tabela 4 shohim që kemi të bëjmë me shtetin e Francës pra kompania e përzgjedhur ka nisjet 

edhe nga shteti i Francës në Kosovë. Nga kjo që vërejmë është se vend-ndaljet janë të kohë pas 

koheshe dhe në orare të zgjatura të nisjeve. 

 
Tabela 5. Kosovë - Belgjikë 

Qyteti Nisja 

Bruxelles 4:00 

Liege 5:00 

 

 

Nga tabela 5 shohim që kemi të bëjmë me shtetin e Belgjikës pra kemi nisje dhe nga Belgjika e 

që konkretisht kemi vetëm dy vend-ndalje dhe destinacionin final pra Kosovën. 

 

Tabela 6. Kosovë - Angli 

Qyteti Nisja 

Londer 18:00 

 

 

Nga tabela 6 shohim që kemi nisjet nga Londra për në Kosovë, që kemi vetëm një vend-ndalje 

dhe arritjen direkt për në Kosovë. Kjo nisje pra realizohet në ora 18:00. 
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Krahas kësaj kompania të gjitha këto i ka në webpage të vetin që prezanton ofertat për udhëtarët 

potencial apo udhëtarët që mund të bëjnë dhe porosi Online. 

 

 

Figura 4. Webi i Barileva Turist 

 

4.2. Linja 1, rasti i hulumtimit 
 

Ne kemi mare r për trajtim linjën 1 të kompanisë “Barileva Turist”, e që është ajo më e gjata 

për sa i përket vend-ndaljeve për marrjen e udhëtarëve apo edhe zbritjen eventuale të tyre. Kjo 

linjë përshkon një rrugëtim përgjatë disa qyteteve deri në arritjen e destinacionit final Dortmund 

apo Pejë. Kjo linjë operon çdo dite të javës pa përjashtim në orare të rregullta. Gjatësia e 

udhëtimit apo e trasesë së linjës 1 është rreth 2287 kilometra në total. Përgjatë kësaj linje ka dhe 

shumë vend-ndalje shih tabelën 7. 
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Tabela 7. Orari i linjës 1 

Kosovë 
  

Gjermani 

Koha e nisjes 
 

Stacionet Koha e kthimit 

Operon ne dite ( 7 dite ) KM Kalimet Kufitare Operon ne dite ( 7 dite ) 

Çdo dite 
 

Stacionet Çdo dite 

5:00 0 Peje, Stacioni i Autobusëve. 17:30 

6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobusëve. 16:30 

7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobusëve. 15:30 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 14:00 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 13:30 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 5:00 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 4:15 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 22:45 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 22:45 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 18:30 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 18:30 

5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 17:00 

6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord 16:15 

7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 15:10 

8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 14:00 

10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 12:00 

11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 11:00 

12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 10:00 

14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 8:30 

15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2 7:30 

16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 6:00 

17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 5:30 

17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54 5:00 

 

Nga tabela 7 shohim që kompania ofron shërbimet e transportit çdo ditë me rreth 25 vend-ndalje 

prej të cilave disa janë pika Kufitare të cekura në tabelë si (H) Hungari, apo (D) Gjermani etj,. 

Nga kjo pra shohim që tabela është edhe për nisje edhe për kthim. Pra dhe anasjelltas. 
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Figura 5. Monitorimi dhe përcjellja në kohë reale e autobusëve të kompanisë 

 

Nga figura 6 shohim që kompania monitoron në kohë reale autobusët apo flotën e 

automjeteve transportuese të udhëtarëve në linjat e caktuara sipas orarit të deklaruar më sipër. 

Gjithashtu në figurën 7 është paraqitur traseja e linjës 1 nëpër të cilën kalon apo rruga që kalon 

prej Pejës nga Prishtina për në Dortmund. 
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Figura 6. Traseja e linjës 1 - Pejë - Dortmund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

5. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE TEKNIKE TË 

AUTOBUSËVE QË JANË TË ANGAZHUAR NË LINJË 
 

 

Kompania “Barlieva Turist” ka të angazhuara gjithsej 55 relacione të rregullta me mbi 35 

vite provoj pune gjithashtu kanë të angazhuar momentalisht më shumë se 85 autobusë. Autobusët 

që përdoren në linjat ndërkombëtare kryesisht janë dy kate dhe janë autobusë të rinj me 

përformanca të mira teknike. 

 

 

Figura 7. Autobusët me të cilat mbahen linjat ndërkombëtare të transportit të udhëtarëve 

 

5.1. Karakteristikat teknike të autobusëve të përdorur në linjat ndërkombëtare 
 

Siç e kemi cekur në fillim të këtij kapitulli kompania ka më shumë se 85 autobusë, prej të cilëve 

kryesisht janë në prodhuesit ‘’SETRA’’ dy kate. Në vazhdim prezantojmë karakteristikat e 

autobusëve të përdorur në linjat ndërkombëtare. Shih tabelën 8, 

Marka SETRA, Modeli S431DT V8 - 80 VENDE EURO 5 Lloji autobusit dykatësh. 
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Tabela 8. Karakteristikat teknike të autobusëve të përdorur në linjat ndërkombëtare 

 

 

Dimensionet e përgjithshme 

13,89 m × 2,55 m × 4 m 

 

Trupi i kamionit 

 Bashkim rimorkio 

 Tabelë e këmbëve.  

 

Motorri 

 

 Marka EMK 

 Fuqia 510 HP (375 kW) 

 Karburant naftë 

 Vëllimi 12809 cm³ 

 Euro Euro 6. 

 

Kuti ingranazhesh 

 

 Lloji automatik. 

 

Boshtet 

 

 Numri i boshteve 3 

 

Frenat 

 

 ABS 

 EBS 

 Retarder. 

 

Salloni 
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 TV/Video 

 Kuzhina 

 Përshtatur për personat me aftësi të kufizuara 

 Mbështetësit e kokës 

 Mikrofoni 

 Makinë kafeje 

 Ftohja individuale e ajrit. 

 

Kabina 

 

 Timoni me energji elektrike 

 Set radio portative 

 Ngrohës 

 Imobilizator 

 Kondicioner 

 Kontrolli i klimës 

 Kontrolli i lundrimit 

 CD Autoradio 

 Frigorifer 

 Kontrolli i lundrimit (tempomat) 

 Tahografi 

 Pasqyra me operim elektrik 

 Kyç qendror 

 Dritat e mjegullës 

 Mbrojtës dielli. 

 

Pajisje shtesë 
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 ASR 

 Xham të dyfishtë. 

 

 

Nga tabela 8 shohim që autobusët e përdorur në linjat ndërkombëtare janë mjaftë funksional 

dhe bashkëkohore me të gjitha detajet teknike të nevojshme për një udhëtim të sigurte. Duke 

përfshirë pajisjet e sigurisë aktive, pasive e ato “katalitike”. Pra me një fjalë udhëtarit i ofrohet 

siguria, komoditeti e rehatia e udhëtimit. 

 
Figura 8. Autoparku i operatorit transportues “Barileva Turist” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5.2. Mirëmbajtja e autobusëve 
 

Për mirëmbajtjen e autobusëve kompania posedon, garazhin e tyre në autoparkun e 

kompanisë ku janë të angazhuar mekanik të spikatur të cilët përgatisin autobusët që të jenë në 

gjendje pune sa herë që i duhen kompanisë. 

 
 

Figura 9. Kanali i mirëmbajtjes 

 

Siç shohim nga figura 10 pra kompania posedon garazhin e vet të mirëmbajtjes së parkut të 

saj të autobusëve për përgatitje sa më të mirë për të ofruar siguri, komoditet për udhëtarët e 

kompanisë së tyre në linjat e licencuara ndërkombëtare e ato vendore.  
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Figura 10. Objekti apo garazhi për mirëmbajtjen e flotës së automjeteve 

 

Nga kjo figurë pra shohim një objekt modern me të gjitha gjërat e nevojshme për servisimin apo 

mirëmbajtjen e automjeteve apo flotës së automjeteve të kompanisë. Nga figura 11 pra shohim 

një objekt me 4 hyrje për automjetet e kompanisë si dhe infrastruktura përcjellëse. 
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6. PËRSHKRIMI I KARAKTERISTIKAVE TEKNIKE TË 

INFRASTRUKTURËS PËRCJELLËSE TË LINJËS 
 

 

Infrastruktura e transportit përfaqëson, së bashku me furnizimin me energji, thelbin e 

infrastrukturës ekonomike në përgjithësi. Ai përbëhet nga rrugë në të cilat zhvillohet trafiku, 

objekte dhe pajisje të fiksuara në mënyrë të përhershme në një vendndodhje specifike që i 

shërbejnë realizimit të shërbimeve të trafikut dhe aspekti i sigurisë së trafikut [18]. Infrastruktura 

e trafikut rrugor përbëhet nga të gjitha llojet dhe kategoritë e rrugëve dhe objekteve përcjellëse, 

duke përfshirë urat, viaduktet, tunelet, etj., si dhe pajisje të fiksuara në mënyrë të përhershme në 

një vend të caktuar që shërbejnë realizimin e shërbimeve të trafikut, si dhe të gjitha sinjalizimet 

dhe pajisjet që shërbejnë zhvillimin normal te trafikut dhe të sigurojë sigurinë e trafikut rrugor, 

përveç terminaleve të kamionëve dhe autobusëve [18]. 

Infrastruktura e transportit rrugor duhet të përfshijë gjithashtu ndërtesa me pajisje fikse që 

shërbejnë për mirëmbajtjen dhe shërbimin e superstrukturës dhe infrastrukturës në transportin 

rrugor [18]. Sistemi i transportit është një nga sistemet më të rëndësishme të sistemit ekono mik 

të çdo vendi, sepse transporti përfaqëson “qarkullimin e gjakut” të çdo organizmi ekonomik. 

Aktivitetet ekonomike dhe sociale nuk mund të zhvillohen pa një sistem transporti të zhvilluar 

[18]. Superstruktura e trafikut përbëhet nga mjete transporti, duke përdorur infrastrukturën e 

transportit mundësojnë në mënyrë thelbësore prodhimin e shërbimeve të transportit. Këto janë të 

gjitha mjete të lëvizshme të punës që përdoren për manipulimin, transportin dhe transmetimin e 

objekteve të punës në trafik - mallra, udhëtarë, energji dhe lajme [18]. 

 

Superstruktura e transportit rrugor përbëhet nga të gjitha llojet e mjeteve të transportit që 

përdoren për realizimin ee shërbimeve në transportin rrugor, si: kamionët, të gjitha llojet e 

mjeteve rrugore të mallrave, autobusët dhe mjetet e tjera rrugore për transportin e udhëtarëve dhe 

të gjitha llojet e mjeteve të lëvizshme të transportit mjetet e përdorura për të manipuluar 

ngarkesat në trafikun rrugor [18]. Kompanitë e transportit duhet të përdorin terminalet e 

autobusëve, d.m.th., terminalet në qytete dhe stacionet e autobusëve në qytetet më të vogla për 

hipjen/zbritjen e udhëtarëve në baza ditore. Terminalet e autobusëve janë të vendosura 

ekskluzivisht në periferi të qyteteve, ku transportuesit janë të detyruar me ligj të hipin/zbresin 

udhëtarët vetëm në ato objekte për shkak të ndryshimit të madh të udhëtarëve (mbi 50), ndërsa 
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vend-ndaljet (stacionet e autobusëve) janë të vendosura në qytete më të vogla-fshatra ose qyteza 

ku bëhet shkëmbimi(ndërrimi) i udhëtarëve. Terminali i autobusëve është një objekt ndërtimor 

në të cilin janë të përqendruara trafiku dhe objektet përcjellëse, me qëllim të bashkimit të 

mjeteve të transportit dhe njerëzve në këto objekte [17]. Për terminalet e autobusëve  në Kosovë 

është përcaktuar një kategorizim, i cili është zbatuar që nga paslufta e fundit në Kosovë dhe i 

bazuar ne baze te udhëzimit te Republikës Kroate [20]. Stacionet e autobusëve kategorizohen në 

bazë të: kritereve bazë dhe shtesë në katër kategori, si kategoria A, B, C dhe D Ky udhëzim është 

marrë për bazë me rastin e hartimit të udhëzimit administrativ për licencimin e terminaleve të 

udhëtarëve në Republikën e Kosovës.  

Sa më e lartë të jetë kategoria e stacionit të autobusëve, aq më të larta janë çmimet për [17]: 

 duke përdorur platformën, 

 shërbimi i stacionit, 

 ruajtjen e bagazheve, 

 qira e hapësirës. 

Objektet e stacionit të autobusëve janë [17]: 

 

 të paktën dy platforma të mbuluara, 

 dhoma e pritjes (e ngrohur dhe e ndezur), 

 sportelet e biletave dhe informacionit,  

 zyra e trafikut, 

 pjesa e shpalljes së orareve, 

 gardërobë, 

 objektet sanitare publike, 

 telefon. 

Vend-ndalja (Figura 12) është një vend i caktuar për ndalimin e autobusit për hyrjen dhe 

daljen e sigurt të udhëtarëve. Vend-ndaljet në rrugët kombëtare dhe regjionale ndërtohen në anën 

e djathtë jashtë rrugës si një pikë për hyrje/zbritjeje të udhëtarëve. Vend-ndaljet mund të jenë 

[17]: 

 të përhershme ku autobusët ndalojnë rregullisht sipas orarit, pavarësisht nëse ka apo jo 

udhëtarë, 
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 me kusht, ku autobusët ndalojnë vetëm nëse ka udhëtarë në to ose nëse dikush u kërkon 

të zbresin, 

 e përkohshme ku autobusët ndalojnë kur është e nevojshme për ndonjë arsye, p.sh. 

punime në rrugë. 

 

 
Figura 11. Vend-ndalja e autobusëve jashtë shiritit qarkullues 

 

6.1. Terminali i autobusëve Prishtinë 
 

Nisja realizohet nga Peja, mirëpo për shkak te rolit kryesor qe e ka kryeqyteti i Kosovës 

Prishtina, atëherë për analize të terminalit e kemi marre Prishtinën. Terminali i Autobusëve të 

Ndërmarrjes Publike (NSH) në Prishtinë është themeluar në vitin 1977, ndërsa në objektet 

ekzistuese është themeluar në vitin 1983. Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999, ndërmarrja u 

administrua nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKK), ndërsa në vitin 2015 u shndërrua në 

ndërmarrje publike komunale, e organizuar si shoqëri aksionare, me Kuvendin Komunal (KK) të 

Prishtinës si pronar i vetmi person juridik i të gjitha aksioneve të shoqërisë. Në këtë kontekst, 

KK-ja e Prishtinës ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e parapara me ligjet në fuqi, por edhe 

me Statutin dhe aktet tjera nënligjore të ndërmarrjes. Kompania realizon të ardhurat e veta dhe 

nuk varet nga buxheti i Komunës. Burimet kryesore të të ardhurave janë shërbimi i peronizimit 

(pranimi dhe shoqërimi i autobusëve), shërbimi i shitjes së biletave për operatorët e transportit, 

shërbimi i ruajtjes së bagazheve për udhëtarët, shërbimi i parkimit, shërbimi poligon për 

autoshkollat, dhënia me qira e ambienteve të biznesit në pronësi të Stacionit. Sipas Statutit, 

kompania ka organet e veta drejtuese: Bordin e Drejtorëve, kryeshefin ekzekutiv, sekretarin e 
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korporatës, shefin e thesarit dhe financave, auditorin e brendshëm dhe personel tjetër mbështetës, 

të angazhuar sipas skemës organizative të kompanisë. Aktualisht, kompania ka 96 punonjës. 

 

 
 

Figura 12. Informacione tabelore për terminalin e autobusëve Prishtinë1 

                                                 
1
 https://www.sap-rks.com/sq/per-ne/historiku/ 
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Figura 13. Objekti i terminalit të autobusëve Prishtinë 

 

 

Siç e shohim nga figura 13 terminali i autobusëve në Prishtinë, ka kapacitet prej më shumë 

se tetë hektarëve parcelë apo sipërfaqe brenda së cilës janë peronat për autobusë, si dhe hapësira 

për parkimin e veturave, lokale afariste, agjensione turistike ku kanë filialet e tyre etj,. Siç shihet 

pra kemi dhe hapësira për lokale rreth 24 hapësira për lokale apo filiale të ndryshme. Gjithashtu 

ka sistemin e pagesave për shërbimet që ofron në bazë të rregulloreve që nxjerrë bordi drejtues. 
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Figura 14. Peronat në terminalin e autobusëve 

Siç e vërejmë nga figura 15 ofrimi i shërbimit të peronizimit është primare për 

kompaninë apo terminalin e autobusëve të Prishtinës. Gjithashtu kjo mundëson informim për 

kohen e nisjeve dhe numrin e peronave. Ku janë të ndarë me regjione apo edhe për linjat 

ndërkombëtare. 

 
 

Figura 15. Struktura organizative e terminalit të autobusëve në Prishtinë 
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Siç shihet kemi një strukturë mjaftë mirë të organizuar ku kemi një organizim ku kryesohet 

nga bordi i drejtorëve dhe shtrihen përgjegjësit tjera në mënyrë vertikale dhe shpërndahen në 

mënyrë të atillë që të kemi një organizim të përgjegjësive të secilit sektor. 

 

 
 

Figura 16. Numri i udhëtarëve dhe udhëtimeve në terminalin e autobusëve në Prishtinë 

 

 

Siç shohim nga figura 17 kemi rreth 63 mijë udhëtarë gjatë vitit që frekuentojnë këtë stacion 

të autobusëve dhe rreth 492 udhëtime të organizuara e gjithashtu rreth 50 destinacione të 

ndryshme nga terminali i autobusëve të Prishtinës. 

 

 
Figura 17. Shërbimet e ofruara nga terminali i autobusëve Prishtinë2 

 

 

                                                 
2
 Raportimbivlerësiminekënaqshmërisësë konsumatorëvetëNPL”StacioniiAutobusëve” SH. A. Prishtinë për vitin 

2019. https://www.sap-rks.com/wp-content/uploads/2021/06/Raporti-i-hulumtimit.pdf 
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Siç e shohim nga figura 18 në terminalin e autobusëve në Prishtinë, kemi këto shërbime pra 

peronizimi, shërbimet e parkimit të automjeteve, ruajtjen e bagazhit, shitjen e biletave të 

autobusëve, shfrytëzimin e poligoneve në hapësirat e saj. Gjithashtu edhe ambientet për kafene e 

restaurante në hapësirat e saj. Poashtu ka dhe sigurimin e ambientit. 

 

 
 

Figura 18. Kënaqshmëria e udhëtarëve me ambientet e terminalit të autobusëve3 

 

 

Nga figura 19 shohim që kënaqshmëria e udhëtarëve lidhur me hapësirat e terminalit të 

autobusëve është jo e kënaqshme aq sa duhet pasi që kënaqshmëri të lartë kanë shprehur vetëm 

42% e udhëtarëve nga ky stacion. Ndërsa 30% e tyre janë mesatarisht të kënaqur. Dhe vetëm 

28% e udhëtarëve janë ose të pakënaqur ose aspak të kënaqur.  

                                                 
3
 Po aty 
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Figura 19. Kënaqshmëria me pastërtinë4 

 

Nga figura 20 shohim që lidhur me pastërtinë janë të kënaqur 34% e udhëtarëve ndërsa 

mesatarisht të kënaqur janë 38% e udhëtarëve ndërsa vetëm 28% e tyre janë të pakënauqur apo 

aspak të kënaqur. 

 

 

 
Figura 20. Kënaqshmëria me lokalet afariste5 

 

 

 

                                                 
4
 Po aty 

5
 Po aty 
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Nga figura 21 shohim që kemi të bëjmë me kënaqësinë e udhëtarëve lidhur me 

llojllojshmërinë e lokaleve afariste ku shohim që 34% e udhëtarëve janë ose të kënaqur apo 

shumë të kënaqur ndërsa 32% e udhëtarëve janë mesatarisht të kënaqur dhe vetëm 34% e 

udhëtarëve janë aspak të kënaqur ose të pakënaqur.  

 

 
 

Figura 21. Lokacioni i terminalit të autobusëve Prishtinë 

 

Nga figura 22 shohim hapësirën gjeografike të terminalit të autobusëve si dhe lokacionin 

e terminalit të autobusëve në qytetin e Prishtinës e cila ndodhet pranë rrethit që lidhë Prishtinën 

me FushëKosovën dhe Mitrovicën. Konkretisht në lagjen “Emshir” pra ndodhet terminali i 

autobusëve. Ashtu siç e kemi cekur ka mbi 8 hektar sipërfaqe. 
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6.2. Terminali i autobusëve Dortmund 
 

Që nga marsi 2012, terminali (stacioni) qendror i autobusëve në Dortmund ka qenë në një 

vendndodhje të re në Steinstrasse midis Kurfürstenstrasse dhe Quadbeckstrasse. Gjithashtu 

ndodhet në qendër në daljen veriore të Dortmunder. Masa ishte e nevojshme sepse Muzeu i ri 

DFB po ndërtohet në vendin e terminalit(stacionit) aktual të vjetër të autobusëve në Königswall. 

Terminali(stacioni) i autobusëve u zgjerua me gjithsej 13 vende parkimi të autobusëve. Zona të 

mjaftueshme pritjeje për udhëtarët sigurohen në pozicionet e ndalimit dhe përreth objektit.  

Gjatë ndërtimit të ri të terminalit të autobusëve, parkingu ekzistues në Steinstraße u shndërrua 

gjithashtu. Këtu janë krijuar 53 vende parkimi, pesë prej të cilave janë për personat me aftësi të 

kufizuara dhe dy për familjet me karroca. Në afërsi të ZOB-it ka edhe parkingje shumëkatëshe. 

Ashtu si ai i vjetër, terminali i ri i autobusëve është në zonën mjedisore të Dortmundit. Ju lutemi 

vini re se ju lejohet të udhëtoni atje vetëm me makina dhe autobusë që kanë një ngjitëse jeshile, 

të verdhë ose të kuqe deri më 31 dhjetor 2012. Nga 01/01/2013 deri më 30/06/2014 aksesi është i 

mundur vetëm me një ngjitëse të verdhë dhe jeshile dhe nga 01/07/2014 vetëm me një ngjitëse 

jeshile. 

Me zgjerimin e terminalit qendror të autobusëve (ZOB) në Steinstrasse, qyteti i Dortmundit u 

ofron përdoruesve një terminal autobusi që funksionon mirë dhe me vendndodhje të 

përshtatshme që nga marsi 2012. Bazuar në një vendim të këshillit të qytetit, DOPARK GmbH 

ka menaxhuar ZOB që nga viti 2014 dhe është përgjegjëse për proceset organizative. Për këtë 

qëllim, DOPARK u ngarkon kompanive të autobusëve një tarifë përdoruesi - e përcaktuar edhe 

me vendim të këshillit. Miratimi i shërbimeve të rregullta sipas Aktit të Transportit të 

Udhëtarëve do të vazhdojë të lëshohet nga qeveria përgjegjëse e qarkut Arnsberg. 6 

 

 

                                                 
6
 https://www.dopark.de/kontakt/?id=83 

https://www.dopark.de/kontakt/?id=83
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Figura 22. Lokacioni i terminalit të autobusëve në Dortmund 

 

 

 
 

Figura 23. Fotografi nga vendparkimi i terminalit të autobusëve apo peronat7 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/verkehr/busbahnhof/busbahnhof.html 
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7. ANALIZA E KËRKESËS PËR TRANSPORT TË UDHËTARËVE 

NË LINJËN PËRKATËSE 
 

 

Për kërkesën e transportit, është e rëndësishme që të ketë nevoja transporti, pra që njerëzit të 

transportohen nga një vend në tjetrin. Kërkesa për transport është shuma e nevojave për lëvizjen 

e njerëzve në një kohë të caktuar dhe në një zonë të caktuar [5]. Duke marrë parasysh kërkesën 

për transport, domethënë numrin e udhëtarëve, transportuesi përgjigjet me një ofertë transporti, 

domethënë numrin e vendeve të udhëtarëve në autobus. Idealja për transportuesin do të ishte 

nëse kërkesa për transport do të ishte e barabartë me ofertën e transportit, e cila është e vështirë 

për t'u arritur dhe për të cilën duhet të përpiqet. Në praktikë, më shpesh shfaqen dy lloje: a) që 

oferta e transportit është më e vogël se kërkesa për transport dhe b) që oferta e transportit është 

më e madhe se kërkesa për transport. 

 

7.1. Analiza e kërkesës për transport në linjën “Pejë – Prishtine-Dortmund” 
 

Me anë të marrjes së të dhënave nga kompania “Barileva Turist” kemi arritur të kompletojmë të 

dhënat e kërkesës për transport në këtë linjë pra “Pejë – Dortmund” dhe “Dortmund – Pejë” për 7 

ditë të javës. Të dhënat janë paraqitur në tabelat e mëposhtme.  

 

Tabela 9. Pejë - Dortmund, E Hënë 4.18.2022 

 

Koha e nisjes  

 

Stacionet 

e Hënë Operon në ditë ( 7 ditë ) KM Kalimet Kufitare 

4/18/2022 
   

 
Çdo ditë  

 
Stacionet  

14 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

25 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve. 

35 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve. 

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 
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4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

25 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

2 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord 

5 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

10 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

5 10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

8 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 

7 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

 
14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

3 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2 

7 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

 
17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

2 17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  

 

 
Tabela 10. Pejë - Dortmund, E Martë, 19.04.2022 

 

Koha e nisjes  

 

Stacionet 

e Martë Operon në dite ( 7 ditë ) KM Kalimet ne Kufitare 

4/19/2022 
   

 
Çdo ditë  

 
Stacionet  

23 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

20 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve.  

37 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve.  

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

40 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

7 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord  

3 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

7 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

 
10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

6 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 
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7 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

2 14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

5 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2  

3 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

 
17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

 
17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  

 

 
Tabela 11. Pejë - Dortmund, E Merkurë, 20.04.2022 

 

Koha e nisjes  

 

Stacionet 

e Merkure Operon ne dite ( 7 dite ) KM Kalimet ne Kufitare 

4/20/2022 
   

 
Çdo dite  

 
Stacionet  

18 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

13 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve.  

40 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve.  

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

26 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

11 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord  

4 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

7 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

 
10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

1 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 

4 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

1 14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

3 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2  

10 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

2 17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

2 17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  
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Tabela 12. Pejë - Dortmund, E Enjte, 21.04.2022 

 
Koha e nisjes  

 
Stacionet 

e Enjte Operon ne dite ( 7 dite ) KM Kalimet ne Kufitare 

4/21/2022 
   

 
Cdo dite  

 
Stacionet  

13 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

5 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve.  

34 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve.  

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

10 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

9 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord  

2 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

5 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

5 10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

8 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 

4 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

0 14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

1 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2  

7 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

0 17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

0 17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  
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Tabela 13. Pejë - Dortmund, E Premte, 22.04.2022 

 

Koha e nisjes  

 

Stacionet 

e Premte Operon ne dite ( 7 dite ) KM Kalimet ne Kufitare 

4/22/2022 
   

 
Cdo dite  

 
Stacionet  

25 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

19 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve. 

36 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve. 

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

20 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

8 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord 

8 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

7 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

10 10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

8 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 

6 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

8 14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

2 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2 

1 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

2 17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

 
17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  
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Tabela 14. Pejë - Dortmund, E Shtunë, 23.04.2022 

 

 

Koha e nisjes  

 

Stacionet 

e Shtune Operon ne dite ( 7 dite ) KM Kalimet ne Kufitare 

4/23/2022 
   

 
Cdo dite  

 
Stacionet  

10 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

7 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve. 

63 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve. 

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

12 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

6 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord 

7 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

7 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

8 10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

7 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 

8 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

5 14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

6 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2 

7 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

4 17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

3 17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  
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Tabela 15. Pejë - Dortmund, E Dielë, 24.04.2022 

 

Koha e nisjes  

 

Stacionet 

e Diele Operon ne dite ( 7 dite ) KM Kalimet ne Kufitare 

4/24/2022 
   

 
Cdo dite  

 
Stacionet  

27 5:00 0 Peje, Stacioni i Autobuseve. 

14 6:00 70 Prizren, Stacioni i Autobuseve. 

38 7:00 156 Prishtinë, Stacioni i Autobuseve. 

 

8:30 199 Merdar, Pika Kufitare ( RKS ) 

9:00 199 Merdar, Pika Kufitare ( SB ) 

17:30 669 Rozke, Pika kufitare ( H ) 

18:15 669 Horgos, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Hegyshalom, Pika Kufitare ( H ) 

23:45 979 Nickelsdorf , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Walserberg , Pika Kufitare ( A ) 

4:00 1369 Bad Reichenhall, Pika Kufitare ( D ) 

33 5:30 1514 Munchen, ZOB Heckerbrucke ( Arnulfstr. 21) 

4 6:15 1591 Agusburg, Fernbushatelstelle, P+R Agusburg Nord 

1 7:20 1659 Ulm, Eberhard-|Finckh-str, 34 

13 8:30 1754 Stuttgart, Airport Busterminal, SAB 

4 10:30 1834 Karisruhe, Hbf., Sudesite 

8 11:30 1900 Mannheim, Heinriche-von-Stephan-Strabe 

6 12:30 1981 Frankfurt/M., Hauptbanhof Sudesite 

 
14:00 2081 Montabauer, Fernbus Haltestelle (ICE Banhof) 

6 15:30 2174 Koln, Busbahof Flughafen Koln/Bonn, Terminal 2 

3 16:30 2214 Dusseldorf, Fernbushaltestelle Worringer str 

1 17:00 2250 Essen, ZOB am Hbf 

 
17:30 2287 Dortmund, ZOB Steinstr.54  

 

 
Tabela 16. Numri total i udhëtarëve përgjatë tërë javës  (18.04.2022-24.04.2022) 

e Hene e Marte e Merkure e Enjte e Premte e Shtune e Diele 

4/18/2022 4/19/2022 4/20/2022 4/21/2022 4/22/2022 4/23/2022 8/24/2022 

74 80 71 52 80 80 79 
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Grafiku 1. Lakorja e numrit të udhëtarëve përgjatë një jave 

 

Nga grafiku 1 shohim që numri maksimal i udhëtarëve apo plotësimi maksimal i gjithë 

vendeve të udhëtimit në autobus është arritur në ditën e Martë, ditën e Premte dhe ditën e Shtunë. 

Ndërsa më së paku bartje e u udhëtarëve është realizuar në ditën e Enjte me vetëm 52 udhëtar. 

Siç edhe mund ta vërejmë nga grafiku kjo linjë është me kërkesë të madhe për transport pasi që 

pothuajse çdo herë kapaciteti i autobusit është plotësuar.  
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8. ANALIZA E EFEKTIVITETIT TË TRANSPORTIT TË 

UDHËTARËVE NË LINJË 
 

 

Analiza e efikasitetit të transportit të udhëtarëve në linjën në fjalë do të kryhet duke përdorur:  

 

- Efekti i arritur i transportit, i cili shprehet duke përdorur numrin total të udhëtarëve të 

transportuar në linjën [u], d.m.th. në kilometra udhëtarë [ukm]. 

- Koeficientet e analizës së kohës αad (koeficienti i angazhimit të mjeteve të transportit 

gjatë ditës) dhe αv (koeficienti i kohës së lëvizjes së automjetit). Koeficienti i angazhimit 

të mjeteve të transportit gjatë ditës αad përfaqëson raportin ndërmjet orëve në punë (koha 

e udhëtimit, hyrje-dalje dhe udhëtimi zbrazët i automjetit) dhe orët e llogaritura gjatë 

ditëve të vëzhguara të punës. Koeficienti i kohës së lëvizjes, αv, mund të përcaktohet si 

koeficientin e kohës së kaluar në udhëtim (vozitje) dhe kohës totale që mjeti ka kaluar në 

realizimin e detyrës gjatë punës. 

- Treguesi i distancës së përshkuar Lstp, mund të përkufizohet si distanca mesatare e 

transportit të gjithë udhëtarëve. Përfitohet duke pjesëtuar efektin total të arritur gjatë 

transportit të udhëtarëve në kilometra të udhëtarëve, me numrin total të udhëtarëve si 

tregues sasior i kapacitetit të efikasitetit të mjeteve të transportit.  

- Koeficienti i shfrytëzimit dinamik të kapacitetit, γd, është një koeficient i marrë duke 

pjesëtuar efektin e realizuar dhe të mundshëm të trafikut.  

 

8.1. Analiza e efikasitetit të procesit të transportit të udhëtarëve në linjën “Pejë – 
Dortmund” 
 

- Kohëzgjatja e drejtimit të automjeti zbrazët të angazhuar në linjë: 

tn1 = tngA + tnBg = 5 + 5= 10 [min] 

 

- Kohëzgjatja e udhëtimit (vozitjes) në linjë: 

 

tv1 = tvu1_i1 + ... + tvix_u1 = 1935 [min] 

 

- Kohëzgjatja e hyrjes dhe daljes së udhëtarëve në linjë: 

 

tui1 = tu1 + ti1 + ... + tix = 140 [min] 
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- Kohëzgjatja totale e linjës: 

 

 

Tuk1 = tv1 + tui1 + tz1 = 2085 [min] 

 

- Distanca e përshkuar automjetit zbrazët të angazhuar gjatë orarit të punës ditore: 

 

Ln1 = 1 + 1 = 2 [km] 

 

- Distanca (rruga)e udhëtuar e transportit të udhëtarëve në linjë: 

 

Lpp1 = 2287 [km] 

 

- Distanca (rruga) e zbrazët e përshkuar në linjë: 

 

Lv1 = 0 [km] 

 

- Distanca (rruga) totale e përshkuar në linjë: 

 

Luk1 = Lpp + Lv = 2287 + 0 = 2287 [km] 

 

8.2. Efektet e arritura të transportit, respektivisht numri i udhëtarëve të bartut 
 

Numri i udhëtarëve për relacionin e analizuar sipas ditëve të caktuar të javës është: 

 

Q = ƩQi [udhëtarë] 

 

Q1 = 74 [udhëtarë] 

 Q2 = 80 [udhëtarë]  

Q3 = 71 [udhëtarë]  

Q4 = 52 [udhëtarë]  

Q5 = 80 [udhëtarë]  

Q6 = 80 [udhëtarë] 

 Q7 =79 [udhëtarë] 

Numri i përgjithshëm për tërë javën është: Quk 1-7 = 74+80+71+52+80+80+79= 516 [udhëtarë]. 
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Më pas vijon efekti i proceseve të transportit i shprehur në kilometra të udhëtarëve, i përfituar 

duke kryer prodhimin e numrit të udhëtarëve të transportuar me distancën ndërmjet dy vend-

ndaljeve. 

U = ƩQi*Li [udhëtarë*km] 

 

U1 = 74*2287 = 169238 [udhëtarë*km]  

U2 = 80*2287 = 182960 [udhëtarë*km]  

U3 = 71*2287 = 162377 [udhëtarë*km]  

U4 = 52*2287 = 118924 [udhëtarë*km] 

 U5 = 80*2287 = 182960 [udhëtarë*km]  

U6 = 80*2287 = 182960 [udhëtarë*km]  

U7 = 79*2287 = 180673 [udhëtarë*km] 

 

E cila në total për gjithë javën arrin në: Uuk1-7 = 1180092 [udhëtarë*km] 

 

8.3. Analiza e koeficienteve sipas kohës αad dhe αv 
 

Koeficienti i angazhimit të mjeteve të transportit gjatë ditës (αad). 

 

αad = Hv / 48 

 

αad = 34.75 / 48 = 0,72 

 

Kjo nënkupton se gjatë rrugëtimit për dy ditë automjeti ka qenë i angazhuar 72% në total 

gjatë ditës, respektivisht gjatë dy ditëve.  

Koeficienti i shfrytëzuar i kohës së udhëtimit (lëvizjes) gjatë kryerjes së procesit transportues 

(αv), është: 

αv = Hv / Hr 

αv = 1935 / 2085 = 0,93 

 

Nga koha e përgjithshme e shpenzuar të automjetit në procesin transportues, 93% është 

shpenzuar duke udhëtuar, kurse përqindja në kryerjen e aktiviteteve tjera rreth procesit 

transportues. 
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Treguesi i kilometrazhit të kaluar (Lstp), është:  

Lstp = U / Q [km]  

Lstp = 1180092 / 516 = 2287 [km] 

 

8.4. Koeficienti i shfrytëzimit dinamik të kapacitetit (γd) 
 

Në tabelën e mëposhtme janë prezantuar vlerat e koeficientit të shfrytëzimit të kapacitetit 

dinamik veç e veç për secilën ditë brenda javës dhe mesataren aritmetike të tij. 

 

γd = U / Umax 

 

Tabela 17. Koeficienti i shfrytëzimit dinamik të kapacitetit 

 

 

Ditët 

 

Numri i 

udhëtarëve të 

transportuar 

 

Kapaciteti i 

autobusit 

 

Distanca e 

udhëtimit 

 

γd 

E hënë 74 80 2287 0.925 
 

E martë 80 80 2287 1 

E merkurë 71 80 2287 0.8875 

E enjte 52 80 2287 0.650 

E premte 80 80 2287 1 

E shtunë 80 80 2287 1 

E dielë 79 80 2287 0.9875 

                                                                                                              0.9214 

Çmimi i një bilete 170 euro, Pejë-Prishtinë - Dortmund 
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Figura 24. Koeficienti i shfrytëzimit dinamik të kapacitetit 

 

Nga tabela 17 dhe figura 25 shohim që koeficienti i shfrytëzimit dinamik të kapacitetit 

apo mesatarja brenda 7 ditëve është 0.9214, pra që nënkupton se rreth 92.14 % kemi shfrytëzim 

të kapacitetit të autobusit nga ajo maksimalja 100%. Siç e shohim vetëm dita e Enjte është paksa 

jo e përmbushur me vetëm 65% të kapacitetit mirëpo ditët tjera janë pothuajse përplot.  

Dita e Martë, e Premte dhe e Shtunë janë ditët më rentabile (profitabile) nga aspekti i 

shfrytëzimit dinamik të kapacitetit. Nga figura pra shohim që mesë-java është ajo më e dobëta sa 

i përket koeficientit të shfrytëzimit dinamik. Pra me këtë rast shohim që edhe numri i udhëtarëve 

pra bien në mesë të javës dhe kemi ngritje në fundjavë nga dita e Premte. 
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9. PËRFUNDIMET 
 

 

Përmes këtij punimi të nivelit master kemi vërejtur që transporti i udhëtarëve në 

linjat(relacionet) ndërkombëtare ka një kërkesë dhe gjithashtu një ofertë serioze siç është ajo e 

ofruar nga kompania ‘’Barileva Turist’’.  Përgjatë realizimit të hulumtimit kemi vërejtur që ka 

një kërkesë të jashtëzakonshme përgjatë shtatë ditëve të javës. Kemi një shpërndarje pothuajse të 

barabartë të kërkesës për transport në linjën “Pejë –Dortmund”, ku përgjatë javës kemi një 

ndryshim, ku në ditën e Hënë kemi një kërkesë prej 92% të përmbushjes së kapacitetit të 

autobusit kurse ditën e Marte 100%. Pastaj dita e Martë deri në ditën e Enjte kemi një rënie të 

kërkesës për transport ku kërkesa për transport në ditën e Mërkurë shënon pikën më të ulët të 

përmbushjes së kapacitetit ku kemi vetëm 65% të plotësuar kapacitetin. Pastaj  prapë duke filluar 

nga dita e Premte e deri të Dielën kemi një rritje të kërkesës për transport aq sa dhe kemi 

plotësim të plotë të kapacitetit transportues të autobusit, në vlerën 100%.  

Nga ajo që ne kemi vërejtur është parë që linjat ndërkombëtare kanë kërkesë të mjaftueshme 

transportuese ku siç shihet kemi ofertë të plotë të kapacitetit transportues në ditë të caktuara të 

javës.Nga ajo që kemi vërejtur gjatësia e linjës arrin mbi 2000 kilometra dhe transporti kryhet në 

kohëzgjatje përgjatë dy ditëve, ku mjetet transportuese janë në të angazhuara në punë në 93% të 

kohës.  Ndërsa koeficienti i kohës së lëvizjes  tregoi që mjetet transportuese janë në lëvizje për 

rreth 72% të kohës. Gjatë javës kemi pasur në hulumtim gjithsej një kërkesë transportuese prej 

516 udhëtar ndërsa në këtë kohë kanë mundur të transportohen gjithsej 560 udhëtar, pasi 

autobusët posedojnë 80 ulëse ku nga kjo shohim që koeficienti i shfrytëzimit të kapacitetit 

transportues është rreth 92.14%. Pra gjatë tërë javës kemi një kërkesë transportuese që pothuajse 

përmbushë kapacitetin e mjeteve transportuese pasi në të shumtën e herëve kompania ofron 

transportin me vetëm një mjet transportues.  

Rekomandimet e dala nga ky punim janë ato që burojnë nga analiza e kryer, dhe ato janë të 

shihen mundësit e shkurtimit të kohës së rrugëtimit pasi transporti zgjatë mbi 40 orë. Pra 

pothuajse dy ditë të plota. Gjithashtu duke parë kërkesën e madhe kompania mund të ofroj më 

shumë mjete transportuese në linjë që të kryej apo realizoj më shumë se një nisje në ditë. Pasi siç 

vërehet disa ditë të caktuara kapaciteti i autobusëve është i plotës uar. Nga kjo shohim që ka 

mundësi që të ketë kërkesë më të madhe për transport në ditë të caktuara të javës kur kërkesa 

është edhe më e madhe. 
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