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1. HYRJE 
 

    Më qëllim që të rritet komoditeti i shfrytëzueshmërisë së automjetit është e nevojshme 

projektimi i rrugëve të ndryshme madje sipas kritereve të standardizuara. Në kuadër të këtij 

programi lënda “Projektimi i komunikacionit”, merret me trajtimin e këtyre problemeve, kështu 

që në kuadër të këtij punimi i dedikuar për qëllime universitare, do të shtjelloj shembullin e 

projektimit të një rruge më të gjitha parametrat dhe kërkesat teknike të nevojshme. Projektimi i 

rrugës do të bëhet me softuerin “AutoCad 2021”. 

    Qyteti i Drenasit, si qytetet tjera në Republikën e Kosovës, hasë në probleme të shumta të 

trafikut, në përgjithësi, në disa pjesë të qytetit rrugët janë të nivelit të mirë, por në disa pjesë të 

qytetit rrugët janë shumë të dëmtuara dhe ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme, sepse po 

shkaktojnë tollovi në trafik, humbje kohore dhe dëmtime të automjeteve, po ashtu për shkak të 

rendit të gjatë të automjeteve në shiritin rrugor po shkaktohen aksidente me dëmtime të vogla 

materiale dhe lëndime të njerëzve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fig.  1. Pamja e qytetit te Drenasit [google]. 
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Projektimi i rrugës “Ilaz Kodra”,  e cila gjendët në komunën e Drenasit e që do ta kem unë në 

shqyrtim ka një gjatësi prej 680 (m) dhe ka vetëm nga një shirit për kahje të lëvizjes së automjeteve, 

në projektimin e kësaj pjesë të rrugës do përfshihen: ndërtimi i kolektorit atmosferik, ndërtimi i 

kanalizimit fekal, ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit, ndërtimi i zonave të gjelbërta, dhe ndërtimin e 

trotuarit për lëvizjen e këmbësorëve. 

 

1.1. Identifikimi dhe përshkrimi i problemit në komunën e 
Drenasit 

 

      Në komunën e Drenasit apo që ndryshe quhet edhe komuna e Gllogovcit janë identifikuar një 

numër i lartë i problemeve apo të metave të trafikut të cilat këto probleme e pengojnë lëvizjen e 

lirë të automjeteve dhe të këmbësorëve, ngjashëm këto probleme apo të meta janë identifikuar 

edhe në rrugën “Ilaz Kodra”, të cilat do t’i shtjellojmë më gjerësishtë në vazhdim. Të metat më të 

theksuarat të trafikut, që dita ditës po shtohën në komunën e Drenasit janë: numri i lartë i 

automjeteve motorike, sidomos në kohën e festave dhe stinës së verës kur vijnë edhe 

Fig.  2. Gjendja ekzistuese e rrugës “Ilaz Kodra” [1]. 



 

10  

bashkatdhetarët tanë që jetojnë jashtë vendit, ku ky numër i lartë i automjeteve shkakton humbje 

të gjatë kohore dhe bllokim të trafikut, e që njëkohësisht shkakton pakënaqësi të vozitësit, numër 

i lartë i këmbësorëve, rrugë të ngushta dytësore të cilat e shkaktojnë edhe problemin më të madh 

në trafik, kryqëzime të rrugëve brenda një hapësire të vogël, qarkullimi i lartë i automjeteve të 

rënda, të cilat formojnë kolona të gjata në segmentin rrugorë, përkatësisht pritjet e gjata të 

automjeteve në rrugë, që shkakton tollovi dhe kaos në trafik dhe paknaqësi të ngasësit e në këtë 

menyrë kemi edhe aksidente të mundshme.  

      Një tjetër faktor është edhe mungesa e rrugëve alternative që lidhin qëndren e qytetit me pjesët 

tjera të qytetit, sinjalizimi jo adekuat në shumë rrugë, përcaktimi jo adekuat i shpejtësisë së lëvizjes 

në disa pjesë të rrugës, ndërtimi i dobët i rrugëve, mungesa e hapësirave për parkim, parkingje jo 

të organizuara mirë etj.  

 

1.2. Qëllimi i hulumtimit 

     Sa i përket qëllimit të hulumtimit të këtij punimi, e tërë detyra shkencore është fokusuar në 

analizimin e rrjetit të trafikut në qytetin e Drenasit, përkatësisht në rrugën “Ilaz Kodra”, rrugë kjo 

e cila edhe sot e kësaj dite ka probleme që ende janë evidente, siç janë: gjerësija e ngushtë e 

shiritave, mungesa e sinjalizimit, rrezet e kthimit jo të përshtatshme e probleme të tjera që 

veshtirsojnë lëvizjen e lirë të automjeteve, dhe në fund janë paraqitur propozime për zgjidhje më 

të mira për evitimin e këtyre problemeve në këtë segment rrugor.  

    Prandaj qëllimi i këtij punimi është të paraqes metodat që përdoren sot për të përcaktuar cilësinë 

e lëvizjës së lirë të automjeteve, dhe cilësinë e sistemit rrugor urban që mund të ndihmojnë 

dukshëm në gjetjën e zgjidhjeve optimale dhe zvogëlimin e aksidenteve me fatalitet dhe po ashtu 

zvogëlimin e dëmeve materiale dhe në njerëz.  
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2. GJENDJA AKTUALE E INFRASTRUKTURËS 

RRUGORE NË QYTETIN E DRENASIT 

 

2.1. Historiku i Komunës se Drenasit  

    Territori i komunës së Drenasit (ish-Gllogocit) shtrihet në pjesën e Kosovës qendrore. Miniera  

dhe shkritorja e “Feronikelit” është karakteristika më e veçantë e kësaj treve, për arsye se e ngritë 

zhvillimin ekonomik të këtij qyteti përfshirë edhe disa gurore. Pasuri tjetër e këtij qyteti është lumi 

Drenica dhe Vërbica, uji i këtyre lumenjeve përdoret për nevojat e ujitjes së tokave bujqësore. 

     Veçori tjetër e komunës së Drenasit është se ka një lidhje me transportin hekurudhorë,  përmes 

së cilave bëhet transportimi i udhëtarëve dhe mallrave. Komuna e Drenasit përmes lidhjeve rrugore 

lidhet me këto komuna të Kosovës siç janë: rruga magjistrale Prishtinë - Komoran - Pejë rruga 

ndër komunale Shalë - Lipjan dhe Drenas - Skenderaj, ndërsa sa i përket lidhjes hekurudhore  lidhet 

më këto qytete  Prishtinë - Drenas - Pejë. 

     Komuna është themeluar para Luftës së Dytë Botërore si njësi shoqërore, politike dhe 

administrative e veçantë. Sa i përket zhvillimit ekonomik komuna e Drenasit, ndër vite ka qenë e 

pushtuar nga pushtuesit serbë si edhe qytetet tjera të Kosovës, prandaj edhe ka pas zhvillim 

ekonomik tepër të ulët.  

     Përkundër kësaj, kjo komunë ka hedhur disa hapa drejt transformimit gradual, ndonëse të 

ngadalshëm të strukturave të saj ekonomike, bujqësore, arsimore, shëndetësore dhe industriale. 

Sidomos në përmirësimin e strukturës së zhvillimit komunal ka ndikuar ndërtimi i rrjetit arsimor - 

edukativ, rrjetit të shërbimit shëndetësor dhe intensifikimi i zhvillimit bujqësor, ku është bërë pas 

ndërtimit të sistemit të ujitjes “Ibër - Lepenc”, ndërkaq një lëvizje pozitive në ekonominë e 

komunës së Drenasit është shënuar pas ndërtimit të kompleksit “Feronikel”[2]. 
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2.2. Pozita gjeografike e Drenasit 

      Drenasi ka pozitë gjeografike të mirë për arsye se shtrihet në pjesën qëndrore të Kosovës. 

Pozitën gjeografike të Drenasit e përforcon edhe më shumë lidhja tokësore që ka përmes rrugëve 

si atyre regjionale siç është magjistralja Prishtinë - Pejë dhe të atyre ndër regjionale si ajo Komoran 

- Skenderaj. 

    Gjithashtu në pozitën gjeografike të Drenasit, ndikim pozitiv kanë edhe komunat me të cilat  

kufizohet, si komuna e Skenderajt, Vushtrrisë, Obiliqit, Fushë Kosovës, Lipjanit, Malishevës dhe 

komuna e Klinës. Përparësi shumë e madhe është se ky qytet ka lidhje shumë të mirë rrugore më 

secilën nga këto komuna me të cilat kufizohet. 

     Komuna e Drenasit ka një sipërfaqe prej 290 𝑘𝑚2  apo 2.66% të sipërfaqës së territorit të 

Kosovës. Kjo komunë përbëhet nga 42 vendbanime që janë të rrethuar me Malet e Qyqavicës,  

Berishës, Goleshit, Kasmaqit, dhe Lipovicës (Blinajës). Komuna e Drenasit sipas vlerësimeve të 

fundit i ka mbi 73,000 banorë. Sa i përket përbërjes gjinore, popullsia e Drenasit përbëhet nga 

51.3% meshkuj dhe 48,7% femra, komuna e Drenasit është e banuar vetëm nga shqiptarët [3]. 

Po ashtu Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, është në largësi prej 25 (km) gjë që 

ia shton edhe më shumë vlerën pozitës gjeografike të këtij vendi. 

 

2.3. Infrastruktura në Komunën e Drenasit 

      Infrastruktura rrugore e një vendi ndikon dukshëm në rritjen e zhvillimit ekonomik të po atij 

vendi. Infrastruktura e zhvilluar mirë, po ashtu ndikon në zvogëlimin e trafikut të dendur të qytetit, 

kështu rritet shpejtësia e levizjës së automjetve, arritja në kohë në destinacion, dhe humbje të vogla 

kohore. 

      Rrjeti i trafikut në komunën e Drenasit përbëhet nga rrugë magjistrale Drenas - Komoran - 

Prishtinë, rruga regjionale Drenas - Skenderaj dhe Drenas - Komoran, pastaj rrugët kryesore lokale 

dhe rrugët tjera lokale. Financimi i rrjetit të rrugëve duhet të përqendrohet në zonat me rrugë të 

dobëta dhe zonat e destinuara për zhvillim duke i lidhur këto zona me rrugët magjistrale, rajonale 

dhe rrugët kryesore lokale. 

       Ministria është përgjegjëse për autoudhët, rrugët magjistrale dhe rajonale, kurse komuna për 

rrugët lokale të cilat në komunën e Drenasit janë kategorizuar si:  
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 Rrugë kryesore lokale 

 Rrugë lokale  

 Rrugë të fshatrave 

       Rruga magjistrale Mitrovicë - Skenderaj - Drenas - Komoran, e cila kalon nëpër zonën urbane 

të Drenasit, është një korridor i cili  përmes rrugëve rajonale, lidh komunën e Drenasit me komunat 

fqinje, po ashtu ka lidhje dhe me rrjetin hekurudhor në të cilin bëhet transporti i mallrave dhe 

udhëtarëve.  

       Në hyrje nga Drenasi gjendët rruga regjionale e cila është mjaft mirë e profilizuar, e cila ka 

dy shirita për kahje të lëvizjes së automjeteve, me gjerësi prej 7-8 m, hapësirës me gjelbërim dhe 

trotuarit për lëvizjen e këmbësorëve në një sipërfaqe të mjaftueshme. 

   

2.4. Menaxhimi i kategorisë së rrugëve  

       Rrugët nacionale dhe ato rajonale janë nën përgjegjësinë dhe menaxhimin e drejtpërdrejtë të 

Drejtorisë së Rrugëve të Kosovës e cila Drejtori është në kuadër të Ministrisë së 

Infrastrukturës, sistemi rrugor i qytetit është nën përgjegjësinë dhe menaxhimin e Kuvendit 

Komunal si dhe rrugët lokale dhe ato të fshatrave, gjegjësisht ato të kategorisë së katërt. 
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3. PLANIFIKIMI I TRAFIKUT 
 

      Përcaktimi i karakteristikave të udhëtimit të njerëzve dhe sendeve të bazuar në analizat 

inxhinierike të trafikut dhe karakteristikat demografike të situatës aktuale, planet e ardhshme dhe 

potenciale për përdorimin e hapësirës i paraqet planifikimi i trafikut. 

Inxhinierët, organizatorët dhe planifikuesit e trafikut kryejnë punën e analizës, organizimit dhe 

planifikimit: 

 duke përcaktuar problemin 

 duke mbledhur dhe analizuar të dhënat dhe 

 duke vlerësuar zgjidhje të ndryshme alternative. 

   Detyra e inxhinierëve dhe planifikuesve të trafikut është gjithashtu të eksplorojnë mundësinë e 

zbatimit fizik të projektit që do të përmbushë qëllimin e vendosur me koston më të ulët dhe që do 

të jetë në përputhje me kriteret e tjera të para-miratuara. 

 

3.1. Nivelet e planifikimit të trafikut 

    Planifikimi i trafikut mund të klasifikohet në varësi të objektit gjithëpërfshirës, kompleksitetit 

dhe zonës së planifikimit në katër nivele, duke filluar nga elementet themelore të sistemit të 

transportit deri në nivelin e përgjithshëm të qytetit, rajonit ose shtetit. 

   Niveli IV: Përfshinë objektet themelore të trafikut si rrugët, bulevardet, kryqëzimet, zonat e 

këmbësorëve dhe çiklistëve ose linjat e autobusëve. Ky nivel planifikimi bëhet në mënyrë të 

kënaqshme në shumicën e rasteve. 

Projektimi dhe menaxhimi operacional i një objekti është relativisht i thjeshtë, financohet nga një 

burim i vetëm dhe kryhet nga një organizatë ose agjenci. 

   Niveli III: Përfshinë planifikimin e një rrjeti apo sistemi personal të transportit në një degë apo 

lloj trafiku dhe kërkon një koordinim shumë më të madh, prandaj rrjeti apo sistemi i transportit 

është nën të njëjten udhëheqje administrative, gjë që thjeshton organizimin e planifikimit. 

   Niveli II: Një sistem i koordinuar multimodal që kërkon një nivel më të lartë organizimi dhe në 

shumicën e rasteve përfshin administratën rajonale ose shtetërore. Nevoja për planifikim të trafikut 

në këtë nivel është vënë re dhe ka dalë në pah në dekadat e fundit. 
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   Niveli I: Ky nivel i planifikimit është më i ndërlikuari si teorikisht ashtu edhe praktikisht dhe 

kërkon shkallën më të lartë të koordinimit ndërmjet organizatave të ndryshme. Në të njëjtën kohë, 

ky nivel është më i rëndësishmi për zonat urbane. Pa planifikim të suksesshëm në këtë nivel, 

qytetet rrallë mund të arrijnë efikasitet të kënaqshëm në funksionimin dhe arritjen e kushteve të 

jetesës. Në shumë qytete, problemi nuk është vetëm planifikimi i pamjaftueshëm ose joadekuat në 

këtë nivel, por edhe pamundësia për të zbatuar rezultatet e planifikimit.  

 

3.2. Planifikimi hapësinor i trafikut 

     Sa i përket planifikimit hapësinor të trafikut, ekzistojnë tri lloje të këtij planifikimi të cilat janë: 

 Planifikimi sektorial i trafikut , 

 Planifikimi hapësinor i trafikut dhe 

 Planifikimi i projekteve të trafikut. 

     Planifikimi sektorial i trafikut- përfshinë planifikimin e trafikut ose degët specifike të trafikut 

si lëmi të veçantë ekonomike.  

     Planifikimi hapësinor i trafikut - përfshinë planifikimin e rrjetit të trafikut dhe dukuritë e 

paraqitura brenda hapësirës së dhënë.  

     Planifikimi i projekteve të trafikut - përfshinë projektimin, vlerësimin dhe përzgjedhjen e 

objekteve të veçanta të trafikut. 

 

3.3. Procedurat e planifikimit hapësinor të trafikut 

      Planifikimi hapësinor i trafikut përbëhet nga disa faza, të cilat së bashku përbëjnë një rrjedhë 

logjike të procesit të planifikimit. 

      Planifikimi hapësinor i trafikut, përfshinë këto faza:  

 Definimin e problemit dhe kornizave të planifikimit,  

 Krijimin e dokumentacioneve statistikore bazë,  

 Parashikimin e zhvillimit shoqëroro - ekonomik, 

 Parashikimin e kërkesave për transport, 

 Krijimin dhe vlerësimin e planeve, 
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 Politikat e krijimit të planeve[4]. 

 

Fig.  3. Procedura e planifikimit hapësinor të trafikut[4]. 

 

3.4. Planifikimi dhe projektimi si pjesë e procesit të 
përgjithshëm 

     Planifikimi hapësinor dhe projektimi i komunikacionit janë dy procese të lidhura ngushtë 

ndërmjet vehte, dhe zhvillohen në një mjedis të caktuar ekologjik dhe ekonomik. Procesi i 

planifikimit hapësinor dhe planifikimi i komunikacionit duhet të kenë parasysh si fillim ruajtjen 

dhe mbrojtjen e ambientit (mjedisit) nga njëra anë dhe pastaj gjendjën ekonomik nga ana tjetër. 

Me fjalë të tjera, ato gjithmonë duhet të kontrollohen sa i përket pasojave për mjedisin dhe 

racionalitetin ekonomik të investimit. 
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Fig.  4. Planifikimi dhe projektimi i rrugës si pjesë e një procesi të plotë[5]. 

 

3.5. Hapat themelor në planifikimin e komunikacionit 

    Hapi i parë është analizimi i problemit dhe diagnostikimi i situatës (vlerësimi i gjendjës 

ekzistuese), d.m.th., rishikimi objektiv i situatës dhe përcaktimi i mangësive. Elementet themelore 

janë: shpërndarja hapësinore e llojeve dhe intensiteteve të shfrytëzimit të tokës, ngarkesa 

ekzistuese e seksioneve dhe nyjeve të rrjeteve të komunikacionit (d.m.th. kërkesa ekzistuese për 

shërbime të komunikacionit) dhe karakteristikat funksionalen të komunikacionit për gjendjën 

ekzistuese, pra situata ekzistuese lidhur me ofertën. Bazuar në krahasimin dhe analizën e këtij 

informacioni, përcaktohen llojet dhe dimensionet e problemeve të situatës aktuale dhe formohet 

diagnoza, domethënë përcaktohet gjendja.  

    Hapi i dytë përfshin përcaktimin e qëllimeve (d.m.th. gjendjën e "nevojës") bazuar në ndikimet 

objektive të aspekteve më të gjera siç janë zhvillimi ekonomikë, shoqëror, politik, si dhe qëllimet 

e ruajtjes dhe përmirësimit të mjedisit. Ky hap nuk është i pavarur nga ndikimi i gjendjes 

ekzistuese, domethënë diagnoza si pikë fillestare, dhe si rezultat duhet të përcaktojë gjendjen e 
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ardhshme në përputhje me nevojat specifike dhe mundësitë e zhvillimit. Kjo detyrë konsiston në 

përcaktimin e hipotezave të zhvillimit të ardhshëm siç janë: zhvillimi i teknologjisë së 

komunikacionit, formulimi i parashikimeve të treguesve bazë (p.sh. popullsia, të ardhurat, shkalla 

e motorizimit, zhvillimi hapësinor, etj.) dhe marrja parasysh e kufizimeve që përbëjnë kornizën e 

zhvillimit të komunikacionit (p.sh. kushtet ekonomike, kushtet natyrore, kushtet e krijuara si 

rezultat i veprimtarive njerëzore në hapësirë, etj.). Thënë më shkurt, rezultati i këtij hapi është në 

thelb një detyrë programore për hartimin e masave, respektivishtë hartimin (formimin) e 

varianteve në hapin tjetër.  

    Hapi i tretë - hartimi i varianteve është një proces krijues i hulumtimit të zgjidhjeve alternative 

të mundshme, në të cilat treguesit e kërkesës së ardhshme për shërbime të komunikacionit 

harmonizohen me mundësitë e ofertës për secilën prej varianteve. Për secilën nga variantet e 

propozuara, përcaktohen të gjitha pasojat, dhe në bazë të përceptimit të tyre, zgjidhjet fillestare të 

propozuara sipas varianteve modifikohen (përmirësohen) ose sipas nevojës ridefinohen prej 

fillimit. Qëllimi kryesor i ekzistencës së lidhjeve kthyese është që secila prej varianteve të jetë e 

optimizuar nga brenda pasi secila prej tyre mund të jetë një zgjidhje e përgjithshme optimale. 

    Në përfundim të ciklit të brendshëm të optimizimit, vjen Hapi i katërt (vlerësimi i varianteve) 

ku variantet krahasohen ndërmjet vehte sipas treguesve specifikë lidhur me pasojat pozitive dhe 

negative, d.m.th. ato vlerësohen sipas shkallës së përmbushjes së qëllimeve të miratuara (d.m.th. 

kritereve të përcaktuara në bazë të qëllimeve) me qëllim që të bëhet një zgjedhje e argumentuar 

(dokumentuar) e variantit optimal. Ky hap është përfundimi i gjithë procesit të planifikimit të 

komunikacionit dhe për ta thënë thjesht, detyra kryesore e të gjithë procesit të planifikimit dhe 

projektit hulumtues sikurse u spjegua më parë është të ofrojë tregues të besueshëm për vlerësim[5]. 
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Fig.  5. Hapat themelorë në procesin e planifikimit të komunikacionit[5]. 
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4. NJOHURI TË PËRGJITHSHME MBI BAZAT PËR 

PROJEKTIMIN E UDHËKRYQEVE 

 

    Udhëkryqet janë nyje të rrjetit rrugor në të cilat bëhet lidhja e ndërsjellë e llojeve dhe e tipave 

të ndryshëm funksional të rrugëve, dhe njëkohësisht, përmes kontrollit të qasjes dhe distancës së 

ndërsjellë të udhëkryqeve, sipas kushteve programore për projektim, sigurohet ruajtja e nivelit të 

caktuar të shërbimit të rrugëve urbane.  

      Te rrugët e rrjetit primar rrugor urban me rrjedha të ndërprera të qarkullimit, ndikimet kryesore 

paraqiten pikërisht në zonat e udhëkryqeve në nivel te të cilat kryqëzimi (prerja) e rrjedhave 

kryesore (të drejtpërdrejta, direkt) dhe i atyre dytësore të qarkullimit kryhen në rrafsh të njëjtë në 

sipërfaqen e përbashkët. Grupin më të madh të udhëkryqeve e përbëjnë udhëkryqet në nivel me 

ndarje kohore të rrjedhave kryqëzuese (prerëse) me sinjalizim ndriçues (me drita apo me semafor) 

me çka bëhet ndarja kohore, e cila ka ndikim të drejtpërdrejtë në procedurat e projektimit dhe të 

zbatimit të elementeve të caktuara projektuese.  

      Grupin tjetër të rëndësishëm e përbëjnë udhëkryqet me qarkullim rrethor te të cilat kryqëzimi 

(prerja) e rrjedhave të qarkullimit me zbatimin e ndarësit rrethor shndërrohen në rrjedha kolizive 

të daljes përkatësisht të hyrjes në qarkullimin rrethor. Në rrjetin lokal paraqiten udhëkryqe të 

veçanta në nivel (udhëkryqe sipërfaqësore) me specifika të shumta të cilat janë pasojë e funksionit 

elementar të shërbimit.  

       Specifikat e rrethinës (ambientit) urbane dhe të strukturës së qarkullimit (p.sh. transporti 

publik, këmbësorët) tek udhëkryqet në disnivel dhe në nivel (sipërfaqësore) në zonën e qytetit 

(urbane) kushtëzojnë që pranë një serie të parimeve identike të cilat janë të formuluara për rrugët 

jashtë urbane, përshtaten kriteret ekzistuese ose dhe futen kritere të veçanta të projektimit dhe të 

zbatimit të zgjidhjeve specifike. 

 

Të dhënat e nevojshme për projektim 

    Në varësi të llojit të veprimtarisë që do të ndërmerret dhe të vëllimeve të transportit që kërkon 

kjo veprimtari, është e nevojshme të përcaktohen që në fillim disa të dhëna të domosdoshme për 

projektim: 
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1. Karakteristikat e ngarkesave, lloji i ngarkesës, vëllimi, vendburimi, pika e nisjes dhe 

destinacioni përfundimtar, pikat e ndërmjetme, qendrat e grumbullimit, të shpërndarjes, pikat 

transite, nyjat e lidhjes me drejtimet dhe lloje të tjera të transportit, koha e transportimit etj.  

2. Karakteristikat e llojeve të ndryshme të transportit, çmimi i ndërtimeve dhe i 

shfrytëzimit, normat, karakteristikat e përgjithshme teknike, fusha  e veprimit të llojit të 

transportit etj. 

3. Interesat e vendit dhe të zonës, të cilat gjithashtu ndikojnë në zgjedhjen e llojit të transportit 

dhe në përcaktimin e drejtimit të kalimit të tij. 

4. Normat e projektimit dhe të ndërtimit, parametrat kryesorë, si pjerrësitë, gjerësitë, kthesat, 

diametri i tubacionit, rezistencat, shpejtësitë, forcat tërheqëse etj. 

5. Njohja e terrenit, me të dhëna për topografinë, gjeologjinë, hidrologjinë, kushtet 

atmosferike të zonës, ku do të kalojë udha e transporti të caktuar, për të gjetur variantin më 

të mirë dhe gjatësinë më të shkurtër të saj. 

6. Vlefta e udhës së transportit në variante të ndryshme, që mund të llogaritet paraprakisht 

nga të dhënat e konfiguracionit për të gjitha llojet e mundshme të transportit ose për 

kombinimin mes tyre. Ky është një kriter i rëndësishëm për të zgjedhur llojin më të mirë të 

transportit. 

7. Shpenzimet dhe kostot në zgjedhjen e variantit, pas përcaktimit të trasesë, bëhet projekti 

i hollësishëm me të gjitha detalet, ku gjithashtu mund të jepen variante për pjesë të veçanta 

të udhës, në kalimet, veprat e artit, pjerrësitë etj., duke krahasuar shpenzimet midis 

varianteve. Gjithashtu bëhen krahasime të shpenzimeve vjetore, fitimit për variante të 

ndryshme, duke përcaktuar kështu efektivitetin e tyre [6]. 

 

4.1. Klasifikimi i udhëkryqeve dhe kriteret e 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 (rregulla e krahut të djathtë), 

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

 me sinjale ndriçuese – semafor,  
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 rrethore (udhëkryqe rrethore) dhe 

 në disnivel [7]. 
 

 

4.1.1. Kriteret për zgjedhjen e mënyrës së projektimit 

     Ekzistojnë disa kritere për projektimin (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 funksional, 

 kriteri i depërtueshmërisë – kapacitetit, 

 kriteri hapësinor dhe 

 kriteri i sigurisë së trafikut. 
 

a) Kriteri funksional 

     Me kriterin funksional nënkuptohet përshtatja e lokacionit dhe e 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). 

b) Kriteri i depërtueshmërisë 

    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 1, janë dhënë distancat e rekomanduara ndërmjet udhëkryqeve në nivel, të cilat janë 

si rrjedhojë e funksionit të përgjithshëm të udhëkryqeve e qëllimit dhe e 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. Në hapësirat jashtë urbane distanca ndërmjet udhëkryqeve varësisht nga vëllimi 
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(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. 

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

ashtuquajturit “çift i udhëkryqeve” fitohet duke 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. 

 

Tabela 1. Distanca minimale (e rekomanduar) ndërmjet udhëkryqeve. 

Shpejtësia V(km/h) 50 60 70 80 90 100 

Distanca e rekomanduar 

ndërmjet udhëkryqeve (m) 
140 170 205 235 270 300 

 

     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 e vogël ndërmjet udhëkryqeve ndikon 

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

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

paraqesin ngarkesa jo lineare të rrjetit rrugor. Distancat e rekomanduara të udhëkryqeve në zonat 

jashtë urbane janë dhënë përmes grafikut në figurën në vijim. 
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c) Kriteri hapësinor 

     Në zgjedhjen e elementeve tekniko-projektuese të udhëkryqit dhe në përdorimin e hapësirës së 

nevojshme për udhëkryq, ndikim thelbësor kanë: 

 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 mjaft e rëndësishme të kontrollohet përshtatshmëria e hapësirës për vendosjen e 

udhëkryqit me elementet të cilat i përgjigjen kritereve të kapacitetit dhe nivelit të shërbimit. 

d) 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 cilën kanë të bëjnë me shkallën e sigurisë rrugore. 

Kriteret e përgjithshme, të cekura më lartë duhet të kontrollohen pa marrë parasysh se a bëhet fjalë 

për rikonstruktimin 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. 

 

Fig.  6. Distanca ndërmjet udhëkryqeve jashtë urbane në varësi të 

fluksit të automjeteve. 
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4.2. 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. 

 

4.2.1. 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 (priten) 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. 

 

4.2.2. Organizimi hapësinor i udhëkryqeve në nivel 

 

     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 element 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 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. 

 

4.2.3. 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 rrjedhave të qarkullimit të 

orientuara në kahe të kundërta (të ashtuquajtura si pika të konfliktit) deri te hyrja ose dalja bëhet 

fjalë për rrjedhat e trafikut me kah të njëjtë (të ashtuquajtura si pika të kolizionit). Pikat e konfliktit 
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paraqiten edhe në kryqëzimin e rrjedhës së automjeteve me këmbësorët dhe me çiklistët. Llojet e 

veçanta të 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 segment 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 >70 m). Te udhëkryqe 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 gërshetohen në mes vete. 

Tabela 2. Llojet karakteristike të pikave të konfliktit dhe pikave të kolizionit të automjeteve si dhe 

llojet themelore të udhëkryqeve në nivel. 

 

prerje kyçje shkyçje gërshetim 

 

   
 

Udhëkryqet në nivel me prerje (kryqëzim) të rrjedhave të qarkullimit  

 

Udhëkryqet në nivel me qarkullimin rrethor 

 

Udhëkryqet në nivel me qarkullimin rrethor 
(me diametra të mëdhenj të udhëkryqeve) 

 

       

Radhitja hapësinore e pikave të konfliktit dhe atyre të kolizionit të automjeteve, të cilat rrjedhin 

nga rregulli i qarkullimit të rrjedhave të qarkullimit të tipave themelor të udhëkryqeve në nivel, 
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përfundimisht përcaktohet me zgjidhjen ndërtimore të udhëkryqeve (e paraqitur në figurën 7). Tek 

definimi i radhitjes hapësinore të pikave të konfliktit dhe i pikave të kolizionit duhet tentuar kah 

plotësimi i disa 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 5 m (min 3 m te 

rikonstruktimi ose kufizimet e theksuara hapësinore), 

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

duhet të ndahen në aspektin hapësinor për 5 m (4 m në kushtet e rikonstruktimit dhe 

kufizimeve të theksuara hapësinore). Përqendrimi i këtyre pikave në hapësirë të vogël 

shpesh herë 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. 

         

Fig.  7. Radhitja e pikave prerëse, kyçëse dhe shkyçëse në udhëkryqin katër degësh dhe tre degësh 

sipas rregullave për rregullimin me prerje (kryqëzim) të rrjedhave të trafikut dhe me qarkullim 

rrethor. 
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4.3. Udhëkryqet  rrethore 

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

me shirita qarkullues të ndërlidhur. Rruga kryesore është një drejtimëshe dhe i gjithë qarkullimi 

hyrës apo dalës do të kthehet në të djathtë. Trafiku hyrës duhet tu jap përparësi kalimi trafikut që 

lëviz bë rreth dhe këmbësorëve, ndërsa trafiku dalës duhet t’u japë përparësi kalimi vetëm 

këmbësorëve, mundësisht edhe qarkullimit rrethor të biçikletave. 

  

Fig.  8. Shembuj të ndryshëm të udhëkryqeve rrethore. 

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

qarkullimit, duke filluar nga udhëkryqet rrethore të mëdha, me rreze të mëdha rrethit të 

brendashkruar, të projektuara për kapacitete të mëdha dhe udhëkryqet rrethore të vogla, me rreze 

të vogla të rrethit të brendashkruar, të projektuara për shpejtësi të vogla dhe për shkallë më të lartë 

të sigurisë. 

     Rekomandohen që udhëkryqet rrethore të projektohen duke pasur parasysh sigurinë e 

qarkullimit dhe sipas planeve gjeometrike që nuk lejojnë shpejtësi të mëdha. Në udhëkryqet e 

mëdha rrethore, mund të përdoren edhe semaforë, të cilët duhet të trajtohen sipas rregullave 

përkatëse me konsiderim të veçantë të mos pengohet trafiku në lëvizje (qarkullim) rrethore nga 

trafiku (qarkullimi) hyrës dhe ai dalës. 

 

4.3.1. Pikat konfliktuoze  

 
        Për dallim nga 32 pikat konfliktuoze në udhëkryqin klasik drejtkëndor (fig. 9.), udhëkryqet 

rrethore kanë vetëm 8 pika të konfliktit, 4 konvergjente (hyrëse) dhe 4 divergjente (dalëse). 
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      Në figurën në vijim do të paraqiten pikat konfliktuoze, ku ndodhin aksidentet më të shpeshta 

të evidentuara në udhëkryqet rrethore, ku janë dhënë kahet e lëvizjeve të cilat shkaktojnë aksidente: 

 

1. tejkalimet para udhëkryqit, 

2. ndeshja me këmbësorin/çiklistin, 

3. ndeshja gjatë kyçjes, 

4. ndeshja gjatë gërshetimit, 

5. përplasja në automjet gjatë kyçjes, 

6. përplasja në automjet gjatë shkyçjes, 

7. goditja në rrethin qendror, 

8. goditja në rrethin ndarës të shiritit gjatë shkyçjes, 

9. dalja nga qarkullimi rrethor, 

10. udhëkryqet rrethore, 

11. goditja në rrethin ndarës të shiritit gjatë kyçjes. 

12. rrëshqitja gjatë shkyçjes dhe 

13. ngasja në kahun e gabuar 

Fig.  9. Pikat konfliktuoze në udhëkryqin klasik dhe udhëkryqet rrethore 
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Fig.  10. Pikat konfliktuoze dhe aksidentet tipike në udhëkryqet rrethore dy shiritore 

    

4.3.2. Elementet gjeometrike të udhëkryqeve rrethore 

  

Te udhëkryqet rrethore dallohen këto elemente gjeometrike (fig. 11.):  

 Ishulli qendror - është pjesa qendrore e udhëkryq rrethorit rrezja e të cilit varet nga 

madhësia e rrethit.  

 Ishujt ndarës - janë ndarësit ndërmjet lëvizjeve të automjeteve në hyrje dhe në dalje. 

 Rruga e qarkullimit rrethor - është hapësira (rruga) që përdoret nga automjetet që lëvizin 

në formë rrethore. 

 Platforma speciale (apron)- është një unazë (zonë) rrethore rreth ishullit qendror e cila 

përdoret vetëm prej automjeteve komerciale.  

 Sinjalizimi horizontal në hyrje - janë vijat horizontale në hyrje të udhëkryqit rrethor. 
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Fig.  11. Elementet gjeometrike të udhëkryqeve rrethore. 

 

4.3.3. Veçoritë dhe llojet e udhëkryqeve rrethore 

 

 Veçoritë themelore të qarkullimit në udhëkryqet rrethore janë: 

 qarkullimi një drejtimesh në rreth -në kah të kundërt të lëvizjes së akrepave të orës; 

 automjetet në lëvizje (qarkullim) rrethore kanë të drejtë e përparësie; 

 kontrolli i dhënies së përparësisë në të gjitha drejtimet; 

 ndalimi i lëvizjes së këmbësorëve në ishullin qendror;  

 ndalim parkimi për automjete në qarkullimin rrethor.  

 

Dimensionet e udhëkryqeve rrethore duhet të garantojnë këto veçori (fig. 12.):  

- rrezen e mjaftueshme për të zvogëluar shpejtësinë e automjeteve në jo më shumë se 50 

km/h,  

- automjetet në hyrje duhet të devijojnë paksa nga drejtimi i tyre dhe të zhvillojnë shpejtësi 

të vogla,  

- automjetet e mëdha duhet të përshtaten duke i përdorur hapësirat e përparme dhe 

hapësirat tjera të udhëkryq rrethorit . 
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Fig.  12. Veçoritë e përmasave gjeometrike në udhëkryq rrethor. 

 

4.3.4. Ndarja dhe kategorizimi i udhëkryqeve rrethore 

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

hapësirën, numrin e shiritave dhe madhësive: 

 Mini - udhëkryqet rrethore, 

 Udhëkryqet rrethore urbane kompakte, 

 Udhëkryqet rrethore urbane me një shirit, 

 Udhëkryqet rrethore urbane me dy shirita, 

 Udhëkryqet rrethore rurale me një shirit dhe 

 Udhëkryqet rrethore rurale me dy shirita [7]. 

 

4.4. Përparësitë dhe mangësitë e udhëkryqeve rrethore 

4.4.1. Përparësitë e udhëkryqeve   rrethore 

Përparësitë e udhëkryqeve rrethore 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 aksidenteve, 

 për nga aspekti i kapacitetit, shenja e ‘trekëndëshit’ në vend të shenjës “STOP” shkakton 
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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 udhëkryqet rrethore është dukshëm më 

e vogël se sa te udhëkryqet klasike si dhe gjatë kohës së pritjes në sinjalin e verdhë apo 

në sinjalin e kuq tek udhëkryqet me sinjalizim ndriçues që 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, ishujt ndarës në udhëkryqet rrethore rrisin 

sigurinë e qarkullimit të këmbësorëve, 

 për nga aspekti i mbrojtjes së mjedisit, udhëkryqet rrethore zvogëlojnë shpenzimet e 

karburantit 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 estetik, dukshëm janë më të 

pranueshëm dhe japin mundësi për forma më të mira estetike, në krahasim me udhëkryqet 

klasike. 

 

4.4.2. Mangësitë e udhëkryqeve   rrethore 

Të metat e udhëkryqet rrethore janë: 

 për nga aspekti i sigurisë, janë shprehitë negative të ngasësve për hyrje të vrullshme në 

udhëkryqet rrethore, ndërrimi i shiritit në menyrë të duhur, mos dhenia e 

përparësisë në raste të veçanta, të cilat mund të ndikojnë në rritjen e aksidenteve në 

udhëkryqet rrethore, 

 për nga aspekti i kapacitetit, udhëkryqi i sinjalizuar mund të ketë zgjidhje më të mirë, 

nëse udhëkryqi mund të ketë qarkullim më të madh se kapaciteti i planifikuar, 

 për nga aspekti i kohës së pritjes, ngasësve mund t’u pengojë humbja kohore gjatë 

ngasjes në udhëkryqet rrethore, 

 për nga aspekti i lëvizjes së këmbësorëve, udhëkryqet rrethore kërkojnë rrugë më të 

gjatë lëvizjes së këmbësorëve dhe udhëkryqet rrethore mund të rrisin kohën e pritjes 

së këmbësorëve duke kërkuar një hapësirë më të lirë për kalim. [7]. 
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5. ANALIZIMI, GRUMBULLIMI DHE PËRPUNIMI I TË 

DHËNAVE NGA TERRENI 

 

    Gjatë praktikës janë kryer punët edhe në terren, pra jemi njoftuar me anën praktike të këtij 

profesioni. Përmes kësaj ne kemi bërë matjet e rrugëve, që paraqet pikënisjen për fillimin e 

projektimit, ndërtimit të asaj traseje të rrugës. I gjithë ky material është marrë si shembull gjatë 

punës në praktikë. 

     Përmirësimi i rrugëve brenda vendbanimeve është në vijim e sipër viteve të fundit. 

Disa vendbanime për shkak të pozitës së largët ose topografisë së terrenit, nuk mund të kenë qasje 

të drejtpërdrejtë në rrugët kryesore lokale. Prandaj për t’u mundësuar lidhjen në rrugën kryesore 

lokale shërbejnë rrugët lokale. Të gjitha lidhjet tjera që lidhin vendbanimet ‐  fshatrat listohen si 

rrugë të fshatrave. 

    Për ekzekutimin e punimeve në punishte bëhet së pari përcjellja e të dhënave prej projektit në 

punishte si shënimi i stacionazhës, boshtit, lartësive dhe të gjitha elementeve të nevojshme. 

Largimi i materialit ekzistues prej konstruksionit të rrugës me qëllim të përshtatjes së niveletës 

apo heqja e drunjëve, rrënjëve, gardheve ekzistuese të cilat pengojnë për zgjerimin e sipërfaqes së 

rrugës nuk duhet të ndikojnë negativisht në aftësinë mbajtëse të rrugës. Cilësia e punimeve duhet 

ti plotësoj kushtet si nga materiali ashtu edhe nga cilësia e rezistueshme ndaj ngricave dhe 

ngarkesave nga qarkullimi i trafikut, po ashtu edhe cilësia e ndërtimit sipas rregulloreve për 

ndërtimin e shtresave mbrojtëse dhe shtresave të pa lidhura mbajtëse.  

    Gërmimi i dheut në pjesën fillestare të rrugës bëhet sipas projektit për ekzekutimin e punimeve 

duke iu përshtat niveletës për rrugët e projektuara. Materiali i mbushjes duhet të jetë me cilësi të 

mirë mekanike, material i përshtatshëm dhe guror i rezistueshëm ndaj ngricave. Shtrimi i kësaj 

shtrese duhet të bëhet në etapa me trashësi deri 20 cm.  
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Fig.  13. Pamje nga fillimi i ndërtimit të rrugës. 

 

     Siç po shihet edhe në foto që është marr si shembull gjatë praktikës në terren, është bërë 

zgjerimi i rrugës, gërmimi dhe pastaj shtruarja e rrugës dhe në fund ngjeshja me mjete të ndryshme. 

Zakonisht për shtruarjen e shiritit rrugor prej pikës fillestare që është gërmimi e deri të mbushja 

përdoren këto lloje të materialeve siç janë: guri natyror dhe ai artificial, përzierja e asfaltit, 

çimentos, bitumenit, katranit etj.   

 

Fig.  14. Vazhdimi i punimeve si dhe ngjeshja në rrugë. 

  Pas vendosjes së rërës dhe zhavorrit në rrugë, bëhet ngjeshja e saj me mjete përkatëse të paraqitur 

në figurë, duke mundësuar formimin e një bazamenti rrugor. 



 

36  

   Mbulesa e rrugës që ndryshe mund të quhet edhe bazamenti i rrugës është pjesë e përforcimit të 

shiritit rrugor. Qëllimi i kësaj mbulese apo bazamentit është që forcat që veprojnë mbi mbulesën 

e asaj rruge ti marrë përsipër ngarkesat e qarkullimit dhe ti bart ato në trupin e tokës (pjesës së 

dheshme). 

    Pjesa e dheshme e rrugës si edhe e ka emrin është e përbërë prej dheut mirëpo mund të ketë 

edhe përbërje tjetër si rrugë e shtruar me (zhavorr, rërë, gurë etj.).  Pjesa e dheshme zakonisht varet 

prej pozitës së terrenit, e që mund të jetë pjesë e ngritur, nën nivel, e gërmuar dhe e prerë. 

    Inxhinierët gjatë projektimit dhe ndërtimit të rrugës duhet që çdo herë të kenë parasysh, se rruga 

duhet të ndërtohet në atë mënyrë që të sigurojë stabilitet sa më të gjatë dhe qëndrueshmëri sa më 

të mirë të rrugës, dhe të sigurohen që të mos ketë rrëshqitje dhe deformime të rrugës të cilat do të 

mund të rrezikonin dëmtimin e konstruksionit të rrugës, do të ketë dëmtime të automjeteve dhe 

pakënaqësi të vozitësit e këmbësorët.   

    Shtresa përfundimtare sipërfaqësore e shiritit rrugor është mbulesa e rrugës e cila drejtpërdrejtë 

e merr përsipër ngarkesën e qarkullimit dhe e bartë atë në bazament. Në sipërfaqen e sipërme të 

shiritit rrugor, që ndryshe quhet edhe mbulesa rrugore i merr përsipër të gjitha forcat e jashtme 

vertikale dhe horizontale,  gjithashtu duhet të jetë e qëndrueshme ndaj ndikimeve meteorologjike 

si (ndërrimit të temperaturës, shirave, erës, breshrit, borës etj.).  Mbulesat rrugore gjithashtu duhet 

të jenë të përpunuara në atë mënyrë që çdo herë duhet të kenë sipërfaqe të rrafshët dhe mjaft të 

vrazhdët në parandalimin e aksidenteve me fatalitet.  

 

Fig.  15. Foto gjatë punimit në rrugë. 
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   Shtresa prej asfalti në sipërfaqen e rrugës mund të jetë prej asfaltit të shtypur apo të derdhur. Prej 

gurit natyror të asfaltit rreth 10% e materialit përbërës është bitumen që së bashku e përbëjnë 

asfaltin e shtypur. Guri natyror nxehët në temperaturë prej rreth 130 °C dhe kjo nxehtësi bartet në 

bazamentin e betonit  si dhe ky guri bluhet deri në ndryshim prej 2 (mm). Asfalti i shtruar në 

sipërfaqen e rrugës duhet të shtypet me mjete përkatëse të cilat këto mjete kanë pajisje të parapara 

për ndezje. Temperatura e përzierjes së asfaltit në kohën e shpërndarjes duhet të jetë  150-160º C, 

në varësi nga materiali lidhës. 

 

Fig.  16. Matja e temperaturës së asfaltit me mjetin përkatës. 

    Sa i përket asfaltit të derdhur, ai përbëhet prej gurëve te imët, pluhurit të gurit, rërës dhe 

bitumenit. Bazamenti i tij duhet të jetë prej betonit dhe duhet të ketë trashësi prej 25 cm. Mirëpo 

për bazament mund të përdoret edhe material tjetër siç është mbulesa e qendrueshme prej gurit të 

thyer apo kalldërmi prej guri. 4-5 (cm) duhet të jetë thellësia e asfaltit të derdhur [8]. 
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Fig.  17. Asfaltimi i rrugës në fshatin Nekovc 

    

  Pas shtruarjes së pjesës mbajtëse bituminoze, duhet të shtrohet edhe një pjesë tjetër mbrojtëse e 

asfaltit, kjo shtresë është shtresa mbulesë e asfaltbetonit e cila shtrohet në trashësi prej 4,0 (cm), 

sipër shtresës mbajtëse bituminoze. Para shtrirjes së shtresës së asfaltbetonit sipërfaqja e shtresës 

mbajtëse bituminoze duhet të pastrohet mirë, pas pastrimit lyhet me emulsion  prej 0,15-0,25 

(kg/m)2  për ngjitjen e shtresave të shtresës mbajtëse me shtresën mbulesë të asfaltbetonit. 
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Fig.  18. Asfaltimi i rrugës në fshatin Kizhnarekë. 

     

Temperatura e përpunimit të materialit të asfaltbetonit duhet të jetë në kufi prej 130 - 180 ºC, 

temperatura minimale e ngjeshjes 135 ºC, ngjeshja duhet të jetë e njëtrajtshme në gjithë sipërfaqen 

duke përfshi edhe skajet e rrugës.  
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6. GJENDJA E SINJALIZIMIT RRUGOR NË QYTETIN E 

DRENASIT  
 

      Gjendja aktuale e sinjalizimit dhe udhëkryqeve në qytetin e Drenasit nuk është e kënaqshme 

duke i parë problemet e përditshme që po ndodhin në trafikun rrugor. Për njoftimin dhe udhëzimin 

e pjesëmarrësve në trafik duhet çdo herë të kemi parasysh që shenjat në rrugë jenë të destinuara 

për rregullimin e trafikut rrugorë. Sinjalizimi në trafik duhet të jetë i thjeshtë, i qartë, i dukshëm, 

universal, me dizajn përkatës dhe i vendosur në vendin e duhur në rrugë.  

     Synimi për vendosjën e shenjave të trafikut mund të trajtohet si një mjet teknik për rregullimin 

e qarkullimit në trafik për gjëndjen e trafikut, me qëllim që të arrihet qarkullim i sigurt i lëvizjes 

së automjeteve dhe pa pëngesa. Prandaj pjesëmarrësit e trafikut duhet çdo herë të veprojnë në 

përputhje me rregullat e trafikut, së pari të jenë vetë të sigurt e pastaj mos ti rrezikojnë edhe 

pjesëmarrësit e tjerë. 

 

Sinjalizimi ndahet në: 

 Sinjalizim vertikal, 

 Sinjalizim horizontal dhe 

 Sinjalizim ndriçues. 

 

 

6.1. Sinjalizimi vertikal  

Sinjalizimi vertikal mund të definohet si përmbledhje e shenjave, posaçërisht të koduara, e 

dedikuar pjesëmarrësve në trafik të cilat, në raport me sipërfaqen e rrugës, vendosen në rrafshin 

vertikal. 

 Në grupin e sinjalizimit vertikal bëjnë pjesë këto shenja: 

1. Shenjat e rrezikut,  

2. Shenjat e urdhëresave të prera (të ndalimit, të kufizimit, të obligimit),  

3. Shenjat e informimit (lajmrimit), dhe  

4. Shenjat për shënimet e ndryshme plotësuese (tabelat plotësuese)[7]. 

 



 

41  

 

Fig.  19. Shenjat vertikale. 

Elementet themelore të sinjalizimit vertikal janë: 

 shenja e trafikut, 

 mbajtësi i shenjës së trafikut, dhe 

 pjesët për lidhjen e shenjës për mbajtësin e saj. 

 

6.1.1. Shenjat e rrezikut   

    Shenjat e rrezikut shërbejnë për ti njoftuar pjesëmarrësit në trafik për rrezikun që mund të 

paraqitet në vendin e caktuar të rrugës, përkatësisht për natyrën e rrezikut për pjesën e caktuar të 

rrugës. Prandaj këto shenja duhet të vendosen në atë menyrë që të mund të vërehen më kohë të 

duhur dhe të identifikohen duke i lënë ngasësit kohë të mjaftueshme që të reagoj sipas mesazhit 

(porosisë) të cilin e bartë shenja [7].  

    Në foton në vazhdim është njëra prej shenjave të rrezikut, që pjesëmarrësit në trafik i lajmëron 

se komunikacioni zhvillohet në të dy kahjet e shiritit rrugor. Ajo është e vendosur sipas 

standardeve ku gjerësia e trekëndëshit është 120 (cm), ndërsa gjerësia e margës 10 (cm), po ashtu 

në foto është edhe shenja për ndalimin e ndaljes dhe të parkimit të automjeteve. Ne foto po shihet 

qartë se pjesëmarrësit në trafik nuk i përfillin shenjat e trafikut, do më thënë nuk i kanë marrë 

parasysh, pasi që në foto me shenjë përkatëse është ndaluar parkimi i automjeteve, por vozitësit 

nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Dukshmëria e shenjës është e qartë, në një shtyllë mbajtëse mund 

të vendosen më së tepërmi dy shenja të trafikut me tabela plotësuese, ndërsa në foton më poshtë 
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është bërë vendosja e tri shenjave, prandaj kjo vendosje e shenjave është e gabuar, sepse ua 

komplikon leximin e të gjitha shenjave ngasësve. 

 

Fig.  20. Shenjat e rrezikut. 

 

6.1.2.  Shenjat e urdhëresave eksplicite 
 

      Shenjat e urdhëresave eksplicite kanë formën e rrethit dhe paralajmërojnë pjesëmarrësit në 

trafik për ndalesa, kufizime, dhe detyrime të cilat patjetër pjesëmarrësit duhet tu përmbahen. 

Shenjat e urdhëresave eksplicite vendosen menjëherë para vendit për të cilin vlen urdhëresa[7]. 

 

Fig.  21. Shenja e urdhëresave eksplicite. 

Në foton e mësipërme është e vendosur njëra prej shenjave të urdhëresave të prera ose eksplicite 

që i detyron pjesëmarrësit të kthehen djathtas, edhe kjo shenjë është sipas standardeve, ku diametri 
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i rrethit është 60 (cm), ndërsa gjerësia e margës 6 (cm), dukshmëria e shenjës është e qartë, ku 

ngasësi në kohë mund ta lexoj shenjën dhe të marrë vendimin e duhur për kthimin djathtas.            

6.1.3. Shenjat e lajmërimit  

     Shenjat e lajmërimit apo shenjat paralajmëruese kanë formën e katrorit apo kënddrejtit, këto 

shenja i paralajmërojnë pjesëmarrësit në trafik për njoftime te nevojshme mbi rrugën ku janë duke 

lëvizur, si për shembull emrat e vendeve nëpër të cilët kalojë, emrat e rrugëve, distancën për 

arritjen në këto vende, rëndësinë e rrugëve, objektet apo shërbimet që gjendën nëpër gjatësinë e 

rrugës, si dhe lajmërime tjera të nevojshme[7].  

Figura 22, paraqet shenjën e rrugës me përparësi kalimi e cila bën pjesë në kuadër të shenjave të 

lajmërimit, duhet patjetër të theksoj se në këtë udhëkryq nuk ka të vendosur ndonjë shenjë tjetër 

përveç kësaj shenje si në foto, prandaj ka mungesë të qartë të sinjalizimit si vendosja e vendkalimit 

për këmbësorë, shigjetat orientuese, në rrugën dytësore vendosja e shenjës “STOP”, etj. 

 

Fig.  22. Shenjë e lajmërimit. 

 

6.1.4. Tabela plotësuese apo shenjat për shënime të ndryshme plotësuese   

   Tabela plotësuese apo shenjat për shënime të ndryshme plotësuese janë pjesë përbërës e 

shenjës së trafikut këto tabela apo shenja tregojnë më saktësisht domethënien e shenjës së 

trafikut, përkatësisht: largësinë, kohën,  simbolin, fillimin apo mbarimin dhe raste të tjera të 

ngjashme. Tabelat plotësuese apo shenjat për shënime të ndryshme plotësuese vendosën pranë 

shenjave të komunikacionit së bashku në një shtyllë si në figurën 23[7]. 
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Fig.  23.Shenjat plotësuese. 

      Tabelat plotësuese nuk guxojnë ta kalojnë gjerësinë e shenjës së komunikacionit,  përkatësisht 

gjerësia e tabelës plotësuese nuk guxon të jetë më e madhe se sa gjerësia e shenjës, ndërsa sa i 

përketë lartësisë së tabelës plotësuese nuk guxon të jetë më e madhe se gjysma e gjerësisë së 

shenjës, prandaj në foto shenja nuk është e vendosur sipas rregullave, sepse tabela plotësuese e ka 

gjerësinë më të vogël sesa shenja e komunikacionit. Tabelat plotësuese kanë ngjyrë të bardhë, 

kurse shkrimet brenda tabelës apo simbolet duhet të jenë të zeza. 

 

6.2. Sinjalizimi horizontal      
    Shenjat horizontale në sipërfaqen e rrugës mund të ndahen në:  

1. Shenjat gjatësore,  

2. Shenjat tërthore, dhe 

3. Shenja tjera në sipërfaqen e rrugës[7]. 
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Fig.  24. Shenja për vendndalim të autobusëve dhe mbishkrimi BUS. 

Në figurën 24, në sipërfaqen e rrugës është vendosur shenja e lajmërimit të vozitësve se ky vend 

është vendndalja e autobusëve për hyrjen dhe zbritjen e udhëtarëve, ky vend ndodhet në njërin prej 

fshatrave të Drenasit. 

 

6.2.1.   Shenjat gjatësore  

Shenjat gjatësore të rrugës mund të jenë: 

a) vijat ndarëse,  

b) vijat anësore (të skajit),  

c) vijat udhëheqëse (udhërrëfyese).  

   Të tri grupet e përmendura të vijave gjatësore mund të paraqiten në njërën nga format e më 

poshtme: 

a. vijat e plota ose të pandërprera, 

b. vijat e ndërprera, 

c. vijat e dyfishta[7]. 
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Fig.  25. Vija ndarëse, dhe anësore në Polluzhë. 

 

6.2.2. Shenjat tërthore në rrugë 

      Shenjat tërthore në sipërfaqe të rrugës janë: 

 vijat e ndaljes, 

 vijat e vendkalimit të këmbësorëve, 

 vijat e shtigjeve të çiklistëve, 

 pjerrtësitë dhe  

 kufizuesit. 

 

6.2.3. Vendkalimet për këmbësorë  

    Vendkalimi i këmbësorëve është sipërfaqe e dedikuar për lëvizjen e këmbësorëve nëpër (mbi) 

sipërfaqe të rrugës. Gjerësia e vendkalimit të këmbësorëve varet prej madhësisë së qarkullimit të 

këmbësorëve dhe gjatësisë (gjerësisë së rrugës respektivisht numrit të shiritave të trafikut) së 

vendkalimit të këmbësorëve.  

Gjerësia më e vogël është 3,0 m më e madhja mund të jetë 8,0 m si në figurën 26 [7]. 
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Fig.  26. Dimensionet e vendkalimit të këmbësorëve “zebra”. 

 

Fig.  27. Vendkalimi i këmbësorë në Drenas. 

 

Në fotografinë e 28. është paraqitur mënyra se si bëhet matja e gjerësisë dhe gjatësisë së 

këmbësorëve, duke iu përmbajtur standardeve. 

 



 

48  

 

Fig.  28. Mënyra e vendosjes së vendkalimit të këmbësorëve. 

 

Fig.  29. Mungesa e shenjës për kalim të këmbësorëve. 

Në foton më lartë është vendkalimi i këmbësorëve i cili është në rrugën kryesore të Drenasit që 

lidhë Komunën dhe sheshin “Fehmi Lladrovci”, mirëpo fatkeqësisht nuk është shenja për 

lajmërimin e vozitësve, e që është shumë rrezik i madh për kalimin e këmbësorëve, sepse në këtë 

rast është mundësia e paraqitjes së goditjes së këmbësorit nga vozitësit që lëvizin me shpejtësi të 

lartë të lëvizjes së automjeteve.      
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6.3. Trotuaret 

    Trotuaret gjithashtu janë pjesë të rrugës, por janë të ndërtuar jashtë shiritave rrugor që janë të 

ngritur të kufizuar të mbrojtur, e të destinuar posaçërisht për lëvizjen e këmbësorëve. Trotuaret 

duhet të jenë të ndërtuara në atë mënyrë, që të mos u sjellin vështirësi këmbësorëve gjatë lëvizjes 

së tyre.  

 

Fig.  30. Foto gjatë punimit të një pjesë të trotuareve. 

     

      Gjerësia e trotuarit d=1.2 (m), skajoret me dimensione 180x240x800 (mm) dhe trashësi 8 (cm).   

   Trotuaret shpeshherë shfrytëzohen nga automjetet, të cilat krijojnë tollovi në trafik duke e 

penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve, sidomos personave më aftësi të kufizuar. 

    Trotuaret në komunën e Drenasit kanë nevojë të rregullohen dhe në disa pjesë të bëhet lirimi 

nga automjetet si dhe të bëhet rregullimi i tyre në vendet ku janë të dëmtuara. 
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Fig.  31. Pamje e një pjesë të trotuarit në komunën e Drenasit. 

 

6.4. Transporti publik   

     Transporti publik paraqet njërën nga kërkesat themelore për funksionimin normal të trafikut 

brenda një qyteti dhe jashtë tij. 

    Komuna e Drenasit në kuadër të transportit publik lokal, mbulon 32 vendbanime. Po ashtu në 

territorin e kësaj komune zhvillohet edhe veprimtaria auto-taxi. Në kuadër të kësaj janë 24 auto-

taxi, të gjithë këta të pajisur me leje pune nga D.Sh.P.  

     Komuna e Drenasit  nuk posedon sipërfaqe të madhe, andaj brenda saj nuk operojnë autobus 

urban. Kryesisht aty operojnë autobusë lokal, ndër urban. Qytetarët mund të udhëtojnë për në 

qytetet tjera përmes linjave të rregullta.  
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Fig.  32. Stacioni i autobusëve në komunën e Drenasit. 

 

     Sinjalizimi horizontal në këtë hapësirë nuk është në kushtet e duhura, kështu që ai nuk 

mundëson ndarjen e qartë të autobusëve për shkak të mos mirëmbajtjes, si pasojë e kësaj nuk ka 

dukshmëri të mjaftueshme mos të themi fare të ndarjeve së autobusëve. Gjithashtu ka mungesë të 

hapësirës për shërbimin e udhëtareve si dhe nuk ka ndriçim të mjaftueshëm.  

     Totali i numrit të vendndaljeve të tërësishme për automjete të transportit lokal  në komunën e 

Drenasit është 150 të cilat janë të shënjestruara me shenjë të trafikut, mirëpo ka vendndalje që 

ende nuk janë mbuluar me shenjë. Vendndalimet janë hapësira të dedikuara për ndaljen, zbritjen 

dhe qëndrimin e udhëtareve gjatë pritjës së autobusëve.   
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7. PARAQITJA E PROBLEMEVE NË KOMUNËN E 

DRENASIT DHE DHËNIA E PROPOZIMEVE PËR 

NDRYSHIME 
 

7.1. Planifikimi i rrjetit rrugor “Ilaz Kodra” në Drenas 

      Rruga “Ilaz Kodra”, është e punuar që nga vitet e 60-ta, prandaj ka nevoj që të bëhen ndryshime 

dhe zgjerime në këtë pjesë të rrugës, sepse me rritjen e popullsisë është rritë numri i banorëve dhe 

gjithashtu rritet edhe lëvizja e njerëzve dhe qarkullimi i automjeteve, e në këtë rast është rritë edhe 

kërkesa për zgjerim të rrugëve dhe për ndryshim të organizimit të qytetit. Planifikimi dhe zgjerimi 

i rrugëve bëhet në bazë të planeve rregulluese në qytet, si dhe duke i marrë parasysh kërkesat e 

qytetarëve dhe nevojat e tyre të përditshme. 

    Kjo rrugë ka probleme të shumta që shfaqë pakënaqësi të vozitësit dhe këmbësorët, prej këtyre 

problemeve që paraqiten në segmentin rrugor, përkatësisht rrugën “Ilaz Kodra”, janë: mungesa e 

sinjalizimit, rrezet e kthimit të vogla, shiritat qarkullues të ngushtë, dëmtime të rrugës, humbje 

kohore si pasojë e pritjes së gjatë për shkak të numrit të lartë të automjeteve, e probleme të tjera. 

Prandaj është e nevojshme që të bëhet planifikimi i këtij rrjeti rrugor për ndryshimin dhe zgjerimin 

e tij sipas standardeve.  

    Gjendja ekzistuese e segmentit rrugor, ky segment i ka katër udhëkryqe të formës “T”, ka vetëm 

një shirit për kahje të levizjës së automjeteve, udhëkryqet janë në gjendje jo të rregullt, nuk janë 

të punuara sipas standardeve, janë të demtuara, mungon sinjalizimi, nuk ka trotuar dhe ndriçim të 

mjaftueshëm e shume mangësi tjera që janë të cekura në vazhdim.  

    Në bazë të hapësirës në dispozicion që është e mjaftueshme për zgjerim të rrugës është 

planifikuar që të bëhen këto ndryshime, së pari është menduar që të bëhet një udhëkryq i formës 

rrethore me diameter 18(Ф), dhe rrethrrotullimi të jetë me nga dy shirita për qarkullim me gjerësi 

4.3(m), segmenti rrugor ka gjatësi prej 680(m), është menduar që të bëhet me nga dy shirita për 

kahje, gjerësia e njërit shirit është 3(m), pjesa e gjelbërimit është paraparë të jetë 1(m), dhe trotuari 

2(m), ku e tërë gjerësia e segmentit rrugor së bashku me elementet përkatëse është 15,70 (m), duke 

përfshirë shiritat, trotuarin, pjesa e gjelbërimit, bankina dhe skajoret. Udhëkryqet tjera janë të 

formës “T”, vetëm është bërë zgjerimi dhe projektimi i tyre sipas dimensioneve, si dhe vendosja e 

sinjalizimi përkatës për atë segment rrugor, që do të sqarohet më poshtë për secilin udhëkryq më 

në detaje.   
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     Në këtë kapitull do të paraqes tërë rrjetin rrugor që e kam për shqyrtim përkatësisht gjendjen 

ekzistuese në po atë rrjet rrugorë si dhe propozimet për ndryshime të atyre udhëkryqeve. Në këtë 

rrjet rrugor që është paraqitur në (fig. 33.), ekzistojnë vetëm udhëkryqe të  formës “T”, ku këto 

udhëkryqe lidhin hyrjen në qytet, stacionin e autobusëve dhe komunën me qendrat tjera tregtare, 

si dhe daljen në sheshin “Fehmi Lladrovci”. Po ashtu ekzistojnë edhe udhëkryqe tjera të cilat do 

të i shqyrtojmë në vazhdim e që kanë një rëndësi të madhe si për qytetin e Drenasit në veçanti 

ashtu edhe për fshatrat për rreth tij.  

 

Fig.  33. Pamja e një pjese të rrjetit rrugorë të shqyrtuar. 

 

7.2. Udhëkryqi i I-rë i formës “T” rruga “Fehmi e Xhevë 
Lladrovci”               

     Udhëkryqi i formës “T” të komuna e Drenasit përkatësisht rruga “Fehmi e Xhevë Lladrovci” 

është udhëkryq 3 degësh në të cilin aktualisht ka mungesa të sinjalizimit horizontal dhe sinjalizimi 

vertikal ka humbur dukshmërinë si pasojë e mosmirëmbajtjes, po ashtu mangësi gjeometrike. Së 

pari do të orientohemi në mungesën e sinjalizimit horizontal ku kemi mungesë të shenjave të cilat 

e pengojnë rrjedhjen e qarkullimit, po ashtu kemi mangësi të projektimit të vendkalimeve të 
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këmbësorëve e sidomos vendosjen e shenjave paralajmëruese në fig. 34. 

 

Fig.  34. Udhëkryqi i I-rë, rr. “Fehmi e Xhevë Lladrovci”.              

     Në këtë udhëkryq siç po shihet edhe në foto ka hapësirë të pa definuar dhe që përdoret për 

parking, prandaj më mirë do të ishte që ta shfrytëzojmë këtë hapësirë për zgjerim të rrugës ose për 

projektim të një rreth rrotullimi e që do të ua lehtësonte vozitësve lëvizjen me automjetet e tyre 

dhe niveli i shërbimit do të ishte më i lartë. Po ashtu siç shihet në foto nuk ka trotuare për lëvizjen 

e këmbësorëve dhe vendkalim të posaçëm për këmbësorët, gjë që ndikon në rrezikshmërinë e tyre 

dhe në këtë rast ndihen shumë të rrezikuar të kalojë rrugën për arsye të numrit të lartë të 

automjeteve. Si dhe mungon sinjalizimi horizontal dhe ai vertikal për lajmërimin e vozitësve për 

rrugën që do ta kalojnë në vazhdim po ashtu ka mungesë edhe të shigjetave orientuese. 

 

7.3. Udhëkryqi i II-të i formës “T”, rruga “Bedri Shala” 

     Udhëkryqi në fjalë ndodhet në rrugën “Bedri Shala”, ky udhëkryq lidhë qendrën e qytetit dhe 

daljen e ka në sheshin “Fehmi Lladrovci”, afër kësaj rruge është edhe stacioni hekurudhorë, 

prandaj rruga që kam në shqyrtim së bashku më udhëkryqet përreth kanë frekuentim më të lartë të 

këmbësorëve e po ashtu edhe të automjeteve, një tjetër gjë që duhet të theksohet është edhe 

frekuentimi i lartë i automjeteve të rënda që përdoren për ngarkimin dhe shkarkimin e mallrave në 

stacionin hekurudhorë. Prandaj këto udhëkryqe jo vetëm që kanë mungesë të shenjave sinjalizuese 

për lajmërimin e këmbësorëve dhe vozitësve por edhe rrugët janë të ngushta për kalimin e 

automjeteve të rënda e që shkakton tollovi, pasi që bllokohet rruga dhe kemi vonesa kohore si dhe 

niveli i shërbimit në këtë rast është më i ulët. 
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Fig.  35. Udhëkryqi i II-të, rr. “Bedri Shala”.                        

Edhe në këtë udhëkryq si në udhëkryqin paraprak ka mungesë të shigjetave orientuese për 

lajmërimin paraprak të vozitësve. Përveç mungesës së shenjave të tjera në këtë udhëkryq nuk duhet 

anashkaluar shenja “STOP”, për shkaqe të sigurisë së vozitësve si dhe shenjën që tregon rëndësinë 

e rrugës që kryqëzohet me rrugën me përparësi kalimi. 

 

7.4. Udhëkryqi i III-të rr. “14 Qershori”   

     Edhe te ky udhëkryq mungon sinjalizimi vertikal dhe ai horizontal por arsyeja që e kam marrë 

në shqyrtim është se e lidhë komunën me stacionin e autobusëve dhe Qendrën e Kulturës Rinis 

dhe Sportit si dhe del në fillimin e sheshit “Fehmi Lladrovci” dhe lidhë shkollën e qytetit. Prandaj 

ky udhëkryq ka rendësinë e vetë të posaçme dhe dihet që ka frekuentim më të lartë të këmbësorëve 

po ashtu edhe të automjeteve. Edhe në këtë udhëkryq si në udhëkryqet paraprake kemi mungesë 

të disa shenjave sinjalizuese dhe të shigjetave orientuese, e që duhet të i kishte çdo segment rrugor. 
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Fig.  36. Udhëkryqi III-të, rr. “14 Qershori”. 

7.5. Udhëkryqet e tjera në rrjetin rrugor në qytetin e Drenasit 

    Të gjitha problemet që i ceka më lartë në udhëkryqet paraprake pothuajse janë të njëjta edhe në 

rrugët e tjera të komunës së Drenasit ku në shumicën e këtyre rrugëve ka mungesë të sinjalizimit 

horizontal e vertikal sidomos mungesë janë shenjat për vendkalimin e këmbësorëve ose në disa 

raste që e kanë humbur dukshmërinë siç është paraqitur në figurën 37, në foton e parë nuk ka 

sinjalizim fare d.m.th. mungon vendosja e shenjës por rreziku më i lartë është që mungon edhe 

vendosja në rrugë, prandaj këmbësorët po ndihen të rrezikuar e që kjo po është problem edhe të 

vozitësit që nuk po janë të lajmëruar më herët, në foton e dytë në rrugë figurojnë zebrat apo ndryshe 

vendkalimi për këmbësorë mirëpo ka humbur dukshmërinë si dhe nuk është e vendosur shenja për 

paralajmërimin e vozitësve gjë e cila është shumë e rrezikshme pasi që vozitësit po tejkalojnë 

shpejtësinë e lëvizjes, e që në këto raste po vie puna deri të aksidentet ku po kemi humbje të 

njerëzve. 

  

Fig.  37. Mungesa e sinjalizimit vertikal si dhe humbja e dukshmërisë së vendkalimit për 

këmbësorëve. 
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7.6. Propozimi i udhëkryqit I i formës “T”, rr. “Fehmi e Xhevë 
Lladrovci”               

      Në bazë të analizës dhe hulumtimit të bërë të udhëkryqit përkatës si dhe hapësirës së 

mjaftueshme në dispozicion kam ardhur në përfundim se zgjidhja më e mirë do të ishte propozimi 

i një rreth rrotullimi sipas standardeve, së bashku më të gjitha elementet për projektim. Punimi 

është bërë me programin Autocad 2021, janë vendosur të gjitha shenjat e mundshme dhe 

paralajmëruese për vozitësit e po ashtu edhe për këmbësorët. Propozimi i rreth rrotullimit është në 

figurën 38, me sinjalizimin përkatës mirëpo pa elemente gjeometrike në mënyre që të shihet më 

qartë. Udhëkryqi i formës rrethore është 3 degësh, ku dy prej tyre janë me nga një shirit për kahje 

të lëvizjes së automjeteve, ndërsa rruga që ka frekuentim më të lartë të automjeteve është  

propozuar që të jetë me nga dy shirita për kahje të lëvizjes së automjeteve, ku gjerësia e shiritit 

është 3(m). 

Është bërë një propozim i tillë për arsye se ka më pak pika konfliktuoze për dallim nga udhëkryqet 

tjera, siguria është më e lartë sepse sipas planeve gjeometrike nuk lejojnë shpejtësi të mëdha të 

lëvizjes, zvogëlohet numri i aksidenteve, humbja kohore është më e vogël, rritet niveli i shërbimit, 

këmbësorët ndihen më të sigurt dhe kapaciteti i qarkullimit është më i lartë. 
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Fig.  38. Propozimi për udhëkryqin I, rr. “Fehmi e Xhevë Lladrovci”.                  

      

    Element tjetër shumë i rëndësishëm i këtij udhëkryqi është se në gjëndjen ekzistuese ka qenë 

udhëkryq i formës “T”, ndërsa propozimi është bërë udhëkryq në formë rrethore me nga dy shirita 

për qarkullim në njërën hyrje të rreth rrotullimi, e cila mundëson qarkullim pa vonesa kohore dhe 

mos shkaktimin e tollovive në rrugë e që shkaktojnë pa kënaqësi të vozitësit si dhe siguri më të 

lartë të vozitjes. Pjesa e pjerrët për kalimin e automjeteve të gjata është tjetër element shumë i 

rëndësishëm i cili në gjëndjen ekzistuese nuk është.  

    Shigjetat për orientimin e drejtuesve në trafik janë të rëndësisë së veçantë sidomos tek hapësirat 

urbane ku kemi shpërndarje të mëdha të trafikut në të gjitha drejtimet dhe fluks më të lartë të 

automjeteve dhe është e nevojshme që ngasësit të informohen më herët për mundësit e lëvizjes apo 

kthimeve në drejtime tjera nga shiriti në të cilin janë duke lëvizur, ndërsa në gjëndjen ekzistuese 

nuk ka shigjeta për informimin e ngasësve.  
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Fig.  39. Udhëkryqi me dimensione përkatëse. 

    

7.7. Propozimi i udhëkryqit II i formës “T”, rr. “Bedri Shala”   

 Udhëkryqi në fjalë ndodhet në rrugën “Bedri Shala”, ky udhëkryq lidhë qendrën e qytetit dhe 

daljen e ka në sheshin “Fehmi Lladrovci”, rruga që kam në shqyrtim së bashku më udhëkryqet për 

rreth kanë frekuentim më të lartë të këmbësorëve e po ashtu edhe të automjeteve motorike dhe 

automjeteve të rënda. 

     Në këtë udhëkryq ka mungesë të vendosjes së shigjetave orientuese, shenjës për vendkalim të 

këmbësorëve si dhe vendosja e shenjës “STOP”, dhe shenjës së kryqëzimit më rrugën me përparësi 

kalimi, prandaj edhe është bërë propozimi për ndryshime gjeometrike sa i përket gjerësisë së 

shiritave e po ashtu edhe vendosjes së shenjave. Në uljen e sigurisë se udhëkryqit ndikon dukshëm 

mos vendosja e shenjave sinjalizuese në rrjetin rrugorë, prandaj është bërë një propozim i tillë. Po 

ashtu në propozim rruga është zgjeruar nga një shirit për kahje, janë bërë dy shirita për kahje që ia 

lehtëson ngasësve vozitjen duke mos iu shkaktuar pakënaqësi në pritjet e gjata dhe humbjeve 

kohore. 
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Fig.  40. Propozimi për udhëkryqin II, rr. “Bedri Shala”. 

 

7.8. Propozimi i udhëkryqit III, rr. “14 Qershori”  

      Edhe te ky udhëkryq mungon sinjalizimi vertikal dhe ai horizontal, ky udhëkryq lidhë 

komunën me stacionin e autobusëve dhe Qendrën e Kulturës Rinis dhe Sportit si dhe ka dalje në 

fillimin e sheshit “Fehmi Lladrovci”, po ashtu frekuentimi është më i lartë i këmbësorëve dhe 

automjeteve. Në foto shihen qartë rrezet e kthimit të automjeteve, gjerësia e shiritave, vendosja e 
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shenjave, vendkalimet e këmbësorëve sipas standardëve, trotuaret, shigjetat orientuese etj.  

 

Fig.  41. Propozimi për udhëkryqin III, rr. 14 Qershori. 
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Fig.  42. Dukje e komplet rrjetit rrugor të propozuar të rrugës “Ilaz Kodra”. 
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8. PËRFUNDIMI 
 

Si çdo fillim që kanjë mbarim edhe çdo mbarim në vete ngërthen një lindje të re, njashtu edhe ky 

punim, me arritjen e tij në këtë pikë, shpresoj se do sjellë ndriqim dhe  njohuri të reja në këtë 

fushë, për ata që do e lexojnë. Prandaj në pjesën përfundimtare të këtij punimi do i kushtoj 

vëmendje përmbledhjes në pika të shkurta asaj qe është trajtuar gjatë tërë punimit, si dhe do 

paraqes konkluzionet e arritura gjatë këtij hulumtimi. 

    Në këtë punim janë paraqitur problemet që hasim në trafik në komunën e Drenasit, në historik 

të shkurtër të kësaj komune, pastaj çështjet lidhur me gjëndjen ekzistuese të komunës së Drenasit, 

sinjalizimet brenda hapësirës urbane të këtij qyteti, mangësitë dhe nga të gjitha këto kam arritë tek 

propozimet.   

    Në pjesën e parë të punimit ku është paraqitur historiku i komunës së Drenasit jam munduar që 

së bashku me rrugën që e kam shqyrtuar ti vë në pah edhe problemet e tanishme të cilat ende edhe 

sot janë sfidë për këtë komunë. Pastaj duke treguar rëndësinë që ka kjo komunë sa i përket pozitës 

gjeografike dhe lidhjeve tokësore e hekurudhore me fshatrat përreth dhe komunat tjera është 

paraqitur vizualisht infrastruktura rrugore në komunën e Drenasit. 

    Në pjesën e dytë të punimit janë trajtuar njohuritë themelore të planifikimit të trafikut dhe 

projektimit të udhëkryqeve, duke marrë për bazë materiale dhe literaturë akademike, fakt ky që ka 

ndikuar në përpilimin dhe ideimin e propozimeve të udhëkryqeve në kapitujt në vazhdim të cilat 

në vet vete përmbajnë standarde të atilla që në një mënyrë apo tjetër ndikojnë që kushtet e 

qarkullimit të kenë dukshëm përmirësim më të lartë, si dhe që këto kushte të qarkullimit në bazë 

të propozimeve të shpien në rritjen e sigurisë në trafik. 

   Në vazhdim është paraqitur analizimi, grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave nga terreni që 

janë marrë në Drejtorinë e Infrastrukturës Lokale në komunën e Drenasit, ku nëpërmjet fotove janë  

paraqitur punimet hap pas hapi, gjatë ndërtimit të rrugëve në këtë qytet si dhe realizimin e planeve 

për projektimin e rrugëve. Në kapitullin tjetër, gjegjësisht kapitullin e gjashtë, është paraqitur 

gjendja aktuale e sinjalizimit rrugor në qytetin e Drenasit po ashtu me anë të fotove  si dhe është 

sqaruar për secilën foto se a është sinjalizimi në rregull sipas standardeve apo jo.  

      Në fund të punimit përmes metodës krahasimore është paraqitur së pari çdo udhëkryq veç e 

veç në gjendjen ekzistuese, ku pastaj janë sqaruar mangësitë që i kanë pasur dhe krejtë në fund, 



 

64  

duke u bazuar në hulumtimet e mia kam dhënë disa propozime sa i përket secilit udhëkryq që është 

analizuar dhe shqyrtuar në segmentin rrugor, tutje janë paraqitur udhëkryqet me të gjitha elementet 

e nevojshme për projektim, me qëllim që vozitësit me lehtësi ti kalojnë ato rrugë dhe të jenë të 

njoftuar paraprakisht me shenjat e duhura të trafikut, për veprimet që do ti marrin në vazhdim, me 

qëllim që të rrisin shkallën e sigurisë në trafik. 

   Sa i përket viteve të fundit në Kosovë dhe në vendet përreth, ka një rritje të numrit të automjeteve 

dhe si pasojë e rritjes së numrit të automjeteve zvogëlohet dukshëm siguria në trafik si dhe kemi 

rënie të shpejtë të nivelit të shërbimit, po ashtu si pasojë e rritjes së numrit të automjeteve krijohet 

kaos në shfrytëzimin e hapësirave rrugore dhe kemi bllokim të shiritave rrugor apo trafik të 

stërngarkuar gjë që shkakton pakënaqësi te vozitësit dhe kemi humbje të konsiderueshme kohore.  

   Si konkludim i fundit që mund të nxirret nga i tërë ky hulumtim, mund të konstatojmë se në 

komunën e Drenasit duhet kushtuar kujdes dhe rëndësi të veçant sa i përket shenjëzimit të rrugëve, 

mirëmbajtës së shenjave horizontale, zgjerimit të rrugëve në qendrën e qytetit, rregullimin e 

trotuarëve, ndriçimi të jetë në gjendjën e duhur, rrugët e dëmtuara të ripërpunohen, në menyrë që 

trafiku i kësaj komune të shënoj përmirësime në lehtësi, rehati dhe siguri në komunikacion. 
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