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Infrastruktura e Rrugëve në Kosovë 

 
Kosova mbulon një hapësirë prej gati 11,000 km2 – duke u shtrirë deri 190 km nga Veriu në Jug dhe 150 
km nga Lindja në Perëndim. Territori i Kosovës shërbehet nga një rrjet rrugor prej rreth 8,500 km, një 
sistem hekurudhor një binarësh prej 330 km që shtrihet nga Veriu në Jug dhe nga Veri-Lindja në Perëndim 
nga Prishtina si dhe nga një aeroport i nivelit regjional (Aeroporti i Prishtinës). 
 
Tabela 1. Densiteti i rrugëve – Krahasim  

 
 Shumica e rrugëve në Kosovë janë ndërtuar, ose 
rindërtuar, në vitet 1960. Rrjeti i rrugëve përbëhet prej 
rreth 647 km të rrugëve primare, 1,347 km të rrugëve 
regjionale dhe 6,600 km të rrugëve lokale, si urbane 
ashtu edhe rurale. Rrugët hyrëse të pashtruara 
përbëjnë rreth 90 përqind të nën-rrjetave të rrugëve 
lokale: por nuk ka të dhëna sistematike mbi kushtet e 
tyre. Shumica e rrugëve kryesore dhe regjionale kanë 
dy linja, edhe pse gjerësia e linjës rrugore dhe e 
krahëve, në të shumtën e rasteve, është nën standardet 
ndërkombëtare. Në kushte të një shkalle krahasuese të 
rrjetës së saj rrugore, duke përdorur densitetin e 
rrugëve – kilometrat rrugor për 1,000 persona – 
Kosova mbetet prapa gati të gjithë krahasuesve 
regjional. 
 
Si rezultat i programit të qëndrueshëm të investimeve 
kapitale të ndërmarr që nga viti 1999, rrjeta primare 
(rrugët kryesore dhe regjionale me më tepër se 3,000 
vetura në ditë), që ka qenë vlerësuar të bart 60 përqind 
të të gjitha udhëtimeve të automjeteve, tregon se 88 
përqind të rrjetës kryesore dhe 74 përqind të rrjetës 
regjionale janë në kushte të mira. Kushtet e pjesës së 
mbetur të rrjetës rrugore sekondare dhe të asaj terciare 
(lokale) është shumë më e dobët. Vlerësimet e kohëve 

të fundit tregojnë se 33 përqind e rrjetës së shtruar lokale ka pasur nevojë për rindërtim ose rehabilitim; dhe 
se 97 përqind e rrugëve distribuese të pashtruara kanë nevojë për përmirësime. Gjithashtu ka vlerësuar se 
shumë ura kanë nevojë urgjente për riparime.         

 (km/1000 
km2) 

(km/1,000 
Persona) 

Estonia 1,320 41.2 
Hungaria 1,733 15.7 
Republika Ceke  1,646 12.5 
Sllovenia 1,007 10.2 
Kroacia 506 6.4 
Bosnja dhe 
Hercegovina 

427 5.6 

Serbia & Mali i Zi 494 4.8 
IRF e Maqedonisë  342 4.3 
Kosova 783 4.2 
Shqipëria  657 3.5 
   
Te hyrat e larta: 
OECD 

1,340 17.3 

Të hyrat e larta të 
mesme  

1,076 9.2 

Evropa dhe Azia 
Qendrore 

580 8.6 

Burimi: bazat e te dhënave ËDI dhe IEF 

       Tabela 2. Aksidentet Rrugore në Kosovë, 2003 -2005 
Mortaliteti dhe morbiditeti që rezulton nga 
aksidentet rrugore është një çështje serioze dhe në 
rritje si sociale ashtu dhe e shëndetit publik. 
Kosova duket të krahasohet në mënyrë të 
favorshme me fqinjët rajonal në kushte të sigurisë 
së rrugëve, megjithatë shifrat duket të jenë të 
nënvlerësuara, duke reflektuar problemin e 
përgjithshëm të nën-raportimit të aksidenteve 
rrugore në trafik.  

 2003 2004 2005 
Fatalitetet   130 170 155 
Personat e lënduar 2,012 2,053 4,206 
Këmbësorë të vdekur   14 41 49 
Këmbësorë të lënduar 117 444 833 
Të rinj të vdekur  9 12 33 
Të rinj të lënduar 65 200 722 
Totali i përgjithshëm i 
aksidenteve (me fatalitete, 
personat të lënduar ose jo te 
lënduar)  

5,416 6,564 13,917 

 

 Një Studim mbi Përmirësimin e Sigurisë së 
Rrugëve (Banka Botërore – MTPT. 2004) ka 
vlerësuar se shpenzimet ekonomike të aksidenteve 
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rrugore në Kosovë kanë qenë rreth 17 milion € në vit ose rreth 0.7% të BPN (GNP). Ministria për Transport 
dhe Telekomunikacion (MTPT) është përgjegjëse për rrjetën kryesore dhe regjionale ndërsa komunat janë 
përgjegjëse për rrugët lokale, qofshin ato urbane ose rurale.   
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Financimi për mirëmbajtjen e rrjetit kryesor të rrugëve është alokuar për MTPT-në, si pjesë e buxhetit të 
përgjithshëm, nga Ministria për Ekonomi dhe Financa, nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK). Mbi 
tre të katërtat e rrjetit rrugor shtrihen brenda përgjegjësisë së komunave, por burimet e kufizuara i ndalojnë 
ato nga përmbushja e përgjegjësive të tyre, që gjithashtu përfshin seksione të rrjetës rrugore kryesore dhe 
regjionale të cilat kalojnë përmes rajoneve urbane. Komunat pranojnë një grant të përgjithshëm nga BKK-ja 
për të mbuluar një numër të gjerë të funksioneve, brenda të cilave prioritetet për shpenzimet në mes të 
tipave të ndryshëm të infrastrukturës, ose në mes të shpenzimeve kapitale ose përsëritëse vendosen në 
mënyrë lokale. Megjithatë, kufizimet e burimeve, si në kushte të të hollave ashtu edhe të kapacitetit, dhe 
konfliktet e prioriteteve, donë të thotë se komunat ndërmarrin pak për sa i përket mënyrës së planifikimit 
ose monitorimit të mirëmbajtjes së kushteve rrugore.  
 
Shumica e shpenzimeve publike të transportit është fokusuar në sektorin rrugor, por shpenzimet janë 
fokusuar në shpenzimet kapitale më tepër se në ato përsëritëse për mirëmbajtje. Në mes të viteve 2000 dhe 
2005, një total prej 136 milion € është shpenzuar në investimet për infrastrukturën rrugore. Ky theks në 
investimet kapitale mund të sqarohet, të paktën pjesërisht, nga nevojat për rindërtim në kontekstin e pas-
konfliktit. Megjithatë, mirëmbajtja është neglizhuar, dhe si rezultat rrugët janë shkatërruar në një masë të 
jashtëzakonshme, madje edhe ato pjesë që kanë pasur investime kapitale. Studimet e kohëve të fundit kanë 
gjetur se rehabilitimi i një rruge të shtruar është 3 herë më e shtrenjtë se sa mirëmbajtja e saj, në kushte 
aktuale, dhe rreth 35 përqind më tepër në neto kushtet aktuale. Gjithashtu, është vlerësuar se dështimi në 
mirëmbajtjen e një rruge të shtruar i rrit shpenzimet e përdoruesit më një faktor prej tre, në kushte të kohës 
shtesë, karburanteve dhe përdorimit dhe dëmtimit të automjeteve, që paraqet një pengesë të dukshme në 
zhvillimin ekonomik në Kosovë.  
   
Rritja në trafik dhe transport në Kosovë do të jetë rezultat i tri përcaktuesve: 

1. Shërimit ekonomik dhe një rritje graduale në të hyrat mesatare; 
2. Shifrat demografike të Kosovës dhe popullsia e re që parashikojnë një rritje të konsiderueshme për 

udhëtime dhe transport; 
3. Shpërndarja e vendbanimeve të pakontrolluara. 

Llogaritjet historike të trafikut zbulojnë rritje të mëdha të kërkesave. Sipas një  parashikimi të kohëve të 
fundit, trafiku parashikohet të rritet për rreth 9 përqind në vit deri në vitin 2015. Në përafërsisht 90 
automjete të të gjitha tipave për një mijë banor, pronësia e automjeteve është më pak se e katërta e asaj në 
Evropën Perëndimore. Pasohet nga ajo se me rritjen e të hyrave dhe punësimit, ekziston mundësia e rritjes 
së dukshme të kërkesës së transportit nga rritja e pronësisë dhe përdorimit të veturave.    
          Tabela 4. Pronësia e automjeteve sipas tipit 

Lloji i 
automjeteve 

Numri Automjetet për 
1000 banorë 

Veturat 177,683 74.4 
Furgonat dhe 
kamionët 
<3.5t 

15,146 6.3 

Mini-busët  14,409 6.0 
Kamionët > 
3.5t 

3,849 1.6 

Autobusët  1,650 0.7 
Rimorkiot  1,363 0.6 
Motoçikletat  1,010 0.4 
Traktorët 394 0.2 



 Total 215,504 90.2 
 
Tabela 3. Transporti i vlerësuar i udhëtarëve në Kosovë 

Trafiku i udhëtarëve, 
trafiku ditor mesatar  

Km e 
udhëtarëve 
në ditë 

Orët e 
udhëtarëve 
në ditë   

Transporti publik (duke 
përfshirë minibusët)  2,505,716 78,167

Trafiku privat  22,042,775 491,130

Trafiku total  24,548,491 569,297

Pjesa e transportit publik 
nga trafiku total  10 % 14 %

Burimi: AER/MTK studimi KAMPSAX, 2005.   Burimi: Zyra Statistikore e Kosovës,Komisioni Evropian 
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Duke qenë një partner aktiv në Platformën e përkrahur nga BE-ja për Implementimin e Rrjetit Thelbësor të 
Transportit Rajonal për Evropën Jug Lindore, nga MTPT-ja kërkohet që gradualisht të përmbush kërkesat 
për planifikimin e rrugëve dhe transportit regjional. UNMIK/MTPT gjithashtu marrin pjesë në një  numër të 
takimeve të DGTREN në Bruksel mbi zgjerimin e Akseve Transportuese Trans Evropiane. 
 
Rrjeti bazë i transportit regjional i Evropës Jug Lindore është themeluar nga projekti REBIS (Studimi i 
Infrastrukturës së Ballkanit Regjional) i financuar nga Programi Phare i Komisionit të BE-së dhe aprovuar 
në vitin 2003 nga qeveritë e rajonit. Dy rrugët e kësaj rrjete kalojnë nëpër Kosovë, respektivisht: 
• rruga 6, që shtrihet nga Korridori VIII në IRFJM (Shkup) përmes Prishtinës në rrugën 4 në pjesën 
Lindore të Malit të Zi (përafërsisht 75 km në Kosovë), 
• rruga 7, që shtrihet nga Korridori X në Serbi (NIS) përmes Prishtinës në bregun e Adriatikut në Shqipëri 
(përafërsisht 120 km në Kosovë). 
 

Në vitin 2005 Dokumenti i parë 
për Politikën e Kosovës për 
Transportin Shumë Modal është 
përgatitur për Qeverinë e 
Kosovës. Një nga objektivat 
kryesore të përmendura në 
dokument ka qenë përkrahja e 
zhvillimit të lidhjeve me rrjetën 
e transportit Evropian dhe – në 
pajtim me këtë – që të siguroj 
një rrjetë prioritare të rrugëve që 
lidh hyrjet e transportit me 
rajonet e zhvillimit potencial 
ekonomik. Rrugët 6 dhe 7 
përbëjnë lidhjet kryesore me 
kryeqytetet fqinje dhe me 
rrjetën rajonale të transportit në 
Evropën Jug Lindore. Në të 
njëjtën kohë, ato gjithashtu 
lidhin disa nga qytetet kryesore 
dhe qendrat ekonomike brenda 
Kosovës. Gjithashtu duhet të 
lidhin Rrjetën e Rrugëve të 



Kosovës me Korridoret X dhe VIII të Transportit Trans Evropian. Rrugët janë treguar në figurat më lartë. 
Shpenzimet vjetore për mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrjetave ekzistuese të rrugëve kryesore dhe 
rajonale të Kosovës vlerësohet të jenë 48 milion Euro në vit dhe për një periudhë prej 10 vitesh. Prandaj, 
nevojat vjetore tejkaluan buxhetin e MTPT-së. Niveli i planifikuar i shpenzimeve nga autoritetet në Kosovë 
për nevojat e sektorit rrugor duhet të jetë adekuate si në kushte të totalit si dhe mirë të balancuara në mes të 
shpenzimeve kapitale dhe të mirëmbajtjes. Një analizë e boshllëkut financues për shpenzimet e rrjetit të 
rrugëve lokale është më e vështirë, si rezultat i mungesës së të dhënave të disponueshme si në kërkesat e 
shpenzimeve të lidhura me rrugët hyrëse të pashtruara ashtu dhe ndarjen e shpenzimeve të buxhetuara 
komunale në mes të shpenzimeve kapitale dhe aktuale. Duket e mundshme se problemet e nën-financimit 
dhe mos-alokimit të ngjashëm me ato në nivele të MTPT-së dhe rrjetës kryesore dhe regjionale të rrugës 
janë prezentë në nivel të komunave dhe nën-rrjetës lokale të rrugëve.  
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Të hyrat nga taksat aktuale të përdoruesve të rrugëve – akcizat, taksat doganore dhe TVSH në karburante, 
tatimi i regjistrimit të automjeteve dhe gjobitjet në trafik – kanë kontribuar në mënyrë të dukshme në BKK-
në vjetore. Një mundësi për ngritjen e të ardhurave buxhetore të financimit për shpenzimet e sektorit të 
transportit është orvatja që të rritet ky kontribut. Dy mundësi politike janë hulumtuar në këtë aspekt. E para 
është imponimi i një tatimi shtesë për karburante prej 0.01  € për litër të benzinës dhe 0.06 € për litër dizel, 
duke njohur dëmet mjedisore dhe sociale të shkaktuara nga llojet e automjeteve që përdorin këto lloje të 
karburanteve. Është vlerësuar që këto detyrime do të rriteshin për rreth 15milion € në vit. Mundësia e dytë 
propozuar për komunat me rajone urbane është që të ndjekin shembullin e Prishtinës dhe të prezantojnë 
pagesat për parkimin në-rrugë, çka mund të rezultoi me deri në 0.5 milion €0.5 në vit për secilin qytet. 
Autoritetet në Kosovë megjithatë duhet të marrin parasysh këtë mundësi për të tentuar që të rrisin të hyrat 
nga vet sektori rrugor. Efektet e rendit të dytë të mundësive të analizuara do të kërkonin vlerësim. Për 
shembull të dy mundësitë do të rritnin shpenzimet e biznesit në Kosovë. Për më tepër duke marrë parasysh 
madhësinë e vogël të Kosovës dhe kufijtë e hapur, efektet e ndryshimeve  në tatimet e karburanteve dhe 
regjistrimit të automjeteve duhet të konsiderohen në kontekst rajonal: duhet të kihet parasysh se mundësitë 
që blerja e karburanteve dhe shërbimet e transportit mund tu ndërrohet drejtimi në autoritetet fqinje, ose do 
të ketë rritje në tregtinë joformale të karburanteve. Kufizimet fiskale në Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës 
do të thotë që Qeveria është duke u munduar që të përfshij sektorin privat në zhvillimin e sektorit të 
transportit në Kosovë në partneritet publik-privat. Ndërsa, në shikim të parë, këto operime duket të jenë 
atraktive për Qeveritë e kufizuara në aspektin fiskal, mungesa e investimeve publike nuk është një 
justifikim i arsyeshëm për përdorimin e këtyre qasjeve.  

 Një shikim i statistikave kryesore 
  
  
    2007 
  2003 2004 2005 2006 Jan. Shk. Mars 
        
BPV (% 
ndrysh) -0.1 2.1 0.3 3 .. .. .. 
Papunes. 
Regjistruar 282.3 302 319.7 326 327.6 330.2 331.1 
CPI (ESK) 1.2 -1.1 -1.4 0.6 … … … 
Bilanci fiskal 
(€mn) 62.6 -134.3 -57.7 76.5 43.7 108.6 114.1 



Këto lloje të qasjeve, nëse do të ishin të 
përshtatshme, kërkojnë fillimisht një 
projekt të zbatueshëm ekonomik dhe 
financiar. Së dyti, kërkojnë një investitor 
të përshtatshëm për mjedisin, duke 
përfshirë stabilitetin politik, udhëheqjen 
e mirë politike, një histori të shërbimeve 
të rregullta të pagesave dhe të borxheve, 
politika të mira makroekonomike, një 

valutë të konvertueshme, sundimin e ligjit dhe një shkallë të lartë të transparencës, bashkë me një kornizë 
qartë të definuar të institucionale për Partneritetet Publike Private. Gjithashtu,  tenderët e hapur dhe 
konkurrues janë një kusht i domosdoshëm për sigurimin e alokimeve efikase dhe përdorimin e resurseve të 
pakta publike. Është vendimtare që korniza, ose seksione individuale të forcohen para projekteve të kësaj 
natyre ose rezultati siç është dëshmuar në rajon do të jetë një vlerë e dobët për mjetet e paguara, përfshirje e 
madhe qeveritare dhe përgjegjësi të konsiderueshme të varur. MTPT-ja aktualisht është duke pranuar 
ndihmë teknike, të financuar nga Ndërmarrja Këshilluese për Infrastrukturë Publike-Private (PPIAF) për të 
hulumtuar mundësitë për Partneritetet Publike-Private (PPP) në sektorin rrugor, dhe rezultatet fillestare 
nënvizojnë nevojën për kujdes. Pasi që të hyrat dhe gatishmëria për të paguar shoferët është më e ultë se sa 
në disa nga shtetet fqinje ku këto qasje përdoren aktualisht, një koncesion bazuar në taksa dhe i operuar 
vetëm në kushte komerciale nuk është real në afat të mesëm. Është vendimtare që qasje të tilla të avancohen 
brenda një politike dhe strategjie të fortë sektoriale, që tregojnë prioritetet përgjatë sektorit, dhe i rangojnë 
këto prioritete sipas burimeve të disponueshme. 

Eksportet 
(€mn) 35.6 56.5 48.9 79.2 1.4 7.3 17.4 
Importet 
(€mn) 973.1 1,063.20 1,180.00 1,314.60 79.6 187.5 308.30 
        
Shënim: Bilanci fiskal mujor, shifrat e eksportit dhe importit janë jo-kumulative. 
ESK (CPI) është % e ndryshimeve nga viti në vit (p.sh.Tet 2004 është ndryshim nga 
Tet 2003 në Tet 2004) Papunësia e regjistruar në mijëra. 
    
Burimi: BPK, ESK, MEF, Zyra për Punësim e Kosovës dhe vlerësimet e personelit të 
FMN-së 

 
Informata shtesë janë në dispozicion sipas kërkesës. Për më shumë informata, ju lutemi të kontaktoni Shpend Ahmeti 
(sahmeti@worldbank.org) , Edon Vrenezi (evrenezi@worldbank.org), Flora Kelmendi (fkelmendi@worldbank.org) ose Vito Intini 
(vintini@worldbank.org) në Zyrën e Bankës Botërore në Kosovë në (381-38) 249-459. Konkludimet, interpretimet dhe rezultatet e 
paraqitura në këtë udhëzim anë në tërësi të autorëve. Ato nuk e përfaqësojnë në mënyrë të domosdoshme opinionin e Bankës Botërore, 
Drejtorëve  saj Ekzekutiv ose të shteteve që ato përfaqësojnë.  
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