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PËRMBLEDHJA (ABSTRAKTI) 

Numri i madh i fshatrave të qytetit të Therandës dhe banorëve të këtyre zonave në këtë 

qytet kanë ndikuar në rritjen e frekuentimit të automjeteve në qytet, ngarkimin e 

komunikacionit në disa pika në orët kulmore, e sidomos në sezonin e verës dhe dimrit 

kur mërgimtarët kthehen në këtë qytet, ku siç dihet komuna e Therandës ka më se 

shumti mërgimtarë për sa i përket qyteteve tjera të Kosovës. Për një qytet të vogël siç 

është Theranda duhet të merret parasysh rrjeti rrugor i qytetit, sepse ka një planifikim 

të atillë që nëpër qytet kalon rruga regjionale që lidh qytetin e Therandës me Prizrenin 

në njërën anë dhe me Shtimen në anën tjetër, që ndikon në shtimin e numrit të 

automjeteve në përgjithësi.  

Po ashtu duhet theksuar se në drejtim të rrugës regjionale është shtrirë edhe 

qendra e qytetit të Therandës dhe objektet përcjellëse shërbyese për të përmbushur 

nevojat e qytetarëve si Komuna, Gjykata, Posta, Policia, Qendra e Regjistrimit të 

Automjeteve (QRK), Stacioni i Autobusëve,  banka komerciale, barnatore, biznese të 

ndryshme si kafiteri dhe vende atraktive për qytetarët. Fenomeni i koncentrimit të 

këtyre veprimtarive në qendër të qytetit ka ndikuar drejtpërsëdrejti në ngufatjen e 

trafikut sidomos në orët kulmore. Ky është një problem që në kohët e fundit paraqitet 

në mënyrë të vazhdueshme ndërsa parandalimi i kësaj gjendje shihet vetëm me 

zgjerimin e rrjetit rrugor me segmente të reja rrugore në zonat tjera të qytetit e cila 

mundëson shpërndarjen e fluksit të qarkullimit në rrugët alternative duke ju shmangur 

qendrës së qytetit. Një propozim i tillë dhe ideal për qytetin e Therandës do të ishte 

lidhja e zonës industriale të qytetit me autostradën “Ibrahim Rugova” segment i cili do 

të shkarkoj qarkullimin e automjeteve nga qendra e qytetit.  

Projektimi i rampave lidhëse dhe funksionalizimin e lidhjes së zonës industriale 

me autostradën “Ibrahim Rugova”, pastaj shkarkimi i qytetit, zonat ngulfateshe, rreth 

rrotullimet dhe siguria e këtyre pikave që do të trajtohet në këtë temë të diplomës, do të 

bëjë më efikase komunikacionin dhe sigurinë brenda qytetit të Therandës.  
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1. HYRJE 

Në një qytet në zhvillim siç është qyteti i Therandës, gjithmonë është kërkesa e 

ndërtimit të rrugëve të reja si në planin zhvillimor urban ashtu edhe në atë rregullativ, 

kërkohet edhe përmirësimi i rrugëve ekzistuese. Gjatë projektimit të rrugëve rëndësi të 

madhe ka edhe inxhinieria e komunikacionit, si në përcaktimin gjeometrik të tyre ashtu 

edhe në sinjalizimin horizontal dhe vertikal, që ndihmon në qarkullimin kontinual dhe 

të sigurt të automjeteve sipas rregullave të komunikacionit  

Punimi i temës së diplomës do të jetë i ndarë në tetë kapituj, ku do të jepen 

sqarime në lidhje me zgjidhjet optimale në qytetin e Therandës në përgjithësi, analiza e 

sigurisë në komunikacion, projektimi i komunikacionit dhe mundësitë e shkarkimit të 

qytetit nga automjetet sidomos në orët kulmore. Pasi që thelbi i punimit do të jetë 

analiza e sigurisë së segmenteve rrugore, krijimi i zgjidhjes optimale dhe lidhja e zonës 

industriale me autostradën “Ibrahim Rugova”. Pas projektimit të segmenteve rrugore 

me softuerin AutoCAD, në kapitullin e fundit këto segmente rrugore do të projektohet 

në softuerin PTV Vissim, që mundëson projektimin e segmentit rrugor në formatin 3D.  

Meqenëse dega e komunikacionit merret më analiza të qarkullimit, do të shikohet 

përmes simulimeve se sa mund të përmirësohet gjendja aktuale në rrjetin e rrugëve ku 

do të bëhet projektimi, të dhënat hyrëse do të jenë qarkullimet e automjeteve në rrjetin 

ekzistues të rrugëve. 
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1.1. Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

Një prej problemeve më të mëdha që paraqiten në qytetin e Therandës në përgjithësi 

është ngufatja në zonën qendrore të qytetit që do të trajtohet në veçanti. Ka rritje të 

numrit të automjeteve që qarkullojnë në Therandë e rrjeti rrugor mbetet i njëjtë, ashtu 

qe me kapacitetin që ka nuk mund të sigurojë qarkullim të vazhdueshëm të automjeteve 

gjatë orëve kulmore e sidomos në sezonet verë/dimër kur mërgimtarët kthehen në 

vendlindje, sidomos zona e qytetit është shumë e ngarkuar. Gjithashtu nga aspekti i 

sigurisë në disa rreth rrotullime kryesore paraqiten pa rregullsi në trafik edhe nga ana 

gjeometrike është mjaftë i papërshtatshëm për kthim të automjeteve të rënda dhe 

autobusëve që kalojnë për t’u kyçur në autostradën “Ibrahim Rugova”. 

1.2. Qëllimi i hulumtimit 

Qëllimi i punimit të kësaj teme të diplomës në nivel master është që të jepet një 

kontribut qytetit të Therandës për zgjidhjen e problemeve që kanë kontribuar në 

zvogëlimin e kapacitetit të segmenteve rrugore, rreth rrotullimeve në veçanti, 

udhëkryqeve, shkarkimit të qarkullimit të ngarkuar të automjeteve brenda qytetit dhe 

lidhjen e zonës industriale me autostradën “Ibrahim Rugova”. Duke pas parasysh se 

qendra e qytetit është gjithmonë e ngarkuar nga qarkullimi i automjeteve duhet shkuar 

nga ideja që të krijohen alternativa të reja me qellim të zvogëlimit të qarkullimit të 

automjeteve në qendër të qytetit.  

Kyçjet e qytetit janë ato që bëjnë më funksionale rrjetin rrugor brenda tij dhe 

projektimi i segmentit dhe rregullimi gjeometrik i rreth rrotullimeve në qytetin e 

Therandës do ta bëjnë më funksional qarkullimin  e brendshëm të qytetit që është 

qëllimi kryesor i këtij punimi.   
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2. KRONOLOGJIA E ZHVILLIMIT NDËR VITE E QYTETIT 

TË THERANDËS 

Komuna e Therandës gjendet në pjesën jugore të Kosovës, përkatësisht në rrafshin e 

Dukagjinit. Kufizohet me komunën e Prizrenit, Rahovecit, Malishevës, Lipjanit, Shtimes, 

Ferizajit dhe Shtërpcës. Shtrihet në gjerësi gjeografike veriore prej Parkut Nacional 

“Sharri” (jugu) deri te Malet e Berishës dhe në Javori (veriu). Gjatësia gjeografike 

lindore: komuna e Rahovecit (perëndim), malet e Jezercit, Guri i Dellocit (lindje). 

Komuna e Therandës është e rrethuar me male të larta, në veri–perëndim me malet e 

Pagarushës dhe të Temeqinës me lartësi mbidetare prej 796(m) deri 828(m) në veri me 

ato të Carralevës 922(m) deri 1.048(m), në lindje me malet e Jezercit 1.677(m) dhe në 

jug–lindje me malet e Sharrit 2.092(m) ndërsa në perëndim me rrafshinën (ultësirën) e 

Prizrenit.  

 
Figura 2.1. Pozita gjeografike e qytetit të Therandës. 
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Lartësia mesatare mbidetare në komunë është 455(m). Vetë qyteti i Therandës 

gjendet në lartësi mbidetare prej 400(m). Sipërfaqja e kësaj komune është 361(km2) që 

mbulon 3.3% të territorit të Kosovës. Nga sipërfaqja e komunës që përfshin 36.099(ha) 

ose 361(km2) prej tyre: 

 15.074(ha) ose 41.7% janë të mbuluara me pyje, 

 19.373(ha) ose 53.7% janë tokë bujqësore dhe  

 1.652(ha) ose 4.6% sipërfaqe tjetër.  

Nëpër territorin e kësaj komune e cila ka pozitë të mirë gjeografike, kalojnë 

rrugë shumë të rëndësishme që e lidhin qytetin me Prishtinën si kryeqytet i Kosovës, 

me regjionin e Prizrenit dhe kalojnë më tej në Shqipëri. Si e tillë ajo ka një pozitë të 

rëndësishme strategjike në këtë pjesë të Kosovës. 

2.1. Popullata 

Komunën e Therandës si njësi territoriale përbëhet nga: qendra e qytetit të Therandës, 

lagjet urbane dhe fshatrat. Territori i komunës përfshin vet Therandën dhe 42 

vendbanime si:  Bllacë, Budakovë, Bukosh, Breshanc, Delloc, Dobërdelan, Dragaqinë, 

Dubravë, Duhël, Dvoran, Greikoc, Greiçec, Gelancë, Gjinoc, Javor, Kastërc, Krushicë e 

Epërme, Krushicë e Poshtme, Leshan, Luzhnicë, Maqitevë, Mohlan, Mushtisht, 

Nepërbisht, Nishor, Papaz, Peqan, Popolan, Qadrak, Reshtan, Reqan, Savrovë, 

Samadrexhë, Sallagrazhdë, Semetisht, Sllapuzhan, Sopijë, Stravuçinë, Studençan, 

Tërrnje, Vërshec dhe Vraniç. 

Sipas të dhënave të fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 

2017,  Komuna e Therandës ka 42 vendbanime, ku jetojnë 88.126(banorë) në një 

sipërfaqe prej 361.78(km²) me dendësi banimore prej 165(banorë/km²). 

 

Tabela 2.1. Të dhënat e popullatës në vitin 2017. 

Sipërfaqja 
(km2) 

Numri i banorëve 
rezident në vitin 

2017 

Numri i banorëve 
jo rezident në 

vitin 2017 

Dendësia 
(banorë/km2) 

Lartësia 
mesatare 

361.78(km2) 59.722(banorë) 28.418(banorë) 165(banorë/km2) 455 – 1760(m) 

 



17 
 

Sipas informatorit, deri në vitin 1960 në këtë vendbanim jetonin vetëm familjet e 

vjetra therandase. Në dhjetor të vitit 1969 ky vendbanim fitoi edhe rrymën elektrike. Sa 

i përket numrit të banorëve, sipas shënimeve statistikore që posedojmë, rreth vitit 1879 

kishte 65 shtëpi (56 shqiptare, 9 rome ortodokse) dhe ishte qendër e Bajrakut të 

Suharekës. Në fund të shek. XIX në një doracak ushtarak austro-hungarez ishte shënuar 

se Suhareka kishte 90-100 shtëpi shqiptare e pak serbe. Sipas dokumentit arkivor të 

vitit 1903, ky vendbanim përveç popullatës së shumtë shqiptare, këtu kishte vetëm 5 

familje serbe. Në regjistrimin e popullsisë së vitit 1913 ishin të shënuar 998 banorë. Në 

vitin 1918 kishte 109 shtëpi me 804 banorë (94 shtëpi shqiptare myslimane me 722 

banorë, 1 shtëpi shqiptare katolike me 3 banorë dhe 14 shtëpi serbe me 79 banorë). 

Ndërsa, në regjistrin e vitit 1921 ishin të shënuar 156 shtëpi me 945 banorë. 

 

Tabela 2.2. Shënimet strategjike pas Luftës së Dytë Botërore. 

Në vitin 1948 Theranda vlerësohet se kishte 289 shtëpi me 1715(banorë) 

Në vitin 1952 Theranda vlerësohet se kishte 1915(banorë) 

Në vitin 1955 Theranda vlerësohet se kishte 2055 (banorë) 

Në vitin 1962 
Theranda vlerësohet se kishte 443 shtëpi me 2708(banorë) – nga ta 

2070(banorë shqiptar), 549(serb), 46(malazez) dhe 43(të tjerë) 

Në vitin 1971 
Theranda vlerësohet se kishte 594 shtëpi me 4148(banorë) – nga ta 

3531(banorë shqiptar), 541(serb), 23(malazez) dhe 53(të tjerë) 

Në vitin 1981 

Theranda vlerësohet se kishte 935 shtëpi me 6547(banorë) – nga ta 

5843(banorë shqiptar), 566(serb), 19(malazez), 12(turq), 

32(mysliman) dhe 75(të tjerë) 

Në vitin 1991 

Në Therandë në vitin 1991 vlerësohet se jetonin 569(serb), 

24(malazez) 28(mysliman), 12(jugosllavë), 7(turq), 165(romë), 

1(egjyptian) dhe 15(të tjerë). Banorët shqiptar e kishin bojkotuar 

regjistrimin. 

 



18 
 

2.2. Lëvizja e popullësisë në komunën e Therandës 

Lëvizja natyrore të popullsisë sa i përket lëvizjeve natyrore të numrit popullatës, 

komuna e Therandës nuk dallon shumë nga mesataret në nivel të Kosovës. Nataliteti 

është i lartë me rreth 30(‰), nataliteti i ulët me rreth 6(‰) ndërsa mortaliteti i 

foshnjave edhe më tutje është i lartë me 18(‰). Këto karakteristika rezultojnë me 

dendësi të lartë. Sipas të dhënave të sektorit të ofiqarisë në komunën e Therandës për 

vitin 2005 kanë qenë të regjistruara 989 lindje, ndërsa në regjistrinë e lindjeve në 

Prizren janë 672 fëmijë. Në vitin 2006 ka pasur gjithësej 973 lindje të regjistruara në 

komunën e Therandës, ndërsa 760 fëmijë kanë lindur dhe janë regjistruar në Prizren. 

Regjistrime të vdekjes për vitin 2005 gjithsej janë 236, ndërsa në vitin 2006 ky numër 

ndryshon në 253 vdekje. Lëvizja mekanike e popullsisë, migrimet dhe shpopullimi është 

mjaftë i theksuar në komunën e Therandës e sidomos në vendbanimet kodrinore–

malore, si pasojë e kushteve të vështira. Shpopullimi më i shfaqur është në këto 

vendbanime: Budakova, Grejçeci, Çadraku, Dvorani, Delloci, Maqiteva dhe Nishor.  

Për shkak të koncentrimit më të madh të veprimtarive ekonomike, industriale 

dhe shumë veprimtarive tjera, dinamiken më të lartë të ardhjes e ka vetë qyteti i 

Therandës. Përpos migrimit brenda Kosovës dhe në qendrën komunale, mjaft i theksuar 

është edhe migrimi i popullatës jashtë Kosovës. Zhvillimi i ngadalshëm ekonomik, 

pamundësia për të siguruar punë, ndjekjet politike dhe persekutimet ndaj të rinjve deri 

në vitin 1999 kanë ndikuar që shumë të rinj të aftë për punë të detyrohen të migrojnë 

sidomos në vendet e Evropës Perëndimore, apo edhe më larg. 

 

Tabela 2.3. Statistikat e përbërjes etnike para dhe pas Luftës. 

Përbërja etnike 

VITI/ENTIA 

Shqiptar Serbë Romë 
TOTAL 

(banorë) 
(banorë) (%) (banorë) (%) (banorë) (%) 

Janar 1999 80.000 95.5 3.000 3.75 600 0.75 83.600 

Janar 2001 80.000 99.43 0 0 460 0.57 80.460 
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2.3. Përshkrimi i përgjithshëm mbi rrugët aktuale të Therandës 

Komuna e Therandës si qytet ka një strukturë jo fortë të gjerë, pa unazë rrethore dhe pa 

ndonjë model te caktuar të formave të sistemit së rrjetit rrugor, ku siç dihet format më 

të shpeshta të rrjetit rrugor nëpër botë janë: forma radiale, forma diagonale, forma 

ortogonale, dhe ajo e kombinuar. Qyteti i Therandës, pra ka një rrjetë të thjeshtë 

strukturore dhe pa bazë për planifikim në të ardhmën e largët, gjë kjo e cila po e rëndon 

trafikun dhe po bënë ngarkesë të madhe brenda hapësirës urbane të qytetit. Nëpër 

qytet kalon rruga magjistrale, gjegjësisht në mes të qytetit, ku siç dihet të gjitha objektet 

e rëndësishme institucionale gjenden përreth kësaj rruge, ka vetëm një rrugë tranzite 

rruga Xhavit Bajraktari dhe rrugën Skënderbeu që vazhdon me rrugën Hjadin Berisha e 

që pastaj lidhet me rrugën magjistrale Brigada 123.  

 

 

Figura 2.2. Harta rrugore e qytetit të Therandës e paraqitur me programin ArcGIS. 

 

Rruga e cila është e rrumbullaksuar me të kuqe është rruga magjistrale e cila 

kalon nëpër qendrën e qytetit njëkohësisht rruga më e dendur me komunikacion dhe e 

cila ka nevojë të shkarkohet, ndërsa rruga e cila është e rrumbullakosur me të zezë 

është autostrada e “Ibrahim Rugova” e cila kalon skaj qytetit të Therandës dhe e cila ka 

ndikuar në aspektin ekonomiko–zhvillimor të ekonomisë së qytetit. Ndërsa rruga e 

rrumbullaksuar me të kaltër është rruga Ukë Bytyqi që shtrihet në zonën industriale 

pjesë e cila shtrihen numri më i madh i bizneseve të ndryshme qytetit të Therandës. 



20 
 

 

 

Figura 2.3. Rrugët më kryesore të qytetit të Therandës. 

 

Në mënyrë që të vlerësohet infrastruktura rrugore e qytetit të Therandës nga 

këndvështrimi i funksionimit, sigurisë, aspekteve mjedisore dhe zhvillimit social–

ekonomik, rrjeti rrugor duhet të kategorizohet mbi bazë të funksionit që lidhet me 

territorin dhe me vetë rrjetin rrugor. Sistemi i përgjithshëm i infrastrukturës rrugore 

mund të konsiderohet si një sistem integral rrjetesh të caktuara rrugore, secili nga këta i 

përbërë nga elementët të cilët identifikohen si rrugë të lidhura me anë të një sistemi 

nyjesh. Rrugët e veçanta mund të grupohen në rrjete rrugore të caktuara, me një 

hierarki të saktë bazuar në funksionin e përbashkët të rrjetit rrugor, territorit, dhe vetë 

sistemit rrugor. Faktorët themelorë të cilët karakterizojnë rrjetin rrugor nga 

këndvështrimi funksional janë:   

 lloji i lëvizjes për të cilin janë dedikuar (p.sh. kalim, shpërndarje, hyrje–dalje) 

duhet të merret parasysh lëvizja në të dyja kahet, 

 distancat gjatë drejtimit të mjeteve, 

 funksioni në lidhje me territorin (p.sh. lidhjet lokale, kombëtare, dhe 

ndërkombëtare), 

 përbërja e trafikut dhe kategoritë përkatëse (mjete të lehta, mjete të rënda, 

motoçikleta, këmbësorë etj). 
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Tabela 2.4. Përkufizimi i rrjetit rrugor. 

Rrjeti Përbërja e rrugës në zonën rurale 

A Rrjet i autostradës – tranzit Autostradat 

B 
Rrjeti rrugor rural kryesor 
(shpërndarje) 

Rrugët rurale primare 

C Rrjeti rrugor rural dytësor (depertim) Rrugët rurale dytësore  

D Rrjeti rrugor rural lokal (hyrje – dalje) Rrugët rurale lokale 

 

Karakteristikat e secilit nga këto lloje të rrjetit rrugor janë si më poshtë: 

A – Autostradat: 

Shërbimi i kryer:               Tranzit, Fluks i lirë, 

Lloji i zhvendosjes:           Distanca të gjata, 

Funksioni territorial:          Kombëtar dhe ndër–rajonal, 

Përbërja e trafikut:             Përbërje e kufizuar.  

 

B – Rrugët rurale kryesore 

Shërbimi i kryer:           Shpërndarja nga autostradat për në rrugët rurale dytësore lokale, 

Lloji i zhvendosjes:           Distanca të mesme, 

Funksioni territorial:          Ndër rajonale dhe rajonale, 

Përbërja e trafikut:             Përbërje e kufizuar.  

 

C – Rrugët rurale dytësore   

Shërbimi i kryer:               Qarkullimi në drejtim të rrjetit lokal, 

Lloji i zhvendosjes:           Distanca të vogla, 

Funksioni territorial:          Rural dhe ndër–qytetas. 

Përbërja e trafikut:             Të gjitha llojet. 

 

D – Rrugët rurale lokale 

Shërbimi i kryer:               Hyrje – dalje, 

Lloji i zhvendosjes:           Distanca të shkurtëra, 

Funksioni territorial:          Fshat – qytet dhe komunal në zonat rurale,  
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     Përbërja e trafikut:             Të gjitha llojet. 

   

Figura 2.4. Llojet e rrjetit rrugor: Tipi A dhe B. 

 

 Në figurën e parë është paraqitur lloji i rrjetit rrugor i tipit A e cila është 

autostrada “Ibrahim Rugova” që lidh qytetin e Therandës me rajonet tjera dhe lidhjen 

me shtetin e Shqipërisë. Në figurën e dytë është paraiqutr lloji i rrjetit rrugor i tipit B, 

rrugë të cilat bëjnë lidhjet rajonale dhe ndër rajonale si përshembull lidh qytetin e 

Therandës me Rahovecin në njërën anë dhe me Shtimen e Prizrenin në anën tjetër.  

 

 

Figura 2.5. Llojet e rrjetit rrugor: Tipi C dhe D. 
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 Në figurën e tretë është paraqitur lloji i rrjetit rrugor i tipit C paraqet lidhjen e 

rrugëve rurale me rrugët e qytetit me pjesëmarrje të trafikut të të gjitha llojeve. Në 

figurën e katërt është paraqitur lidhja e rrugëve me funksion të karakterit rrugor fshat–

qytet me përbërje të të gjitha llojeve të mjeteve ngasëse në pjesë të trafikut rrugor si 

vetura, traktor dhe të tjera. Brenda qytetit të Therandës kemi gjithësej katër 

rrethrrotullime, njër lidh magjistralen M25 me rrugën Brigada 123 dhe rrugën Xhavit 

Bajraktari (rruga tranzit), ky rrethrrotullim gjendet në qendër të qytetit.   

 

 

Figura 2.6. Rrethrrotullimi në qendër të qytetit të Therandës. 
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3.  AKSIDENTET NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR 

Numri i madh i të vdekurëve dhe të lënduarëve rëndë në aksidentet e komunikacionit 

rrugor mund të shpjegohen si shkak i:  

- rritjes së vrullëshme të numrit të automjeteve, 

- përqindjes së madhe të automjeteve që qarkullojnë në gjendje jo të rregulltë teknike, 

- mosnjohjes së duhur të kulturës së komunikacionit nga ana e ngasësve dhe 

këmbësorëve, 

- masave të dobëta parandaluese (preventive) dhe ndëshkuese për ata të cilët nuk i 

përfillin me përpikëri rregullat në komunikacion, 

- mospërshtatja e rrugës e kushteve të terrenit, trendeve bashkëkohore në 

komunikacion, 

- niveli i gjendjes dhe infrastrukturës së dobët rrugore, numrit të pamjaftueshëm të 

shenjave të komunikacionit etj. 

 

Aksidentet në komunikacion, posaçërisht në komunikacionin rrugor, paraqesin 

problem esencial për çdo shoqëri. Me aksident në komunikacionin rrugor, nënkuptohet 

ngjarja në rrugë ku ka marrë pjesë më së paku një mjet në lëvizje dhe në të cilin janë të 

lënduar ose kanë humbur jetën një apo më shumë persona ose janë shkaktuar vetëm 

dëme materiale. Nuk është aksident i komunikacionit në rast se makina teknologjike (e 

punës) apo makina bujqësore si p.sh: traktori, multikultivatori ose qerrja të cilat lëvizin 

nëpër rrugët e pa kategorizuara ose gjatë kryerjes së punëve në lëvizje ka rrëshqitur 

nga rruga e pa kategorizuar ose është rrokullisur apo është ndeshur me ndonjë pengesë 

natyrore, gjatë së cilës nuk merr pjesë ndonjë mjet tjetër ose këmbësor dhe gjatë kësaj 

dukurie ndonjë personit tjetër nuk i është shkaktuar lëndim apo dëmë material. [8] 
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Ka raste kur në të njëjtën ngjarje së pari paraqitet incidenti e pastaj mund të 

pasojë edhe aksidenti, si p.sh: nëse mjeti është i parkuar përskaj rrugës, për shkaqe të 

panjohura siç është era e fortë apo rrëshqitja, mjeti rrokulliset dhe bie një një pjesë më 

të ulët apo në kanal, atëherë kjo klasifikohet si incident, mirëpo nëse më vonë ngasësi 

kërkon kamionin tërheqës, i cili gjatë tërheqjes nga kanali i shkakton dëmë mjetit apo 

shkaktohet ndonjë lëndim, atëherë bëhet fjalë për aksident komunikacioni. Prandaj për 

të qenë aksident komunikacioni duhet të plotësohen këto kushte:  

- kushti i parё dhe kryesor është që më së paku një automjet duhet të jetë në lëvizje 

pra nëse mjeti nuk është në lëvizje por është i parkuar, ndërsa në të hedhet ndonjë 

objekt atëherë trajtohet si incident dhe 

- kushti i dytë themelor është që mjeti të lëvizë në rrugën e destinuar për qarkullimin 

e mjeteve në komunikacion dhe si pasojë e ngjarjes mund të ketë të vdekur, të 

lënduar apo edhe me dëme materiale.  

 

Aksidentet në përgjithësi për nga pasojat klasifikohen në tri kategori: 

I. Aksident fatal (vdekjeprurёs) – quhet ai aksident i komunikacionit që pas 

goditjes – kontaktit ndërmjet automjeteve apo automjetit me ndonjë objekt ose 

subjekt që si pasojë e goditjes – kontaktit, shkaktohet vdekja e njeriut (subjektit). 

II. Aksident i rёndё i komunikacionit – quhet ai aksident në të cilin me rastin e 

goditjes – kontaktit ndërmjet mjeteve apo të mjetit në lëvizje në ndonjë objekt 

ose subjekt shkaktohet lëndim i rëndë i natyrës trupore apo edhe dëmë i madh 

material. 

III. Aksident i lehtё i komunikacionit – quhet ai aksident në të cilin me rastin e 

goditjes – kontaktit ndërmjet mjeteve apo të mjetit në lëvizje në ndonjë objekt 

apo subjekt shkaktohet lëndim i lehtë i natyrës trupore apo edhe dëmë i vogël 

material.  

Dëmë i vogël material në aksidentin e komunikacionit është dëmi i shkaktuar 

objekteve dhe mjetit, të cilit nuk u janë dëmtuar pjesët vitale për drejtim dhe frenim, 

ndërsa mjeti mundet vet të lëvizë nëpër rrugë. Këto dëme vlerësohen në vlerë deri në 

15000€. E kundërta, kur mjetit i janë dëmtuar pjesët vitale për drejtim dhe frenim ose 

të tjerat ndërsa mjeti nuk mund të lëvizë vet nëpër rrugë, kemi rastin e aksidentit me 

dëmë të madh material dhe këto dëme vlerësohen mbi 15000€.  [8] 
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Aksidentet e lehta të komunikacionit nuk shkaktojnë pasoja të mëdha dhe nuk 

janë të rrezikshme, prandaj në përgjithësi klasifikohen si kundërvajtje e jo si vepër 

penale ndërsa aksidentet e rënda dhe fatale të komunikacionit klasifikohen si vepra 

penale dhe si të tilla ndiqen penalisht, por gjithashtu kanë edhe përgjithësi civile për 

shkak të dëmit material të shkaktuar. Palët e dëmtuara në këto aksidente mund t’i 

drejtohen gjykatës me kërkesë për kompensimin e dëmeve të pësuara, si çështje civile. 

Përpos definimit të theksuar më lartë lidhur me aksidentin rrugor, ekziston edhe ky 

definim: aksident rrugor – është një ngjarje e verifikuar në rrugë ose në hapësira të 

hapura për qarkullim, në të cilën janë përfshirë mjete ku së paku njëri nga ato është në 

lëvizje, njerëz ose kafshë, që nuk lëvizin ose janë në lëvizje dhe prej të cilës rrjedhin këto 

pasoja: 

- vdekje njerëzish,  

- të paktën një plagosje dhe  

- dëmtime materiale.  

3.1. Ndarja dhe klasifikimi i aksidenteve 

Aksidentet në komunikacionin rrugor ndahen sipas: 

- kohës në të cilën aksidenti ka ndodhur (periudhës, stinës, muajit, ditës, javës, ditën a 

po natën, në orë të caktuar të ditës i klasifikuar në pesë faza: faza e parë prej orës 

06–10 në mëngjes, faza e dytë prej orës 11–14, faza e tretë prej orës 15–18, faza e 

katërt prej orës 19–22  dhe faza e pestë prej orës 23–06 të mëngjesit). 

- vendit në të cilin aksidenti ka ndodhur (në vendbanime ose jashtë vendbanimeve, 

zonës) karakteristikave të rrugës (llojit, destinimit, gjerësisë, pjerrtësisë, llojit të 

asfaltit, gjendjes së rrugës etj), 

- mënyrës sipas së cilës aksidenti ka ndodhur (ndeshjet reciproke, goditja në mjetin e 

parkuar ose objektet e rrugës, rrotullimi ose dalja e mjetit nga rruga, goditja dhe 

shkelja e këmbësorëve, rënie e personit nga mjeti dhe aksidente të tjera), 

- shkaku nga i cili ka ndodhur aksidenti (gabimi i ngasësit, mangasitë në rrugë 

gjendja jo e rregullt teknike e automjetit, gabimi i këmbësorit, gabimi i udhëtarit), 

- pasojave (të vdekur, rëndë të lënduar, lehtë të lënduar ose vetëm me dëme 

materiale). 
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Pos këtyre ndarjeve aksidentet mund të ndahen edhe sipas: 

- pjesëmarrësve në komunikacion, 

- grup – moshës, vjetërsisë si ngasës i mjetit, gjinisë, përgatitjes shkollore, 

profesionit, gjendjes familjare,  

- përsëritjes së veprës e cila e shkaktuar aksidentin etj.  

3.2. Klasifikimi i aksidenteve 

Nisur nga dinamika e tyre, aksidentet mund të klasifikohen si: [8] 

- ndeshje,  

- goditje,  

- përplasje (shtypje) dhe 

- humbje drejtimi. 

3.2.1. Ndeshja 

Ndeshja ndodh atëherë kur çfarëdo mjeti në lëvizje (ecje) përballet me një mjet tjetër në 

lëvizje. Ndeshja mund të jetë ballore ose anësore dhe përplasje të mjeteve që ndodhen 

njëri pas tjetrit, pra dy mjete që lëvizin me kah të njëjtë por me shpejtësi të ndryshme. 

 

 

Figura 3.1. Ndeshja ballore e automjeteve1. 

 

 

                                                      
1 https://www.google.com/search?q=aksidentet+ballore&source 
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3.2.2. Goditja 

Goditja ka të bëjë me ndeshjen e fortë ndërmjet të një mjeti në lëvizje me një të ndalur 

(në qetësi). [8] 

 

Figura 3.2. Ndeshja e automjeteve kur mjeti para tij ёshtё nё qetёsi. 

3.2.3. Pёrplasja (shtypja) 

Përplasja është shtypja e një këmbësori, një çiklisti, një motoçiklisti ose një mjeti të 

tërhequr me një kafshë me një mjet në lëvizje. 

 

 

Figura 3.3. Pёrplasja e kёmbёsorit, biçiklistit dhe motoçiklistit nga automjeti2. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 https://sanjosepersonalinjuryattorneys.com/san-jose-pedestrian-car-accident-lawyers/ 
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3.2.4. Goditja e objektit 

Goditja e objektit ёshtё ai rast kur njё automjet pёrplaset me njё pengesё fikse.  

 

 

 Figura 3.4. Ndeshja e automjeteve me njё pengesё fikse skaj rrugёs.  

3.2.5. Humbja e drejtimit 

Humbja e drejtimit ёshtё lёvizja e pa kontrolluar e automjetit qё pёr shkak tё 

rrёshqitjes ose pёr shkaqe tjera, nuk i bindet me atij qё e drejton. [8] 

 

 

Figura 3.5. Humbja e drejtimit mbi automjetin gjatё lёvizjes. 
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3.3. Shkaktarёt kryesor tё aksidenteve nё komunikacion 

Aksidentet nё komunikacion paraqiten si pasojё e shumё faktorёve tё cilёt janё tё lidhur 

nё mes veti. Vlerёsimet statistikore kryesisht janё tё kufizuar nё shkaktarin e parё dhe 

tё dytё e nganjёherё edhe nё shkaktarin e tretё. Sipas hulumtimeve tё bёra nё ish 

Gjermaninё Perёndimore shkaktarё mё tё shpeshtё tё aksidenteve nё komunikacion 

janё:  

- paaftёsia pёr ngasje, 

- mospёrshtatja e shpejtёsisё (shpejtёsia adekuate), 

- pёrplasja e automjetit prapa nё automjetin para,  

- mosrespektimi i tё drejtёs sё pёrparёsisё,  

- mosrespektimi i ngasjes (lёvizjes) sё obliguar nё anёn e djathtё, 

- gabimet gjatё tejkalimeve, 

- shkёputjet nga rruga,  

- gabimet gjatё kthimit, rrotullimit, ndёrtimit tё shiritit qarkullues dhe ngasjes 

prapa,  

- kёmbёsorёt si shkaktar tё aksidenteve nё komunikacion. 

 

Numri i aksidenteve nё komunikacion brenda ditёs rritet krahas rritjes sё dendёsisё sё 

komunikacionit. Komunikacioni i aksidenteve kryesisht arrin ndёrmjet orёve 12 deri nё ora 

20, diku rreth 50% tё aksidenteve. Nё kёtё pjesё tё ditёs mё sё shumti aksidente ndodhen nё 

kohёn e komunikacionit kulmor. Prej aksidenteve nё komunikacion tё cilёt ndodhin brneda 

ditёs, mё tё theksuara janё kёto tipe tё aksidenteve: pёrplasja nga ana e automjetit prapa nё 

automjetin para, mosrespektimi i pёrparёsisё, gabimet gjatё kthimit ndёrrimet tё shiritit 

qarkullues dhe ngasja prapa. Ndёrsa brenda natёs llojet mё tё shpeshta tё aksidenteve nё 

komunikacion janё pёr shkak tё:  

- mos pёrshtatjes sё shpejtёsisё, 

- shkёputjes nga rruga si dhe  

- gabimet gjatё tejkalimit. 

 

Prej numrit tё pёrgjithshёm tё aksidenteve nё komunikacion mё tepёr se 60% 

ndodhin gjatё ditёs. Sipas disa tё dhёnave mё sё tepёrmi aksidente brenda javёs 

ndodhin gjatё tё premteve dhe tё shtunave (nё fund tё javёs punuese) ndёrsa numri i 

aksidenteve bie gjatё tё hёnave dhe tё martave (nё fillim tё javёs, pas pushimit tё 

vikendit).  [8] 
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Gjatё vitit, mё sё tepёrmi aksidente nё komunikacion ndodhin gjatё muajve 

qershor, korrik dhe gusht pёr shkak tё fluksit mё tё madh tё njerёzve nё sezonin 

turistik.  

3.4. Analiza e aksidenteve nga Organizata Botёrore tё Shёndetёsisё  

Nё bazё tё statistikave qё ka ofruar Organizata Botёrore e Shёndetёsisё (OBSH) 

rezulton se pёr çdo vit nё botё vdesin rreth 1.3 milion persona nё aksidente apo thёnё 

mё mirё nё baza ditore vdesin rreth 3287 persona. Pёrveç numrit tё lartё tё tё vdekurve 

nё aksidente mё shqetёsues ёshtё fakti se rreth 400.000 persona janё nёn moshёn 25 

vjeçare. 

 

 

Figura 3.6. Rezultatet e huazuara nga Organizata Botёrore e Shёndetёsisё3 

 

 

 

                                                      
3 https://www.who.int/gho/road_safety/mortality/traffic_deaths_rates/en/ 
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3.5. Analiza e sigurisё, gjendja aktuale nё Kosovё 

Siguria në komunikacion vazhdon të jetë një ndër sfidat më të paadresuara në Kosovë. 

Edhe pse kjo fushë vazhdon të jetë brengë e madhe për politikbërësit dhe ekspertët e 

sigurisë dhe komunikacionit në mbarë botën, problemet me të cilat ballafaqohen 

qytetarët e Kosovës janë ende të natyrës bazike. Numri i madh i aksidenteve, sidomos 

në komunikacionin rrugor që shkaktohen nga faktorë të ndryshëm, lënë për pasojë një 

numër relativisht të madh të viktimave dhe dëmeve tjera, të cilat do të mund të 

evitoheshin apo të paktën të kontrolloheshin nga politika, ligje dhe praktika të mira. [8] 

 

Tabela 3.1. Klasifikimi i aksidenteve rrugore ndër vite. 

 
Aksidente me 
dëme materile 

Aksidente 
me lëndime 

Aksidente me 
persona të 

vdekur 

Personat 
e vdekur 

Personat e 
lëndur 

2004 5097 1326 141 170 2053 

2005 10963 2506 145 155 4206 

2006 11436 3013 156 178 4789 

2007 12987 3901 127 139 6264 

2008 11313 3850 118 133 6427 

2009 14330 4730 152 176 7984 

2010 12594 4327 158 175 7731 

2011 18888 4490 130 157 8321 

2012 19756 4555 116 121 8561 

2013 13878 4960 104 119 9817 

2014 10333 4876 111 127 9713 

 

Ky punim synon të vë në pah gjendjen aktuale sa i përket politikave të sigurisë në 

komunikacion, ligjeve që rregullojnë këtë sektor dhe zbatimit të tyre. Punimi ilustron 

kompetencat e institucioneve përgjegjëse në këtë sektor, praktikat e zbatueshmërisë së 

politikave dhe ligjeve, si dhe një vizion sa i përket plotësimit, ndryshimit dhe 

përmirësimit të tyre.   

Gjendja në komunikacionin rrugor gjatë periudhës së regjistruar 2004 deri 2014 

flet për rritje të ndjeshme të aksidenteve dhe të numrit të personave të lënduar. Numri i 

personave të vdekur për një aksident ka ndryshuar gjatë viteve të fundit, duke shënuar 

shkallë të madhe të ngritjes. 
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                       Tabela 3.2. Numri i aksidenteve rrugore ndër vite. 

Vitet Numri i aksidenteve 

2004 6564 aksidente 

2005 13614 aksidente 

2006 14605 aksidente 

2007 17015 aksidente 

2008 15281 aksidente 

2009 19212 aksidente 

2010 17079 aksidente 

2011 23508 aksidente 

2012 24427 aksidente 

2013 18942 aksidente 

2014 18320 aksidente 

 

3.5.1. Aksidentet e rënda 

 

Tabela 3.3. Klasifikimi i aksidenteve për vitin 2017 dhe 2018. 

 Janar – Dhjetor 2017 Janar – Dhjetor 2018 

Aksidente fatale 122 100 

Persona të vdekur 137 128 

Aksidente me lëndime 6390 6217 

Persona të lënduar 12645 12360 

Aksidente me dëme 11183 9424 

Aksidente totale 17695 15741 

 

Krahasimi i aksidenteve rrugore, për periudhën kohore janar – dhjetor 

2017/2018. Pra, në vitin 2018 kanë ndodhur 15741 aksidente trafiku, krahasuar me 

vitin 2017 që kishin ndodhur 17695, pra më pak aksidente duke reduktuar numrin e 

aksidenteve në 1954 aksidente më pak. [8] 
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      Figura 3.7. Aksident me fatalitet i ndodhur në Kosovë, në magjistralen M9. 

 

E gjithë kjo ka ardhë si rezultat i masave të mëdha të ndërmarrura nga Policia e 

Kosovës: 

1. Është implementuar projekti për siguri në trafik “Lëvizni të sigurt në trafik”. Përmes 

njësive të trafikut dhe stacioneve policore, janë shpërndarë fletëpalosje tek 

pjesëmarrësit në trafik. Gjithashtu projekti është promovuar edhe në rrejte sociale dhe 

media, përfshirë këtu edhe ligjëratat dhe diskutimet në institucione shkollore, 

2. Është implementuar projekti për siguri në trafik “Për një vit më të sigurt në trafik”. 

Projekti për qëllim ka pasur vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik, duke përfshirë 

diasporën dhe shtetasit e huaj. Shpërndarja e fletëpalosjeve është bërë në të gjitha 

pikat kufitare dhe në tërë territorin e vendit, 

3. Është implementuar projekti për siguri në trafik “Përqendrohu në ngasje! ”. Projekti 

për qëllim ka pasur vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafik, veçanërisht shoferëve. 

Shpërndarja e fletëpalosjeve është bërë në të gjitha pikat kufitare dhe në tërë territorin 

e vendit, 

4. Është implementuar projekti për siguri në trafik “Të sigurt në rrugë gjatë dimrit”, 

duke shpërndarë fletëpalosje për pjesëmarrësit në trafikun rrugor, si dhe nga ana e 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe AMCK e njëjta është shpërndarë edhe në Qendrat e 

Kontrolleve Teknike dhe në disa nga pikat e furnizimit me karburante dhe pikave që 

furnizojnë me goma, i cili projekt ka pasur për qëllim ngritjen e vetëdijesimit të 

shoferëve në përdorim të pajisjeve dimërore, 

5. Është vazhduar me kontaktet, diskutimet, trajnimet dhe ligjëratat e rregullta në 

institucione shkollore lidhur me sigurinë në trafik, 

6. Përveç urdhrave dhe planeve operative, janë ndërmarrë masa shtesë duke krijuar 

TASK FORCË për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, [8] 



35 
 

3.6. Alternativa pёr pёrmirёsimin e sigurisё 

Një ndër problemet më të mëdha sot në komunikacion janë ngarkesa e trafikut, vonesat 

e mëdha kohore dhe veçanërisht aksidetet e shumtë në numër. Andaj sot gjithnjë e më 

shumë bëhën analiza për parandalimin e këtyre aksidenteve dhe ofrimin e sigurisë së 

pjesmarrësve në komunikacion. Në kuadër të përmirësimit të sigurisë në komunikacion 

ka shumë variante-alternativa dhe propozime nga më të ndryshme për ofrimin e 

sigurisë së pjesmarrësve në komunikacion rrugor. Së pari duhet të dihen cilët janë 

shkaktarët që shpiejn deri te këto aksidente e pastaj të merren masat alternative për 

përmirësimin e sigurisë. Ekzistojnë shkaktarë subjektivë dhe objektivë të aksidenteve të 

komunikacionit. Shkaqet subjektive janë: gabimet e pjesëmarrësve në komunikacion 

(nagasësit, këmbësorët dhe udhëtarët në mjet), kurse shkaqet objektive janë: 

parregullsitë teknike të mjeteve dhe rrugëve, gjendja e rrugës, qarkullimi në rrugë, dhe 

faktori incident. Disa masa konkrete me qëllim të veprimit preventiv në zvogëlimin e 

aksidenteve të komunikacionit janë: 

 në shkollat fillore dhe të mesme për arsye të edukimit dhe arsimimit të vendoset lënda: 

’’Kultura dhe sjellja në komunikacionin rrugor’’, ku do të mësohet për rregullat bazë të 

komunikacionit, sinjalizimin dhe sjelljen e pjesëmarrësve ne komunikacion. 

 shërbimi kompetent i komunikacionit nga pikëpamja e sigurisë në komunikacion, 

rrugët brenda dhe jashtë zonave të banuara të vendos pos shenjave të sinjalizimit edhe 

radarët (për kontrollimin e shpejtësisë), 

 kontrollime më të shpeshta në komunikacion nga ana e personave të autorizuar, ashtu 

që ngasësit e padisiplinuar të cilët nuk i respektojn rregullat e komunikacionit (kryejnë 

tejkalimet e rrezikshme, bëjnë gara shpejtesie, etj.) të marrin dënimet e merituara për 

veprimet e tyre, 

 vendosja e pajisjeve statike nëpër kryqëzime për kontrollimin e ngasësve gjatë kalimit 

nëpër semaforët. 

3.7. Analiza e sigurisё sё trafikut dhe transportit nё qytetin e Therandёs  

Nëpër qendër të qytetit të Therandës kalon rruga kryesore që lidh Prizrenin me pjesën 

tjetër të Kosovës. Si e tillë kjo rrugë është shumë e ngarkuar me automjete. Për shkak të 

pozitës gjeografike, automjetet e rënda që lëvizin në drejtim të Prizrenit, shpesh kanë 

shkaktuar probleme në qytet të Suharekës. Për shkak të pozitës së pjerrët, gjatë lëshimit 
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të automjeteve nga “Qafa e Dulës” u duhet që të mbajnë të shtypur vazhdimisht frenat. 

Si pasojë ndodhë që nga nxjerrja e frenave, këto automjete të rënda, që në të shumtën e 

rasteve janë të mbingarkuara me zhavorr apo mall ndërtimor, të humbin kontrollin kur 

të mbërrijnë në qendër të qytetit dhe të mos mund të frenojnë. Qytetarët e Therandës 

përmendin shumë raste kur një gjë e tillë ka ndodhur dhe ka pasur edhe humbje të jetës 

së njerëzve, rasti i një 20 vjeçari që ka humbur jetën më 2008 nga një kamion që kishte 

dalë jashtë kontrollit. Në vitin 2009 komuna e Therandës kishte marrë vendim që asnjë 

automjet i rëndë që lëvizë në drejtimin Prishtinë–Prizren  të mos hyjë në qytet në 

periudhën kohore 6.00–20.00, mirëpo ky vendim nuk është jetësuar asnjëherë dhe këto 

mjete të rënda vazhdojnë që të qarkullojnë nëpër qytet duke shkaktuar akoma një 

shqetësim për qytetarët e këtij vendi. Qyteti nuk ka një qarkore rrugore nëpër të cilën 

do të mund të kalonin automjetet e rënda dhe të mos hynin në qytet. [14] 

3.7.1. Historiku i aksidenteve në komunën e Therandës 

Në tabelën 3.4., janë treguar aksidentet që kanë ndodhur në komunën e Therandës prej 

vitin 2017 deri në vitin 2019. 
 

Tabela 3.4. Historiku i aksidenteve në komunën e Therandës. 

Viti Aksidente Rruga Numri i aksidenteve 

nëpër fshatra 

Viti 2017 140 

“Skënderbeu” – 37 aksidente  

 

33 (aksidente) 
“Brigada 123” – 97 aksidente 

 

“Xhavit Bajraktari” – 6 

aksidente  

 

Viti 2018 132 

“Skënderbeu” – 30 aksidente  

 

22 (aksidente) “Brigada 123” – 93 aksidente 

“Xhavit Bajraktari” – 9 

aksidente 

Janar – 20 “Brigada 123” – 6 aksidente 5 (aksidente) 
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Shkurt 2019 “Brigada 123” – 14 aksidente 

 

 

3.7.2. Elementi i zhurmës së automjeteve dhe ndotja 

Zhurma intenzive vepron në sistemin nervor dhe në organet e brendshme. Kjo shkakton 

dhembje koke, marramendje dhe shqetësim me ç’rast zvogëlohet aftësia punuese e 

ngasësit. Veprimi i zhurmës me intensitet më të lartë se 80(dB) është i dëmshëm për 

organet e shqisave.  

Zhurma e cila krijohet (paraqitet) nën ulsën e ngasësit të autobusit është prej 

100 deri 115(dB). Në hapësirën ku ndodhen udhëtarët, zhurma nuk duhet të kaloj 70 

(dB). Me aplikimin e izolimit akusitik ndëmjet hapësirës për vendosjen e motorit dhe 

hapësirës për udhëtarë, zhurma mund të zvogëlohet edhe pa ndryshimin  e 

konstruksionit të automjetit. [14] 

Njësia për matjen e intensitetit të zërit është decibeli. Nga praktika një vend 

shumë i qetë mund të vlerësohet me zhurmë prej 20(dB), biseda e qetë dhe muzika e 

lehtë rreth 30–40(dB), komunikacioni intenziv rreth 80–90(dB), motoçikleta pa shuarës 

të zhurmës rreth 100(dB), aeroplani rreth 120(dB) etj. 

3.7.3. Ndotja dhe degradimi i mjedisit 

Ruajtja e mjedisit të pastër – kualitet i jetës më i mirë ndotja e mjedisit (ajër, ujë dhe 

tokë) në tërë territorin e Kosovës është një problem mjaft serioz dhe është prezent 

pothuaj kudo. Poashtu edhe në komunën e Therandës kjo çështje është evidente. Ndotja 

më e madhe bëhet me lëshimin e ujërave të zeza nga kanalizimet e vendbanimeve si dhe 

nga objektet industriale direkt në lumenj. Gjithashtu hedhja e mbeturinave të ngurta 

pranë rrugëve dhe lumenjve përbën një problem të madh. Në mes të Reshtanit dhe 

Nëpërbishtit në lum bëhet eksploatimi i rërës. Për shkak të nevojave për djegie por edhe 

për ekonomi pyjet dëmtohen pa kriter nga banorët. [14] 

Ajri – edhe pse nuk monitorohet e nuk dihet se cilët përbërës dhe sa janë 

prezent në të, ai është i ndotur në qendrën urbane. Kjo ndotje shkaktohet nga pluhuri, si 

pasojë e djegies industriale si dhe komunikacioni (gazrat e liruara nga makinat e vjetra 

dhe pa katalizator). Kjo rezulton nga mungesa e një unaze që do të devijonte trafikun e 

automjeteve që kalojnë nëpër magjistralen kryesore që lidh Prishtinën me Prizrenin.  
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Uji – lidhur me ujin e pijes disa vendbanime kanë probleme sepse nuk kanë qasje 

në sistemin e ujësjellësit dhe ujin e pijes e marrin nga puset individuale apo kolektive, të 

cilat shpesh nuk mirëmbahen si duhet. Këto puse nuk janë të ndërtuara si duhet dhe 

ndodh të ndoten nga ujërat sipërfaqësor (si ujëra të zeza apo të kulluara) gjë që përbën 

një rrezik të vazhdueshëm për shëndetin e popullatës. Në komunën e Therandës 40(%) 

e banorëve kanë qasje në ujësjellës dhe në sistemin e kanalizimit janë të kyçur 45(%) e 

banorëve. Duhet cekur se ne vitin e kaluar gjegjesisht në vitin 2018 për shkak të 

vërshimeve nga të reshurat e mëdha atmosferike të shiut në qytetin e Therandës, duke 

përfshirë shumë fshatra uji është ndotur tej mase ku në disa fshatra vazhdon të jetë 

ende i pa pijshëm. 

Toka – në këtë komunë toka është e ndotur nga prania e deponive ilegale të 

mbeturinave ku vetëm 43% e popullatës janë përfshirë në shërbimin e menaxhimit të 

mbeturinave. Mirëpo është duke u punuar në implementimin e projektit për eliminimin 

e deponive ilegale dhe transferimin e mbeturinave në deponinë regjionale të Prizrenit. 

Degradimi i tokës shkaktohet edhe nga prerja e pyjeve dhe funksionimi i gurëthyesve si 

dhe shfrytëzimi i inerteve në lumenj. Ndaj çështjes mbrojtja e mjedisit, me qëllim të 

zhvillim të qëndrueshëm, e që është e rëndësishme, duhet të ketë konsideratë Komuna, 

OJQ-të lokale dhe vet komuniteti.  

Vlenë të ceket se në vendin e quajtur fusha e thatë në Grejkoc janë pyllëzuar 

34.37(ha), punë të cilën duhet lakmuar edhe vendbanimet tjera. Mbrojtja e mjedisit 

ndërlidhet, me sektorin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, zhvillimit të turizmit, 

bujqësisë dhe ka efekt pozitiv në to, ndërsa me sektorët tjerë është në konflikt e 

sidomos me atë të industrisë, sepse industria ka ndikim negativ në mjedis. 

Në komunën e Therandës nevojitet: 

 ripyllëzimi dhe rritja e sipërfaqes me pyje, 

 ndërtimi dhe kyçja në sisteme të ujësjellësit e të kanalizimit nëpër të gjitha 

vendbanimet e komunës, 

 kontrolli i ujit të pijes;  

 menaxhimi i mirë i mbeturinave shtëpiake, të ngurta dhe atyre industriale, 

 rritja e ndërgjegjes qytetare lidhur me mirëmbajtjen e pastër të territorit.  
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Figura 3.8. Legjenda e natyrës së ndotjes dhe gjelbërimit. [14] 
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4.  NJOHURI TË PËRGJITHSHME PËR UDHËKRYQET 

KLASIKE 

Udhëkryqi përcaktohet si një sipërfaqe e përgjithshme ku dy apo më shumë rrugë 

bashkohen ose kryqëzohen, duke përfshirë të gjitha pjesët e rrugës për lëvizjen e 

trafikut në të. Udhëkryqet sipas rregullit, për shkak të ndërprerjes së rrjedhës së 

trafikut paraqesin pika kritike të rrjetit qarkullues. Objektivi kryesor i një udhëkryqi 

është të zgjidhë konfliktin e mundshëm nëpërmjet lëvizjes së mjeteve, biçikletave, 

këmbësorëve. Udhëkryqi është pjesë e rëndësishme e një rruge, sepse në një farë mase 

siguria, shpejtësia, kostoja e shfrytëzimit të një rruge, si dhe kapaciteti i saj varen nga 

mënyra e projektimit të udhëkryqeve. Përzgjedhja e tipit të udhëkryqit do të varet nga 

një numër rrethanash si p.sh: 

- funksioni i ardhshëm i rrugëve kryqëzuese në rrjetin e trafikut, 

- shpejtësitë në rrugë, 

- flukset dimensionuese të trafikut dhe shpërndarja në drejtimet dhe klasat e 

përdoruesëve të rrugës, 

- kushtet topografike dhe 

- kufizimet në përdorimin e zonës si p.sh: për shkak të ndërtesave.  

 

Zonat e përafërta me kulme volumi për tipet e ndryshme të kryqëzimeve siç 

ilustrohet në parim sipas figurës në vijim. Duhet pasur parasysh që zona e udhëkryqit 

rrthor është midis zonës me prioritete dhe asaj me semafor dhe kërkon një sasi të 

caktuar trafiku në të dyja rrugët. Gjithashtu duhet pasur parasysh që volumet do të 

variojnë me numrin e shiritave në rrugë.  [12] 
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Normalisht, mund të identifikohen pak zgjidhje dhe tipe kryqëzimesh të 

mundshme. Këto duhet të vlerësohen dhe krahasohen më tej, duke marrë në 

konsideratë sigurinë siç është mjedisi, estetika, siguria dhe rehatia.  

 

Figura 4.1. Tipet e udhëkryqeve dhe volumet e përafërta në orët e pikut. 

4.1. Klasifikimi i udhёkryqeve dhe kriteri i projektimit 

Udhëkryqet janë pika në rrjetin rrugor në të cilat lidhen dy apo më shumë rrugë dhe si 

pasojë kanë bashkimin, ndarjen, gërshetimin dhe kryqëzimin e flukseve të trafikut. Në 

përgjithësi udhëkryqet mund të ndahen në udhëkryqe:  

- të pakontrolluara (vlen rregulla e krahut të djathtë), 

- me prioritet (rregullimi i qarkullimit bëhet me sinjalizim horizontal dhe vertikal), 

- me sinjale ndriçuese – semafor), 

- rrethore (udhëkryqe rrethore) dhe  

- disnivel. 
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4.1.1. Udhёkryqet me prioritet  

Në një udhëkryq me prioritet, konfliktet zgjidhen nga rregulla të përgjithshme ose nga 

rregulla të vendosura përkatësisht siç është dhënia e rrugës apo shenjat e qëndrimit. 

Lëvizjet e vogla të trafikut duhet t’u japin rrugë lëvizjeve madhore të trafikut.  

Karakteristikat kryesore të udhëkryqeve me prioritet: [5] 

- përshaten kryesisht për volume të vogla drejtë të mesmes të trafikut, 

- zënë pak rrugë, 

- nuk janë të kontrollueshme – volumet e trafikut në lëvizje madhore do të 

përcaktojnë kapacitetet për lëvizjet e vogla,  

- nuk e zbusin shpejtësinë e trafikut në rrugën kryesore – por mund të merren masa 

në lidhje me të,  

- tentojnë të bëhen më pak të sigurta duke qenë se rritet ngarkesa e trafikut – 

drejtuesit e automjeteve bëhen më të padurueshëm dhe  

- këmbësorët e biçiklistët kanë më pak probleme dhe në përgjithësi në udhëkryqet me 

prioritet atyre nuk u jepet trajtim i veçantë. 

4.1.2. Udhёkryqet me sinjalizim ndriçues – semafor  

Rregullimi i qarkullimit me sinjalizim ndriçues është mënyrë e zakonshme e rregullimit 

të qarkullimit në vendet ku gërshetohen qarkullimet konfliktuoze dhe si pasojë e 

reduktimit të kapacitetit në ndonjë hyrje të veçantë ose në tërë udhëkryqin, paraqiten 

pengesa të mëdha të lëvizjes ose seriozisht rrezikohet siguria e komunikacionit.  [5] 

Rregullimi i qarkullimit mundësohet me përdorimin e sistemeve përkatëse të 

sinjalizimit, këto sisteme paraqesin grupin e sinjaleve të lidhura mes vete dhe pajisjeve 

udhëheqëse me funksione të caktuara për realizimin e procesit të rregullimit të 

qarkullimit, ndërsa i përshtaten kërkesave të qarkullimit në udhëkryqet me qarkullime 

konfliktuoze. Me programimin e punës së sinjaleve ndriçuese caktohet koha dhe plani i 

fazave përmes së cilave rregullohet përparësia e kalimit nëpër udhëkryqe për 

qarkullimet konfliktuoze dhe definohet largimi i sigurt i fluksit në udhëkryq në kuadër 

të procesit projektues të rregullimit.  
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Udhëkryqet me semafor përshtaten kryesisht për volume të mesme të trafikut 

drejtë volumeve më të larta dhe kanë këto karakteristika: 

- zënë hapësirë në rrugë por kanë eficiencë hapësinore, 

- janë të kontrollueshëm dhe ruajnë kapacitetin në kohë të ndryshme, 

- nuk e qetësojnë trafikun në degë, 

- janë pak a shumë burim aksidentesh, sidomos për ato me kthim majtas dhe 

përplasje të bagazhit/rimorkios po ashtu ndodhin aksidente të rënda, 

- kanë vonesa minimale dhe 

- vonesat ndaj këmbësorëve dhe biçikletave mund të ndjehen të gjata, veçanërisht në 

kushte të trafikut të ulët. 

4.1.3. Udhëkryqet rrethore (rrethrrotullimet) 

Udhëkryqet rrethore mund të trajtohen si një numër kryqëzimesh me prioritete të 

thjeshta dhe me shirita qarkullues të ndërlidhura. Rruga kryesore është me një drejtim 

dhe i gjithë qarkullimi hyrës apo dalës do të kthehet në të djathtë. Qarkullimi hyrës 

duhet ti jap përparësi kalimi qarkullimit rrotullues dhe këmbësorëve, ndërsa qarkullimi 

në dalje duhet t’u japë përparësi kalimi vetëm këmbësorëve mundsisht edhe qarkullimit 

rrotullues të biçikletave. Udhëkryqet rrethore (rrethrrotullimet):  [11] 

- përshtaten kryesisht për volume të mesme të trafikut, 

- nuk janë të kontrollueshme, shpërndarja e trafikut do të përcaktojnë kapacitetet e 

degëve dhe rritje të vogla në një lëvizje mund të çojnë në vonesa të mëdha të një 

lëvizjeje tjetër, 

- qetësojnë trafikun në të gjitha degët, nëse janë të ndërtuara në atë mënyrë që të 

mos lejojnë shpejtësitë e larta, 

- mund të jenë të sigurta dhe  

- këmbësorët e biçikletat kanë devijime të gjata, veçanërisht në udhëkryqe të mëdha 

rrethore.  
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4.1.4. Udhëkryqet në disnivel 

Udhëkryqet në disnivel janë objekte të komunikacionit të cilat mundësojnë ndërlidhjen 

e rrjetit rrugor në një tërësi të vetme. Ndryshimet të cilat ekzistojnë ose planifikohen në 

aspektin e llojit, intesitetit dhe rëndësisë së qarkullimit të komunikacionit si dhe 

funksioni i rrugëve, kërkojnë një qasje të definuar qartë me rastin e përzgjedhjes së 

llojit dhe formës së udhëkryqeve në disnivel.  Në kuadër të një varg punimesh të 

komunikacionit të cilat me këtë rast realizohen, në udhëkryqet në disnivel krijohen 

situata të cilat dukshëm ndryshojnë nga ato në pjesët e hapura të rrugëve, shtohen 

humbjet kohore dhe zvogëlohet kapaciteti. Te udhëkryqet në disnivel bazë janë rrugët 

kryesore hyrëse, të cilat duhet të sigurojnë kalimin e automjeteve anash pa pengesa të 

mëdha, gjë që e kushtëzon rrjedhën e qarkullimeve të komunikacionit varësisht nga 

prioriteti. Rampat mbushëse dhe zbrazëse janë rrugë lidhëse të cilat mundësojnë 

kalimin e qarkullimit të automjeteve nga njëra rrugë në tjetrën. Mënyra e formësimit të 

secilës pjesë të rampës në masë të konsiderueshme ndikon në aftësinë qarkulluese dhe 

sigurinë në udhëkryqin në disnivel. [10] 

Formësimi jo i mirë i hyrjes së rampave shkakton pengesa në rrugën kryesore, 

ndërsa formësimi jo i mirë i daljes së rampave shkakton jo vetëm zvogëlimin e sigurisë 

por edhe kapacitetin e rampës. Sipërfaqja e disniveleve mund të definohet nga aspekti i 

ndërtimit dhe i komunikacionit. Aspekti i ndërtimit të disnivelit fillon në secilën pjesë 

ku bëhet ndërrimi i pjerrtësisë tërthore të rrugës, d.m.th. në prerjet ku fillon mbushja 

ose përfundon zbrazja e rampës. Sipërfaqja e komunikacionit të disnivelit fillon nga 

pjesa ku përmes sinjalizimit vertikal tregohet hyrja në disnivel, ndërsa në dalje 

përfundon me shenjat e konfirmimit të drejtimit për lëvizjet përkatëse, respektivisht me 

shenjat e shfuqizimit të shpejtësisë së kufizuar. Kjo sipërfaqe e kufizuar është mjaftë 

dinamike, sepse varet nga gjatësia dhe numri i gërshetimeve, ngarkesa e qarkullimit të 

komunikacionit si dhe nga sjellja e ngasësve.  

Kushtet e ndryshme të ngasjes në sipërfaqen e udhëkryqeve në disnivel në 

raport me udhëkryqet në nivel të krijuara nga manovrimet shtesë siç janë gërshetimet, 

mbushjet, zbrazjet dhe ndërrimi i shiritave, kërkojnë edhe kushte të posaçme të 

trasimit. Të gjitha elementet në rrafsh, në prerjen tërthore dhe gjatësore si dhe 

dukshmëria e nevojshme në rrugët kryesore janë të kushtëzuara me kushtet specifike të 

ndërtimit dhe të qarkullimit nëpër sipërfaqen e disnivelit.  
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4.2. Kriteret pёr zgjedhjen e mёnyrёs sё projektimit 

Ekzistojnë disa kritere të projektimit (vendosjen) e udhëkryqeve ose pikave të tjera 

kyçëse, të cilat për nga natyra e tyre ndryshojnë dukshëm. Për këtë arsye me rastin e 

përcaktimit për zgjedhjen adekuate të formave të udhëkryqeve, është e nevojshme të 

analizohen kriteri:  [11] 

- kriteri funksional, 

- kriteri i depërtueshmërisë – kapacitetit, 

- kriteri hapësinor dhe 

- kriteri i sigurisë së trafikut. 

4.2.1. Kriteri funksional 

Me kriterin funksional nënkuptohet përshtatja e lokacionit dhe pozicionit të udhëkryqit 

të paraparë në rrjetin e përgjithshëm të trafikut, varësisht nga roli dhe funksioni i 

udhëkryqit. Pra, bëhet fjalë për vlerësimin e lokacionit dhe llojit të udhëkryqit të 

paraparë nga aspekti funksional (qëllimi/rëndësia). 

4.2.2. Kriteri i depërtueshmërisë – kapacitetit  

Me kriterin e depërtueshmërisë nënkuptohet sigurimi i nivelit të shërbimit për 

udhëkryqin e paraparë në fund të procedurës së planifikimit dhe të kontrollit adekuat si 

dhe zgjedhja e elementeve të udhëkryqit (numri i shiritave, sigurimi i shiritave për 

rreshtim, zgjedhja e mënyrës së rregullimit etj). 

Pjesa përbërëse e kritereve, të cilat kanë të bëjnë me kapacitetin e udhëkryqeve 

në pjesët urbane është kontrollimi i distancës nga njëri udhëkryq në tjetrin dhe 

vlerësimi i kritereve për vendosjen e njëpasnjëshme të udhëkryqeve. Duke pasur 

parasysh faktin se udhëkryqet janë elemente të cilat ndikojnë dukshëm në rrjedhën e 

qarkullimit, është e nevojshme të analizohet distanca ndërmjet tyre, duke shqyrtuar 

mundësinë e distancës sa më të madhe ndërmjet tyre si dhe kategorinë e rrugëve të cilat 

kryqëzohen. Në tabelën në vijim janë dhënë distancat e rekomanduara ndërmjet 

udhëkryqeve në nivel të cilat janë si rrjedhojë e funksionit të përgjithshëm të 

udhëkryqeve të qëllimit dhe rolit të tyre në rrjetin rrugor, e mënyrës së rregullimit të 

qarkullimit si dhe e kërkesave të cilat kanë të bëjnë me llojin e sinjalizimit.  
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Në hapësirat jashtë urbane distanca ndërmjet udhëkryqeve varësisht nga vëllimi 

(madhësia) e qarkullimit, duhet të jetë e tillë që ndërmjet udhëkryqeve të mundësohet 

distanca minimale e lejuar që varet edhe nga gjatësia e nevojshme e rrugës për tejkalim. 

Në rast se nuk mund të plotësohet ky kusht, duhet të shikohet mundësia e bashkimit të 

disa udhëkryqeve të njëpasnjëshme me qëllim që të mundësohet tejkalim i sigurt.  [11] 

 

Tabela 4.1. Distanca minimale e rekomanduar ndërmjet udhëkryqeve. 

Shpejtësia v(km/h) 50(km/h) 60(km/h) 70(km/h) 80(km/h) 90(km/h) 

Distanca e rekomanduar 

ndërmjet udhëkryqeve (m) 
140(m) 170(m) 205(m) 235(m) 270(m) 

 

Distanca minimale ndërmjet dy udhëkryqeve, të cilët janë të vendosur njëri pas 

tjetrit të ashtuquajturit “çift i udhëkryqeve” fitohet duket marrë parasysh elementet e 

udhëkryqit (p.sh. gjatësia e shiritit për kthim majtas). Në këtë rast, për të dy udhëkryqet 

duhet të përdoret sinjalizim unik i drejtimit.  

Marrë në përgjithësi, në hapësirat urbane nuk është e domosdoshme (as e 

dëshiruar) që të mundësohet tejkalimi ndërmjet udhëkryqeve të njëpasnjëshme në 

rrugët me dy shirita. Në disa raste, distancat e dëshiruara ndërmjet udhëkryqeve të cilat 

rrjedhin nga kërkesat teknike të trafikut, mund të vendosen vetëm në rast të 

koordinimit të pajisjeve me sinjalizim ndriçues, kjo distancë nënkupton distancën e 

nevojshme për pritje dhe atë për ndërrimin e shiritit. Ndikimi i vendosjes së udhëkryqit, 

ndërmjet dy udhëkryqeve të njëpasnjëshme ekzistuese (apo të parashikuara), 

vlerësohet nga studimet e trafikut. Distanca më e vogël ndërmjet udhëkryqeve, ndikon 

në cilësinë e rrjedhës së qarkullimit në rrugën kryesore dhe në uljen e sigurisë rrugore. 

Nga ana tjetër, sidomos në kushtet e qarkullimit urban distancat më të mëdha ndërmjet 

udhëkryqeve paraqesin ngarkesa jo-lineare të rrjetit rrugor.  

Distanca e rekomanduar ndërmjet udhëkryqeve në zonat jashtë urbane janë 

dhënë përmes grafikut në vijim. 
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Figura 4.2. Distanca ndërmjet udhëkryqeve në zonat jashtë urbane dhe në varësi  

              të fluksit të automjeteve. [11] 

4.2.3. Kriteri hapësinor  

Në zgjedhjen e elementeve tekniko–projektuese  të udhëkryqit dhe në përdorimin e 

hapësirës së nevojshme për udhëkryq, ndikim thelbësor ka: 

- lloji dhe mënyra e shpërndarjes së qarkullimit në hyrje të udhëkryqit në nivel dhe  

- numri i shiritave të trafikut dhe vendosja e shiritave për rreshtim. 

Pra, është mjaftë e rëndësishme të kontrollohet përshtatshmëria e hapësirës për 

vendosjen e udhëkryqit me elementet të cilat i përgjigjen kritereve të kapacitetit dhe 

nivelit të shërbimit.  

4.2.4. Kriteri i sigurisë së trafikut 

Kriteri i sigurisë së trafikut ka të bëjë me vlerësimin e nivelit të sigurisë së trafikut për 

udhëkryqin e paraparë. Këto kritere janë të lidhura me llojin dhe mënyrën e 

shpërndarjes së qarkullimit, shfrytëzimin e elementeve tekniko–projektuese dhe 

hapësirën në dispozicion.  

Pra duhet pasur parasysh vlerësimin e elementeve të përdorura për 

përmbushjen e kritereve funksionale dhe hapësinore të cilat kanë të bëjnë me shkallën e 

sigurisë rrugore. Kriteret e përgjithshme, të cekura më lartë duhet të kontrollohen pa 

marr parasysh se a bëhet fjalë për rikontruktimin e udhëkryqit apo për planifikimin e 

ndërtimit të ndonjë udhëkryqi të ri. Zbatimi i këtyre kritereve, në rastet konkrete në 

praktikë varet nga rrethanat reale (konkrete) dhe mund të ndryshojë nga rasti në rast.  
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4.3. Projektimi i udhëkryqeve në nivel 

Bazat për projektimin e udhëkryqeve në nivel përfshijnë kushtet programore në 

harmoni me kushtet e planifikimit dhe të projektimit të rrjetit rrugor urban, kushtet 

projektuese të drejtimeve kryqëzuese (prerëse) në harmoni me kushtet e projektimit të 

segmenteve rrugore të rrjetit primar rrugor urban si dhe kriteret themelore për 

projektimin, përkatësisht verifikimin funksional të zgjidhjeve ose të elementeve të 

aplikuara.  

4.3.1. Kushtet programore për projektimin e udhëkryqeve në nivel 

Kushtet programore për projektimin e udhëkryqeve në nivel të rrjetit primar rrugor 

urban përfshijnë kërkesa funksionale të rrugëve që kryqëzohen në aspektin e 

kontinualitetit të rrjedhave të qarkullimit dhe të shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve, 

qëndrimet fillestare për tipat e udhëkryqeve në nivel (udhëkryqeve sipërfaqësore dhe 

organizimin hapësinor të zonës së udhëkryqit si dhe treguesit adekuat për projektimin 

dhe kontrollimin e zgjidhjeve projektuese.  [11] 

Udhëkryqet në nivel me program të plotë të lidhjeve (drejtë, majtas dhe djathtas) 

janë lloji primar i udhëkryqeve që dominon në zonën urbane të qytetit. Lloji i veçantë i 

udhëkryqeve (në disnivel dhe në nivel) me program të reduktuar (të zvogëluar) të 

lidhjeve (djathtas apo drejtë e djathtas) zbatohen te dallimi i madh i tipeve funksionale 

të drejtimeve që kryqëzohen.  

Udhëkryqet në disnivel lajmërohen si kusht programor te të gjitha segmentet me 

qarkullim të vazhdueshëm të trafikut (AU, AU-dp) ato mund të paraqiten edhe si 

udhëkryqe të vetme, te të cilat është e pamundur të zbatohet udhëkryqi në nivel për 

shkak të rrjedhave intensive dhe në kushtet e përshtatshme të raporteve të nivelimit të 

drejtimeve që kryqëzohen. Udhëkryqi në nivel nuk përfshinë vetëm sipërfaqen e 

përbashkët të rrugës por edhe zonë më të gjerë në të cilën paraqiten ndikimet e 

ekzistimit të kryqëzimeve të qarkullimit të trafikut.  

Organizimi hapësinor i zonës më të gjerë të udhëkryqit në nivel është elementi 

kyç i cili definon tipat themelor të udhëkryqeve në nivel dhe parimet e rregullimit të 

hapësirës më të gjerë. Secili udhëkryq në nivel ka një varg specifikash të cilat rrjedhin 

nga kushtet e veçanta programore dhe të kufizimeve hapësinore por po ashtu është e 

domosdoshme të realizohen uniformiteti relativ i zgjidhjeve të aplikuara në nivel të 
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rrjetit primar rrugor urban ashtu që të barazohet të kuptuarit e detyrës dhe sjelljes së 

shfrytëzuesve (ngasësve, çiklistëve dhe këmbësorëve) gjatë zgjidhjes së detyrave të 

ndërlikuara të kryerjes së manovrimeve.  [11] 

4.3.2. Pikat e konfliktit dhe pikat e kolizionit 

Në udhëkryqet në nivel me doemos formohen vendet e kapacitetit (rrjedhës) së 

zvogëluar dhe të sigurisë së rrezikuar. Këto janë, para së gjithash zonat e prerjes së 

rrjedhëve të qarkullimit të orientuara në kahe të kundërta (të ashtuquajtura si pika të 

kolizionit). Pikat e konfliktit paraqiten edhe në kryqëzimin e rrjedhës së automjeteve me 

këmbësorët dhe me çiklistët. Llojet e veçanta të pikave të konfliktit dhe pikave të 

konfliktit dhe pikave të kolizionit të automjeteve janë paraqitur në figurën në vijim. 

Zbatimi i tipave të caktuar në organizimin hapësinor të udhëkryqeve në nivel është 

kriteri kryesor i definimit të tipave themelor të udhëkryqeve në nivel: 

- me prerje (kryqëzim) të rrjedhave të qarkullimit të automjeteve dhe  

- me qarkullim rrethor të automjeteve. 

Manovrimi i gërshetimit nënkupton që manovrat e hyrjes dhe të daljes nga 

udhëkryqi zhvillohen në segmentin rrugor më të gjatë, në të cilin segment automjetet 

lëvizin në kah të njëjtë ashtu që është e domosdoshme të sigurohet gjatësi e 

mjaftueshme ndërmjet hyrjeve dhe daljeve fqinje që është veçori për udhëkryqet me 

qarkullim rrethor me diametra më të mëdhenj të rrethit (zakonisht D>70m). 

Tek udhëkryqet në nivel me rrjedha të qarkullimit që kryqëzohen paraqiten 

pikat e konfliktit (prerjet, kryqëzimet) derisa tek udhëkryqet me qarkullim rrethor të 

gjitha manovrimet e automjeteve zhvillohen si hyrje dhe si dalje nga udhëkryqi ose tek 

udhëkryqet rrethore me diametra të mëdhenj që gërshetohen, të paraqitur në figurën 

në vijim.  
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Figura 4.3. Llojet karakteristike të pikave të konfliktit dhe pikave të kolizionit të 

automjeteve si dhe llojet e udhëkryqeve në nivel.  [11] 

 

Rradhitja hapësinore e pikave të konfliktit dhe e atyre të kolizionit të 

automjeteve, të cilat rrjedhin nga rregulli i qarkullimit të rrjedhave të qarkullimit të 

tipave themelor të udhëkryqeve në nivel, përfundimisht përcaktohet me zgjidhjen 

ndërtimore të udhëkryqit.  Tek definimi i radhitjes hapësinore të pikave të konfliktit 

dhe i pikave të kolizionit duhet tentuar kah plotësimi i këtyre kërkesave:  

- të shmanget përqendrimi i pikave të kolizionit në hapësirë relativisht të vogël, 

përkatësisht të sigurohet distancë më e vogël ndërmjet pikave të hyrjes dhe të daljes 

nga udhëkryqi (apo ndërmjet dy hyrjeve dhe daljeve fqinje) prej së paku 5m, 

minimum 3m të rikonstruktimit ose kufizimet e theksuara hapësinore, 

- pikat prerëse (konfliktuoze) të udhëkryqit me kryqëzim të rrjedhave të trafikut 

gjithashtu duhet të ndahen në aspektin hapësinor për 5m apo 4m në kushtet e 

rikonstruktimit dhe kufizimeve të theksuara hapësinore. Përqendrimi i këtyre 

pikave në hapësirë të vogël shpeshherë është motiv për implementimin e sinjalizimit 

me ndriçim me çka kryhet ndarja kohore e rrjedhave konfliktuoze. Në çfarëdo rasti 

është me rëndësi ndarja kohore e pikave të konfliktit (rrjedhat drejtë dhe majtas) 

derisa për pikat e konfliktit dytësorë (rrjedhat konfliktuoze majtas–majtas) sipas 

nevojës mund të shmanget nga rregulli paraprak. Në rastin e ekzistimit të 

sinjalizimit me ndriçim ndahen në aspektin hapësinor pikat e konfliktit të cilat 

paraqiten në fazën e njëjtë të punës së semaforit.  
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Figura 4.4. Pikat prerëse, kyçëse dhe shkyçëse në udhëkryqin klasik dhe rrethor. 

4.4. Sinjalizimi ndriçues në udhëkryqet e sinjalizuara 

Shumica e udhëkryqeve në nivel janë të pajisura me sinjale ndriçuese. Sinjalet 

ndriçuese, respektivisht sinjalizimi në trafik është me rëndësi të veçantë për secilin 

pjesëmarrës në të. Me ndihmën e sinjalizimit, pjesëmarrësit në trafik lajmërohen për 

gjendjen në komunikacion duke arritur qarkullim të sigurt dhe pa pengesa. Sinjalizimi 

në trafik duhet të jetë i thjeshtë, i qartë, i dukshëm, universal, kontinuel me dizajn 

përkatës dhe i vendosur në intervale të caktuara kohore.  Nga aspekti trafiko – teknik, 

sinjalizimi në trafik ndahet në: sinjalizim vertikal, sinjalizim horizontal dhe  sinjalizim 

ndriçues. 

4.4.1. Vendosja e sinjaleve ndriçuese 

Varësisht nga niveli i rëndësisë së tyre sinjalet ndriçuese klasifikohen: sinjale primare 

ndriçuese, sinjale primare sekondare dhe sinjale primare terciare. 

Sinjalet primare ndriçuese – vendosen në anën e djathtë të vijës së 

komunikacionit. Ajo që është e rëndësishme të theksohet se sinjalet primare është 

lajmërimi i vozitësve për ballafaqim me udhëkryq dhe linjën STOP. Nëse ka ishull të 

ndarë, atëherë sinjali primar vendoset nga ana e majtë (sinjal primar i dyfishtë) dhe në 

rastet se shikueshmëria është e dobët apo nëse hyrja në udhëkryq është e gjerë atëherë 

shenja vendoset nga lartë (në konzolë).  
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Sinjalet sekondare ndriçuese – vendosen në skaj të anës së majtë, sinjalet 

sekondare ndriçuese shërbejnë si sinjale “fillestare–startuese” për shkak se vozitësit e 

ndalur përpara linjës STOP më vështirë mund të vërejnë ndryshimin e sinjalit nga e 

kuqja në të gjelbër. Gjithashtu rregullimi sekondar e plotëson rregullimin primar për 

vozitësit që vijnë nga shiriti rrugor i majtë.  

Sinjalet terciare ndriçuese – vendosen në skaj të këndit të majtë të udhëkryqit 

dhe i plotësojnë sinjalet ndriçuese primare dhe sekondare. Rregullimi i qarkullimit të 

trafikut në udhëkryqe bëhet me qëllim të thjeshtë që gjatë qarkullimit të automjeteve në 

një drejtim, të pengohet qarkullimi në drejtim të tërthortë. Në mënyrë që të arrihet një 

pritje sa më e vogël e automjeteve, sinjalet ndriçuese përshtaten për një apo më shumë 

drejtime. Qarkullimi i pandërprerë mund të afrohet vetëm në ato akse rrugore në të 

cilat nuk ka kryqëzime të rrugëve në nivel të njëjtë. Në sinjalizimin ndriçues bëjnë pjesë: 

- sinjalet apo shenjat ndriçuese të komunikacionit dhe 

- qokat ndriçuese të komunikacionit.   

4.4.2. Kriteriumi për vendosjen e sinjalizimit ndriçues 

Gjatë analizës së një udhëkryqi kriteret të cilat duhet përmbushur për rregullimin e 

udhëkryqit me sinjalizim ndriçues (vendosjen e semaforëve) janë: 

- madhësia e qarkullimit, 

- pritjet e gjata në rrugët dytësore, 

- madhësia e qarkullimit të këmbësorëve, 

- udhëkryqet e komplikuara, 

- udhëkryqet në pozitë të koordinuar, 

- numri i aksidenteve dhe 

- motivi i kombinuar. 

Sinjalet terciare ndriçuese – është parametri më i rëndësishëm për vendosjen e 

sinjaleve ndriçuese, pasi që me vendosjen e këtyre sinjaleve në mënyrë më të lehtë, 

zgjidhen problemet e qarkullimeve konfliktuoze, të cilat paraqiten si pasojë e rritjes së 

numrit të automjeteve në hyrje të udhëkryqeve.  
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Pritjet në rrugën dytësore – ky parametër vjen në shprehje atëherë kur ekziston 

ndryshimi i madh ndërmjet fluksit të automjeteve në rrugën kryesore dhe atë dytësore. 

Rritja relativisht e vogël në rrugën kryesore shkakton pritje të gjata të automjeteve në 

rrugën dytësore.  

Madhësia e qarkullimit të këmbësorëve – konfliktet ndërmjet këmbësorëve 

dhe automjeteve mund të kalojnë në kufirin e tolerancës, nëse qarkullimi i këmbësorëve 

rritet posaçërisht kur kemi të bëjmë me shkollat, zonat me banim të dendur, qendrat 

komerciale etj.  Kjo dukuri është e papërshtatshme për sigurinë e këmbësorëve si dhe 

për rrjedhën normale të qarkullimit të komunikacionit. 

Numri i aksidenteve – konsiderohet si vendosja e sinjaleve ndriçuese është e 

nevojshme nëse në udhëkryq ndodhin pesë apo më tepër aksidente brenda vitit.  

Motivi i kombinuar – vendosja e sinjaleve ndriçuese mund të jetë e nevojshme 

edhe atëherë kur zgjidhjet paraprake nuk kanë ofruar zgjidhjen e duhur të problemeve 

në udhëkryq ndërsa gjendja në udhëkryq vazhdon të jetë e pavolitshme.  [5] 

4.4.2.1. Vendosja e sinjaleve ndriçuese sipas normave Europiane 

Sipas normave Europiane, vendosja e sinjaleve ndriçuese duhet të bëhet nëse: [12] 

- numri mesatar i automjeteve që hyjnë në udhëkryq është rreth 400–500(aut/h) për 

një drejtim për çdo 8(h/ditë) me qarkullim mesatar, 

- numri i këmbësorëve që kalojnë rrugën pranë udhëkryqit është më i vogël se 

250(këmb/h) për çdo 8(h/ditë) me qarkullim mesatar,  

- numri mesatar i automjeteve që hyjnë në udhëkryq nga aksi rrugor është 

600(aut/h) për drejtim, për çdo 8(h/ditë) me qarkullim mesatar dhe  

- shpejtësia mesatare e automjeteve në udhëkryqe është më e vogël se 25(km/h).  
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4.4.2.2. Përparësitë dhe të metat e sinjaleve ndriçuese 

Në kuadër të përparësive të udhëkryqeve me sinjalizim ndriçues,  bëjnë pjesë:  [12] 

- mundësojnë lëvizje të rregullt hierarkike të automjeteve, 

- rrisin kapacitetin e udhëkryqit në rastet kur janë të vendosura në vendet adekuate 

me dimensione të kërkuara të udhëkryqit, 

- zvogëlojnë mundësinë e ndodhjes së llojeve të caktuara të aksidenteve (anësore), 

- mund të koordinohen asisoj që lëvizja të bëhet në mënyrë kontinuale, me prioritet të 

kaheve të caktuara dhe me kushte të larta me komfore të lëvizjes dhe 

- mundësojnë ndërprerjen e lëvizjes së automjeteve në mënyrë që këmbësorët ta 

kalojnë rrugën pa pengesa. 

Ndërsa në kuadër të dobësive të kyçjes së sinjaleve ndriçuese, bëjnë pjesë: 

- krijojnë vonesa në rrugën kryesore gjatë orës kulmore, 

- ndonjëherë mund të sjellin (rrisin) numrin e aksidenteve, 

- kufizojnë shfrytëzimin e lirshëm të hapësirës brenda udhëkryqit, 

- mund të sjellin deri te mos respektimi i sinjalit ndaj shfrytëzuesit si dhe 

- mund të sjellin pengesa në shfrytëzimin adekuat të rrugëve dytësore. 

Vendosja e sinjaleve ndriçuese mund të ketë ndikim negativ në lëvizjen e 

automjeteve brenda udhëkryqit. Para vendosjes së semaforëve duhet shqyrtuar kriteret 

që sa më pak të ndikojnë në kufizimin e lëvizjes së lirë. Veprimet shtesë të cilat mund të 

merren për qëllim të ngritjes së nivelit të shërbimit dhe sigurisë janë: 

- vendosja e sinjalizimit shtesë me paralajmërim përgjatë rrugës me prioritet, 

- paralajmërimi i sinjaleve ndriçuese përmes shenjës vertikale, 

- rregullimi i sinjalizimit në udhëkryq me qëllim të përmirësimit të dukshmërisë, 

- vendosja e kritereve për stabilizim të qarkullimit në udhëkryq, 

- shtimi i numrit të shiritave me qëllim të zvogëlimit të automjeteve për shirit, 

- ndryshimi i përmasave gjeometrike në kuptim të orientimit më të drejtë të 

qarkullimit dhe fitimit në kohë për kalim të automjeteve dhe në të njëjtën kohë 

mundëson kalim më të lehtë të këmbësorëve, 

- vendosja e ndriçueshmërisë në vendet kur dukshmëria është e vogël, 

- ndalimi i ndërrimit të shiritit afër udhëkryqit dhe  

- zbatimi i masave tjera në varëshmëri të llojit të terrenit. 
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4.5. Kriteret e nivelit të shërbimit për udhëkryqet në nivel 

Kriteret e nivelit të shërbimit për udhëkryqe në nivel kategorizohen në dy grupe si:  

- kriteret e nivelit të shërbimit për udhëkryqe të sinjalizuara dhe 

- kriteret e nivelit të shërbimit për udhëkryqe të pa sinjalizuara. 

4.5.1. Kriteriumi e nivelit të shërbimit për udhëkryqet e sinjalizuara 

Niveli i shërbimeve tek udhëkryqet e sinjalizuara është i lidhur drejtpërdrejtë mr 

humbjet kohore mesatare për automjetet, kështu që njëherë llogariten vonesat kohore 

për çdo korsi dhe ato mesatare për çdo hyrje të udhëkryqit dhe në fund për të gjitha 

udhëkryqet në përgjithësi, e pastaj në bazë të tabelës caktohet niveli i shërbimit nga 

këto vonesa. 

Çdo raport Q/K më i madh se 1.0 është një tregues i rënies aktuale ose potenciale 

të nivelit të shërbimit. Kur të gjitha raportet e udhëkryqeve Q/K kanë vlerë më të vogël 

se 1.0 mirëpo disa shirita të trafikut qe kanë raport Q/K më të madh se 1.0, atëherë 

koha e gjelbër në përgjithësi nuk është e shpërndarë në mënyrë të përshtatshme dhe ri 

koordinimi duhet të bëhet duke përdorur fazat ekzistuese. Raportet kritike më të 

mëdha se 1.0 tregojnë se sinjalet dhe projektimet gjeometrike japin kapacitet të 

pamjaftueshëm për qarkullimet e dhëna.  [5] 

Përmirësimet që mund të merren në konsideratë përfshijnë ndryshimet në 

gjeometrinë e udhëkryqit, rritjen e kohëzgjatjes së ciklit të sinjaleve nëse është 

përcaktuar të jetë shumë i shkurtër dhe ndryshimet në planin e fazave.  

          Tabela 4.2. Niveli i shërbimit për udhëkryqet e sinjalizuara. 

NIVELI I SHËRBIMIT Vonesat për automjetet (s/aut) 

A ≤ 10(s/aut) 

B > 10 deri 20(s/aut) 

C > 20 deri 35(s/aut) 

D > 35 deri 55(s/aut) 

E > 55 deri 80(s/aut) 

F > 80(s/aut) 
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Niveli i shërbimit – paraqet matjet e humbjeve kohore që ndodhin nga automjeteve 

motorike në udhëkryqe të sinjalizuara. Në këto situata shkaktar është progresioni i 

dobët apo kohëzgjatja jo adekuate e ciklit ose që të dyja së bashku. Kështu që një 

udhëkryq mund të ketë humbje kohore shumë të larta mirëpo duke mos pasur 

probleme me kapacitetin. Kur raporti Q/K i afrohet apo e tejkalon vlerën 1.0, është e 

mundëshme që vonesat do të mbeten në nivele të pranueshme.  [4] [5] 

 

Niveli i shërbimit A – përshkruan operimet e trafikut të automjeteve në 

udhëkryqe me vonesa të ulëta deri në 10(s/aut). Ky nivel i shërbimit ndodh kur 

progresioni i automjeteve është jashtëzakonisht i favorshëm dhe shumica e automjeteve 

arrijnë gjatë fazës së gjelbër. Në përgjithësi shumica e automjeteve nuk ndalen fare para 

udhëkryqit për të pritur fazën e gjelbër të qarkullimit dhe kohëzgjatjet e shkurtëra të 

ciklit mund të kontribuojnë në vlera të ulëta të vonesave të ciklit. 

Niveli i shërbimit B – përshkruan operimet e trafikut me vonesa më të mëdha 

se 10 deri në 20(s/aut). Ky nivel ndodh me progresion të mirë, kohëzgjatje të shkurtër 

të ciklit dhe në krahasim me nivelin e shërbimit A më shumë automjete ndalen në hyrje 

të udhëkryqit duke shkaktuar nivel më të lartë të vonesave. 

Niveli i shërbimit C – përshkruan operimet e trafikut me vonesa më të mëdha se 

sa 20 deri në 35(s/aut). Këto vonesa më të larta shkaktohen nga progresioni i dobët, 

kohëzgjatjet e gjata të ciklit dhe në këtë nivel të shërbimit mund të ndodhin dështimet e 

ciklit. Dështimet e ciklit ndodhin atëherë kur faza e gjelbër nuk është e aftë ti shërbej të 

gjitha automjetet në rresht duke shkaktuar mbi ngarkesat në trafik. 

Niveli i shërbimit D – përshkruan operimet e trafikut me vonesa më të mëdha 

se sa 35 deri në 55(s/aut). Në këtë nivel të shërbimit, ndikon drejtpërsëdrejti trafiku i 

ngjeshur i cili është shumë i dukshëm. Vonesat më të mëdha mund të rezultojnë prej 

disa kombinimeve të progresionit jo të favorshëm, kohëzgjatjeve të gjata të ciklit dhe 

raporteve të larta Q/K. Shumë automjete ndalen në hyrje të udhëkryqit dhe proporcioni 

i automjeteve të cilat qarkullojnë bie shumë ngadalë. 

Niveli i shërbimit E – përshkruan operimet e trafikut me vonesa më të mëdha se 

sa 55 deri në 80(s/aut). Këto vlera të larta të vonesave tregojnë progresion shumë të 

dobët, kohëzgjatje shumë të gjata të ciklit si dhe raportet e larta Q/K. 
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Niveli i shërbimit F – përshkruan operimet e trafikut me vonesa më të mëdha se 

sa 80(s/aut). Ky nivel i shërbimeve konsiderohet si një nivel i papranueshëm për 

ngasësit e automjeteve ku shpesh ndodh që për shkak të mbi ngarkesave në trafik kalon 

edhe kapacitetin e korsisë për shkak të shkallës së madhe të qarkullimit në trafik. Në 

nivelin e shërbimit F mund të ndodh kur raportet Q/K janë shumë të larta dhe 

progresioni është shumë i dobët me kohëzgjatje shumë të gjata të ciklit. 

4.5.2. Kriteriumi e nivelit të shërbimit për udhëkryqet e pa sinjalizuara 

Niveli i shërbimit tek udhëkryqet me prioritet është i përcaktuar duke llogaritur ose 

matur vonesat dhe është e definuar për çdo lëvizje dytësore. Kriteret e nivelit të 

shërbimit janë dhënë në tabelën në vijim. 

Kriteret e nivelit të shërbimit janë të ndryshme prej kritereve për udhëkryqet e 

sinjalizuara sepse pajisjet e ndryshme transportuese formojnë perceptime të ndryshme 

të ngasësve. Nga kjo kuptojmë se udhëkryqet e sinjalizuara janë të projektuara për të 

bartur volume të larta të trafikut dhe priten vonesa më të mëdha se sa në një udhëkryq 

të pa sinjalizuar.   [4] [5] 

 

      Tabela 4.3. Niveli i shërbimit për udhëkryqet e pa sinjalizuara. 

NIVELI I SHËRBIMIT Vonesat për automjetet (s/aut) 

A 0 – 10 (s/aut) 

B 10 – 15 (s/aut) 

C < 15 – 25 (s/aut) 

D < 25 – 35 (s/aut) 

E < 35 – 50 (s/aut) 

F < 50 (s/aut) 
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5.  NJOHURI TË PËRGJITHSHME PËR UDHËKRYQET 

RRETHORE 

5.1. Historiku i zhvillimit tё udhёkryqeve rrethore 

Shpërndarja e udhëkryqeve rrethore në Evropë, Itali dhe në pjesën tjetër të botës, ka 

filluar në vitin 1903 ku u ndërtuar udhëkryqin e parë rrethor në Francë nga inxhinieri 

Eugene Henard. Gjithsesi, duhet theksuar se qarkullimi në udhëkryqet rrethore 

ndryshon nga qarkullimi në udhëkryqet klasike (dmth. fluksi i qarkullimit të 

automjeteve të shiritave që kyçen në udhëkryqet rrethore duhet të ndalen për ti dhënë 

përparësi fluksit të qarkullimit që janë në shiritin rrethor)., për të parë një zhvillim të 

vërtetë dhe rritje të përdorimit të udhëkryqeve rrethore. Numri i udhëkryqeve rrethore 

të përdorura është rritur në mënyrë të shpejtë siç është paraqitur edhe në figurën në 

vijim duke patur madje edhe teprime të ndërtimeve të udhëkryqeve rrethore (të 

ndërtuar në vende të ndryshme në Francë).  

Në Francë rregulli i qarkullimit në udhëkryqin rrethor është se automjetet që 

qarkullojnë në shiritin rrethor kanë përparësi ndaj automjeteve që kyçen në udhëkryqin 

rrethor, rregull që është bërë zyrtar në kodin rrugor të Francës në vitin 1984 me 

emërtimin “Carrefours Giratories” duke filluar nga vitet e 80-ta. Influenca e vendit fqinj 

të Francës ka sjellë edhe në shtetin e Zvicrrës  idenë në projektimin e udhëkryqeve 

rrethore, pikërisht në fund të viteve 70-ta në pjesën frankofone të Konfederatës Elvetike 

asistohet transformimi i disa kryqëzimeve të rrezikshme në udhëkryqet rrethore. Por 

vetëm prej vitit 1990, udhëkryqet rrethore kanë pasur një përhapje në rritje duke 

kaluar nga 19 udhëkryqe rrethore në vitin 1980 në 720 udhëkryqe rrethore që ishin në 

përdorim deri në vitin 1995. 
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Figura 5.1. Mbarëvajtja e numrit të udhëkryqeve rrethore në Francë. 

 

Duhet saktësuar se në shtetin e Zvicrrës udhëkryqet rrethore janë realizuar 

nëpër qendrat urbane (rreth 80% deri në vitin 1994) dhe këto në thelb kanë qenë 

udhëkryqet rrethore kompakte, me diametër të jashtëm rreth 28–29(m). Në Zvicërr ka 

pasur një zhvillim të disa udhëkryqeve rrethore më të  vogla, të karakterizuara nga 

mungesa e ishujve qëndror të përfaqësuara nga vizatimi i një pike në qendër të 

kryqëzimit.  

 

 

Figura 5.2. Rritja e numrit të udhëkryqeve rrugore në rrugët kantonale të Zvicrrës.  
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5.2. Ndёrtimi i udhёkryqeve rrethore 

Udhëkryqet rrethore mund të trajtohen si një numër kryqëzimesh me prioritete të 

thjeshta dhe me shirita qarkullues të ndërlidhur. Rruga kryesore është një drejtimshme 

dhe i gjithë qarkullimi hyrës apo dalës do të kthehet në të djathtë. Qarkullimi hyrës 

duhet ti jap përparësi kalimi qarkullimit rrotullues dhe këmbësorëve ndërsa qarkullimi 

në dalje duhet t’u jap përparësi kalimi vetëm këmbësorëve mundësisht edhe qarkullimit 

rrotullues të biçikletave. [11] 

 

Figura 5.3. Shembuj të ndryshëm të udhëkryqeve rrethore. 

 

 Udhëkryqet rrethore mund të projektohen duke u bazuar në filozofi të ndryshme 

të rrjedhës së komunikacionit duke filluar nga udhëkryqet rrethore e mëdha me rreze të 

mëdha harku të projektuara për kapacitete të mëdha dhe udhëkryqet rrethore të vogla 

me rreze të vogla harku të projektuara për shpejtësi të vogla dhe shkallë më të lartë të 

sigurisë. Rekomandohen që udhëkryqet rrethore të projektohen duke pasur parasysh 

sigurinë dhe sipas planeve gjeometrike që nuk lejojnë shpejtësi të mëdha. Në 

qarkullimet e mëdha rrethore mund të përdoren edhe semaforë, të cilat duhet trajtohen 

sipas rregullave përkatëse me konsiderim të veçantë mos pengimin e komunikacionit 

rrotullues prej hyrjes deri në dalje.  
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5.2.1. Klasifikimi dhe veçoritё e udhёkryqeve rrethore 

Një udhëkryq rrethor konsiderohet një kryqëzim rrethor ku ngasësit e automjeteve 

qarkullojnë në drejtim të kundërt me lëvizjen e akrepave të orës duke qarkulluar rreth 

ishullit qëndror. Udhëkryqet rrethore trajtohen si një numër kryqëzimesh me prioritete 

të thjeshta dhe me shirita qarkullues të ndërlikuar. I gjithë trafiku pas hyrjes në 

udhëkryqet rrethore kthehet në të djathtë, automjetet që kyçen në hyrje të udhëkryqeve 

rrethore duhet ti japin përparësi çdoherë automjeteve të cilat janë duke lëvizur në 

shiritat rrethor brenda zonës së udhëkryqeve rrethore dhe këmbësorëve nëse afër 

udhëkryqit rrethor ka shtigje të këmbësorëve ndërsa automjetet të cilat shkëputen nga 

udhëkryqet rrethore duhet të kenë kujdes ndaj këmbësorëve. Udhëkryqet rrethore 

ndërtohen për të siguruar një shkallë më të lartë të sigurisë dhe përfitimet janë më të 

larta krahasuar me llojet e tjera të kryqëzimeve. Në rastet kur ndërtohen projekte të 

reja ose kryqëzime që do të përmirësohen, përdorimi i udhëkryqeve rrethore duhet të 

merret si alternativë. Karakteristikat e ndërtimit të udhëkryqeve rrethore janë:  

 përfitimet e ndërtimit të udhëkryqet rrethore,  

 veçoritë e përdoruesëve,  

 lokacioni i ndërtimit,  

 analiza operacionale,  

 dizajni dhe  

 çmimi. 

Për dallim nga udhëkryqet klasike, udhëkryqet rrugore i kanë disa veçori: 

 hyrje të kontrolluar në të gjitha hyrjet – dhënia e përparësisë në hyrje, 

 lëvizja e automjeteve rreth ishullit qëndror në drejtim të kundërt të akrepave  

të orës, 

 përkulja gjeometrike e përshtatshme për të siguruar shpejtësi të vogla dhe  

 ndalim parkimi dhe lëvizje e këmbësorëve në ishullin qëndror.  

 

Udhëkryqet rrethore prezantohen kështu si një sistem rregullues i kryqëzimit në 

nivel, me një numër të kufizuar të pikave të konfliktit. Në figurën në vijim, pikat e 

konfliktit konkretizohen nga 32 pika të konfliktit në kryqëzimin klasik e përbërë nga 16 

tejkalime me më shumë devijime e mundësi hyrjeje, në 8 pika të konfliktit në skemën e 

udhëkryqeve rrethore e përbërë nga devijime e mundësi hyrjeje në udhëkryqeve 

rrethore.  
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Kjo është edhe një arsye kryesore pse udhëkryqet rrethore rezultojnë më të 

sigurta se sa tipet e tjera të kryqëzimet, sidomos nëse merret parasysh rreziku i 

aksidenteve. Është e nevojshme që të tregohet qartë detyrimi për dhënien e përparësisë 

së mjeteve hyrëse, për të cilat në çdo hyrje duhet të vendosen disa sinjale për dhënien e 

përparësisë dhe sinjalistika përkatëse horizontale.  [11] 

 

 

Figura 5.4. Rrjedha e qarkullimit të udhëkryqeve rrethore. 

 

 Në figurën në vijim do të paraqiten pikat konfliktuoze, ku ndodhin më së 

shpeshti aksidentet më të shpeshta të evidentuara në udhëkryqin rrethor, ku dhënë 

kahjet e lëvizjeve të cilat shkaktojnë aksidente: 

 tejkalimet para udhëkryqit,  

 ndeshja me këmbësorin/çiklistin, 

 ndeshja gjatë kyçjes,  

 ndeshja gjatë gërshetimit,  

 përplasja në automjet gjatë kyçjes, 

 përplasja në automjet gjatë shkyçjes, 

 goditja në rrethin qëndor, 

 goditja në rrethin ndarës të shiritit gjatë shkyçjes, 

 dalja nga qarkullimi rrethor,  

 vetërrethrrotullimi, 

 goditja në rrethin ndarës të shiritit gjatë kyçjes.  

 rrëshqitja gjatë shkyçjes dhe 

 ngasja në kahun e gabuar. 
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Figura 5.5. Pikat konfliktuoze në udhëkryqin klasik dhe në udhëkryqet rrethore. 

 

 Funksionimi i udhëkryqeve rrethore varet edhe nga shpejtësia e kalimit të 

shiritit rrethor: vetëm  në regjim shpejtësie  të ulët është e mundur realizimi i 

manovrave. Nga ana tjetër, shpejtësia duhet të jetë e tillë sa të mos jep ngadalësim në 

fluksin qarkullues të mjeteve pasi kjo do të shkaktonte një rritje të kohës së pritjes në 

hyrje. Për këto motive duhet në ndërtohen udhëkryqeve rrethore të propocionuara 

saktë gjeometrikisht.  [11] 

 

Figura 5.6. Pikat konfliktuoze dhe aksidentet tipike në udhëkryqin dy shiritor me 

qarkullim rrethore. 
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5.2.2. Ndarja dhe kategorizimi i udhёkryqeve rrethore 

Kategorizimi i udhëkryqeve rrethore është bërë në gjashtë kategori themelore, bazuar 

në hapësirën, numrin e shiritave dhe madhësive: [11] 

 Mini – udhëkryqet rrethore, 

 Udhëkryqet rrethore kompakte urbane, 

 Udhëkryqet rrethore me një shirit urban, 

 Udhëkryqet rrethore me dy shirita urban, 

 Udhëkryqet rrethore me një shirit rural dhe 

 Udhëkryqet rrethore me dy shirita rural. 

5.2.2.1. Mini udhëkryqet rrethore 

Mini udhëkryqet rrethore janë relativisht të lira sepse zakonisht ato kërkojnë shtresë 

minimale dhe zgjerime të vogla. Për shkak se janë udhëkryqe të vegjël, janë të 

përshtatshëm për këmbësor pasi që kanë kalime të shkurtëra dhe shpejtësi të ulëta në 

hyrje dhe dalje. Veçori e ndërtimit është ishulli qëndror i kalueshëm i cili mund të 

shërbej për akomodimin e automjeteve të mëdha. Kryesisht kanë diametër të vogël dhe 

të kalueshëm të rrethit, që veprojnë në të njëjtën formë si tek udhëkryqet më të mëdha 

rrethore me kontroll të hyrjes dhe qarkullim rrethor përgjatë ishullit qëndror. Në 

figurën në vijim është paraqitur shembulli i një mini udhëkryqit rrethor. 

 

 

Figura 5.7. Mini udhëkryqet rrethore. [11] 
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Veçoritë e mini udhëkryqeve rrethore janë: 

 kërkojnë shtesa minimale të rrugëve ekzistuese, 

 kanë shpejtësi të vogla në hyrje – rreth 25(km/h), 

 kanë diametra të rrethit të brendshëm (diametri i jashtëm i rrugës rrethore) 

përafërsisht është ≥25(m), 

 kanë kalime të shkurtëra këmbësorësh dhe rrugësh indirekte, 

 automjetet e pasagjerëve mund të qëndrojnë në rrugën rrethore, 

 automjetet e mëdha mund të kalojnë mbi ishullin qëndror (janë të kalueshme 

ose të ngjitshme). 

5.2.2.2. Udhëkryqet rrethore kompakte urbane  

Udhëkryqet rrethore kompakte urbane duhet të projektohen në atë mënyrë që 

pos automjeteve, duhet ti mundësohet kyçje këmbësorëve dhe çiklistëve.  

 

 
Figura 5.8. Udhëkryqet rrethore kompakte urbane. [11] 
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Udhëkryqet rrethore kompakte urbane kanë: 

 kanë shpejtësi të vogla në hyrje – përafërsisht 25(km/h), 

 kanë diametra të brendshëm (diametri i jashtëm i rrugës rrethore) përafërsisht më 

pak se 30(m), 

 kanë shirita tek hyrje dhe rrugë rrethore, 

 kanë rrugë hyrje pingul me udhëkryqet rrethore,  

 kanë vendkalime këmbësorësh dhe rrugë dytësore më të shkurtëra, 

 kanë ishuj qëndror dhe ndarës me reliev, 

 kanë një platformë për akomodimin e automjeteve të mëdha,  

 mund të kenë ndarës ndërmjet rrugës dhe kalimeve të këmbësorëve (zona të ngritura). 

5.2.2.3. Udhëkryqet rrethore me një shirit urban 

Për dallim nga mini udhëkryqet rrethore, udhëkryqet rrethore me një shirit urban kanë 

një diametër më të madh të rrethit dhe me ishull qëndror i cili nuk është i kalueshëm. 

Dizajni i këtyre udhëkryqeve rrethore lejon qarkullimin e automjeteve me shpejtësi më 

të madhe në hyrje, rrugën e qarkullimit dhe në dalje. Dizajni përfshin: ishuj ndarës të 

ngritur, ishull qëndror jo të kalueshëm dhe një platformë për kalimin e automjeteve të 

rënda transportuese. Në figurën në vijim është paraqitur shembulli konkret i një 

udhëkryqi rrethor me një shirit.  

 

 
          Figura 5.9. Udhëkryqet rrethore me një shirit urban. [11] 
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Udhëkryqet rrethore me një shirit urban ka më shumë hapësirë se sa ai kompakt 

por i projektuar për shpejtësi të vogla me qëllim që të ofrojë siguri të menjëhershme për 

këmbësorët dhe çiklistët. Rrethrrotullimet me një shirit urban ka këto karakteristika: 

 kanë shpejtësi në hyrje nga e ulta në të mesme – rreth 35(km/h), 

 kanë diametra të brendshëm (diametri i jashtëm i rrugës rrethore) përafërsisht më 

pak se 40(m), 

 kanë degë me një shirit dhe një rrugë rrethore, 

 kanë degë pingul me rrethin,  

 kanë kalime të këmbësorëve të shënuara mirë dhe facilitete për çiklistët, 

 kanë ishuj qëndror dhe ndarës me reliev,  

 normalisht kanë nevojë për platforma për akomodimin e automjeteve të mëdha,  

 mund të kenë ndarës ndërmjet rrugës dhe kalimeve të këmbësorëve (zona e ngritur). 

5.2.2.4. Udhëkryqet rrethore me dy apo më shumë shirita urban 

Udhëkryqet rrethore me dy apo më shumë shirita qarkullues janë ato lloj kryqëzimesh 

rrethore të cilat kanë të paktën një hyrje me dy ose në shumë shirita. Në disa raste këto 

lloj rrethrrotullime mund të jenë të ndërtuara me numër të ndryshëm të shiritave p.sh: 

dy hyrje nga dy shirita në rrugën kryesore dhe dy në hyrje me nga një shirit në rrugën 

më pak të rëndësishme. [11] 

 

 
Figura 5.10. Udhëkryqet rrethore me dy apo më shumë shirita urban. 
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Për dallim nga rrethrrotullimet me një shirit, shpejtësia qarkulluese është më e 

madhe tek rrethrrotullimet me më shumë shirita në hyrje ndërsa në dalje është e njëjtë 

ose pak më e madhe. Dizajni gjeometrik i projektimit të rrethrrotullimeve me më shumë 

shirita përfshin ishuj ndarës të ngritur, platformë për qarkullimin e mjeteve të rënda 

transportuese, një ishull qëndror i cili është i pakalueshëm dhe devijimi i duhur në 

hyrje. Rrethrrotullimet me dy apo më shumë shirita urban kanë këto karakteristika: 

 kanë shpejtësi mesatare në hyrje – përafërsisht 40(km/h), 

 kanë diametra të brendshëm (diametri i jashtëm i rrugës rrethore) përafërsisht më 

pak se 55(m), 

 kanë rrugë rrethore të gjera të cilat mund të shënohen me dy shirita, 

 kanë ndarës me reliev, 

 kanë ishullin qëndror me reliev dhe janë pa platformë,  

 kanë lehtësirat për këmbësor dhe të çiklistëve të shënuara qartë. 

5.2.2.5. Udhëkryqet rrethore me një shirit rural 

Udhëkryqet rrethore me një shirit rural kanë normalisht shpejtësi më të lartë në rrugët 

e hyrjes.  Kështu që ato mund të kërkojnë masa të veçanta për të reduktuar shpejtësinë 

dhe të detyrojnë drejtuesit e automjeteve që ulin shpejtësinë përpara se t’i afrohen 

qarkullimit rrethor. Udhëkryqet rrethore me një shirit rural shpesh kanë shumë pak ose 

aspak trafik këmbësorësh ose çiklistësh. [11] 

 
               Figura 5.11. Udhëkryqet rrethore me një shirit rural.     
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Udhëkryqet rrethore me një shirit rural kanë shpejtësi më të lartë se ato urbane 

dhe në përgjithësi aspak facilitete për këmbësorët dhe çiklistët. Karakteristikat kryesore 

të udhëkryqeve rrethore me një shirit rural janë: 

- kanë shpejtësi mesatare në hyrje – përafërsisht 40(km/h), 

- në përgjithësi kërkojnë masa të veçantë për të reduktuar shpejtësinë,  

- kanë diametra të brendshëm (diametri i jashtëm i rrugës rrethore) përafërsisht më 

pak se 40(m), 

- kanë shirit në hyrje dhe rrugë – kaplimi rrethore teke,  

- kanë ishujt qëndror dhe ndarësit me reliev,  

- normalisht nuk kanë nevojë për platformë për akomodimin e automjeteve të mëdha.  

5.2.2.6. Udhëkryqet rrethore me dy apo më shirita rural 

Udhëkryqet rrethore me dy apo më shumë shirita rural kanë shpejtësi dhe dimensione 

më të mëdha se udhëkryqet rrethore me dy apo me më shumë rural dhe në përgjithësi 

nuk kanë kalime për këmbësorët dhe çiklistët.  [11] 

 
Figura 5.12. Udhëkryqet rrethore me dy apo më shumë shirita rural.     

 
Karakteristikat e veçanta të rrethrrotullimet me dy apo më shumë shirita rural janë: 

 kanë shpjetësi mesatare në hyrje – përafërsisht 50(km/h), 

 në përgjithësi kërkojnë masa të veçantë për të reduktuar shpejtësinë, 

 kanë diametra të brendshëm (diametri i jashtëm i rrugës rrugore) përafërsisht më 

pak se 60(m), 

 kanë ndarësit me reliev, 

 kanë ishuj qëndror me reliev dhe pa platformë,  

 kanë rrugë rrugore që mund të shënohen si dy shirita.  
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5.2.3. Pёrparёsitё dhe mangёsitё e udhёkryqeve rrethore 

5.2.3.1. Përparësitë e udhëkryqeve rrethore 

Përparësitë e rrethrrotullimeve janë:  

 për nga aspekti i sigurisë – udhëkryqet rrethore  kanë numër më të vogël të 

pikave konfliktuoze në krahasim me udhëkryqet klasike si dhe shpejtësia më e 

vogël e kushtëzuar nga gjeometria e udhëkryqit, zvogëlon numrin e aksideteve,  

 për nga aspekti i kapacitetit – shenja e ‘trekëndëshit’ në vend të shenjës “STOP” 

shkakton distancë më të vogël ndërmjet automjeteve si dhe kur merret parasysh 

njëra hyrje e kryqëzimit, udhëkryqet rrethore japin kapacitet më të madh se 

udhëkryqet klasike, 

 për nga aspekti i kohës së pritjes – koha e pritjes në udhëkryqin rrethor është 

dukshëm më e vogël se sa te udhëkryqet klasike si dhe gjatë kohës së pritjes në 

sinjalin e verdhë apo të në sinjalin e kuq tek udhëkryqet me sinjalizim ndriçues 

paraqitet si kohë e panevojshme e pritjes edhe pse ka hapësirë të lirë në 

udhëkryq, 

 për nga aspekti i shpenzimeve (kushtimit) – kërkojnë gjerësi më të vogël të 

shiritave të komunikacionit, shpenzimet e mirëmbajtjes së sinjaleve të ndriçuese 

janë më të larta te udhëkryqet klasike se sa te udhëkryqet rrethore si dhe 

shpenzimet në rast të aksidenteve janë më të vogla duke u bazuar në faktin se 

numri i aksidenteve të rënda me fatalitet është thuajse i pamundur tek 

udhëkryqet rrethore, 

 për nga aspekti i lëvizjes së këmbësorëve dhe biçiklistëve – ishujt ndarës në 

udhëkryqet rrethore rrisin sigurinë e qarkullimit të këmbësorëve si dhe 

shpejtësia e vogël qarkulluese në udhëkryqet rrethore rrit sigurinë e biçiklistëve, 

 për nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit – udhëkryqet rrethore zvogëlojnë 

shpenzimet e karburantëve në krahasim me udhëkryqet klasike si dhe 

udhëkryqet rrethore po ashtu zvogëlojnë nivelin e zhurmës në krahasim me 

udhëkryqet klasike, 

 për nga aspekti estetik – udhëkryqet rrethore në aspektin e pikëpamjes estetike, 

dukshëm janë më të pranueshëm dhe japin mundësi për forma më të mira 

estetike, në krahasim me udhëkryqet klasike.  [11] 
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5.2.3.2. Të metat e udhëkryqeve rrethore 

Të metat e udhëkryqeve rrethore janë: 

 për nga aspekti i sigurisë – janë  mos shprehitë e ngasësve për vozitje në 

udhëkryqet rrethore dhe mund të ndikojnë në rritjen e aksidenteve në 

udhëkryqet rrethore, 

 për nga aspekti i kapacitetit – udhëkryqi  i sinjalizuar mund të jetë zgjidhje më të 

mirë, nëse udhëkryqi mund të ketë qarkullim më të madhe se kapaciteti i 

planifikuar,  

 për nga aspekti i kohës së pritjes – ngasësve mund t’iu pengoj humbja kohore 

gjatë ngasjes në udhëkryqet rrethore,  

 për nga aspekti i lëvizjes së këmbësorëve dhe biçiklistëve – udhëkryqeve rrethore 

kërkojnë rrugë më të gjatë gjatë lëvizjes së këmbësorëve dhe biçiklistëve 

poashtu udhëkryqet rrethore mund të rrisin kohën e pritjes së këmbësorëve 

duke kërkuar një hapësirë më të lirë për kalim.  [11] 
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6. ANALIZA E UDHËKRYQEVE KRYESORE NË QYTETIN 

E THERANDËS PËRMES SOFTUERIT APLIKATIV PTV 

VISSIM  

Si në shumë komuna të Kosovës, edhe në qytetin e Therandës numri i automjeteve 

motorike është rritur dukshëm, ku me rritjen e mjeteve motorike domosdoshmërish 

është e nevojshme të investohet në pjesën e infrastrukturës rrugore urbane dhe rurale 

brenda komunës së Therandës, për ofrimin e shërbimit sa më të mirë në trafik.  

 Rrugët kryesore në qytetin e Therandës janë: rruga Brigada 123, rruga regjionale 

R117 dhe rruga Transit që lidh rrugën Brigada 123 dhe rrugën R117 në mes vete 

përmes disa udhëkryqeve në nivel. Për analizë të detajuar do të merren udhëkryqet që 

shtrihen përgjatë këtyre rrugëve kryesore në qytetin e Therandës me ndihmën e 

softuerit aplikativ Vissim.  

6.1. Udhëkryqet e analizuara nё qendër tё qytetit tё Therandës 

6.1.1. Udhëkryqi i parë i formës rrethore  

Udhëkryqi i formës rrethore, shtrihet përgjatë rrugës urbane “Brigada 123” dhe 

kryqëzohet me rrugën Transit. Është udhëkryq rrethor me tre degëzime (figura 6.1), 

hyrjet në udhëkryq nga rruga Brigada 123 janë hyrje me nga dy shirita të trafikut për 

drejtim ndërsa hyrja nga rruga Transit është hyrje me një shirit për drejtim. Ky 

udhëkryq rrethor gjendet në qendër të qytetit të Therandës dhe gjendet afër kinemasë 

së qytetit “Ukë Bytyqi”, stadiumit të qytetit “Ballkani”, shkollës fillore “7 Marsi”, 

Hipermarketit ETC e shumë bizneseve tjera që realizojnë veprimtarinë e tyre aty afër.  
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Figura 6.1. Projektimi i udhëkryqit të parë në softuerin AutoCAD. 

6.1.2.  Udhëkryqi i dytë i formës “T” 

Udhëkryqi i dytë është udhëkryq i formës T, shtrihet përgjatë rrugës regjionale R117 

dhe kryqëzohet me rrugën dytësore tranzitore (figura 6.2). Është udhëkryq klasik me 

tre degëzime, me nga një shirit qarkullues për drejtim për secilën hyrje.  

 

Figura 6.2. Projektimi i udhëkryqit të dytë në softuerin AutoCAD. 
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6.1.3. Udhëkryqi i tretë i formës “T” 

Udhëkryqi i tretë është udhëkryq i formës T, shtrihet përgjatë rrugës regjionale R117 

dhe kryqëzohet me rrugën dytësore Mujë Krasniqi (figura 6.3). Është udhëkryq klasik 

me tre degëzime, me nga një shirit qarkullues për drejtim për secilën hyrje. Ky 

udhëkryq klasik gjendet shumë afër qendrës së qytetit të Therandës, më konkretisht 

afër barnatores së njohur Lisi në Therandë. 

 

 

Figura 6.3. Projektimi i udhëkryqit të tretë në softuerin AutoCAD. 

6.1.4. Udhëkryqi i katërt i formës “T” 

Udhëkryqi i katërt është udhëkryq i formës T, shtrihet përgjatë rrugës urbane “Brigada 

123” dhe kryqëzohet me rrugën regjionale R117 (figura 6.4). Është udhëkryq klasik me 

tre degëzime, i cili hyrjet në udhëkryq nga rruga urbane Brigada 123 janë hyrje me nga 

dy shirita për drejtim ndërsa hyrja në udhëkryq nga rruga regjionale R117 kemi një 

shirit hyrës për drejtim. Udhëkryqi i katërt klasik gjendet në qendër të qytetit të 

Therandës, afër Stacionit Policor të qytetit, afër kompanisë turistike Shpejtimi dhe 

shumë bizneseve tjera private dhe gastronomike që shtrihen afër zonës së udhëkryqit.  
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Figura 6.4. Projektimi i udhëkryqit të katërt në softuerin AutoCAD. 

6.1.5. Udhëkryqi i pestë i formës “T” 

Udhëkryqi i pestë është udhëkryq i formës T, shtrihet përgjatë rrugës urbane “Brigada 

123” dhe kryqëzohet me rrugën dytësore Mujë Krasniqi (figura 6.5). Është udhëkryq 

klasik me tre degëzime, i cili hyrjet në udhëkryq nga rruga urbane Brigada 123 janë 

hyrje me nga dy shirita për drejtim ndërsa hyrja në udhëkryq nga rruga dytësore Mujë 

Krasniqi kemi një shirit hyrës për drejtim. Udhëkryqi i pestë klasik gjendet në qendër të 

qytetit të Therandës, afër Objektit të Komunës së Therandës, afër postës së Kosovës, 

afër Xhamisë kryesore të qytetit dhe shumë biznese tjera private e gastronomike që 

shtrihen afër zonës së udhëkryqit.  

 

Figura 6.5. Projektimi i udhëkryqit të pestë në softuerin AutoCAD. 
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6.2. Insertimi i udhëkryqeve nё softuerin Vissim 

Nё figurёn 6.6. është paraqitur Insertimi i udhёkryqit tё parë nё softuerin Vissim. 

 

Figura 6.6. Insertimi i pamjes së udhëkryqit të parë në softuerin Vissim. 

 

Nё figurёn 6.7., është paraqitur Insertimi i udhёkryqit tё dytё nё softuerin Vissim. 

 

Figura 6.7. Insertimi i pamjes së udhëkryqit të dytë në softuerin Vissim. 
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Nё figurёn 6.8., është paraqitur Insertimi i udhёkryqit tё tretё nё softuerin Vissim. 

 

Figura 6.8. Insertimi i pamjes së udhëkryqit të tretë në softuerin Vissim. 

 

Nё figurёn 6.9., është paraqitur Insertimi i udhёkryqit tё katёrt nё softuerin Vissim. 

Figura 6.9. Insertimi i pamjes së udhëkryqit të katërt në softuerin Vissim. 
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Nё figurёn 6.10., është paraqitur Insertimi i udhёkryqit tё pestё nё softuerin Vissim. 

 

Figura 6.10. Insertimi i pamjes së udhëkryqit të pestë në softuerin Vissim. 

6.3. Krijimi i segmenteve rrugore nё softuerin Vissim  

Krijimi i segmenteve rrugore (Routes Connectors) nё softuerin Vissim për udhëkryqet e 

cekura me lart janë paraqitur ne figurat ne vazhdim. 

Në figurën 6.11., janë paraqitur segmentet rrugore pёr udhёkryqin e parё nё 

softuerin Vissim.  

 

Figura 6.11. Krijimi i konektorëve në udhëkryqin e parë rrethor, në Therandë. 
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Në figurën 6.12., janë paraqitur segmentet rrugore pёr udhёkryqin e dytё nё 

softuerin Vissim.  

 

Figura 6.12. Krijimi i konektorëve në udhëkryqin e dytë klasik, në Therandë. 

 

Në figurën 6.13., janë paraqitur segmentet rrugore pёr udhёkryqin e tretё nё 

softuerin Vissim.  

 

Figura 6.13. Krijimi i konektorëve në udhëkryqin e tretë klasik, në Therandë. 
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Në figurën 6.14., janë paraqitur segmentet rrugore pёr udhёkryqin e katёrt nё 

softuerin Vissim.  

 

Figura 6.14. Krijimi i konektorëve në udhëkryqin klasik katër, në Therandë. 

 

Në figurën 6.15., janë paraqitur segmentet rrugore pёr udhёkryqin e pestё nё 

softuerin Vissim.  

 

Figura 6.15. Krijimi i konektorëve në udhëkryqin klasik pesë, në Therandë. 
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6.4. Bartja e tё dhёnave pёr qarkullim tё automjeteve nё udhёkryqe nё 

softuerin Vissim  

Duhet theksuar se për vendosjen e pjesëmarrësve në trafik, për secilin udhëkryq duhet 

të bëhen matje në terren për secilin shirit të qarkullimit, me qëllim që më pas këto të 

dhëna të përpunohen në softuerin Vissim dhe të nxjerrën humbjet kohore, koha e 

udhëtimit dhe niveli i shërbimit për secilin udhëkryq.  

6.4.1. Bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në udhëkryqin e parë në 

softuerin Vissim 

Në figurën 6.16 është paraqit bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në 

udhëkryqin e parë rrethor ne softuerit Vissim. 

Figura 6.16. Automjetet që qarkullojnë në udhëkryqin e parë rrethor 

 

 Matjet në terren për udhëkryqin e parë rrethor në qytetin e Therandës janë 

realizuar më datë 24.08.2020, ditë e hënë në intervalin kohor prej orës 12:30 deri në 

ora 13:30, që konsiderohet si orë kulmore në qytet. Matjet e bëra në terren për secilën 

hyrje veç e veç janë paraqit në tabelën 6.1.  
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Tabela 6.1. Jolineariteti i qarkullimit në udhëkryqin e parë rrethor. 

Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e parë rrethor 

24.08.2020 – nga ora 12:30 deri në ora 13:30 

HYRJET HYRJA I HYRJA II HYRJA III 

Shiritat 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 

Qarkullimi 135 141 122 156 161 

Kombi, Kamion 5 7 3 6 7 

Autobus 8 2 9 1 0 

Qarkullimi total 

(aut/h): 
148 150 134 163 168 

Qarkullimi total për 
hyrje (aut/h): 

298 (aut/h) 297(aut/h) 168(aut/h) 

Numri i këmbësorëve: 63 (këmb/h) 77 (këmb/h) 47 (këmb/h) 

Pjerrtësia e rrugës: 0% 0% 0% 

 

Pas përpunimit të të dhënave të marra nga terreni për jolinearitetit të qarkullimit, 

vendosen në softuerin Vissim për secilën hyrje ndaras.  

 

Figura 6.17. Futja e të dhënave për fluks të qarkullimit në softuer për udhëkryqin e 

parë rrethor. 
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6.4.2. Bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në udhëkryqin e dytë në 

softuerin Vissim 

Në figurën 6.18 është paraqit bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në 

udhëkryqin e dytë klasik ne softuerit Vissim 

 

Figura 6.18. Automjetet që qarkullojnë në udhëkryqin e dytë klasik. 

 

Pas përpunimit të të dhënave të fituara nga terreni për përcaktimin e jolinearitetit të 

qarkullimit, këto të dhëna futen në softuerin Vissim për secilën hyrje ndaras.  

 

Figura 6.19. Futja e fluksit të qarkullimit në softuer për udhëkryqin e dytë klasik. 
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 Matjet në terren për udhëkryqin e dytë klasik në qytetin e Therandës janë 

realizuar më datë 25.08.2020 ditë e martë në intervalin kohor prej orës 12:30 deri në 

ora 13:30, që konsiderohet si orë kulmore në qytet. Matjet e bëra në terren për secilën 

hyrje veç e veç janë paraqit në tabelën 6.2.  

 

Tabela 6.2. Jolineariteti i qarkullimit në udhëkryqin e dytë klasik. 

Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e dytë klasik 

25.08.2020 – nga ora 12:30 deri në ora 13:30 

HYRJET HYRJA I HYRJA II HYRJA III 

Shiritat 1.1. 2.1. 3.1. 

Qarkullimi 273 289 179 

Kombi, Kamion 11 8 5 

Autobus 4 6 0 

Qarkullimi total 

(aut/h): 
288(aut/h) 303(aut/h) 184(aut/h) 

Numri i këmbësorëve: 41(këmb/h) 52(këmb/h) 27(këmb/h) 

Pjerrtësia e rrugës: 0% 0% 0% 
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6.4.3. Bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në udhëkryqin e tretë në 

softuerin Vissim 

Ne figurën 6.20 është paraqit bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në 

udhëkryqin e tretë klasik ne softuerit Vissim 

 

Figura 6.20. Automjetet që qarkullojnë në udhëkryqin e tretë klasik. 

 

 

Figura 6.21. Futja e fluksit të qarkullimit në softuer për udhëkryqin e tretë klasik. 
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 Matjet në terren për udhëkryqin e tretë klasik në qytetin e Therandës janë 

realizuar më datë 26.08.2020 ditë e mërkurë në intervalin kohor prej orës 12:30 deri në 

ora 13:30, që konsiderohet si orë kulmore në qytet.  Matjet e bëra në terren për secilën 

hyrje veç e veç janë paraqit në tabelën 6.3.  

 

Tabela 6.3. Jolineariteti i qarkullimit në udhëkryqin e tretë klasik. 

Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e tretë klasik 

26.08.2020 – nga ora 12:30 deri në ora 13:30 

HYRJET HYRJA I HYRJA II HYRJA III 

Shiritat 1.1. 2.1. 3.1. 

Qarkullimi 255 239 185 

Kombi, Kamion 9 10 4 

Autobus 3 6 0 

Qarkullimi total 

(aut/h): 
267(aut/h) 255(aut/h) 189(aut/h) 

Numri i këmbësorëve: 53(këmb/h) 48(këmb/h) 38(këmb/h) 

Pjerrtësia e rrugës: 0% 0% 0% 
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6.4.4. Bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në udhëkryqin e katërt 

në softuerin Vissim 

Në figurën 6.22 është paraqit bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në 

udhëkryqin e katërt klasik ne softuerit Vissim 

 

Figura 6.22. Automjetet që qarkullojnë në udhëkryqin e katërt klasik. 

Pas përpunimit të të dhënave të fituara nga terreni për përcaktimin e jolinearitetit të 

qarkullimit, këto të dhëna futen në softuerin Vissim për secilën hyrje ndaras.  

 

Figura 6.23. Futja e fluksit të qarkullimit në softuer për udhëkryqin e katërt klasik. 
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 Matjet në terren për udhëkryqin e katërt klasik në qytetin e Therandës janë 

realizuar më datë 27.08.2020 ditë e Enjte në intervalin kohor prej orës 12:30 deri në ora 

13:30, që konsiderohet si orë kulmore në qytet. Matjet e bëra në terren për secilën hyrje 

veç e veç janë paraqit në tabelën 6.4. 

 

Tabela 6.4. Jolineariteti i qarkullimit në udhëkryqin e katërt klasik. 

Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e katërt klasik 

27.08.2020 – nga ora 12:30 deri në ora 13:30 

HYRJET HYRJA I HYRJA II HYRJA III 

Shiritat 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 

Qarkullimi 167 183 148 165 215 

Kombi, Kamion 9 13 11 15 11 

Autobus 8 4 5 10 0 

Qarkullimi total 

(aut/h): 
184 200 164 190 226 

Qarkullimi total për 
hyrje (aut/h): 

384(aut/h) 354(aut/h) 226 (aut/h) 

Numri i këmbësorëve: 96(këmb/h) 80(këmb/h) 78(këmb/h) 

Pjerrtësia e rrugës: 0% 0% 0% 
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6.4.5. Bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në udhëkryqin e pestë 

në softuerin Vissim 

Në figurën 6.24 është paraqit bartja e të dhënave të automjeteve që qarkullojnë në 

udhëkryqin e pestë klasik ne softuerit Vissim 

 

Figura 6.24. Automjetet që qarkullojnë në udhëkryqin e pestë klasik. 

 

Pas përpunimit të të dhënave të fituara nga terreni për përcaktimin e jolinearitetit të 

qarkullimit, këto të dhëna futen në softuerin Vissim për secilën hyrje ndaras.  
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Figura 6.25. Futja e fluksit të qarkullimit në softuer për udhëkryqin e pestë klasik. 

 Matjet në terren për udhëkryqin e katërt klasik në qytetin e Therandës janë 

realizuar më datë 28.08.2020 ditë e premte në intervalin kohor prej orës 12:30 deri në 

ora 13:30, që konsiderohet si orë kulmore në qytet. Matjet e bëra në terren për secilën 

hyrje veç e veç janë paraqit në tabelën 6.5. 

 

Tabela 6.5. Jolineariteti i qarkullimit në udhëkryqin e pestë klasik. 

Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e pestë klasik 

28.08.2020 – nga ora 12:30 deri në ora 13:30 

HYRJET HYRJA I HYRJA II HYRJA III 

Shiritat 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 

Qarkullimi 147 185 198 161 245 

Kombi, Kamion 11 8 15 6 9 

Autobus 8 3 7 5 0 

Qarkullimi total (aut/h): 166 196 220 172 254 

Qarkullimi total për hyrje 
(aut/h): 

362(aut/h) 392(aut/h) 254(aut/h) 

Numri i këmbësorëve: 87(këmb/h) 104(këmb/h) 71(këmb/h) 

Pjerrtësia e rrugës: 0% 0% 0% 
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6.5. Simulimi i qarkullimit të automjeteve në softuerin Vissim formati 3D 

Ne figurat në vazhdim është paraqit simulimi i qarkullimit të automjeteve ne 

udhëkryqet e cekura me lart ne sooftuesrin Vissim. 

6.5.1. Simulimi i qarkullimit të automjeteve në  udhëkryqin e parё rrethor 

Figura 6.26. Simulimi i qarkullimit të automjeteve për udhëkryqin e parë rrethor. 

6.5.2. Simulimi i qarkullimit të automjeteve ne udhëkryqin e dytë klasik 

 

Figura 6.27. Simulimi i qarkullimit të automjeteve për udhëkryqin e dytë klasik. 
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6.5.3. Simulimi i qarkullimit të automjeteve ne udhëkryqin e tretë klasik 

 

Figura 6.28. Simulimi i qarkullimit të automjeteve për udhëkryqin e tretë klasik. 

 

6.5.4. Simulimi i qarkullimit të automjeteve në udhëkryqin e katërt klasik 

 

Figura 6.29. Simulimi i qarkullimit të automjeteve për udhëkryqin e katërt klasik. 
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6.5.5. Simulimi i qarkullimit të automjeteve në udhëkryqin e pestë klasik 

 

Figura 6.30. Simulimi i qarkullimit të automjeteve për udhëkryqin e pestë klasik. 
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6.6. Rezultatet e fituara për udhëkryqin e parë rrethor me softuerin Vissim 

Tabela 6.6. Vlerat e qarkullimit për udhëkryqin e parë rrethor. 

 
 

 

Tabela 6.7. Perfomancat e komplet rrjetit për udhëkryqin e parë rrethor. 

 

6.6.1. Konkluzioni 

Udhëkryqi i analizuar me anë të softuerit ka rezultuar me nivel të shërbimit shumë të 

mirë “B”. Gjatë analizës së udhëkryqit rrethor janë fituar rezultatet me të cilat 

vërtetohet se gjendja ekzistuese i plotëson mjaftueshëm nevojat e qarkullimit të 

pjesëmarrësve në trafik. Koha e udhëtimit është e ultë, nuk kemi ndërprerje të 

tërësishme të qarkullimit ku shpejtësia e qarkullimit mesatarisht mund të arrihet 

24.10(km/h).  
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6.7. Rezultatet e fituara për udhëkryqin e dytë rrethor me softuerin Vissim 

Tabela 6.8. Vlerat e qarkullimit për udhëkryqin e dytë klasik. 

 

Tabela 6.9. Perfomancat e komplet rrjetit për udhëkryqin e dytë klasik. 

 

6.7.1. Konkluzioni 

Udhëkryqi i analizuar me anë të softuerit ka rezultuar me nivel të shërbimit mjaftë të 

mirë “C”. Gjatë analizës së udhëkryqit klasik janë fituar rezultatet me të cilat vërtetohet 

se gjendja ekzistuese i plotëson mjaftueshëm nevojat e qarkullimit të pjesëmarrësve në 

trafik. Koha e udhëtimit është e ultë, nuk kemi ndërprerje të tërësishme të qarkullimit 

ku shpejtësia e qarkullimit mesatarisht mund të arrihet 10.55(km/h).  
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6.8. Rezultatet e fituara për udhëkryqin e tretë rrethor me softuerin Vissim 

Tabela 6.10. Vlerat e qarkullimit për udhëkryqin e tretë klasik. 

 
 

Tabela 6.11. Perfomancat e komplet rrjetit për udhëkryqin e tretë klasik. 

 

6.8.1. Konkluzioni 

Udhëkryqi i analizuar me anë të softuerit ka rezultuar me nivel të shërbimit mjaftë të 

mirë “C”. Gjatë analizës së udhëkryqit klasik janë fituar rezultatet me të cilat vërtetohet 

se gjendja ekzistuese i plotëson mjaftueshëm nevojat e qarkullimit të pjesëmarrësve në 

trafik. Koha e udhëtimit është e ultë, nuk kemi ndërprerje të tërësishme të qarkullimit 

ku shpejtësia e qarkullimit mesatarisht mund të arrihet 9.91(km/h).  
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6.9. Rezultatet e fituara për udhëkryqin e katërt rrethor me softuerin Vissim 

Tabela 6.12. Vlerat e qarkullimit për udhëkryqin e katërt klasik. 

 

 

Tabela 6.13. Perfomancat e komplet rrjetit për udhëkryqin e katërt klasik. 

 

6.9.1. Konkluzioni 

Udhëkryqi i analizuar me anë të softuerit ka rezultuar me nivel të shërbimit mjaftë të 

mirë “C”. Gjatë analizës së udhëkryqit klasik janë fituar rezultatet me të cilat vërtetohet 

se gjendja ekzistuese i plotëson mjaftueshëm nevojat e qarkullimit të pjesëmarrësve në 

trafik. Koha e udhëtimit është e ultë, nuk kemi ndërprerje të tërësishme të qarkullimit 

ku shpejtësia e qarkullimit mesatarisht mund të arrihet 13.16(km/h).  
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6.10.  Rezultatet e fituara për udhëkryqin e pestë rrethor me softuerin Vissim 

Tabela 6.14. Vlerat e qarkullimit për udhëkryqin e pestë klasik. 

 

 

Tabela 6.15. Perfomancat e komplet rrjetit për udhëkryqin e pestë klasik. 

 

6.10.1. Konkluzioni 

Udhëkryqi i analizuar me anë të softuerit ka rezultuar me nivel të shërbimit shumë të 

mirë “B”. Gjatë analizës së udhëkryqit klasik janë fituar rezultatet me të cilat vërtetohet 

se gjendja ekzistuese i plotëson mjaftueshëm nevojat e qarkullimit të pjesëmarrësve në 

trafik. Koha e udhëtimit është e ultë, nuk kemi ndërprerje të tërësishme të qarkullimit 

ku shpejtësia e qarkullimit mesatarisht mund të arrihet 21.54(km/h).  
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7. SHPEJTËSITË E LËVIZJES SË AUTOMJETEVE NË TRI PIKA TË 

CAKTUARA NË QYTETIN E THERANDËS PËRMES SOFTUERIT PËR 

KONTROLLIN E TRAFIKUT RRUGOR  

 

Në disa rrugë kryesore të qytetit të Therandës janë vendosur disa detektor që japin te 

dhëna për kontrollin e trafikut rrugor,  të  dhënat  dërgohen në një data bazë që 

përcjellët nga organet kompetente të trafikut rrugor. Ky sistem është Gjerman dhe 

njihet me emrin Via Traffic Controlling.   

Në vazhdim do të tregohet funksionimi i këtij sistemi dhe do të analizohen 

rezultatet e fituara nga matjet e bera nga tri pika, ku janë të vendosur detektorët në 

qytetin e Therandës 

7.1. Funksionimi i sistemit pёr kontrollimin e trafikut rrugor 

Në vazhdim është treguar funksionimi i sistemit për kontrollimin e trafikut rrugor, i 

njohur me emrin Via Traffic Controlling. 

 

Figura 7.1. Dritarja startuese e sistemit ViaGraph. 
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- Shiriti kryesor:  Funksionet shtesë të përshkrimit të sistemit gjenden në shiritin e 

menysë kryesore. 

- “Connect to device”  - ky buton përdoret për të filluar komunikimin me sistemin 

Viagraph, ndërsa të dhënat shfaqen në ekran dhe vendosen në pajisjet shtesë që janë 

të lidhura me sistemin.  

- Read Evaluation File – është buton i cili përdoret për të hapur skedarët e krijuar, ku 

një apo më shumë skedarë të vlefshëm mund të përzgjidhen për analizë të 

mëtutjeshme.  

 

Shiriti kryesor i funksionimit të sistemit Viagraph përbëhet prej dy menyve rrjedhëse të 

cilat janë: Options dhe Help. Te menyja Options, zgjidhet gjuha në të cilën programohet 

të funksionoj sistemi në të ardhmen pas çdo përdorimi ndërsa tek menyja Help mund të 

zgjidhen vetëm versionet e përditësuara të sistemit, çdoherë nëse kërkohen këto 

versione mund edhe të shkarkohen. 

 

Dritarja e analizës ne sistemin Viagraph 

 
Figura 7.2. Dritarja e analizës në sistemin kontrollues të trafikut ViaGraph. 
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- Shiriti kryesor:  Funksionet shtesë të përshkrimit të sistemit gjenden në shiritin e 

menysë kryesore, 

- “Date”  - te butoni Date mund të caktohet periudha kohore e analizës dhe mund të 

analizohen rezultate në baza ditore, javore apo mujore,  

- “Logo”  - Logoja e përzgjedhur çdoherë do të futet në analizë, 

- “Evalution Directions” – Nisja, arritja dhe të dy drejtimet në të njëjtën kohë të cilat 

varen nga skedari i importuar, 

- “Speed Limit” – Lokacioni i përzgjedhur, marrja e informacionit të saktë lidhur me 

kufizimet e shpejtësisë në vendin e përzgjedhur për matje, 

- “Location”  - Informacioni i saktë rreth lokacionit ku janë vendosur detektorët për 

matjen e shpejtësive, 

- “Chart Selection” – Grafiku përkatës zgjidhet në bazë të disa opsioneve që janë 

paraqit gjatë analizës, 

- “Evalution Interval”  - Paraqitet intervali kohor gjatë qarkullimit të automjeteve në 

kohën e matjeve, 

- “Summary of Data” – Të dhënat mund të mblidhen gjatë ditës apo ditëve të javës së 

caktuar për realizimin e matjeve, 

- “Create Chart” – Pas krijimit të tabelave fillon edhe krijimi i diagrameve në bazë të 

rezultateve të grumbulluara nga pika detektuese në terren. 

 

Shiriti kryesor i funksionimit të sistemit Viagraph përbëhet prej dy menyve rrjedhëse të 

cilat janë: Options dhe Help. Te menyja Options i kemi disa nën-meny që na ndihmojnë 

për punë efikase në sistemin Viagraph e që janë: Settings, Edit Vehicle Classes, Edit Speed 

Classes, Edit Time Periods, Edit Percentile, Filter, Distribution Curve, Edit Reach dhe 

Change Logo. 
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Dritarja për klasifikimin e automjeteve 

 

Figura 7.3. Dritarja për klasifikimin e automjeteve në sistemin ViaGraph. 

 

Dritarja për klasat e shpejtësive 

 

Figura 7.4. Dritarja për klasifikimin e shpejtësive në sistemin ViaGraph. 
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Dritarja për klasifikimin e periudhave kohore 

 

Figura 7.5. Dritarja për përcaktimin e periudhave të matjeve. 

 

Pjesa e komunikimit nё sistemin Viagraph 

 

Figura 7.6. Dritarja e komunikimit në sistemin ViaGraph. 
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Pamja e paraqitur më lartë është pamje standarde pas fillimit të punës së 

sistemit ViaTerm (sistem i komunikimit), ekrani fillestar mund të klasifikohet në pesë 

zona të përshkruara si në vijim: 

- Shiriti kryesor:  Funksionet shtesë të përshkrimit të sistemit gjenden në shiritin e 

menysë kryesore, 

- “Search Device”  - Ky lloj butoni përdoret për të kërkuar automatikisht pajisjet të 

cilat janë të lidhura me detektorët e radarit “ViaFalcon” apo lidhjet me sistemet e 

vjetra të informacionit të cilat duhet të kërkohen ne formë manuale, 

- “Connection Status”  -  Grafiku i kërkimit do të ju ofrojë një pasqyrë të shpejtë dhe 

reale nëse pajisjet janë të lidhura në mes vete, pa varësisht nëse janë krijuar lidhjet 

apo jo, 

- “Terminal Window” – Menyja kryesore e pajisjes e cila na shfaqet në dritaren e 

terminalit, gjithmonë është duke ndjekur një lidhje të krijuar me sukses, 

- “Title Bar”  - numri aktual i versionit të sistemit gjithmonë jepet afër shiritit 

ViaTerm. 

7.2. Shpejtёsitё e lёvizjes sё automjeteve tё marra nga detektori i 

vendosur nё stacionin policor nё qytetin e Therandёs 

Figura 7.7. Detektori i vendosur përballë stacionit policor në qytetin e Therandës. 

 

 

Në vazhdim do të paraqiten në formë të grafikut rezultatet e fituara nga sistemi 

ViaGraph, përmes këtij detektori për matjen e shpejtësisë së automjeteve që kalojnë 

pranë tij.  
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Ne figurën 7.8 janë paraqit rezultatet e shpejtësive mesatare për kategori të 

ndryshme të automjeteve që kanë kaluar afër stacionit Policor, për kohë dhe ditë të 

caktuara. 

 

 

Figura 7.8. Rezultatet e shpejtësive mesatare të qarkullimit në rrugën përballë policisë. 

 

Në figurën 7.9 janë paraqit rezultatet e shpejtësive maksimale për kategori të 

ndryshme të automjeteve që kanë kaluar afër stacionit Policor, për kohë dhe ditë të 

caktuara. 

 

Figura 7.9. Rezultatet  e shpejtësive maksimale të qarkullimit në rrugën përballë 

policisë. 
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7.3. Shpejtёsitё e lёvizjes sё automjeteve tё marra nga detektori i 

vendosur afёr Rock Hardit nё qytetin e Therandёs 

 
Figura 7.10. Detektori i vendosur afër Rock Hardit në qytetin e Therandës. 

Në vazhdim do të paraqiten në formë të grafikut rezultatet e fituara nga sistemi 

ViaGraph, përmes këtij detektori, për matjen e shpejtësisë së automjeteve që kalojnë 

pranë tij.  

 

Në figurën 7.11 janë paraqit rezultatet e shpejtësive mesatare për kategori të 

ndryshme të automjeteve qe kanë kaluar afër Rock Hardit, për kohë dhe ditë të 

caktuara. 
 

Figura 7.11. Rezultatet e shpejtësive mesatare të qarkullimit afër Rock Hardit. 
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Ne figurën 7.12 janë paraqit rezultatet e shpejtësive maksimale për kategori të 

ndryshme te automjeteve qe kanë kaluar afër Rock Hardit, për kohë dhe ditë të 

caktuara. 

 

Figura 7.12. Rezultatet be shpejtësive maksimale të qarkullimit afër Rock Hardit. 

 

7.4. Shpejtёsitё e lёvizjes sё automjeteve tё marra nga detektori i 

vendosur afёr Urёs nё qendёr tё qytetit tё Therandёs 

 

Figura 7.13. Detektori i vendosur afër urës në qendër të qytetit të Therandës. 

 

Në vazhdim do të paraqiten në formë të grafikut rezultatet e fituara nga sistemi 

ViaGraph, përmes këtij detektori, për matjen e shpejtësisë së automjeteve që kalojnë 

pranë tij.  
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Në figurën 7.14 janë paraqit rezultatet e shpejtësive mesatare për kategori të 

ndryshme të automjeteve që kanë kaluar afër urës në qendër të qytetit të Therandës, 

për kohë dhe ditë të caktuara. 

 

 

Figura 7.14. Rezultatet e shpejtësive mesatare të qarkullimit afër urës në qendër të 

qytetit. 
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8. PROPOZIM NDRYSHIMET EVENTUALE NË QYTETIN E THERANDËS 

Duke u bazuar në rezultatet e fituara nga gjendja ekzistuese në udhëkryqet e analizuara 

në qendër të qytetit të Therandës, jolinearitetin e qarkullimit dhe caktimin e nivelit të 

shërbimit përmes softuerit aplikativ Vissim në këto udhëkryqe, nuk e kemi parë të 

arsyeshme që të bëjmë ndryshime në këto udhëkryqe dhe segmente rrugore.  

Por duke u nisur nga fakti se shumë afër zonën urbane të qytetit të Therandës 

shtrihet rruga e kombit “Rruga 6, Ibrahim Rugova” kemi propozuar që përmes rrugës së 

zonës industriale të krijohen lidhje me rrugën e kombit, përmes rampave mbushëse dhe 

zbrazëse.  

8.1. Zgjerimi i rrugës për në zonën industriale në qytetin e Therandës 

Fillimisht është bërë zgjerimi i rrugës për në zonën industriale, prej rrugës me një shirit 

për kahe në rrugë me dy shirita te trafikut për kahe dhe udhëkryqit rrethor që gjendet 

në fillim të rrugës industriale, afër Hotel Voci në Therandë.  

 

 

Figura 8.1. Propozim ndryshimi i udhëkryqit rrethor. 
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 Në kuadër të ndryshimeve të propozuara në udhëkryqin rrethor, është zgjeruar 

diametri i brendshëm i rrethit, nga një shirit rrethor në gjendjen ekzistuese në dy shirita 

rrethor.  

 

Figura 8.2. Zgjerimi i rrugës për në zonën industriale në qytetin e Therandës. 

 

 

Figura 8.2. Zgjerimi i rrugës për në zonën industriale në qytetin e Therandë. 
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Figura 8.3. Zgjerimi i rrugës për në zonën industriale në qytetin e Therandës. 

8.2. Projektimi i rampave mbushёse dhe zbrazёse qё lidhin rrugёn e zonёs 

industriale me rrugёn e kombit “Rrugёn 6 – Ibrahim Rugova” 

Me ndihmën e softuerit aplikativ për projektimin e rrugëve në formatin 2D, është 

projektuar ndryshimi i disnivelit të propozuar në qytetin e Therandës, ku bënë lidhjen e 

e këtij qyteti me rrugën e kombit në drejtim të shtetit shqiptar dhe qytetet tjera të 

Republikës së Kosovës.  

 

 

Figura 8.4. Projektimi i rampave mbushëse dhe zbrazëse. 
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9.   PËRFUNDIMI 

Në këtë punim të masterit është studiuar rrjeti rrugor i pesë udhëkryqeve në qendër të 

qytetit të Therandës. Krahas këtij studimi është bërë hulumtimi i këtyre udhëkryqeve 

në ditë karakteristike dhe pastaj janë analizuar të dhënat e mbledhura në mënyrë 

manuale nga terreni dhe përmes softuerit aplikativ PTV Vissim, janë nxjerr të dhënat 

për secilin udhëkryq veç e veç që kanë treguar nivelin aktual të shërbimit të këtij rrjeti 

rrugor dhe janë dhënë propozime për rrjetin e shqyrtuar rrugor. 

 Gjatë analizës së detajuar të rrjetit rrugor në qytetin e Therandës, vërehet se 

udhëkryqet ekzistuese janë të projektuara sipas standardeve projektuese të segmenteve 

rrugore (gjegjësisht udhëkryqeve në nivel dhe rreth rrotullime) ku ka ndikim të madh 

në sigurinë e lëvizjes së automjeteve dhe ofrimit të nivelit të kënaqshëm të shërbimit. 

Po ashtu ndikim të madh në sigurinë rrugore ka edhe gjendja e rrugës si një faktor i 

aksidenteve rrugore, ku në rrjetin rrugor në qytetin e Therandës vërehet qartë se 

ndikim të madh ka faktori njeri por edhe faktori rrugë pasi që rruga dhe infrastruktura 

rrugore në këtë qytet nuk është e nivelit të kënaqshëm por nuk mund të themi se nuk ka 

përmirësime në vitet e fundit. Në këtë punim janë bërë matjet e nivelit të shërbimit në 

këto udhëkryqe por në bazë të nivelit të ofruar të shërbimit, i cili në shumicën e 

udhëkryqeve është nivel shumë i mirë atëherë nuk e kemi parë të arsyeshme të 

propozojmë ndryshimin e formave përkatëse të këtyre udhëkryqeve. Po ashtu është 

bërë një përmbledhje e shkurtër për definimin e trafikut dhe parametrave të qarkullimit 

në përgjithësi është bërë simulimi dhe modelimi i rrjetit rrugor në mënyrë manuale dhe 

përmes softuerit PTV Vissim ndërsa në fund janë bërë edhe krahasimet ndërmjet 

gjendjes ekzistuese dhe propozimeve duke u bazuar në kriteret bazë për përcaktimin e 

nivelit të shërbimit të rrjetit rrugor në përgjithësi. 

 Në kapitullin e fundit kemi propozuar zgjerimin e rrugës në zonën industriale të 

qytetit të Therandës, me nga dy shirita te trafikut për një kahe të lëvizjes, zgjerimin e 

udhëkryqit rrethor në fillim të rrugë industriale duke filluar nga zgjerimi i diametrit të 

brendshëm të rreth rrotullimit pastaj lidhjen e rrugës industriale me rrugën e kombit 

“Rruga 6 – Ibrahim Rugova” përmes rampave mbushëse dhe zbrazëse që i mundëson 

qytetit të Therandës lidhje me të shpejtë dhe më të sigurt me qytetet tjera të Republikës 

së Kosovës dhe shtetet tjera ballkanike.  
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