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1. HYRJE  

Në vendin tonë, në Republikën e Kosovës, çdo ditë dhe gjithnjë e më tepër vërejmë 

dukuri të cilat do të mund të ishin ndryshe apo në një mënyrë tjetër në të gjitha aspektet rreth 

infrastrukturës rrugore. Lëvizja apo qarkullimi i lirë i njerëzve, mallrave, shërbimeve do të 

duhej të ishte me infrastrukturë bashkëkohore në mënyrë që çdonjëri nga ne ta ketë sa më të 

lehtë qasjen, realizimin e nevojave personale apo edhe të punës në mënyrën më të mirë të 

mundshme, në kohë reale dhe me siguri të madhe. 

Pas luftës në vendin tonë janë bërë investime të mëdha në të gjitha fushat, por, pa lënë 

anash edhe një pjesë e madhe e investimeve janë bërë për realizimin e infrastrukturës moderne, 

duke filluar nga zonat rurale e urbane, atyre rajonale e nacionale, si dhe dy autorrugëve të cilat 

lehtësojnë dukshëm qarkullimin krahasuar me periudhën menjëherë pas lufte apo para njëzet 

vite. 

Lëvizja e njerëzve nga zonat rurale apo qytetet me më pak zhvillim në qendrat apo 

qytetet e mëdha ku mundësia e punësimit apo të bërit biznes më e madhe kanë ndikuar që në 

qytete të rritet numri i banorëve dhe njëashtu fluksi i automjeteve, ku ndër të tjera ndikon në 

masë të madhe në komunikacionin rrugor. Shkalla e motorizimit momentalisht krahasuar me 

shkallën e motorizimit para një apo dy dekadave është dukshëm më e madhe, andaj rrugët të 

cilat janë planifikuar, projektuar e ndërtuar në atë kohë nuk e përballojnë dot apo nuk kanë 

kapacitet të përmbushin të gjitha kërkesat e trafikut dhe në atë mënyrë ofrohet një nivel i 

shërbimit i dobët në qytete të mëdha apo në kryqendër. 

Analiza apo studimi i komunikacionit duhet bërë në çdo vend aty ku ka mangësi dhe 

vërehen problemet në qarkullim gjatë ditëve të punës, gjatë sezonës etj. Me analizë në të cilën 

do të përdoren metodat e veçanta ne gjithëpërfshirjen dhe marrjen e pasqyrës reale nga terreni 

ku do të ofrohen rezultate sa më të sakta në lidhje me segmentet e trajtuara, udhëkryqet etj. Në 

këtë punim është parë arsyeshmëria e analizës kritike të gjendjes ekzistuese të rrugës nacionale 

N2 në Komunën e Vushtrris, duke marrë një pasqyrë nga terreni dhe më pas brenda mundësive 

të ipen propozimet të cilat do të përmirësonin gjendjen në terren. 
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1.1     QËLLIMI I HULUMTIMIT (STUDIMIT) 

Për shkak të fluksit të madh të qarkullimeve të automjeteve në segmentin rrugor të 

trajtuar gjegjësisht rrugës nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë, janë identifikuar dhe 

definuar problemet lidhur me udhëkryqet në veçanti, përkatësisht segmentit rrugor në tërësi. 

Identifikimi dhe definimi i problemit është bërë nga terreni ku për së afërmi janë identifikuar 

problemet në secilin nga udhëkryqet, si dhe elementet e tjera të cilat ndikojnë negativisht ku si 

rrjedhojë e tyre formohen kolonat e gjata, rritet numri i rradhëve nëpër udhëkryqe, rriten 

humbjet mesatare kohore për  automjet si dhe niveli i shërbimit i ofruar është i pakënaqshëm 

në të cilin ka nevojë për përmirësim. 

Qëllimi i studimit (hulumtimit) është analiza kritike e gjendjes ekzistuese të segmentit 

rrugor me përbërje prej pesë udhëkryqeve, pra pasqyra e saktë nga terreni duke marrë të dhëna 

rreth fluksit të qarkullimit të automjeteve, rregullimit të qarkullimit nëpër udhëkryqe, 

gjeometrinë e udhëkryqeve, shiritat për kahje dhe elemente tjera që na ofrojnë një analizë sa 

më të saktë rreth gjendjes ekzistuese në terren në segmentin rrugor të trajtuar në rrugën 

nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë. 

Me rastin e nxjerrjes dhe përpunimit të rezultateve nga gjendja në terren, të bëhet një 

analizë kritike dhe të  shikohet më pas rreth mundësive për përmirësimin e gjendjes ekzistuese 

aty ku është mundësia të ndryshohet sipas kushteve në terren dhe njëashtu sipas rezultateve të 

kalkulimeve manuale si dhe po të njejtave duke i krahasuar me softuerin Simtraffic, në mënyrë 

që të kemi një pasqyrë sa më reale të humbjeve mesatare kohore për automjet si dhe ofrimin e 

nivelit të shërbimit për secilin nga udhëkryqet. 

Me rastin e përpunimit të dhënave të shikohet mundësia e ndryshimeve apo plotësimeve 

në secilin nga udhëkryqet ku me anë të kësaj do të përmirësohej niveli i shërbimit të ofruar në 

secilin nga udhëkryqet, përkatësisht segmentin rrugor të trajtuar. Një kaptinë e veçantë do të 

jepet sa i përket propozimeve të cilat do të jepen të skicuara se si do të duken udhëkryqet në 

terren dhe të njëjtat udhëkryqe të analizuara në programin softuerik Simtraffic sipas 

qarkullimeve apo fluksit të automjeteve siç janë përdorur edhe në gjendjen ekzistuese, 

qarkullime të automjeteve të cilat janë nxjerrur me rastin e matjeve apo numërimeve në terren 

gjatë praktikës profesionale, numërime të cilat janë nxjerrur në ditët me fluksin më të madh të 

qarkullimeve në orët kulmore. 
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1.2    STRUKTURA E PUNIMIT  

Struktura punimit përbëhet nga gjashtë kapituj, ku në secilën kaptine janë ndarë fazat e 

trajtimit të punimit duke filluar nga kaptina e parë me hyrje, kaptina e dytë me elemente që 

kanë të bëj apo kanë lidhje me punimin, kaptina e tretë e cila ka të bëj me diskutimin rreth 

udhëkryqeve ku ndër të tjera shtjellohet detajisht rreth dy llojeve të udhëkryqeve, atyre të 

rregulluara me qarkullim rrethor si dhe atyre të pakontrolluara apo pa sinjale ndriçuese, 

elemente të cilat nevoiten si në projektim njëashtu edhe në kalkulimin e nivelit të shërbimit për 

udhëkryqet përkatëse. 

Në kapitujt katër, pesë dhe gjashtë shtjellohen në mënyrë direkte elementet të cilat kanë 

të bëj me segmentin rrugor të trajtuar ku ndër të tjera janë ndarë në kapituj të veçantë secila prej 

tyre. Në kapitullin e katër është diskutuar detajisht rreth gjendjes ekzistuese të segmentit rrugor 

në rrugën nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë për udhëkryqet përkatëse duke përshkruar të 

gjitha elementet që përfshinë secili udhëkryq si dhe duke bërë kalkulimet manuale me anë të 

metodës HCM 2010, e më pas edhe krahasimet me programin softuerik Simtraffic për rezultatet 

lidhur me humbjet kohore si dhe nivelit të shërbimit për secilin udhëkryq, hyrje apo për kthimet 

majtas dhe djathtas. 

Në kapitullin e pestë janë bërë propozimet në tërësi për secilin udhëkryq, ku të njejtat 

të dhëna janë skicuar fillimisht në programin Autocad dhe më pas të njejtat janë paraqitur edhe 

në softuerin Simtraffic ku duke përdorur të dhënat e njejta rreth fluksit të automjeteve janë 

përshkruar për secilën lëvizje dhe kthim dhe janë fituar rezultatet të cilat janë bërë për 

përmirësim të gjendjes ekzistuese brenda mundësive që janë në terren. 
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2. INFRASTRUKTURA RRUGORE NË REPUBLIKËN E 

KOSOVËS 

Territori i Kosovës ka një infrastrukturë rrugore të përshtatshme për zhvillimin e 

veprimtarive të ndryshme biznesore. Rrjeti rrugor përbëhet prej 630 km rrugë kryesore. 

Infrastruktura rrugore e vendit është e zhvilluar mirë. Ekziston një rrjet rrugësh i zhvilluar 

plotësisht, përgjithësisht rrugët janë me kushte shumë të mira. Shumë rrugë kryesore lidhin 

qytetet e mëdha të Kosovës. Përgjegjës për mirëmbajtjen e rrugëve magjistrale dhe regjionale 

është Ministria e Infrastrukturës ndërsa për rrugët lokale përgjegjëse është Komuna. Me 

ndërtimin e autostradës me Shqipërinë, Kosova është një pikë e rëndësishme e lidhëse e Evropës 

Perëndimore me Detin Adriatik [1].  

 

Figura 2.1: Infrastruktura rrugore në Kosovë [1] 

Në Republikën e Kosovës kemi rrjetin rrugor i cili përbëhet nga dy autorrugë, apo rruga 

R6 e quajtur Arbën Xhaferi e cila është e gjatë rreth 65 km dhe e cila përfshihet nga Prishtina 

deri në Han të Elezit, ndërsa autorruga tjetër apo rruga R7 e quajtur Ibrahim Rugova, me një 
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gjatësi rreth 118 km dhe e cila është nga kufiri me Shqipërinë apo nga Morina e deri në Merdare 

në kufirin me Serbinë. Pjesa nga Prishtina e deri në Merdare është në procedurë e sipër për 

finalizimin e kësaj rruge në tërësi. Rrugët nacionale njëashtu kanë rol të rëndësishëm në 

infrastrukturën rrugore të vendit, ku rruga nacionale N2 lidh dy kufijtë, pra nga Hani i Elezit në 

kufi me Maqedoninë e deri në Zubin Potok në kufirin me Serbinë. Rruga N2, një pjesë e saj në 

Komunën e Vushtrrisë është e trajtuar në këtë punim diplome, pra, njëra prej rrugëve të 

rëndësishme dhe mjaft e frekuentuar.  

Rrugë nacionale tjetër kemi rrugën N9 që lidh Kosovën me Malin e Zi dhe Serbinë, 

rruga nacionale N25 që lidhë Kosovën me Shqipërinë nga Morina, si dhe me Serbinë nga 

Merdarja. Më pas kemi edhe disa rrugë të tjera nacionale të cilat janë më të shkurta dhe si 

vazhdim i rrugëve nacionale të lartcekura. Rruga nacionale N9.1, N22.3, N25.2, N25.3. Në 

vijim do të paraqiten në formë tabelare autorrugët dhe rrugët nacionale në territorin e 

Republikës së Kosovës. 

Tabela 2.1: Autorrugët në Republikën e Kosovës 
 

Autorrugët Km 

Nr. i rrugës Drejtimi i rrugës Gjithsej 

R6 Prishtinë - Hani i Elezit 65 

R7 Morinë - Merdare 118 

Gjithsej rrugë nacionale 183 

 

Tabela 2.2: Rrugët nacionale në Republikën e Kosovës 
 

Rrugë nacionale Km 

Nr. i rrugës Drejtimi i rrugës Gjithsej 

N-2 Hani i Elezit-Prishtinë-Vushtrri-Mitrovicë-Zubin Potok-Fsh.Banjë 133.5 

N-9 Prapashticë-Keçekollë-Prishtinë-Pejë-Beluhë 143 

N-9.1 Dollc-Kramovik-Gjakovë-Ponoshec-Qafa e Morinës 53.2 

N-22.3 Mitrovicë-Leposaviq-Jarinje 53.6 

N-25 Merdar-Prishtinë-Shtime-Therandë-Prizren-Zhur-Vërmicë 117.4 

N-25.2 Prishtinë-Gjilan-Muçibabë 61 

N-25.3 Shtime-Ferizaj-Gjilan-Konçul 68.7 

Gjithsej rrugë nacionale 630.4 

 

Gjithashtu në territorin e Republikës së Kosovës kemi 53 rrugë rajonale me një shtrirje 

në tërë territorin duke përfshirë të gjitha Komunat me një gjatësi rreth 12955 km. Këto rrugë 

mund të jenë vazhdimësi e rrugëve nacionale, ku mund të lidhin Komunat ndërmjet vete, rrugët 

nacionale etj. 
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2.1 HISTORIKU I ZHVILLIMIT TË KOMUNËS SË VUSHTRRISË 
 

Vushtrria ose Vicianumi, siç është quajtur përpara sipas emrit të vjetër ilir, është 

lokalitet antik, që daton qysh nga mesjeta, edhe para Perandorisë Romake, përkatësisht që nga 

koha e dardanëve. Viciana në fund të shekullit I para l. K. pushtohet nga Perandoria Romake. 

Gjatë periudhës së pushtimit romak (I–V) Viciana kishte arritur një zhvillim të konsiderueshëm 

ekonomik dhe kulturor. Pas shkatërrimit të Perandorisë Romake, Viciana mbeti në kuadër të 

Bizantit. Pas ndarjes së krishterimit më 1054 në katolicizëm dhe ortodoksizëm, pjesa më e 

madhe e popullatës së Vicianës ishte katolike. [2] 

Në shekullin XIV Perandoria Osmane filloi ta pushtojë Ballkanin dhe me këtë edhe 

Vushtrrinë. Gjatë shekujve XV–XVIII, Vushtrria ishte ndër qytetet më të mëdha në Ballkan, në 

Perandorinë Osmane dhe qendër e sanxhakut më të rëndësishëm të Perandorisë Osmane. Gjatë 

Luftës së Parë Botërore, përkatësisht gjatë viteve 1915–1918, Vushtrria u pushtua nga Austro-

Hungaria. Në Luftën II Botërore (1941-1945) Vushtrria me rrethinë i takonte zonës së pushtuar 

nga gjermanët. Në nëntor të vitit 1944, në Vushtrri u vendos administrata komuniste jugosllave 

deri në luftën e armatosur të popullit të Kosovës, e organizuar nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës 

(UÇK) dhe ndërhyrja e forcave të NATO-s (mars – qershor 1999) ku përfundimisht më 17 

qershor 1999 u çlirua nga Serbia. [2] 

2.2 KOMUNA E VUSHTRRISË 

Komuna e Vushtrrisë shtrihet në pjesën veriore të Kosovës. Në veri kufizohet me 

Mitrovicën, në lindje me Podujevën, në jug me Obiliqin, në jugperëndim me Drenasin dhe në 

perëndim me Skënderajin. Territori i Komunës së Vushtrrisë shtrihet në një sipërfaqe prej 345 

km2 dhe zë afro 3.2 % të territorit të Kosovës. Komuna e Vushtrrisë shtrihet ndërmjet dy 

qendrave të mëdha urbane Prishtinës dhe Mitrovicës. Relievi i Komunës është i ulët fushor dhe 

kodrinor, të cilat janë pjesë përbërëse e masës malore të Kopaonikut dhe Qyçavicës. Klima e 

Komunës është e butë dhe kontinentale. Numri i banorëve në Komunën e Vushtrrisë në bazë të 

regjistrimit të fundit të Entit të statistikave të Kosovës vlerësohet 69800 banorë. Dendësia 

mesatare e popullsisë është rreth 214 ban/km2. [3] 
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Figura 2.2: Pozita e Komunës së Vushtrrisë në hartën e Kosovës [4] 
 

2.3 INFRASTRUKTURA RRUGORE NË KOMUNËN E VUSHTRRISË 

Brenda territorit të Komunës së Vushtrrisë janë 20 km rrugë nacionale, ndërsa 

vendbanimet në të cilat kalon rruga nacionale Prishtinë – Vushtrri – Mitrovicë janë – Graca, 

Stanoci i Poshtëm, Lumadhi, Dumnica e Poshtme, Maxhunaj, Pesotva, Nedakoci, Dobërlluka 

dhe Smrekonica. Vendbanimet nëpër të cilat kalojnë rrugët e asfaltuara dhe të cilat gravitojnë 

në nacionalen Prishtinë – Vushtrri – Mitrovicë, janë – Prelluzha, Dumnica e Mesme, Dumnica 

e Epërme, Maxhunaj, Pestova, Ropica, Vilanci, Samadrexha, Sfaraçaku, Studime e Poshtme, 

Studime e Epërme, Begaj, Gojbula, Miraça, Karaça, Skroma, Gumnishta, Sllatina, Banjska, 

Smrekonica dhe Pasoma. Janë të gjitha këto fshatra të pjesës lindore të Komunës së Vushtrrisë, 

të cilat përmes rrugëve të asfaltuara gravitojnë në rrugën nacionale N2. [3] 

Përmes rrugës nacionale N2, Prishtinë – Vushtrri – Mitrovicë, zhvillohet transporti 

rrugor i udhëtarëve dhe mallrave përmes së cilës mundësohet lidhja edhe me rrugët tjera 

rajonale dhe rrugëve tjera lokale apo sekondare që kryesisht janë të asfaltuara. Në territorin e 

Komunës së Vushtrrisë kalojnë rreth 80 km rrugë rajonale të cilat janë: [3] 

- Rruga R220 Mitrovicë – Bukosh dhe Bukosh – Obiliq, 

- Rruga R105 Polac – Bukosh dhe 

- Rruga R128 Podujevë – Samadrexhë. 
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2.4 GJENDJA AKTUALE E INFRASTRUKTURËS NË KOMUNËN E 

VUSHTRRISË 

Problemet rreth infrastrukturës dhe komunikacionit në Komunën e Vushtrrisë krahasuar 

me kohën para një apo dy dekadave, është në përmirësim dukshëm gjë që është vërejtur edhe 

në terren me punimet të cilat janë kryer, ato të cilat janë në procedurë të përmirësimit apo 

zgjerimin dhe atyre të cilat janë në plan në të ardhmen për zgjerim apo ndryshim në kuadër të 

Komunës së Vushtrrisë.  

Njëra prej ndryshimeve të cilat kohëve të fundit është risi në këtë Komunë është 

ndërtimi i një rruge transitore e cila mund të kategorizohet sikurse autorrugë për vetitë të cilat 

i posedon, ku një pjesë e saj ka përfunduar apo prej hyrjes në Komunën e Vushtrrisë nga drejtimi 

i Mitrovicës, ku mund të bëhet kyçja në udhëkryqin me rrethrrotullim në fshatin Dobërllukë, 

dhe të vazhdohet deri në mesin qytetit apo ku edhe duhet të bëhet dalje për shkak se deri aty 

është e përfunduar. Kjo dalje është saktësisht tek udhëkryqi i katër i trajtuar në punim. Pjesa 

tjetër e mbetur është në procedurë, pra janë duke u zhvilluar punimet për realizimin në tërësi të 

projektit ku do të vazhdohet edhe pjesa e mbetur deri në dalje të Komunës apo në mes të 

fshatrave Sfaraçak i poshtëm dhe Pestovë. Kjo rrugë transitore e cila nga fillimi në fund 

mundëson qarkullimin pa kaluar nëpër rrugët urbane apo në qytet do të shkurton kohën e 

vozitjes për ngasësit të cilët janë duke kaluar nëpër Vushtrri me destinim tjera qytete apo 

Komuna. 

Përveç asaj që u cek më lart, në projekt janë edhe zgjerimi i rrugës nacionale N2, dhe 

ndryshime të tjera siç përfshihen edhe me projektin përkatës për përmirësimin e gjendjes 

ekzistuese të segmentit rrugor N2 në këtë Komunë. Zgjerimet njëashtu janë duke u bërë edhe 

në drejtimin e Prishtinës për rregullimin e infrastrukturës në katër korsi në të dyja kahjet, 

zgjerime që janë duke u bërë që disa kohë por të cilat ende nuk kanë përfunduar. Pjesa me katër 

korsi e cila mbaron në Stanofc nga drejtimi i Prishtinës, pritet që në të ardhmen të përfundojnë 

dhe i tërë segmenti rrugor apo rruga nacionale N2 të jetë me katër korsi. Ky zgjerim do të ishte 

i mirëseardhur për çdonjërin nga ngasësit si dhe rruga transitore e cila do të ndikojë pozitivisht 

në shkurtimin e kohës së vozitjes si dhe lirimin e qytetit të Vushtrrisë për automjetet të cilat 

janë duke kaluar transit nëpër Vushtrri. 
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3. UDHËKRYQET 

3.1 BAZAT PËR PROJEKTIM TË UDHËKRYQEVE 

Udhëkryqet janë nyje të rrjetit rrugor në të cilat bëhet (kryhet) 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) i rrjedhave kryesore (të drejtpërdrejta, 

direkte) dhe i atyre dytësore të qarkullimit kryhen në rrafsh të njejtë në sipërfaqen e përbashkët. 

Grupin më të madh të udhëkryqeve e përbëjnë udhëkryqet në nivel me ndarje kohore të 

rrjedhave kryqëzuese (prerëse) dmth me sinjalizim ndriçues (me drita apo me semafor) me çka 

bëhet ndarja (segregacioni) kohore e që ka ndikim të drejtpërdrejt në procedurat e projektimit 

dhe të zbatimit të elementeve të caktuara projektuese. [5] 

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

kryqëzimi (prerja) e rrjedhave të qarkullimit me zbatimin e ndarësit rrethor shëndrrohen 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 udhëkryqe 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. [5] 

3.2 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: [5] 
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- të pakontrolluara (vlen rregulla e krahut të djathtë), 

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

- me sinjale ndriçuese-semafor, 

- rrethore (rrethrrotullime), dhe  

- në disnivel 

 

3.3 UDHËKRYQET PA SINJALIZIM NDRIÇUES (UDHËKRYQET E 

PAKONTROLLUARA) 

  Në një udhëkryq pa sinjalizim ndriçues ose me prioritet, konfliktet zgjidhen nga 

rregullat e përgjithshme ose nga rregulla të vendosura me sinjalizim përkatës horizontal dhe 

vertikal, përkatësisht siç është dhënia e përparësisë apo shenjat e ndaljes, respektivisht të 

kryqëzimit me rrugë me përparësi kalimi. Lëvizjet e rangut më të ulët duhet tu japin përparësi 

lëvizjeve të rangut më të lartë. Në udhëkryqe pa sinjalizim ndriçues kapaciteti dhe niveli i 

shërbimit mund të llogaritet për një shirit ose grup shiritash. [6].  

Në figurën 3.3 është paraqitur kryqëzimi i pakontrolluar, ku në të gjitha drejtimet 

përparësia e kalimit është e njejtë, pra me shenjën stop para hyrjes në udhëkryq. 

 

Figura 3.3: Kryqëzim i pakontrolluar [7] 

Në kryqëzimin e pakontrolluar, shkalla e mbërritjes dhe drejtuesit individual zakonisht 

përcaktojnë mënyrën e funksionimit, ndërsa karakteristikat e performancës që rezultojnë 

rrjedhin nga shqyrtimi i përbashkët i kushteve të rrjedhës dhe gjykimit të drejtuesit dhe 

modeleve të sjelljes. Në terma më të thjeshtë, një kryqëzim, një rrjedhë trafiku kërkon boshllëqe 

në rrjedhën e kundërt të trafikut. Studiuesit mbështeten në shumë përkufizime specifike për të 

përshkruar performancën e sistemeve të funksionimit të trafikut. Kuptimi i qartë i një 
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terminologjie të tillë është një element i rëndësishëm për studimin e karakteristikave të sistemit 

të operimit të trafikut të kontrolluar me ndalim të dyanshëm (TWSC) i cili përkufizohet si: Një 

nga kryqëzimet e pakontrolluara me kontroll ndalimi në rrugët dytësore është paraqitur në 

Figurën 3.4 [7] 

 

Figura 3.4: Udhëkryqi pakontrolluar – (Dy rrugë që kontrollohen me shenjën Stop) [7] 

Figura më lart paraqet një udhëkryq të pakontrolluar ke kemi të bëj me rrugë kryesore 

dhe rrugë dytësore. Rruga kryesore ka kalim të lirë në të dyja kahjet ndërsa rruga dytësore në 

të dyja kahjet në hyrje ndalja është e obligueshme ashtu siç është e rregulluar edhe me shenjën 

e trafikut, përkatësisht shenja vertikale Stop. Nga rruga kryesore lëvizjet drejt dhe djathtas nuk 

kanë asnjë pengesë, ndërsa sa i përket kthimeve majtas qarkullimi opozitar apo nga kahja e 

kundërt është konflikt andaj është pengesë për kalim të lirë majtas, respektivisht shkakton 

humbje kohore për këto kthime. Sa i përket rrugës dytësore lëvizjet drejt dhe kthimet majtas 

janë tepër të vështira, pasi që duhet të kalohen dy faza për realizimin e kësaj lëvizje apo kthimi.  

Raste të ngjashme kemi edhe në segmentin e trajtuar në rrugë nacionale N2 në Komunën 

e Vushtrrisë, përkatësisht në udhëkryqin e dytë dhe të tretë, udhëkryqe të pakontrolluara dhe 

me të njejtin rregullim si në figurën 3.4. Në figurën 3.5 është paraqitur një udhëkryq i 

pakontrolluar ku të gjitha drejtimet janë të barabarbarta dhe rregullimi bëhet me anë të 

përparësisë së kalimit krahut të djathtë, ku në secilin drejtim para hyrjes në udhëkryq janë të 

vendosura shenjat vertikale stop, ashtu siç quhen këto lloje të udhëkryqeve (AWSC – All Way 

Stop Controlled). 
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Figura 3.5: Udhëkryqi pakontrolluar – (të gjitha rrugët kontrollohen me shenjën stop) [7] 

Kryqëzimi i kontrolluar nga ndalesa në të gjitha drejtimet (AWSC) përdoret kryesisht 

për qasje nga të gjitha drejtimet dhe kërkohet ndalja përpara se të vazhdohet përmes kryqëzimit 

ashtu siç tregohet në figurën 3.5. Një ndalesë në të gjitha drejtimet mund të ketë qasje të shumta 

dhe mund të shënohet me një pllakë shtesë numrin e qasjeve. [7] 

Analiza e kryqëzimit të AWSC është më e lehtë sepse të gjithë shfrytëzuesit duhet të 

ndalojnë. Në këtë lloj kryqëzimi entiteti kritik i kapacitetit është mesatarja e hyrjeve në 

kryqëzim nga rruga kryesore. Parametrat dytësore apo sekondar janë numri i korsive në 

kryqëzim, përqindjet e kthimeve (majtas apo djathtas) dhe vëllimi i shpërndarjes në secilën 

qasje. Kryqëzimet e AWSC kërkojnë që çdo automjet të ndalojë në kryqëzim përpara se të 

vazhdojë. Meqenëse çdo shofer duhet të ndalojë, gjykimi nëse duhet të vazhdojë në kryqëzim 

është një funksion i kushteve të trafikut në qasjet e tjera. Nëse nuk ka trafik në qasjet e tjera, 

një shofer mund të vazhdojë menjëherë pas ndalimit. Nëse ka trafik në një ose më shumë nga 

qasjet e tjera, një drejtuesi mjeti vazhdon vetëm pasi të konstatojë se nuk ka automjete aktualisht 

në kryqëzim dhe se është drejtuesi i radhës për të vazhduar. [7] 

 



Fakulteti Inxhinieirsë Mekanike                       Punim Masteri 

- 20 - 

 

 

Figura 3.6: Konfliktet në kryqëzimin me katër hyrje [6] 

Në udhëkryqin e formës + ekziston hierarkia e lëvizjes në raport me përparësinë e 

kalimit: [7] 

Rangu I – lëvizjet drejt dhe kthimet djathtas nga drejtimi kryesor, 

Rangu II – kthimet majtas nga drejtimi kryesor dhe kthimet djathtas nga drejtimi dytësor, 

Rangu III – lëvizjet drejt nga drejtimi dytësor, 

Rangu IV – lëvizjet majtas nga drejtimi dytësor. 
 

Sipas kësaj hierarkie lëvizjet me rangun më të lartë (me prioritet) nuk kishte qenë dashur 

të kenë humbje kohore gjatë kalimit nëpër udhëkryq. Praktika tregon që edhe lëvizjet e tyre 

shpesh janë të rrezikuara nga lëvizjet tjera konfliktuoze nga rangu më i ulët. Procedura e 

përshkruar me këtë rast, nuk merr parasysh pengesat për lëvizje drejt dhe djathtas nga drejtimi 

kryesor dhe nënkuptohet që ato zhvillohen pa humbje kohore gjatë lëvizjes nëpër udhëkryq. [7] 

Pra me fjalë të tjera në rangun e parë bëjnë pjesë lëvizjet drejt dhe djathtas nga rruga 

kryesore, në rangun e dytë kthimet majtas nga rruga kryesore dhe kthimet djathtas nga rruga 

dytësore, në rangun e tretë lëvizjet drejt nga rruga dytësore, dhe e fundit, rangu i katërt ku bëjnë 

pjesë kthimet majtas nga rruga dytësore.  

3.4 UDHËKRYQET RRETHORE 

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

thjeshta dhe me shirita qarkullues të ndërlidhur. Rruga kryesore është njëdrejtimshe dhe i gjithë 

trafiku hyrës apo dalës do të kthehet në të djathtë. Trafiku hyrës duhet tu jep përparësi kalimi 

trafikut që lëviz në rreth dhe këmbësorëve, ndërsa trafiku dalës duhet t’u jap përparësi kalimi 

vetëm këmbësorëve, mundësisht edhe qarkullimit rrethor të biçikletave. Udhëkryqet rrethore 
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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 të rrethit 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 lart të sigurisë. [8] 

3.4.1 PIKAT E KONFLIKTIT 

Pikat e konfliktit në udhëkryqin e pakontrolluar apo drejtëkëndor klasik  me udhëkryqin 

rrethor dallojnë në masë të madhe. Nga 32 pika të konfliktit sa ka udhëkryqi pa sinjale ndriçuese 

(apo  i pakontrolluar), katërfish më pak ka udhëkryqi rrethor me tetë pika të konfliktit, ku katër 

prej tyre janë në hyrje dhe katër të tjera në dalje. Në figurën më poshtë shihen të dyja llojet e 

udhëkryqeve si dhe dallimi mes tyre në pikat e konfliktit në raport me automjetet dhe 

këmbësorët si dhe të ndara në hyrje dhe në dalje. 

 

Figura 3.7: Udhëkryqi klasik drejtëkëndor b) Udhëkryqi rrethor [8] 

 

3.4.2 ELEMENTET GJEOMETRIKE TË UDHËKRYQIT RRETHOR 

Tek udhëkryqet rrethore dallohen këto elemente gjeometrike: [8] 

 Ishulli (ose ndarësi) rrethor – është pjesa qendrore e udhëkryqit rrethor rrezja e të 

cilit varet nga madhësia e rrethit, mund të quhet edhe ishulli qendror. 

 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. 
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 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. 

 

3.4.3 VEÇORITË DHE LLOJET E QARKULLIMEVE RRETHORE 

Veçoritë themelore të trafikut në qarkullimet rrethore janë: [8] 

 qarkullimi njëdrejtimësh në rreth – në kah të kundërt të lëvizjes së akrepave të orës; 

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

 kontrolli i dhënies së përparësisë në të gjitha drejtimet; 

 ndalimi i lëvizjes së këmbësorëve nëpër ishullin qendror; 

 ndalim parkimi për automjete në qarkullimin rrethor. 
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4. PËRSHKRIMI I GJENDJES EKZISTUESE DHE 

ANALIZA NË RRJETIN RRUGOR NË KOMUNËN E 

VUSHTRRISË 

Problemet e komunikacionit në rrugët e Komunës së Vushtrrisë kanë qenë të mëdha, 

por në kohët e fundit ka tendenca të dukshme të përmirësimit. Rrjeti ekzistues i rrugëve nuk ka 

mjaftuar për numrin aq të madh të automjeteve që banorët i poseduan dhe po i përdorin sidomos 

pas çlirimit të Kosovës. Shumë qytetarë kishin pengesa në komunikacion, pasiguri, zhurmë dhe 

ngulfatje si rezultat i qarkullimit të ngopur. Për të pasur një qarkullim më të sigurt brenda në 

qytet dhe viset rurale nevojitej ndërtimi dhe rregullimi i tërë infrastrukturës rrugore në viset 

rurale, si dhe zgjerimi i rrugëve brenda qytetit të Vushtrrisë dhe poashtu një kontroll më i lart i 

komunikacionit në udhëkryqe, e cila do të arrihet me vendosjen e sinjalizimit nëpër të gjitha 

rrugët.  

Për nga atraktiviteti Komuna e Vushtrrisë është shëndrruar në një zonë me shkallë të 

lart të motorizimit dhe strukturë të përzier të automjeteve në të cilën dominojnë automjetet e 

udhëtarëve me një përqindje shumë më të madhe krahasuar me automjete komerciale apo 

autobusë. Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë dhe rolin e pakrahasuar që luan faktori njeri 

në shfrytëzimin e rrugëve, rritjes së shkallës së motorizimit, fluksit të madh të automjeteve në 

gjendje teknikisht jo të mirë për shkak të tranzicionit, si dhe dukurisë së popullimit që po ngjan 

në vendin tonë, është dashur t’i kushtohet kujdes i veçant shtrirjes së rrjetit rrugor modern deri 

në viset më të larta rurale, si dhe zgjidhjes organizative në formën sa më racionale dhe 

funksionale, mënyres së lëvizjes, komoditetit si dhe sigurisë si një faktor i veçantë. Gjatë 

analizës së gjendjes ekzistuese në trafik, janë trajtuar problemet kryesore nga fusha e trafikut 

dhe transportit në Komunën e Vushtrrisë. 

Rrjeti rrugor i trajtuar dhe analizuar në këtë punim diplome ka të bëj me rrugën 

nacionale N2, respektivisht nga udhëkryqi për hyrje në qytetin e Vushtrrisë e deri në fund të 

rrjetit rrugor të trajtuar ku është dalja nga qyteti, segment rrugor i cili përfshin pesë udhëkryqe 

të cilat tre prej këtyre udhëkryqeve janë rrethore, ndërsa dy prej tyre janë të rregulluara në bazë 

të përparësisë së kalimit në rrugën kryesore (të pakontrolluara). Segmenti rrugor i përbërë nga 
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disa udhëkryqe ka një rëndësi të madhe si për Komunën njëashtu edhe për qytete të tjera që 

lidhen nëpërmjet këtij segmenti. Ky segment është nën administrimin e Ministrisë së 

Infrastrukturës (MI) pasi që është rrugë nacionale, si dhe është rruga më e frekuentuar që lidh 

Mitrovicën, Vushtrrinë dhe qytetet e tjera me qendrat si Prishtina, Ferizaji, Gjilani apo edhe me 

Maqedoninë e Veriut. 

Në këtë segment rrugor për shkak të rëndësisë që ka në tërë qytetin e Vushtrrisë, rrugët 

urbane janë me nga dy shirita rrugor në secilën kahje, trotuare e shtigje për biciklist, dhe së 

fundi kjo zonë apo ky segment është rekonstruktuar (zgjeruar), ekzekutime në terren të cilat 

janë bërë nga disa kompani private. Ky segment nuk ka fluks apo qarkullim të madh vetëm 

gjatë sezonës verore mirëpo edhe jashtë saj, ku së fundi janë bërë ndryshime të mëdha duke 

investuar vendasit në objekte të ndryshme për banim, biznese të vogla e të mëdha tregtare e 

afariste, e njëkohësisht duke ia rritur vlerën si zonës njëashtu edhe qytetit në tërësi.  

Në të ardhmen në këtë pjesë të qytetit pritet të zvogëlohen apo ulen flukset e mëdha të 

qarkullimit duke u ndërtuar një pjesë e re e infrastrukturës ku do të shërben si transit në mënyrë 

që qyteti i Vushtrrisë të kalohet pa u futur në të (qendër), por vetëm duke kaluar transit për ata 

që janë vetëm duke kaluar dhe nuk kanë nevojë ta stërngarkojnë qytetin apo edhe të vonohen 

me kolona apo pritje, por duke shfrytëzuar rrugën e re transitore që do të jetë e mirëseardhur 

pasi që do të reduktohen flukset, kolonat e gjata si dhe ata që do të jenë vetëm transit në qytet 

do të fitojnë kohë dhe do të kalohet ky segment shumë më shpejt se sa rrugës së qytetit (N2). 

 



Fakulteti Inxhinieirsë Mekanike                       Punim Masteri 

- 25 - 

 

 

Figura 4.8: Segmenti rrugor N2 në Komunën e Vushtrrisë – skica nga Google Maps 

 

 

Figura 4.9: Segmenti rrugor N2 në Komunën e Vushtrrisë – skica nga Google Maps 
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Në dy figurat më lartë është paraqitur segmenti rrugor N2 në Komunën e Vushtrrisë i 

cili ka një gjatësi rreth tre kilometra si dhe distancën e përafërt mes udhëkryqeve, ku secili nga 

këto udhëkryqe në vijim do të trajtohen veç e veç rreth gjendjes ekzistuese në të cilën janë, dhe 

më pas në bazë të rezultateve të fituara do të kemi një pasqyrë reale dhe të plotë rreth 

udhëkryqeve gjegjësisht segmentit rrugor në tërësi ku më pas do të jepen propozimet në 

kaptinën tjetër për elementet të cilat do të kontribuojnë në përmirësimin e qarkullimit, 

përkatësisht nivelin e shërbimit me ato mundësi të cilat na ofron terreni dhe brenda atyre 

mundësive do të shikohet të bëhet zgjidhja më e mirë e mundshme apo zgjidhja më optimale. 

4.1 MATJA E JOLINEARITETIT TË QARKULLIMIT TË 

AUTOMJETEVE NË UDHËKRYQET E TRAJTUARA 

Për verifikimin e saktë të gjendjes ekzistuese të një pjese të rrugës, duke përfshirë këtu 

edhe format dhe nivelet e ndryshme të kryqëzimeve është e nevojshme njohja e jolinearitetit të 

qarkullimit. Funksionimi i udhëkryqeve nuk varet vetëm nga numri i automjeteve që hyjnë në 

to, por edhe nga manovrat që ndjekin dhe nga drejtimet të cilat dalin nga udhëkryqi. Për këtë 

arsye, së bashku me fluksin e automjeteve është e nevojshme të përpilohet një matricë e tipit 

“origjinë – destinacion” përmes së cilës mundësohet shqyrtimi i qarkullimeve të 

komunikacionit në hyrje dhe dalje për të gjitha pikat e udhëkryqeve të shikuara. Duhet të 

organizohet një sistem i numërimit të qarkullimit të automjeteve, natyra e ndërlikuar e të cilit 

varet nga lloji dhe tipi i udhëkryqit, nga metodat ose nga teknologjitë e përdorura dhe nga 

shtjellimi i informatave të fituara. [6] 

Për nevojat e punimit periudhat e matjeve janë bërë gjatë gjithë javës duke përfshirë 

edhe vikendin si dhe në tri intervale kohore gjatë ditës, pra në orët kulmore (orët me ngarkesën 

më të madhe të qarkullimit në komunikacion). Pra në orën kulmore të mëngjesit janë bërë matjet 

në periudhën 07:00 – 08:00, mesditë 12:00 – 13:00 si dhe pasdite prej orës 16:00 – 18:00. 

4.2 CAKTIMI I KAPACITETIT DHE NIVELIT TË SHËRBIMIT PËR 

UDHËKRYQET E TRAJTUARA 

Duke ditur që në segmentin rrugor të trajtuar të përbërë nga pesë udhëkryqe, tre prej 

tyre janë udhëkryqe me rrethrrotullim, përderisa dy prej tyre udhëkryqe të pakontrolluara apo 

pa sinjale ndriçuese, atëherë edhe procedurat e kalkulimit të udhëkryqeve përkatëse dallojnë 

ndërmjet vete, andaj, dhe duhet ndarë veçmas në mënyrë që të kemi një pasqyrë të saktë dhe të 

plotë të parametrave lidhur me udhëkryqet me rrethrrotullim si dhe atyre të pakontrolluara.  
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Në vijim janë të paraqitura të gjitha procedurat e ndjekura të cilat na japin rezultatet 

lidhur me kapacitetin dhe nivelin e shërbimit për secilin udhëkryq në veçanti, dhe më pas nga 

rezultatet që kemi edhe nga terreni japim propozime të ndryshme lidhur me përmirësimin e 

gjendjes ekzistuese aty ku ka nevojë respektivisht ku kemi nivel të dobët të shërbimit brenda 

mundësive të cilat na ofrohen nga terreni, propozime e ndryshime të cilat do të jenë në dy forma, 

fillimisht të skicuara në programin softuerik Autocad e më pas duke përdorur fluksin e njejtë të 

automjeteve duke i simuluar në programin softuerik Simtraffic, me ç’rast do të kemi rezultatet 

e kërkuara lidhur me humbjet kohore dhe nivelin e shërbimit të hyrjeve respektivisht 

udhëkryqeve përkatëse. 

4.2.1 CAKTIMI I KAPACITETIT DHE NIVELIT TË SHËRBIMIT PËR 

UDHËKRYQET E PAKONTROLLUARA (PA SINJALE NDRIÇUESE) 

Me rastin e llogaritjes së kapacitetit dhe nivelit të shërbimit në udhëkryqet pa sinjalizim 

ndriçues duhet pasur parasysh lëvizjet konfliktuoze në udhëkryqet pa sinjalizim ndriçues që 

janë relativisht komplekse. Çdo lëvizjeje nga rangu më i ulët i kundërvihen qarkullimet e 

ndryshme konfliktuoze. Qarkullimet konfliktuoze ndryshojnë varësisht nga lloji i udhëkryqit 

dhe prioritetet në hyrje të udhëkryqit. [6] 

  Thelbi i kontrollit të kryqëzimit është zgjidhja e këtyre konflikteve në kryqëzim për 

lëvizjen e sigurt dhe efikase të trafikut të automjeteve dhe këmbësorëve. Lëvizjet për 

përcaktimin e konfliktit në kryqëzimin me katër hyrje janë: [7] 

1. Rruga kryesore (lëvizjet majtas) - kërkojnë zbrazëtira përmes lëvizjes 

kundërshtare, lëvizjes së kundërt të djathtë dhe këmbësorët që kalojnë në anën e largët 

të rrugës dytësore. 

2. Rruga dytësore (lëvizjet djathtas) - kërkojnë të bashkohen në korsinë më të djathtë 

të rrugës kryesore, e cila përmban automjete të kthimit nga e djathta. Çdo kthesë djathtas 

nga rruga dytësore duhet të kalojë edhe rrugën e treguar për këmbësorët (këmbësorët në 

rrugën kryesore dhe dytësore). 

3. Të gjitha lëvizjet drejt nga rruga dytësore duhet të kalojnë nga rruga kryesore e 

automjeteve dhe këmbësorëve. 

4. Rruga dytësore (lëvizjet majtas) - duhet të merren jo vetëm me të gjithë qarkullimin 

kryesor të trafikut në rrugë, por edhe me dy prurje për këmbësorët dhe rrugën dytësore 

kundërshtare (lëvizjet drejt dhe djathtas). 
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Përcaktimi i nivelit të shërbimit për udhëkryqet e pakontrolluara vie si rezultat i 

përcaktimit të një sërë elementeve, ku në mënyrë zinxhirore janë të lidhura mes vete dhe në 

fund në bazë të rezultateve të humbjeve kohore mesatare për automjet mund të dimë se çfarë 

niveli të shërbimit ofron shiriti apo korsia përkatëse, respektivisht njëra nga hyrjet. Duke 

zbatuar të gjitha hapat me përpikëri shumë lehtë mund të vijmë tek rezultatet e kërkuara.  

Shiriti i veçantë apo hyrja përkatëse me rastin e analizës, fillimisht duhet shikuar me 

kujdes qarkullimet konfliktoze të cilat i ka nga secila hyrje apo shirit duke përfshirë edhe 

këmbësorët. Më pas caktohet kapaciteti i shiritit apo hyrjes përkatëse duke marrë vlerat e kohës 

së humbur dhe qarkullimeve konfliktuoze duke përfshirë edhe elemente të tjera që kompletojnë 

formulën empirike dhe na japin rezultatet lidhur me kapacitetin potencial të shiritit apo hyrjes 

përkatëse. Në fazën e fundit përfshihen humbjet kohore për arritjen e rezultateve lidhur me 

nivelin e shërbimit, ku tek kjo fazë merren për bazë periudha e analizuar e matjeve apo 

numërimeve në terren, kapacitetin potencial, qarkullimet konfliktoze etj. Në fund shohim 

rezultatet e fituara dhe konstatojmë në bazë të saj mbi gjendjen e hyrjes apo shiritit përkatës se 

në cilin nivel të shërbimit bën pjesë.   

Tabela 4.3: Niveli i shërbimit për udhëkryqet e pakontrolluara [7] 

 

Niveli i shërbimit  Vonesa kohore (s/aut) 

A 0 - 10 

B 10 - 15 

C 15 - 25 

D 25 - 35 

E 35 - 50 

F >50  

 

4.2.2 CAKTIMI I KAPACITETIT DHE NIVELIT TË SHËRBIMIT PËR 

UDHËKRYQET ME RRETHRROTULLIM 

Kapaciteti i rrethrrotullimeve në tërësi nuk merret në konsideratë, duke pasur parasysh 

se ai nuk varet vetëm nga qarkullimet ekzistuese të automjeteve por edhe nga disa faktorë të 

tjerë, të cilët reduktojnë në masë të konsiderueshme kapacitetin e rrethrrotullimit. Vetëm 

kapaciteti i degëve të veçanta merren në konsideratë. Rrethrrotullimet nuk duhet të projektohen 

për shkallë të ngopjes së degëve më të lartë se 80%. Në fakt, për nivel më të mirë të shërbimit, 

kjo shkallë e ngopjes nuk preferohet të jetë më tepër se 70%. Janë disa arsye për këtë: [8] 

 fillimisht, vonesa dhe gjatësitë e radhëve paraqesin ndryshime të mëdha nga vlerat e 

menduara,  
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 së dyti, duke pasur parasysh se kapaciteti i lëvizjes së çdo dege përcaktohet në radhë të 

parë nga madhësia e qarkullimit në rreth dhe nga madhësia e qarkullimit në hyrje të 

rrethrrotullimit atëherë edhe rritjet e vogla të qarkullimit të lëvizjeve në dukje jo kritike 

mund të sjellin rënie serioze të kapacitetit të një lëvizjeje kritike dhe për pasojë të 

shkaktojnë rritje të shkallës së ngopjes, vonesa dhe radhë të gjata. 

Për përcaktimin e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për udhëkryqe rrethore, kalkulimi 

bëhet për secilën degë në veçanti. Fillimisht kemi qarkullimin në hyrje apo kërkesat të cilat 

burojnë nga hyrja përkatëse dhe pas përcaktimit të këtyre qarkullimeve varësisht se sa shirita 

ka, në fazën e dytë kemi qarkullimet konfliktoze të cilat bien ndesh me kërkesat apo qarkullimet 

e degës përkatëse. Pasi kemi kaluar dy fazat dhe kemi rezultatet nga të dyjat, bëhet kalkulimi i 

kapacitetit të degës në rrethrrotullim, me formulën përkatëse, ku udhëkryqi i parë, katër dhe 

pesë do të kalkulohen njësoj, dhe pas kapacitetit kemi shkallën e ngopjes që përcaktohet në 

fazën e katër ku pas saj kemi edhe fazën e fundit apo përcaktimin e humbjeve kohore për 

automjet, ku nga kjo rrjedh edhe niveli i shërbimit i degës përkatëse. 

Për vazhdimin e llogaritjeve të kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për rrethrrotullimet e 

analizuara jemi fokusuar në jolinearitetin e qarkullimit për ditën e premte të datës 21.05.21, në 

tri intervale kohore 07:00 – 08:00, 12:00 – 13:00, 16:00 – 18:00. Fluksi i qarkullimit të 

automjeteve në këtë datë në tri intervale kohore krahasuar me ditët tjera gjatë numërimeve në 

terren gjatë praktikës profesionale rezultojnë më të ngarkuara ku humbjet kohore janë shumë të 

mëdha me një nivel të shërbimit shumë të dobët. 

4.3 UDHËKRYQET E TRAJTUARA NË RRUGËN NACIONALE N2 – 

KOMUNA E VUSHTRRISË 

4.3.1 UDHËKRYQI I  

Udhëkryqi i parë në hyrje të qytetit është udhëkryq rrethor me dy shirita të 

komunikacionit për qarkullim rrethor të automjeteve, udhëkryq me tri drejtime (tri hyrje), 

kryqëzimi i rrugës nga Prishtina për hyrje në qytetin e Vushtrrisë si dhe rruga tjetër apo 

nacionalja N2 që është në drejtim të Mitrovicës. 

Udhëkryqi i parë ka një rreze të brendshme rreth 9 (m), apron rreth një metër si dhe 

rrezën e jashtme rreth 18 (m), ku dy shiritat e komunikacionit për qarkullim rrethor kanë një 

gjerësi pothuajse të njejtë, rreth 3.5 (m) për shirit. Tri drejtimet në hyrje-dalje kanë nga dy 

shirita të komunikacionit për qarkullim të automjeteve, mirëpo në drejtimin e Prishtinës janë 

vetëm si shirita asistues-ndihmës (në hyrje-dalje) si dhe shërbejnë vetëm për lehtësim gjatë 
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kyçjes-çkyçjes në udhëkryq. Përderisa dy drejtimet, Mitrovicës (N2) si dhe qytetit të Vushtrrisë, 

kanë nga dy shirita të komunikacionit për kahje, ku në të ardhmen pritet edhe zgjerimi i drejtimit 

të Prishtinës, në rrugë me nga dy korsi për secilën kahje, ku në këtë zgjerim në këtë kohë po 

punohet si dhe do të ketë një gjatësi prej një kilometër ku do të lidhet në autoudhë, pra prej 

fillimit apo hyrjes në Komunën e Vushtrrisë e deri në mbarim të qytetit apo në fshatin 

Dobërllukë, ku do të jetë një ndihmesë e madhe në qarkullimin e automjeteve komerciale si 

rrugë transitore në mënyrë që të mos ngarkohet qyteti me automjete të rënda apo automjete të 

udhëtarëve që janë transit duke kaluar për destinim në Mitrovicë apo vende të tjera në atë 

drejtim. 

Udhëkryqi në fjalë në secilin nga drejtimet ka vendkalimet e këmbësorëve me 

dimensione   rreth 3 (m) gjerësi ndërsa 0.4 (m) gjatësi, ku në drejtimin e qytetit të Vushtrrisë, 

ka edhe ngritje niveli duke shërbyer si gungë për ngadalësimin e automjeteve nga ngasësit. 

Trotuaret për këmbësor janë në secilin nga drejtimet me një gjerësi prej 1.2 (m), si dhe elemente 

tjera lidhur me shenjëzimin horizontal e vertikal të cilat shumica prej tyre janë, të cilat me planin 

e ri të rekonstruktimit për zgjerimin e nacionales N2, do të plotësohet në të tri drejtimet (ashtu 

siç parashihet me projekt). 

  

  

Figura 4.10: Udhëkryqi i parë në segmentin e trajtuar në rrugën nacionale N2 në Komunën 

e Vushtrrisë 
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Figura 4.11: Udhëkryqi i parë - skica nga Autocad [9] 

Në figurën 4.10 të paraqitur kemi pamje nga terreni të cilat janë realizuar përderisa janë 

bërë numërimet e qarkullimeve si dhe në figurën 4.11 kemi udhëkryqin e parë me projektin i 

cili një pjesë e konsiderueshme është ekzekutuar dhe pjesa tjetër është në procedurë të 

ekzekutimit në terren, pra punimet po vazhdojnë deri në përfundimin në tërësi të projektit për 

zgjerimin e rrugës nacionale të rrugës N2 e cila është nën administrim të Ministrisë së 

Infrastrukturës (MI). Në vijim janë të paraqitura në formë tabelare kategorizimi i mjeteve gjatë 

numërimeve si dhe paraqitja e jolinearitetit të qarkullimit në periudhën me fluksin më të madh 

dhe më pas kalkulimet për secilën hyrje në bazë të matjeve nga terreni. 

Tabela 4.4: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e parë 
 
 

UDHËKRYQI I 

Periudha kohore 16:30 - 17:30 

Lloji Automjete Pickup 
Kombi & 

Kamioneta 
Kamion Bus 

Drejtimi i Prishtinës 654 57 95 87 8 

Drejtimi i Mitrovicës 485 49 94 68 6 

Drejtimi i Vushtrrisë 421 36 63 53 6 
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Tabela 4.5: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e parë – (e premte) 
 

JOLINEARITETI I QARKULLIMIT PËR DITËN E PREMTE (21.05.21) 

HYRJET Shiritat qarkulluese 07:00 – 08:00 12:00 – 13:00 16:30 – 17:30 

HYRJA I   

Prishtinë - 

Mitrovicë 

1.1 – drejt/majtas 
408 391 433 

88% K.M 86% KM 89% KM 

1.2 – drejt 427 400 468 

Qarkullimi total: 835 (aut/h) 791 (aut/h) 901 (aut/h) 

Këmbësorët: 32 (këmb/h) 26 (këmb/h) 37 (këmb/h) 

HYRJA II   

Mitrovicë - 

Prishtinë 

2.1 – drejt/djathtas 
276 290 303 

4% K.D. 5% K.D. 3% KD 

2.2 – drejt 330 339 399 

Qarkullimi total: 606 (aut/h) 629 (aut/h) 702 (aut/h) 

Këmbësorët: 29 (këmb/h) 27 (këmb/h) 34 (këm/h) 

HYRJA III  

Vushtrri - 

Prishtinë 

3.1 - majtas 28% 26% 19% KM 

3.2 – djathtas 72% 74% 81% KD 

Qarkullimi total: 533 (aut/h) 508 (aut/h) 579 (aut/h) 

Këmbësorët: 24 (këmb/h) 21 (këmb/h) 26 (këmb/h) 

 

Llogaritja e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për udhëkryqin e parë rrethor 

Shuma e qarkullimeve për secilën hyrje qh  

𝑞𝐻,1 = 𝑞1.1 + 𝑞1.2 = 433 + 468 = 𝟗𝟎𝟏 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

𝑞𝐻,2 = 𝑞2.1 + 𝑞2.2 = 303 + 399 = 𝟕𝟎𝟐 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

𝑞𝐻,3 = 𝑞3.1 + 𝑞3.2 = 110 + 469 = 𝟓𝟕𝟗 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

 

Qarkullimet konfliktuoze qc 

𝑞𝐶,1 = 𝑞3.1 = 𝟏𝟏𝟎 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

𝑞𝐶,2 = 𝑞1.1𝑚 = 𝟑𝟖𝟓 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

𝑞𝐶,3 = 𝑞2.1 + 𝑞2.2 = 303 + 399 = 𝟕𝟎𝟐(𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

 

Kapaciteti i qarkullimit për rrethrrotullime me dy apo më shumë shirita 

𝐶𝐻,1 = 1230 ∙ 𝑒−0.0009∙𝑞𝑐1 = 1230 ∙ 𝑒−0.0009∙110 = 𝟏𝟏𝟏𝟒 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

𝐶𝐻,2 = 1230 ∙ 𝑒−0.0009∙𝑞𝑐2 = 1230 ∙ 𝑒−0.0009∙385 = 𝟖𝟕𝟎 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

𝐶𝐻,3 = 1230 ∙ 𝑒−0.0009∙𝑞𝑐3 = 1230 ∙ 𝑒−0.0009∙702 = 𝟔𝟓𝟒 (𝒂𝒖𝒕/𝒉) 

Shkalla e ngopjes 
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𝑋𝐻,1 =
𝑞𝐻.1

𝐶𝐻.1
=

901 (𝑎𝑢𝑡/ℎ)

1114 (𝑎𝑢𝑡/ℎ)
= 𝟎. 𝟖𝟏 

𝑋𝐻,2 =
𝑞𝐻.2

𝐶𝐻.2
=

702 (𝑎𝑢𝑡/ℎ)

870 (𝑎𝑢𝑡/ℎ)
= 𝟎. 𝟖𝟎 

𝑋𝐻,3 =
𝑞𝐻.3

𝐶𝐻.3
=

579 (𝑎𝑢𝑡/ℎ)

654 (𝑎𝑢𝑡/ℎ)
= 𝟎. 𝟖𝟗 

 

Humbjet kohore 

𝐷𝐻,𝑥 =
3600

𝐶𝐻𝑥
+ 900 ∙ 𝑇 ∙

(

 
 𝑞𝐻.𝑥

𝐶𝐻.𝑥
− 1 +

√
(
𝑞𝐻.𝑥

𝐶𝐻.𝑥
− 1)

2

+
(
3600
𝐶𝐻𝑥

) ∙ (
𝑞𝐻.𝑥

𝐶𝐻.𝑥
)

450 ∙ 𝑇

)

 
 

 

𝐷𝐻,1 =
3600

1114
+ 900 ∙ 1 ∙ (

901

1114
− 1 +

√
(

901

1114
− 1)

2

+
(
3600
1114) ∙ (

901
1114)

450 ∙ 1
) = 𝟏𝟔. 𝟒𝟗 (𝒔/𝒂𝒖𝒕) 

 

𝑫𝑯,𝟏 = 𝟏𝟔. 𝟒𝟗 (𝒔/𝒂𝒖𝒕)   − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 𝒊 𝒔𝒉ё𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 "𝑪"  𝒑ё𝒓 𝒉𝒚𝒓𝒋𝒆𝒏 𝒆 𝒑𝒂𝒓ё 

 
 

𝐷𝐻,2 =
3600

870
+ 900 ∙ 1 ∙ (

702

870
− 1 +

√
(
702

870
− 1)

2

+
(
3600
870 ) ∙ (

702
870)

450 ∙ 1
) = 𝟏𝟗. 𝟗𝟗 (𝒔/𝒂𝒖𝒕) 

 

𝑫𝑯,𝟐 = 𝟏𝟗. 𝟗𝟗 (𝒔/𝒂𝒖𝒕)  − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 𝒊 𝒔𝒉ё𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 "𝑪"  𝒑ё𝒓 𝒉𝒚𝒓𝒋𝒆𝒏 𝒆 𝒅𝒚𝒕ё 

𝐷𝐻,3 =
3600

702
+ 900 ∙ 1 ∙ (

579

654
− 1 +

√
(
579

654
− 1)

2

+
(
3600
702 ) ∙ (

579
654

)

450 ∙ 1
) = 𝟐𝟕. 𝟖𝟕(𝒔/𝒂𝒖𝒕) 

 
 

𝑫𝑯,𝟑 = 𝟐𝟕. 𝟖𝟕 (
𝒔

𝒂𝒖𝒕
)  − 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍𝒊 𝒊 𝒔𝒉ё𝒓𝒃𝒊𝒎𝒊𝒕 "D "  𝒑ё𝒓 𝒉𝒚𝒓𝒋𝒆𝒏 𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒕ё 

 

4.3.2 UDHËKRYQI II 
 

Udhëkryqi i dytë gjendet në një distancë rreth 300 (m) nga udhëkryqi i parë rrethor, i 

cili përbëhet nga rruga kryesore me nga dy korsi për secilin drejtim (Prishtinës dhe Mitrovicës) 

respektivisht nacionalja N2, si dhe me nga një shirit të komunikacionit për kahje për të dyja 

rrugët që ndajnë rrugën kryesore, pra rruga me emërtim 2 Maji është në drejtim Prishtinë - 
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Mitrovicë në krahun e djathtë që lidh fshatin Studime e epërme dhe Studime të poshtme, si dhe 

me fshatin Sfaraçak i epërm, ndërsa në anën e majtë kemi rrugën Martirët e Lirisë, rrugë e cila 

lidh rrugën nacionale me rrugën e qytetit apo që të shpie drejt qendrës (tek kryqëzimi me rrugën 

Dëshmorët e Kombit), rrugë e cila ka një gjatësi të shkurt por mjaft funksionale, sepse, shërben 

si nyje lidhëse për kalim nga rruga e qytetit në rrugë nacionale si dhe duke mos e frekuentuar 

udhëkryqin e parë që gjendet në hyrje të qytetit, pra duke e lehtësuar qarkullimin në udhëkryqin 

paraprak, si dhe, duke përshpejtuar kohën për ngasësit duke shfrytëzuar këtë rrugë si transit mes 

dy rrugëve.  

Udhëkryqi i pakontrolluar (pa sinjale ndriçuese) ka nga dy shirita të komunikacionit për 

secilën kahje në rrugën kryesore, si dhe nga një shirit për kahje për rrugët dytësore. Shiritat e 

komunikacionit në rrugën kryesore janë me gjerësi nga 2.75 (m) kurse në rrugët dytësore janë 

nga 2.5 (m) gjerësi. Vendkalimet e këmbësorëve me nga 3 (m) gjerësi si dhe shenjat e tjera 

horizontale e vertikale për orientimin dhe informimin e ngasësve. Kahjet janë të ndara fizikisht 

si dhe në udhëkryq kthimi gjysëm rrethor është i ndaluar me shenjë vertikale. 

  

Figura 4.12: Udhëkryqi i dytë në rrugën nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë 
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Figura 4.13: Udhëkryqi i dytë – skica nga Autocad [9] 
 

Në këtë udhëkryq rregullimi i qarkullimit është i pakontrolluar, pra përparësi kalimi 

kanë lëvizjet drejt – rruga kryesore (nacionalja N2) ndërsa për rrugët dytësore lëvizjet në të 

gjitha drejtimet bëhen në mënyrë të pakontrolluar ku si pasojë e kësaj lëvizjet apo kthimet janë 

mjaft të vështira sidomos gjatë natës dhe kushteve të dobëta atmosferike (shi, borë), si pasojë e 

këtij rregullimi të qarkullimit mund të ndodhin aksidente, dhe është e domosdoshme zgjidhja 

me njërën nga format e rregullimit të trafikut për këtë udhëkryq i cili frekuentohet edhe nga 

këmbësorët.  

Në figurën 4.13 shihet se kemi po të njëjtin udhëkryq të projektuar ku rregullimi i tij do 

të bëhet me semafor ashtu siç është paraparë me zgjerimin e nacionales N2 në Komunën e 

Vushtrrisë, ku në kapitujt në vijim pasi të kemi një pasqyrë të qartë dhe të plotë të gjendjes 

ekzistuese do të bëhen simulimet me të njëjtin rregullim si dhe do të shohim për zgjidhjen më 

të mirë të mundshme rreth udhëkryqit përkatës duke pasur parasysh lehtësimin e qarkullimit të 

automjeteve dhe këmbësorëve, njëkohësisht duke ofruar siguri të madhe për të gjithë 

pjesëmarrësit në komunikacion. 
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Tabela 4.6: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e dytë 
 

 

Tabela 4.7: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e dytë - (e premte) 
 

  

Llogaritja e kapacitetit potencial dhe nivelit të shërbimit të udhëkryqit në tërësi 

Kalkulimet për secilin shirit duke filluar nga rangu i dytë, shfrytëzohet nga të dhënat e 

matjeve në terren, ku këto të dhëna janë të ndara për secilin shirit, kategori të automjeteve, si 

UDHËKRYQI II 

Periudha kohore 16:30 – 17:30 

Lloji Automjete Pickup 
Kombi & 

Kamioneta 
Kamion Bus 

Prishtinë 432 49 86 86 4 

Mitrovicë 436 42 86 81 4 

Rr. 2 Maji 119 14 29 14 x 

Rr. Martirët e Lirisë 121 12 23 11 x 

JOLINEARITETI I QARKULLIMIT PËR DITËN E PREMTE (21.05.21) 

HYRJET Shiritat qarkulluese 07:00 – 08:00 12:00 – 13:00 16:30 – 17:30 

Hyrja I  

Prishtinë - 

Mitrovicë 

1.1 – drejt/majtas 
241 202 219 

29 KM 99KM 102 KM 

1.2 – drejt/djathtas 
332 260 244 

41 K.D 51 K.D. 92 KD  

Qarkullimi total: 643 (aut/h) 612 (aut/h) 657 (aut/h) 

Këmbësorët: 17 (këmb/h) 26 (këmb/h) 21 (këmb/h) 

Hyrja II 

Mitrovicë - 

Prishtinë 

2.1 – drejt/majtas 
279 271 224 

254 K.M. 33 K.M. 97 KM 

2.2 – drejt/djathtas 
255 281 237 

21 KD 17 KD 91 KD 

Qarkullimi total: 579 (aut/h) 602 (aut/h) 649 (aut/h) 

Këmbësorët: 14 (këmb/h) 22 (këmb/h) 28 (këm/h) 

Hyrja III 

Rr. 2 Maji 

3.1 drejt 51 69 64 

3.1 majtas/djathtas 37 KM, 46 KD 49 KM, 49 KD 76 KD / 36 KM 

Qarkullimi total: 134 (aut/h) 167 (aut/h) 176 (aut/h) 

Këmbësorët: 11 (këmb/h) 9 (këmb/h) 8 (këmb/h) 

 4.1 drejt 42  43  70  

Hyrja IV 

Rr. Martirët 

e Lirisë 

4.1 djathtas/majtas 51 KM, 43 KD 85 KM, 21 KD 54 KD / 43 KM 

  Qarkullimi total: 136 (aut/h) 149 (aut/h) 167 (aut/h) 

  Këmbësorët: 11 (këmb/h) 8 (këmb/h) 10 (këmb/h) 
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dhe kthimet apo lëvizjet për secilin shirit në secilin drejtim. Në vijim është paraqitur tabela, e 

cila përfshin ekuivalentimin e automjeteve, i cili nënkupton kalkulimet kur kemi të bëj me 

automjete komerciale të cilat kalkulohen në raport me automjetet apo ekuivalentohen në 

automjete të udhëtarëve, pra një automjet komercial sa dy automjete të udhëtarëve.  

Tabela 4.8: Ekuivalentimi i automjeteve për udhëkryqin e dytë 
 

Shiritat 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

Aut/h 184 D   

95 KM 

204 D  

84 KD 

193 D  

89 KM 

200 D  

82 KD 

60 D / 70 KD 

32 KM 

67 D  

49 KD / 40 KM 

Ak/h 35 D  

7 KM 

40 D       

8 KD 

31 D    

8 KM 

37 D          

9 KD 

4 D / 6 KD    

4 KM 

3 D  

5 KD / 3 KM 

Au/h 363 384 360 374 190 178 

 

Ekuivalentimi i automjeteve siç shihet në tabelën më lart është bërë për automjetet 

komericale ku nga 42 automjete sa janë gjithsej dyfishohen në 84 ku më pas mblidhen me 

automjetet e udhëtarëve dhe kemi totalin në 363 automjete të udhëtarëve në orë (Au/h) për 

shiritin 1.1. Njësoj vazhdohet edhe më tutje për secilin shirit. Qarkullimet konfliktoze për 

secilin kthim apo lëvizje janë të përcaktuara në bazë të rangjeve të cilat fillojnë nga rangu dytë, 

tretë e katër. Pra në rangun e dytë fillimisht gjenden kthimet majtas për rrugën kryesore dhe 

kthimet djathtas pë rrugët dytësore. Në rangun e tretë përcaktojmë lëvizjet drejt nga rruga 

dytësore si dhe në fazën e fundit apo në fazën e katër caktohen kthimet majtas nga rruga 

dytësore ku në rangun e tretë dhe të katër qarkullimet konfliktoze janë të ndara në dy faza, pra, 

trajtimi i tyre bëhet në dy pjesë. 

Qarkullimet konfliktoze janë sikurse vijojnë: 

 

qc1m = q2.1D + q2.2D + q2.2KD = 255 + 274 + 100 = 629 aut/h 

qc2m = q1.1D + q1.2D + q1.2KD = 254 + 284 + 100 = 638 aut/h 

q3dj = 0.5q1.1 + 0.5q1.2 =  182 + 192 = 374 aut/h 

q4dj = 0.5q2.1 + 0.5q2.2 = 180 + 187 = 367 aut/h 

q3d = q1.1D + q1.2D + 2q1.1M + 0.5q1.2KD + q2.1D + q2.2D + 2q2.1M + 0.5q2.2D  = 1595 aut/h 

q4d = 1595 aut/h 

q3m =  2q1.1M + q1.2D + q1.1D + 0.5q1.2KD + 2q2.1M + q2.1D + q2.2D + 0.5q2.2DJ + 0.5 q4D + 0.5q4KD =  

q3m =  1661 aut/h 

q4m = 2q1.1M + q1.1D + q1.2D + 0.5q1.2DJ + 0.5q2.1DJ + q2.1D + q2.2D + 2q2.1M + 0.5q3D + 0.5q3DJ =       

q4m = 1670 aut / h 
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Tabela 4.9: Niveli i shërbimit të udhëkryqit të dytë 
 

Shiritat q1m q2m q3dj q4dj q3d q4d q3m q4m 

Qarkullimet 

konfliktuoze 

629 

(aut/h) 

638 

(aut/h) 

374 

(aut/h) 

367 

(aut/h) 

1595 

(aut/h) 

1595 

(aut/h) 

1661 

(aut/h) 

1670 

(aut/h) 

Kapaciteti 

potencial 

788 

(aut/h) 

779 

(aut/h) 

895 

(aut/h) 

902 

(aut/h) 

127 

(aut/h) 

127 

(aut/h) 

95 

(aut/h) 

92 

(aut/h) 

Humbjet 

kohore 

5.28  

(s/aut) 

5.34 

(s/aut) 

4.48 

(s/aut) 

4.27 

(s/aut) 

59.83 

(s/aut) 

64.92 

(s/aut) 

64.76 

(s/aut) 

76.7 

(s/aut) 

Niveli i 

shërbimit 

A A A A F F F F 

 

Tek llogaritja e kapacitetit potencial për secilin kthim siç janë të prezentuara më lart, na 

nevoitet koha e humbur t0 , intervali i përcjelljes tf  dhe qarkullimet konfliktoze përkatëse. 

Shprehjet për kalkulimin e humbjeve kohore dhe kapacitetit potencial janë paraqitur në vijim. 

Kapaciteti potenciale kalkulohet me formulën përkatëse: 

 

𝑐𝑝,𝑥=
3600

𝑡𝑓
∙ 𝑒−

(∑𝑞𝑐,𝑥)∙𝑡0
3600  

 

Tabela 4.10: Vlerat tf dhe tg [7] 
 

Manovrimi automjetitit 

Intervali kritik tg (sec) 
Intervali kohor 

- vonesa gjatë 

nisjes tf (sec) 

Rruga kryesore 

dyshiritore 

Rruga kryesore 

treshiritore  

Majtas nga rruga kryesore 5 5,5 2,1  

Djathtas nga rruga dytësore 5,5 5,5 2,6  

Drejt nga rruga dytësore 6 6,5 3,3  

Majtas nga rruga dytësore 6,5 7 3,4  

 

Shprehja për caktimin e kohës së humbur: 

𝑡0 = 𝑡𝑔 −
𝑡𝑓

2
 = 5,5 - 

2,1

2
 = 4,45 (s) 

Humbjet mesatare kohore kalkulohen duke marrë për bazë qarkullimin në hyrje qx , 

kapacitetin potencial Cmx dhe periudhën kohore në të cilën është analizuar qarkullimi i shprehur 

me T. Mëposhtë është paraqitur edhe shprehja e përgjithshme se si kalkulohen humbjet 

mesatare kohore për automjet dhe njëashtu në bazë të kësaj shprehje janë kalkuluar rezultatet e 

fituara në tabelën e paraqitur më lart. Sa i përket nivelit të shërbimit, kjo nuk kalkulohet por 

varësisht se çfarë rezultati kemi nga humbjet kohore, atë vlerë shohim se në cilin nivel të 

shërbimit bën pjesë. 
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𝐷𝑥 =
3600

𝐶𝑚,𝑥
+ 900 ∙ 𝑇

[
 
 
 
 

𝑞𝑥

𝐶𝑚,𝑥
− 1 +

√
(

𝑞𝑥

𝐶𝑚,𝑥
− 1)

2

+

(
3600
𝐶𝑚,𝑥

) ∙ (
𝑞𝑥

𝐶𝑚,𝑥
)

450 ∙ 𝑇

]
 
 
 
 

 

4.3.3 UDHËKRYQI III 

 

Udhëkryqi i tretë gjendet në një distancë rreth një kilometër nga udhëkryqi i dytë, i cili 

përbëhet nga rruga kryesore me nga dy korsi për secilin drejtim (Prishtinës dhe Mitrovicës) 

respektivisht nacionalja N2, si dhe me nga një shirit për rrugët dytësore. Drejtimi Prishtinë – 

Mitrovicë, krahu i djathtë, rruga e cila të shpie drejt lagjës Kajtaz Jashari e lagjes Begaj, 

fshatrave Gobujë, Miraçë e Koraçë, ndërsa në krahun e majtë të shpie drejt qendrës së qytetit, 

ku lidhen rrugët Gjon Buzuku dhe Dëshmorët e Kombit (rruga kryesore e qytetit).  

Edhe në udhëkryqin e tretë kemi gjerësi të shiritave në rrugën kryesore me nga 2.75 (m), 

ndërsa për rrugët dytësore kemi gjerësinë rreth 2.5 (m) të korsive për qarkullim. Vendkalimet 

e këmbësorëve janë të shenjëzuara me nga 3 (m) gjerësi, rruga nacionale (kryesore) e ndarë 

fizikisht për kahje, me shenjën vertikale ndalimi i kthimit gjysëmrrethor, si dhe shenjat tjera 

horizontale e vertikale. Në këtë udhëkryq rregullimi i qarkullimit është i pakontrolluar, pra 

përparësi kalimi kanë lëvizjet drejt nga rruga kryesore dhe ato djathtas, lëvizjet apo kthimet 

tjera duhet pritur për formimin e boshllëkut dhe më pas të kalojnë. Kalimi i këmbësorëve në 

këtë udhëkryq është mjaft i rrezikshëm, por jo vetëm, kthimet majtas për kyçje nga rrugët 

dytësore si dhe ato nga rruga kryesore janë të papërshtatshme dhe aspak të sigurta.  

    

   

Figura 4.14: Udhëkryqi i tretë në rrugën nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë 



Fakulteti Inxhinieirsë Mekanike                       Punim Masteri 

- 40 - 

 

 

Figura 4.15: Udhëkryqi i tretë – skica nga Autocad [9] 
 

Gjithashtu vlen të theksohet se në këtë udhëkryq në të dyja kahjet si në atë të Prishtinës 

njëashtu edhe atë të Mitrovicës ka kthime gjysëm-rreth të cilat janë të ndaluara edhe me shenjë 

vertikale, kthim që rrezikon mjaft shumë të gjithë pjesëmarrsit në komunikacion. Me planin e 

ri të rekonstruktimit (zgjerimit) të nacionales N2 është paraparë që edhe ky udhëkryq sikurse 

udhëkryqi paraprak të vendosen semafor. 

Tabela 4.11: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e tretë 
 

 

 

 
 

UDHËKRYQI III 

Periudha kohore 16:30 – 17:30 

Lloji Automjete Pickup 
Kombi & 

Kamioneta 
Kamion Bus 

Drejtimi nga Prishtina 429 53 70 77 2 

Drejtimi nga Mitrovica 463 48 87 71 2 

Rr. Bekim Berisha Abeja 104 22 45 11 x 

Rr.Gjon Buzuku  98 17 48 8 x 
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Tabela 4.12: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e tretë – (e premte) 
 

JOLINEARITETI I QARKULLIMIT PËR DITËN E PREMTE (21.05.21) 

HYRJET Shiritat qarkulluese 07:00 – 08:00 12:00 – 13:00 16:30 – 17:30 

HYRJA I  

Prishtinë - 

Mitrovicë 

1.1 – drejt/majtas 
209 206 203 

92 KM 87 KM 101 KM 

1.2 – drejt/djathtas 
216 224 228 

74 K.D. 62 K.D. 99  K.D 

Qarkullimi total: 591 (aut/h) 579 (aut/h) 631 (aut/h) 

Këmbësorët: 29 (këmb/h) 26 (këmb/h) 31 (këmb/h) 

HYRJA II  

Mitrovicë - 

Prishtinë 

2.1 – drejt/majtas 
234 244 256 

91 K.M. 93 K.M. 100 K.M. 

2.2 – drejt/djathtas 
209 205 216 

74 KD 82 KD 99 KD 

Qarkullimi total: 608 (aut/h) 624 (aut/h) 671 (aut/h) 

Këmbësorët: 22 (këmb/h) 19 (këmb/h) 24 (këm/h) 

Rr. Bekim 

Berisha Abeja 

3.1 – drejt 41 D 44 D 54 D 

3.1 djathtas/majtas 53KM, 68KD 51 KM, 56 KD 50 KM, 78 KD 

Qarkullimi total: 162 (aut/h) 151 (aut/h) 182 (aut/h) 

Këmbësorët: 7 (këmb/h) 11 (këmb/h) 14 (këmb/h) 

 4.1 drejt 49 45 50 

Rr. Gjon 

Buzuku 
4.1 majtas/djathtas 

48 KM, 57 

KD 
41 KM, 64 KD 47 KM, 74 KD 

 Qarkullimi total: 154 (aut/h) 150 (aut/h) 171 (aut/h) 

 Këmbësorët: 11 (këmb/h) 9 (këmb/h) 14 (këmb/h) 

      

 Llogaritja e kapacitetit potencial dhe nivelit të shërbimit të udhëkryqit në tërësi 

Si në udhëkryqin paraprak njëashtu edhe në udhëkryqin e tretë janë procedurat e njejta 

për arritjen në vlerat e kërkuara rreth nivelit të shërbimit për udhëkryqet e pakontrolluara (pa 

sinjale ndriçuese). Ekuivalentimi i automjeteve si dhe elementet tjera që na japin rezultatet 

finale lidhur me nivelin e shërbimit të udhëkryqit të tretë janë paraqitur në dy tabelat në vijim. 

Gjithashtu udhëkryqet e pakontrolluara apo pa sinjale ndriçuese, sikurse udhkryqet rrethore 

janë analizuar duke përdorur metodën HCM për kalkulimet manuale të humbjeve kohore dhe 

nivelit të shërbimit. 
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Tabela 4.13: Ekuivalentimi i automjeteve për udhëkryqin e tretë 
 

Shiritat 1.1 1.2. 2.1 2.2 3.1 4.1 

Aut/h 176 D  

91 KM 

196 D 

89 KD 

225 D 

96 KM 

187 D 

90 KD 

52 D / 72 KD  

47 KM 

47 D / 71 KD 

45 KM 

Ak/h 27 D  

10 KM 

32 D 

10 KD 

31 D 

4 KM 

29 D 

9 KD 

2 D / 6 KD 

3 KM 

3 D / 3 KD 

2 KM 

Au/h 341 369 391 353 193 179 

 

Në udhëkryqin e tretë procedurat për kalkulimin e nivelit të shërbimit janë njësoj sikurse 

tek udhëkryqi dytë, pasi që të dyja nga udhëkryqet janë pa sinjale ndriçuese, pra të 

pakontrolluara si dhe rregullimi i qarkullimit bëhet në bazë të përparësisë së kalimit të rrugës 

kryesore, si dhe kategorizimit të rangjeve varësisht se për cilin kthim dhe nga cila rrugë kemi 

të bëj. Në vijim është paraqitur tabela e nivelit të shërbimit për udhëkryqin e tretë në të cilën 

janë të paraqitura qarkullimet konfliktoze, kapaciteti potencial, humbjet kohore si dhe niveli i 

shërbimit për të gjitha rangjet, duke filluar nga kthimet majtas nga rruga primare apo kryesore 

deri tek ato të rangut të fundit apo kthimeve majtas nga rruga dytësore. 

Qarkullimet konfliktoze për udhëkryqin e dytë janë si vijojnë: 

qc1m = q2.1D + q2.2D + q2.2KD = 287 + 245 + 108 = 640 aut/h 

qc2m = q1.1D + q1.2D + q1.2KD = 230 + 260 + 109 = 599 aut/h 

q3dj = 0.5q1.1 + 0.5q1.2 =  171 + 184 = 355 aut/h 

q4dj = 0.5q2.1 + 0.5q2.2 = 195 + 176 = 371 aut/h 

q3d = q1.1D + q1.2D + 2q1.1M + 0.5q1.2KD + q2.1D + q2.2D + 2q2.1M + 0.5q2.2D  = 1413 aut/h 

q4d = 1413 aut/h 

q3m =  2q1.1M + q1.2D + q1.1D + 0.5q1.2KD + 2q2.1M + q2.1D + q2.2D + 0.5q2.2DJ + 0.5 q4D + 0.5q4KD    

q3m =1624 aut/h 

q4m = 2q1.1M + q1.1D + q1.2D + 0.5q1.2DJ + 0.5q2.2DJ + q2.1D + q2.2D + 2q2.1M + 0.5q3D + 0.5q3DJ            

q4m = 1624 aut / h 
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Tabela 4.14: Niveli i shërbimit të udhëkryqit të tretë 
 

Shiritat q1m q2m q3dj q4dj q3d q4d q3m q4m 

Qarkullimet 

konfliktuoze 

640 

(aut/h) 

599 

(aut/h) 

355 

(aut/h) 

371 

(aut/h) 

1413 

(aut/h) 

1413 

(aut/h) 

1624 

(aut/h) 

1624 

(aut/h) 

Kapaciteti 

potencial 

777 

(aut/h) 

818 

(aut/h) 

915 

(aut/h) 

898 

(aut/h) 

163 

(aut/h) 

163 

(aut/h) 

100 

(aut/h) 

97 

(aut/h) 

Humbjet 

kohore 

5.41 

(s/aut) 

1.74 

(s/aut) 

4.33 

(s/aut) 

4.38 

(s/aut) 

35.67 

(s/aut) 

35.64 

(s/aut) 

74.81 

(s/aut) 

73.51 

(s/aut) 

Niveli i 

shërbimit 

A A A A E E F F 

 
 

4.3.4 UDHËKRYQI IV   

Udhëkryqi i katër pothuajse në mesin e qytetit të Vushtrrisë është udhëkryq me 

rrethrrotullim dhe i cili ka katër kahje mjaft të frekuentuara që lidh rrugën nacionale N2, 

qendrën e qytetit si dhe njërën kahje në drejtim të fshatrave Gobujë, Miraçë e Karaçë, si dhe po 

e njejta rrugë që lidh një pjesë të autoudhës që është në ndërtim, autoudhë që do të ketë 

hyrjen/daljen rreth një kilometër para hyrjes në qytetin e Vushtrrisë, drejtimi nga Prishtina, e 

deri në dalje të qytetit, në fshatin Dobërllukë. Pra kjo është njëra nga rrugët që do të jetë lidhje 

e cila ka kyçje/çkyçje për nga qendra e qytetit si dhe aktualisht një pjesë e saj është funksionale, 

ku nga ky udhëkryq e nga rruga Bahri Kuqi, nuk do të mundësohet vetëm lidhja e fshatrave të 

lartcekura mirëpo edhe autoudha.  

  

  

Figura 4.16: Udhëkryqi i katër në rrugën nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë 
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Udhëkryqi gjendet 600 (m) nga udhëkryqi paraprak dhe rreth një kilometër nga 

udhëkryqi pasues. Në të gjitha anët ka vendkalime për këmbësor me gjerësi rreth 3 (m), shirita 

të komunikacionit me nga 2.75 (m) në rrugën kryesore apo nacionalen N2, rruga Ismail Qemaili 

me nga dy shirita për kahje në hyrje – dalje me gjerësi 2 (m) si dhe rruga Bahri Kuqi e cila ka 

vetëm nga një shirit për kahje me gjerësi rreth 2.5 (m). Rrezja e rrethit të brendshëm rreth 9 (m) 

ndërsa rrethi i jashtëm rreth 16 (m). Ndër të tjera, udhëkryqi ka edhe elementet tjera sikurse, 

shenjëzimin horizontal për orientimin e ngasësve dhe këmbësorëve, vendkalimet e 

këmbësorëve, shenjëzimin vertikal, ishujt, ndarësit fizik etj.  

Nacionalja N2, në të dyja kahjet ka një ngarkesë të qarkullimit të përafërt kurse dy rrugë 

tjera e që njëra prej tyre lidh një pjesë të madhe të qytetit dhe e cila shërben si linjë udhëtarësh 

në linjat ndërurbane Prishtinë – Vushtrri – Mitrovicë dhe anasjelltas, ka hyrje-dalje të 

konsiderueshme gjatë tërë ditës dhe veçanërisht në orët e pasditës. 

 

Figura 4.17: Udhëkryqi i katër – skica nga Autocad [9] 
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Tabela 4.15: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e katër 
 

 

Tabela 4.16: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e katër  – (e premte) 
 

JOLINEARITETI I QARKULLIMIT PËR DITËN E PREMTE (21.05.21) 

HYRJET Shiritat qarkulluese 07:00 – 08:00 12:00 – 13:00 16:30 – 17:30 

HYRJA I  

Prishtinë - 

Mitrovicë 

1.1 – drejt/majtas 
346 370 360 

27% KM 24%KM 26%KM 

1.2 – drejt/djathtas 
299 298 359 

23% K.D. 28% K.D. 19% K.D. 

Qarkullimi total: 645 (aut/h) 668 (aut/h) 719 (aut/h) 

Këmbësorët: 62 (këmb/h) 56 (këmb/h) 61 (këmb/h) 

HYRJA II  

Mitrovicë - 

Prishtinë 

2.1 – drejt/majtas 
372 349 371 

24% K.M. 21% K.M. 24% K.M. 

2.2 – drejt/djathtas 
347 322 393 

20% KD 24%KD 32%KD 

Qarkullimi total: 719 (aut/h) 671 (aut/h) 764 (aut/h) 

Këmbësorët: 41 (këmb/h) 44 (këmb/h) 38 (këm/h) 

HYRJA III 

Rr. Ismail 

Qemaili 

(drejtimi nga 

qyteti) 

3.1 – drejt/majtas 
211 220 233 

22% KM 26%KM 27%KM 

3.2 – drejt/djathtas 
183 181 199 

25% KD 32% KD 30%KD 

Qarkullimi total: 394 (aut/h) 401 (aut/h) 432 (aut/h) 

Këmbësorët: 56 (këmb/h) 61 (këmb/h) 57 (këmb/h) 

 4.1 drejt 101 126 142 D 

HYRJA IV 

Rr. Bahri Kuqi 

(drejtimi nga 

autoudha) 

4.1 KM/KD 67KM, 79KD 52KM, 56KD 88KM, 79KD 

 Qarkullimi total: 247 (aut/h) 234 (aut/h) 309 (aut/h) 

 Këmbësorët: 29 (këmb/h) 31 (këmb/h) 35 (këmb/h) 

 

 

UDHËKRYQI IV 

Periudha kohore 16:30-17:30 

Lloji Automjete Pickup 
Kombi & 

Kamioneta 
Kamion Bus 

Drejtimi nga Prishtina 474 62 99 80 4 

Drejtimi nga Mitrovica 499 68 108 86 3 

Rr.Ismail Qemaili  298 31 71 27 5 

Rr.Bahri Kuqi  197 24 61 27 X 



Fakulteti Inxhinieirsë Mekanike                       Punim Masteri 

- 46 - 

 

Llogaritja e kapacitetit potencial dhe nivelit të shërbimit të udhëkryqit në tërësi  

Kalkulimet në udhëkryqin e katër janë të ngjashme sikurse në udhëkryqin e parë, pra 

për dallim nga udhëkryqi i parë në këtë udhëkryq kemi katër hyrje/dalje, fluks të udhëtarëve si 

dhe këmbësorëve e gjithashtu edhe të automjeteve komerciale ku nga të gjitha këto elemente 

pasojnë rezultate të dobëta të nivelit të shërbimit të cilat janë të paraqitura në tabelën më poshtë. 

Për arritjen e rezultateve lidhur me nivelin e shërbimit të gjitha procedurat janë ndjekur si në 

udhëkryqin e parë, pra janë bërë kalkulime rreth qarkullimeve për secilën hyrje në veçanti, 

qarkullimet konfliktuoze, kapaciteti, shkalla e ngopjes dhe humbjet kohore ku si përfundim në 

bazë të të dhënave tabelare kemi bërë kategorizimin për secilën hyrje rreth nivelit të shërbimit 

që është në funksion të humbjeve kohore. 

Tabela 4.17: Niveli i shërbimit për udhëkryqin e katër 
 

Shiritat H1 H2 H3 H4 

Qarkullimet konfliktuoze 461 (aut/h) 324 (aut/h) 726 (aut/h) 782 (aut/h) 

Kapaciteti potencial 812 (aut/h) 919 (aut/h) 640 (aut/h) 608 (aut/h) 

Shkalla e ngopjes 0.89 0.83 0.68 0.46 

Humbjet kohore 34.44 (s/aut) 21.98 (s/aut) 17.34 (s/aut) 12.039 (s/aut) 

Niveli i shërbimit D C C B 

 

4.3.5 UDHËKRYQI V  

 

Udhëkryqi i pestë është në dalje të qytetit dhe ka tri kahje që lidhen Prishtina – Mitrovica 

dhe Vushtrria, ku secila nga kahjet janë mjaft të frekuentuara si nga automjetet ashtu edhe nga 

autobusët, si në orët kulmore njëashtu edhe jashtë tyre. Udhëkryqi me nga një shirit të 

komunikacionit për drejtimet e Mitrovicës dhe Vushtrrisë, ndërsa me nga dy shirita të 

komunikacionit nga drejtimi i Prishtinës. Vendkalimet e këmbësorëve në secilën pjesë me nga 

3 (m) gjerësi, shirita të komunikacionit me nga 3 (m) në dy drejtimet atë të Vushtrrisë dhe atë 

të Mitrovicës, ndërsa në drejtimin e Prishtinës me nga dy shirita me gjerësi 2.75 (m), rrezja e 

brendshme e rrethrotullimit 8 (m) si dhe ajo e jashtme rreth 15 (m) me apron rreth një metër. 

Udhëkryqi ka një frekuentim mjaft të madh në të gjitha drejtimet, udhëkryq i cili ka 

nevojë për ndryshime e plotësime në mënyrë që të përmirësohet gjendja aktuale (ekzistuese) e 

saj. Nga udhëkryqi paraprak ka një distancë prej një kilometër, ndërsa deri te udhëkryqi pasues 

një distancë prej tre kilometrave. Tek udhëkryqi përkatës vërehen mangësitë në shpërndarjen e 

qarkullimeve sidomos në drejtimin nga Mitrovica, ku ka nevojë për intervenim në gjeometrinë 

e udhëkryqit si dhe ndryshimin dhe rregullimin e mirëfilltë të shiritave gjatë hyrjeve dhe daljeve 
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nga udhëkryqi, ndryshim i cili do të përmirësonte dukshëm kapacitetin e udhëkryqit si dhe 

ofrimin e nivelit të shërbimit më të mirë. 

   

   

Figura 4.18: Udhëkryqi i pestë në rrugën nacionale N2 në Komunën e Vushtrrisë 
 

 

Figura 4.19: Udhëkryqi i pestë – skica nga Autocad [9] 
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Tabela 4.18: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e pestë 

 

Tabela 4.19: Jolineariteti i qarkullimit për udhëkryqin e pestë  – (e premte) 
 

JOLINEARITETI I QARKULLIMIT PËR DITËN E PREMTE (21.05.21) 

HYRJET Shiritat qarkulluese 07:00 – 08:00 12:00 – 13:00 16:30 – 17:30 

Drejtimi i 

Prishtinës 

1.1 - drejt 479 D 464 D 504 D 

1.2 - majtas 210 KM 242 KM 254 KM 

Qarkullimi total: 689 (aut/h) 706 (aut/h) 758 (aut/h) 

Këmbësorët: 27 (këmb/h) 16 (këmb/h) 11 (këmb/h) 

Drejtimi i 

Mitrovicës 

2.1 – djathtas/majtas 
349 KD  

415 KM 

321 KD  

420 KM 

305 KD  

498 KM 

Qarkullimi total: 764 (aut/h) 741 (aut/h) 803 (aut/h) 

Këmbësorët: 19 (këmb/h) 14 (këmb/h) 9 (këm/h) 

Drejtimi i 

Vushtrrisë 

3.1 – majtas/djathtas 
365 KM  

116 KD 

341 KM  

118 KD 

463 KM 

106 KD 

Qarkullimi total: 481 (aut/h) 459 (aut/h) 569 (aut/h) 

Këmbësorët: 26 (këmb/h) 27 (këmb/h) 22 (këmb/h) 

 

Llogaritja e kapacitetit potencial dhe nivelit të shërbimit të udhëkryqit në tërësi 

Rezultatet e nivelit të shërbimit të udhëkryqit përkatës janë arritur me procedurë të njejtë 

sikurse tek udhëkryqi i parë dhe i katër për udhëkryqet me rrethrrotullim me dy shirita për 

qarkullim rrethor, si dhe, nga matjet në terren dhe gjatë përpunimit dhe klasifikimit të tyre 

shohim që edhe në këtë udhëkryq kemi rezultatet jo të kënaqshme sa i përket nivelit të shërbimit 

në secilin nga drejtimet, respektivisht tri drejtimet e këtij udhëkryqi. Mëposhtë kemi të paraqitur 

edhe tabelën në të cilën janë të prezentuara të gjitha parametrat që na japin pasqyrën e nivelit 

të shërbimit për udhëkryqin e pestë apo të fundit të trajtuar në këtë punim. 

 

UDHËKRYQI V 

Periudha kohore 16:30 – 17:30 

Lloji Automjete Pickup 
Kombi & 

Kamioneta 
Kamion Bus 

Drejtimi i Prishtinës 501 53 104 96 4 

Drejtimi i Mitrovicës 516 59 112 111 5 

Drejtimi i Vushtrrisë 416 41 72 35 5 
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Tabela 4.20: Niveli i shërbimit për udhëkryqin e pestë 
 

Shiritat H1 H2 H3 

Qarkullimet konfliktuoze 463 (aut/h) 254 (aut/h) 803 (aut/h) 

Kapaciteti potencial 811 (aut/h) 979 (aut/h) 597 (aut/h) 

Shkalla e ngopjes 0.83 0.71 0.97 

Humbjet kohore 48.22 (s/aut) 36.05 (s/aut) 72.1 (s/aut) 

Niveli i sherbimit E D F 

 

4.4 ANALIZA DHE VLERËSIMI I GJENDJES EKZISTUESE TË 

UDHËKRYQEVE NË KOMUNËN E VUSHTRRISË ME METODËN 

HCM DHE SIMULIMIN ME SIMTRAFFIC 
 

Nga rezultatet e fituara nga kalkulimet manuale që janë bërë duke u bazuar në metodat 

për kalkulimin e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit nga HCM, në vijim do të paraqiten rezultatet 

dhe krahasimet e humbjeve kohore për secilin udhëkryq duke bërë një analizë krahasuese në 

mes të kalkulimeve HCM apo manuale dhe simulimeve në softuerin Simtraffic, rezultatet që 

janë si rrjedhojë e matjeve apo numërimeve të bëra në terren, matje të përzgjedhura në orët 

kulmore respektivisht kur kemi fluksin më të madh të qarkullimit. 

4.4.1 ANALIZA DHE VLERËSIMI I GJENDJES EKZISTUESE TË 

UDHËKRYQEVE ME METODËN HCM  
 

Nga udhëkryqi parë kemi tri hyrje ku nga drejtimi i Prishtinës, kemi hyrjen e parë ku 

në bazë të kalkulimeve kemi humbje kohore mesatare për një automjet rreth 16.49 (s/aut) që na 

jep nivel të shërbimit “C”, ku nga kjo mund të kuptojmë që ka hapësirë për propozime të 

ndryshme të cilat do të përmirësonin edhe më tej nivelin e shërbimit duke tentuar gjithëherë në 

nivel të shërbimit “A”. Hyrja e dytë që është në drejtim të Mitrovicës na jep një nivel të 

shërbimit “C”, ku humbjet kohore për një automjet janë 19.99 (s/aut), ku nga kjo kuptojmë se 

janë më të mëdha se hyrja e parë si dhe shihet qartë që ka nevojë për propozime të cilat të paktën 

do t’i ulnin këto humbje kore dhe të cilat do të ofronin një nivel shërbimi më të mirë. Hyrja e 

tretë, me drejtim nga qyteti i Vushtrrisë, ofron nivel të shërbimit “D” në të cilën kemi humbje 

kohore 27.87 (s/aut) ku edhe në këtë hyrje si në dy hyrjet paraprake duhet të intervenohet 

patjetër për përmirësim të gjendjes ekzistuese. 

Propozimet dhe ndryshimet e mundshme do të bëhen në bazë të simulimeve në vijim 

nga softueri përkatës, si dhe do të shqyrtohen të gjithë parametrat që do të ndikojnë pozitivisht 

në segmentin rrugor përkatësisht në udhëkryqin përkatës, duke përmirësuar nivelin e shërbimit 

dhe duke rritur sigurinë në komunikacion. 
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Udhëkryqi i dytë për dallim nga udhëkryqi i parë ka katër hyrje dhe është udhëkryq pa 

sinjale ndriçuese apo i pakontrolluar, ku përpos rrugës kryesore (lëvizjeve drejt dhe djathtas) 

që janë në rangun e parë dhe të cilat nuk kanë pengesa, drejtimet tjera janë të penguara dhe të 

detyruara që të jenë shumë të kujdesshme gjatë  kthimeve të ndryshme pasi që fluksi i madh i 

automjeteve mund të shpie deri tek aksidenti. Tek ky udhëkryq nga katër hyrje gjithsej, për 

hyrjen e parë apo drejtimin nga Prishtina, kthimet majtas kanë nivel të shërbimit “A”, njëashtu 

edhe nga drejtimi i Mitrovicës niveli i shërbimit për kthimet majtas është “A”. Rruga dytësore 

nga drejtimi i rrugës 2 Maji ofron nivel të shërbimit “A” për kthimet djathtas, nivel të shërbimit 

“F” për lëvizjet drejt si dhe nivel të shërbimit “F” për drejtimet majtas të cilat janë në drejtim 

nga Prishtina. Hyrja e fundit apo rruga dytësore nga drejtimi i qytetit, rruga Martirët e Lirisë, 

kjo hyrje për lëvizjet drejt ka nivel të shërbimit “F”, për lëvizjet djathtas nivel të shërbimit “A” 

me humbje kohore për automjet 4.27 (s/aut), si dhe për kthimet majtas kemi nivel të shërbimit 

“F” apo lëvizjet në drejtim të Mitrovicës me humbje kohore për automjet rreth 76.7 (s/aut). 

Udhëkryqi i tretë është i ngjashëm sikurse udhëkryqi i dytë me katër hyrje apo rruga 

kryesore me dy drejtime si dhe nga të dyja anët e rrugës kemi rrugën dytësore ku në drejtim të 

Mitrovicës krahu i majtë të shpie drejt qendrës së qytetit nëpërmjet rrugës Gjon Buzuku, ndërsa 

ana e djathtë e po të njejtit drejtim të shpie drejt disa lagjeve e fshatrave apo nëpërmjet rrugës 

Bekim Berisha Abeja. Njëashtu ky udhëkryq i pakontrolluar për kthimet majtas nga cilado hyrje, 

dhe për rrugët dytësore për secilin drejtim, paraqet një rrezikshmëri të madhe në komunikacion, 

rrit pasigurinë në udhëkryq, ku gjasat janë të mëdha që mund të shpien drejt aksidentin kur kemi 

kushte atmosferike të këqija, gjatë natës për shkak të mungesës adekuate të ndriçimit apo edhe 

shenjave vertikale e horizontale si pasojë e mungesës së tyre. Kështu që përmirësimi i këtij 

udhëkryqi duke intervenuar në rregullimin e qarkullimit të lirë dhe të sigurt do të ishte 

dobiprurës për ngasësit, këmbësorët si dhe çdo pjesëmarrës tjetër në këtë zonë të udhëkryqit. 

Duke u bazuar në matjet (numërimet) në terren kemi rezultate të dobëta apo nivel të dobët të 

ofrimit të shërbimit, me theks të veçant në kthimet majtas nga rruga dytësore, ku hyrja e tretë 

ka humbje kohore rreth 74.81 (s/aut) me nivel të shërbimit “F”, e gjithashtu edhe lëvizjet drejt 

nga po e njejta rrugë dytësore ofrojnë nivel të dobët të shërbimit apo nivelin “E”. Gjithashtu 

edhe rruga dytësore e cila lidh qytetin me rrugën nacionale N2, ofron nivel të shërbimit “E” për 

lëvizjet drejt me humbje kohore 35.64 (s/aut) si dhe për kthimet majtas me humbje kohore rreth 

73.51 s/aut apo nivel të shërbimit “F”. Nga projekti i ri për zgjerimin dhe rekonstruktimin e 

nacionales N2 janë paraparë semafor të vendosen në këtë udhëkryq, mirëpo në vijim në bazë të 
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simulimeve do të shohim për propozimin e mundshëm që do të ishte më i miri apo që do të 

ofronte nivel të  shërbimit më të mirë dhe siguri sa më të lart në qarkullim. 

Udhëkryqi i katër gjendet pothuajse në mesin e qytetit dhe ka një fluks të madh të 

qarkullimit si të automjeteve të udhëtarëve njëashtu edhe atyre komerciale. Udhëkryqi ka katër 

hyrje/dalje dhe është i rregulluar me rrethrrotullim apo udhëkryq të formës rrethore. Rruga 

kryesore nacionale ka dy hyrje, njëra në drejtim të Mitrovicës e tjetra drejt Prishtinës, kurse, dy 

rrugët tjera që kategorizohen sekondare, njëra prej tyre apo rruga Ismail Qemaili të shpie drejt 

qendrës së qytetit dhe është rruga e cila ka fluks të madh të qarkullimit si nga automjetet e 

udhëtarëve njëashtu edhe nga autobusët të cilët janë në relacionin Prishtinë-Mitrovicë e 

shfrytëzojn këtë udhëkryq ku më pas vazhdojnë në drejtim të Mitrovicës apo anasjelltas. Rruga 

tjetër sekondare apo rruga Bahri Kuqi që të lidh me disa fshatra, e njejta rrugë lidhet edhe me 

autoudhën e shkurtër që do të shërbej për kalimin e qytetit të Vushtrrisë në formë transitore. 

Pra, para hyrjes në qytetin e Vushtrrisë e deri në dalje apo në fshatin Dobërllukë do jetë kjo 

autoudhë ku momentalisht janë duke vazhduar punimet dhe pritet që pas një periudhe të caktuar 

të finalizohet. Në këtë pjesë të autoudhës është ndërtuar edhe një hyrje/dalje në mes ku kjo 

hyrje/dalje është pikërisht rruga që të shpie në këtë udhëkryq apo rruga Bahri Kuqi. Në bazë të 

kalkulimeve manuale përmes metodave analitike, rezultatet nuk janë të kënaqshme apo niveli i 

shërbimit i ofruar për secilën hyrje nuk është në formën më të mirë, ku hyrja e parë ka nivel të 

shërbimit “D” për kthimet majtas apo humbje mesatare kohore për automjet rreth 34.44 (s/aut). 

Pra, nga kjo kuptojmë se edhe në këtë udhëkryq duhet bërë simulime të ndryshme në mënyrë 

që të përmirësojm gjendjen ekzistuese si dhe të ofrohet niveli i shërbimit më i lart ku do të kemi 

humbje kohore më të vogla si dhe reduktimin e kolonave e tollovive të gjata në udhëkryq. 

Udhëkryqi i pestë ka tri hyrje me tri drejtime dhe gjendet në fundin e qytetit apo në dalje 

dhe gjithashtu udhëkryqi i fundit i trajtuar në këtë punim. Udhëkryqi ka formë rrethore, me nga 

një shirit për hyrje nga drejtimi i Mitrovicës dhe nga qendra e qytetit të Vushtrrisë si dhe dy 

shirita për hyrje nga drejtimi i Prishtinës. Rrethrrotullimi me dy shirita të komunikacionit për 

qarkullim rrethor. Udhëkryqi rrethor ka largësi apo distanca nga udhëkryqi paraprak rreth një 

kilometër ndërsa tek udhëkryqi pasues rreth tre kilometra. Udhëkryqi është i një rëndësie të 

madhe pasi që është hyrja e parë dhe më e frekuentuara nga drejtimi i Mitrovicës, ku ndër të 

tjera, rezultatet të cilat janë si rrjedhojë e matjeve në terren në po të njejtin udhëkryq japin 

nivelin të shërbimit “E” për hyrjen e parë apo drejtimin nga Prishtina, nivel të shërbimit “D” 

për drejtimin nga Mitrovica, si dhe nivel të shërbimit “F”, hyrja nga qendra e qytetit të 

Vushtrrisë. Nga kjo nënkuptojmë që duhet bërë përmirësime të gjendjes ekzistuese duke 
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intervenuar në udhëkryq, duke tentuar që të zvogëlojm humbjet mesatare kohore për automjet 

si dhe rritjen e nivelit të shërbimit duke ndryshuar nëse është e nevojshme gjeometrinë e 

udhëkryqit, shiritat rrethor për qarkullim (zgjerimin e tyre), shiritat hyrës-dalës apo edhe 

elemente të tjera që do të kontribuonin në përmirësimin e rezultateve si dhe rritjen e sigurisë në 

trafik.  

4.4.2 ANALIZA DHE VLERËSIMI I GJENDJES EKZISTUESE TË 

UDHËKRYQEVE ME ANË TË SOFTUERIT SIMTRAFFIC 
 

Përveç se është bërë një analizë dhe vlerësim i gjendjes ekzistuese, njëashtu është bërë 

edhe me anë të softuerit Simtraffic, për secilin udhëkryq veç e veç, ku janë nxjerrur rezultate 

në lidhje me nivelin e shërbimit, në veçanti për secilin nga udhërkyqet. 

Udhëkryqi i parë – ka rezultuar që të ketë nivel të shërbimit “C”, nivel ky që pasqyron 

udhëkryqin si tërësi, ku nga tri kahjet kryesore apo që kanë qarkullim më të madh (tri hyrjet), 

drejtimi Prishtinë – Mitrovicë sipas softuerit Simtraffic ka nivel të shërbimit “B”, ndërsa dy 

drejtimet Mitrovicë – Prishtinë, dhe Vushtrri – Prishtinë, kanë nivel të shërbimit “C”, kurse 

rruga dytësore e cila ka një qarkullim njëorësh të papërfillshëm ka nivel të shërbimit “A”. Ndër 

të tjera, përveç nivelit të shërbimit në tabelat e mëposhtme mund të shihen edhe rezultate të 

tjera që janë në kuadër të softuerit, si dhe në bazë të HCM për rrethrrotullimet. 

 

 

Figura 4.20: Udhëkryqi i parë në softuerin Simtraffic – gjendja ekzistuese 
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Tabela 4.21: Rezultatet e udhëkryqit të parë sipas simulimit me Simtraffic –gjendja ekzistuese 
 

 

Tabela 4.22: Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Simtraffic për udhëkryqin e 

parë 
 

 Kalkulimet manuale HCM Simtraffic HCM 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë C B 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë C C 

Hyrja III - Vushtrri - Prishtinë C C 

 

Udhëkryqi i dytë – i cili është i pasinjalizuar apo i pakontrolluar, udhëkryq i formës + 

në përbërje prej rrugës kryesore (nacionalja N2), si dhe dy rrugëve dytësore, ku të dyjat kanë 

nivel të shërbimit “F” për kthimet majtas dhe lëvizjet drejt, ashtu siç janë të paraqitura në tabelat 

e mëposhtme, ndërsa sa i përket rrugës kryesore për të dyja kahjet, kthimet majtas kanë nivel 

të shërbimit “A” ashtu siç janë të prezentuara në tabela, rezultate të fituara me anë të softuerit 

të bazuara në HCM për udhëkryqet e pasinjalizuara (pakontrolluara).  
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Figura 4.21: Udhëkryqi i dytë i simuluar me softverin Simtraffic – gjendja ekzistuese 
 

Tabela 4.23: Rezultatet e udhëkryqit të dytë sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Tabela 4.24: Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Simtraffic për udhëkryqin e 

dytë 
 

Metoda 
Kalkulimet manuale 

HCM – niveli I shërbimit 

Simtraffic HCM – niveli I 

shërbimit 

Lëvizjet/kthimet D KD KM D KD KM 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë A A A A A A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë A A A A A A 

Hyrja III - Rr. 2 Maji F A F F A F 

Hyrja IV - Rr. Martirët e Lirisë F A F F A F 
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Udhëkryqi 3 – pothuajse i ngjashëm me udhëkryqin parparak, edhe në gjendjen 

ekzistuese si dhe në propozimet e dhëna dhe të miratuara nga Ministria e Infrastrukturës (MI) 

për rekonstruktimin apo zgjerimin e nacionales si tërësi, udhëkryq i cili ka nevojë për 

ndryshimin dhe plotësimin e disa prej elementeve të cilat do ta kompletonin udhëkryqin si në 

aspektin e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit, njëashtu edhe të sigurisë. Sipas rezultateve të 

fituara nga softueri në bazë të HCM rezulton që kthimet majtas nga rruga dytësore në të dyja 

kahjet, kanë nivel të shërbimit “F”, lëvizjet drejt nivel të shërbimit “E”, dhe kthimet djathtas që 

kanë nivel të shërbimit “A”, pra për të dyja kahjet.  

Për rrugën kryesore të gjitha kthimet dhe lëvizjet janë me nivel të shërbimit “A”, ku 

sipas rezultateve tabelare të paraqitura më poshtë nuk ka nevojë për ndryshim apo propozim, 

mirëpo për rrugët dytësore duhet të bëjm një propozim i cili do të kontribuonte në përmirësimin 

e nivelit të shërbimit si dhe të sigurisë më të madhe në trafik, si për rrugët dytësore njëashtu 

edhe për rrugët kryesore, duke pasur parasysh të gjitha lëvizjet nga çdonjëri drejtim gjatë natës 

apo kushteve të dobëta atmosferike. 

 

Figura 4.22: Udhëkryqi i dytë i simuluar me softverin Simtraffic – gjendja ekzistuese 
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Tabela 4.25: Rezultatet e udhëkryqit të tretë sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Tabela 4.26: Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Simtraffic për udhëkryqin e 

tretë 
 

Metoda 
Kalkulimet manuale 

HCM 
Simtraffic HCM 

Lëvizjet/kthimet D KD KM D KD KM 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë A A A A A A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë A A A A A A 

Hyrja III - Rr. Bekim Berisha Abeja E A F F A F 

Hyrja IV - Rr. Gjon Buzuku E A F F A F 

 

Udhëkryqi i katër – pothuajse gjendet në mes të qytetit, si dhe për nga fluksi dhe 

rëndësia e lidhjeve që bën mund të thuhet se është udhëkryqi më i madh në Komunë. Më poshtë, 

në tabelat në vijim mund të shihet edhe niveli i shërbimit për secilën hyrje, ku ndër të tjera, 

matjet (numërimet) në terren, janë të sakta dhe të po këtij viti në të cilën po bëhet studimi, andaj 

rezultatet e fituara nga terreni pasqyrojnë një gjendje reale të udhëkryqit përkatës, respektivisht 

udhëkryqeve (segmentit rrugor) në tërësi.  



Fakulteti Inxhinieirsë Mekanike                       Punim Masteri 

- 57 - 

 

 

Figura 4.23: Udhëkryqi i katër i simuluar me softuerin Simtraffic 
 

Tabela 4.27: Rezultatet e udhëkryqit të katër sipas simulimit me Simtraffic 
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Tabela 4.28: Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Simtraffic për udhëkryqin e 

katër 
 

 Kalkulimet manuale HCM Simtraffic HCM 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë D C 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë C C 

Hyrja III - Rr. Ismail Qemaili C C 

Hyrja IV - Rr. Bahri Kuqi B B 

 

       Udhëkryqi 5 – është në dalje të qytetit, udhëkryq i formës T, me tri hyrje/dalje me nivel 

të shërbimit “D” për udhëkryqin si tërësi, si dhe për hyrjet në veçanti, për drejtimin Prishtinë – 

Mitrovicë kemi nivel shërbimi “E”, për drejtimin Vushtrri – Prishtinë nivel të shërbimit “F”, si 

dhe për drejtimin nga Mitrovica në drejtim të qytetit të Prishtinës niveli i shërbimit “D”. Sipas 

këtyre rezultateve kemi nivel të shërbimit të dobët, andaj, duhet të bëjm ndryshime për 

përmirësimin dhe plotësimin e udhëkryqit në mënyrë që të përmirësohen rezulatetet e hyrjeve 

si dhe të ndikojnë drejtpërdrejt në shkarkimin e udhëkryqit në kohë sa më shpejt që të jetë e 

mundur. Më poshtë është paraqitur udhëkryqi si tërësi i punuar në softuer dhe tabelat e tjera me 

të gjitha të dhënat e fituara nga simulimi. 

 

Figura 4.24: Rezultatet e udhëkryqit të pestë sipas simulimit me Simtraffic 
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Tabela 4.29: Rezultatet e udhëkryqit të pestë sipas simulimit me Simtraffic 
 

 
 

Tabela 4.30: Krahasimi i kalkulimeve manuale dhe me softuerin Simtraffic për udhëkryqin e 

pestë 
 

 Kalkulimet manuale HCM Simtraffic HCM 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë E E 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë D D 

Hyrja III – Vushtrri – Mitrovicë F F 
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5. PROPOZIMET PËR PËRMIRËSIMIN E GJENDJES 

EKZISTUESE TË RRJETIT RRUGOR TË TRAJTUAR NË 

BAZË TË SIMULIMEVE ME PROGRAMIN SIMTRAFFIC 

Propozimet lidhur me segmentin rrugor janë bërë duke trajtuar dhe analizuar në tërësi 

segmentin rrugor të përbërë nga pesë udhëkryqet, duke marrë për bazë të gjitha elementet ashtu 

siç është në realitet gjendja ekzistuese e saj, ku po e njejta është kalkuluar manualisht në bazë 

të metodës HCM, ku më pas të njejtat të dhëna të marra nga terreni janë përdorur edhe në 

softuerin Simtraffic dhe me anë të simulimit kemi pasur ngjashmëri në rezultate.  

Si pasojë e rezultateve të dobëta të cilat i ofrojnë udhëkryqet, pra, nivelit të shërbimit të 

dobët e humbjet kohore të mëdha për kthimet majtas apo lëvizjet tjera, të cilat janë paraqitur 

edhe më lart, në këtë kapitull do të bëhen propozimet në veçanti për secilin nga udhëkryqet 

duke iu përshtatur kushteve në terren, dhe propozimi të jetë sa më real dhe i pranueshëm, dhe 

në të ardhmen të mund të ekzekutohet ashtu që do të ishte një kontribut i cili do të përmirësonte 

gjendjen e segmentit rrugor respektivisht udhëkryqeve në veçanti. 

5.1 UDHËKRYQI I 

Udhëkryqi i parë i cili gjendet në hyrje të qytetit të Vushtrrisë, është udhëkryqi i cili ka 

frekuentimin më të madh krahasuar me udhëkryqet tjera të trajtuara në kuadër të segmentit 

rrugor, andaj për shkak të fluksit të madh dhe nivelit të dobët të shërbimit që ka aktualisht, 

propozimet dhe ndryshimet në këtë udhëkryq kemi në secilën hyrje. 

Udhëkryqi i parë sipas rezultateve të gjendjes ekzistuese, niveli i shërbimit i ofruar për 

këtë udhëkryq është i dobët, me humbje kohore të mëdha sidomos për kthimet majtas si dhe 

formimin e kolonave apo radhëve të gjata. Pra, duke parë këto mangësi në këtë udhëkryq, është 

e domosdoshme ndërhyrja dhe një propozim i cili do të përmirësonte sadopak nivelin e 

shërbimit brenda kushteve dhe rrethanave në të cilat mund të intervenohet në terren. 
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Figura 5.25: Udhëkryqi i parë me propozim – skica nga Autocad 
 

Hyrja e parë apo drejtimi nga Prishtina - në kuadër të propozimit është paraparë që të 

ketë një zgjerim në hyrje, ku tre shirita të komunikacionit do të shërbejnë për automjetet të cilat 

destinim kanë qytetin e Vushtrrisë apo Mitrovicën, përkatësisht dy drejtimet. Shiriti i tretë i 

propozuar për këtë hyrje është rreth 50 (m) gjatësi dhe 2.5 (m) gjerësi, ku edhe në rrethrrotullim 

do të ketë tri shirita qarkullues, ndërsa për të dyja drejtimet destinuese do të jenë me nga dy 

shirita në pranim të automjeteve apo gjatë çkyçjes së automjeteve. Ky propozim do të lehtëson 

në masë të madhe lëvizjet drejt të cilat do të kalojnë pa ndonjë ndërhyrje apo pengesë, dhe atë, 

para hyrjes me shirit të veçantë, në qarkullim rrethor me shirit të veçantë, ndërsa në dalje do të 

jetë me shirit të përbashkët me shiritin e mesëm të po kësaj hyrjeje.  

Gjithashtu për këtë hyrje është menduar që në propozim të jenë dy shirita të 

komunikacionit për kthimet majtas, shiriti i dytë i cili do të jetë në cilësinë e shiritit asistues, 

edhe për lëvizjet drejt njëashtu edhe për kthimet majtas kur kemi të bëj me automjete 

komerciale apo autobus që kanë rreze kthimi më të madhe krahasuar me automjetet e 

udhëtarëve. Gjithashtu hyrjet dhe daljet nga qendra tregtare e cila gjendet pranë udhëkryqit do 

të kenë qasje më të lehtë në kyçje dhe çkyçje duke pasur parasysh shiritin e tretë (hapësirën më 

të madhe për manovrim). 
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Hyrja e tretë apo drejtimi nga qyteti i Vushtrrisë - janë bërë ndryshime në shkarkimin 

e automjeteve apo në dalje, ku me propozimin e ri kemi tre shirita të komunikacionit në 

dispozicion për shfrytëzim, qoftë nga kjo hyrje apo nga hyrja e dytë, dhe në dalje nga 

rrethrrotullimi kemi një shirit ndihmës apo asistues me rreth 50 (m) dhe me një gjerësi 2.5 (m), 

ku ky shirit do të mundëson shkarkimin më të lehtë të lëvizjeve drejt nga qyteti apo drejtimi i 

Vushtrrisë, ku me shiritin e tretë në qarkullimin rrethor dhe me shiritin ndihmës në dalje nuk 

do të ketë konflikt me asnjërin nga drejtimet.  

Kthimet majtas të këtij drejtimi do të kenë konflikt me lëvizjet drejt dhe kthimet majtas 

të drejtimit nga Mitrovica por pasi që janë në numër të vogël, dhe pas ndryshimit për lëvizjet 

drejt nga ky drejtim, shumë më të lehtë do ta kenë qasjen si dhe qarkullimin rrethor, pasi që 

qarkullimi apo fluksi nga drejtimi i Mitrovicës do të mund të lëviz me dy shirita njëkohësisht 

dhe pa asnjë pengesë në qarkullim rrethor nga lëvizjet drejt nga drejtimi i Vushtrrisë, dhe kështu 

të koordinuara do të bëhet si qasja, qarkullimi rrethor dhe dalja në mënyrë të sigurtë dhe shumë 

më shpejt sesa në gjendjen aktuale apo edhe me propozimin e ri pë rekonstruktimin apo 

zgjerimin e nacionales N2 ku nuk ka ndërhyrje apo ndryshime lidhur me udhëkryqin të cilat do 

të përmirësonin nivelin e shërbimit si tërësi apo edhe të ndonjë hyrjeje në veçanti. 

 

Figura 5.26: Udhëkryqi i parë me propozim – simulimi me Simtraffic 
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Propozimet e bëra në udhëkryqin e parë të cilat u prezentuan më lart si me anë të skicës 

së punuar në Autocad, njëashtu edhe të përshkruar në detaje, është paraqitur edhe në figurën 

më lart ku është bërë edhe simulimi më anë të softuerit Simtraffic.  

Në figurë është paraqitur udhëkryqi përkatës më të gjitha elementet, ashtu siç është 

paraparë të jetë në propozim si dhe duke përdorur fluksin e njejtë të qarkullimit sikurse tek 

gjendja ekzistuese, janë bërë simulimet të cilat na japin rezultatet në lidhje me nivelin e 

shërbimit, humbjet kohore dhe rezultate të tjera në lidhje me udhëkryqin. Simulimet janë bërë 

duke shfrytëzuar skicat nga Geoportal Kosova, ku më pas me anë të veglave që posedon softueri 

kemi bërë vendosjen e elementeve të tjera që parashihen të jenë me propozim. Në vijim janë të 

paraqitura rezultatet në formë tabelare të udhëkryqit të propozuar me rrethrrotullim. 

Tabela 5.31: Udhëkryqi i parë me propozim – simulimi me Simtraffic 
 

 

Nga tabela e paraqitur më lart kemi rezultatet e simulimeve me propozimin e ri të bërë 

në udhëkryqin e parë, përkatësisht në tri hyrjet e këtij udhëkryqi, ku në çdonjërën nga hyrjet 

kemi ndryshime dhe propozime të cilat do të përmirësojn gjendjen ekzistuese të udhëkryqit. 

Hyrja e parë apo drejtimi nga Prishtina në lëvizjet drejt kemi nivel të shërbimit “A” me 

humbje kohore 9.4 s/aut kurse për kthimet majtas nga po e njejta hyrje kemi humbje kohore 

prej 8.5 s/aut me nivel të shërbimit “A”, ndërsa hyrja si tërësi ka humbje kohore mesatare për 
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automjet rreth 9.0 (s/aut). Hyrja e dytë apo drejtimi nga Mitrovica për kthimet djathtas pas 

ndryshimeve dhe propozimeve të bëra ofron nivel të shërbimit “B” me humbje mesatare kohore 

për automjet me 12.0 s/aut dhe për kthimet majtas kemi nivel të shërbimit “B” me humbje 

mesatare kohore prej 10.8 s/aut. Hyrja përkatëse ofron nivel të shërbimit “B” me humbje 

mesatare kohore rreth 11.5 (s/aut). Hyrja e tretë apo e fundit, drejtimi nga qyteti i Vushtrrisë, 

ofron nivel të shërbimit “A” për lëvizjet drejt apo drejtimi nga Prishtina si dhe nivel të shërbimit 

“A” me humbje kohore rreth 9.2 s/aut për kthimet majtas nga ky drejtim. Rezulatet e fituara me 

anë të simulimit janë të bazuara në matjet apo numërimet në terren, numërime të cilat janë 

përdorur gjithashtu për pasqyrimin e gjendjes ekzistuese të udhëkryqit përkatës me anë të 

kalkulimeve manuale me metodën HCM si dhe simulimet me anë të HCM-së për 

rrethrrotullime. 

5.2 UDHËKRYQI II 

Udhëkryqi i dytë dhe udhëkryqi i tretë janë udhëkryqe të pakontrolluara të cilat sipas 

projektit të ri për zgjerimin e nacionales N2 janë paraparë që të jenë me sinjale ndriçuese apo 

semafor. Në vijim do të paraqitet në dy forma udhëkryqi përkatës, pra edhe me sinjale ndriçuese 

edhe me rrethrrotullim, ku nga këto të dyja, do të nxirret varianti më i mirë për rregullimin e 

udhëkryqit në të ardhmen, respektivisht ofrimin e nivelit më të mirë të shërbimit. 

 

Figura 5.27: Udhëkryqi i dytë me semafor – simulimi me Simtraffic 
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Në figurën më lart kemi të prezentuar simulimin e udhëkryqit të dytë me semafor, ku 

kohëzgjatja e ciklit është 75 (s), e ndarë në katër faza, rruga kryesore me kohëzgjatje 35 (s) për 

lëvizjet drejt dhe djathtas, ndërsa për lëvizjet majtas kohëzgjatja e fazës është nëntë sekonda. 

Rruga dytësore njëashtu si rruga kryesore e përbërë nga dy faza ku njëra prej fazave është për 

lëvizjet drejt dhe djathtas me kohëzgjatje prej 20 (s), ndërsa lëvizjet majtas me kohëzgjatje prej 

tetë sekondave. Lëvizja e këmbësorëve është e ndarë në dy faza atë të lëvizjeve drejt nga rruga 

kryesore si dhe atë të lëvizjeve drejt nga rruga dytësore. Nga 75 (s) sa është kohëzgjatja totale 

e ciklit, 55 (s) mund të qarkullojnë lirshëm këmbësorët, pa pengesa dhe të sigurt plotësisht. Ky 

është varianti më adekuat nëse propozohet që ky udhëkryq të jetë i rregulluar me sinjale 

ndriçuese, pra rezultatet më të mira të mundshme në lidhje me nivelin e shërbimit, humbjet 

kohore, ndarjen nëpër faza, kohëzgjatja e ciklit si dhe lëvizja e lirë e këmbësorëve. Në vijim do 

të paraqitet edhe tabela e figurave me rezultate nga udhëkryqi i propozuar me sinjale ndriçuese. 

Tabela 5.32: Rezultatet e udhëkryqit të dytë me semafor sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Të dhënat e paraqitura më lart janë rezultatet e fituara nga simulimi me Simtraffic për 

udhëkryqin me semafor. Rezultatet janë në bazë të flukseve të qarkullimit të cilat janë marrë 

nga terreni, dhe ky propozim me semafor që është paraparë me zgjerimin e nacionales N2, ku 

ky udhëkryq dhe udhëkryqi pasues do të jenë me sinjale ndriçuese apo semafor sipas projektit 

për zgjerimin e nacionales N2. Nga këto rezultate për dy rrugët kryesore dhe për rrugën dytësore 

kemi nivel të shërbimit “B”. Humbjet kohore janë më të mëdha në rrugën dytësore sesa në 

rrugën kryesore, mirëpo, i përkasin të njëjtit nivel të shërbimit. 
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Në bazë të rezultateve të fituara nga ky simulim në të cilin udhëkryqi është i propozuar 

me semafor, do të bëhet simulimi tjetër apo varianti tjetër ku udhëkryqi do të simulohet me 

rrrethrrotullim, me të dhënat e njejta të fluksit të qarkullimit sikurse tek simulimi me semafor, 

ku do të bëhet krahasimi dhe në fund rezultatet do të jepen se cili nga udhëkryqet do të ketë 

nivel shërbimi më të mirë nëse rregullimi do të bëhej sipas tij. 

 

Figura 5.28: Udhëkryqi i dytë me propozim – simulimi me Simtraffic 
 

Udhëkryqi i propozuar do të jetë me dy shirita për qarkullim rrethor , me rreze të 

brendshëm 6 [m], dhe me rreze të jashtme duke përshirë edhe apronin rreth 12 [m]. Udhëkryqi 

do të jetë me të gjitha elementet tjera të cilat do ta kompletojnë atë në të gjitha aspektet, duke 

filluar nga sinjalistika horizontale e vertikale si dhe siguri më të madhe për të gjithë 

pjesëmarrësit në komunikacion. 
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Tabela 5.33: Rezultatet e udhëkryqit të dytë me rrethrrotullim sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Sipas simulimeve të bëra me anë të softuerit Simtraffic, HCM 2010 për rrethrrotullimet, 

rezultatet e prezentuara janë dukshëm më të mira se sa ato me semafor. Nga rezultatet e 

paraqitura në tabelën më lart vërejm se për të gjitha drejtimet kemi nivel të shërbimit “A” si 

dhe humbje kohore të përafërta si për dy shirita e rrugës kryesore njëashtu edhe për hyrjet e 

rrugës dytësore. Nga rezultatet e tabelës më lart vërejm dukshëm se kemi një nivel të shërbimit 

dukshëm më të mirë në udhëkryqin e dytë të rregulluar me rrethrrotullim sesa në variantin e 

mëparshëm ku udhëkryqi ishte i rregulluar me sinjale ndriçuese apo semafor, zgjidhje kjo e 

ofruar edhe nga projekti i përkrahur nga Ministria e Infrastrukturës. Mëposhtë gjeni të 

bashkëngjitur rezultatet krahasuese në mes të dy propozimeve për udhëkryqin përkatës. 

Tabela 5.34: Krahasimi i rezultateve – Udhëkryqi i rregulluar me semafor dhe me 

rrethrrotullim 
 

 Udhëkryqi me semafor Udhëkryqi me rrethrrotullim 

 

Humbjet 

kohore 

Niveli I 

shërbimit 

Humbjet 

kohore Niveli I shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 12.0 s/aut B 8.1 s/aut A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 12.1 s/aut B 8.0 s/aut A 

Hyrja III - Rr. Martirët e Lirisë 19.4 s/aut B 8.3 s/aut A 

Hyrja IV - Rr. 2 Maji 17.5 s/aut B 8.6 s/aut A 
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5.3 UDHËKRYQI III 

Fillimisht në propozimin e udhëkryqit të tretë është bërë simulimi me anë të semaforëve 

ashtu siç është paraparë edhe me projektin e ri për zgjerimin e nacionales N2 në Komunën e 

Vushtrrisë në tërë rrjetin prej edhe ku fillon në hyrje të Komunës e deri në fund apo fshatin 

Dobërllukë. Pra, për shkak që propozimi të jetë sa më i qartë dhe adekuat për udhëkryqin 

përkatës, në mënyrë që të ketë nivel të shërbimit sa më të mirë, atëherë kemi propozuar dy 

zgjidhje apo variante për këtë udhëkryq. Në vijim janë të paraqitura dy variantet në Simtraffic 

se si do të duken dhe rezultatet e tyre në formë tabelare duke u bazuar në matjet në terren. 

 

Figura 5.29: Udhëkryqi i tretë me semafor – simulimi me Simtraffic 
 

Propozimi i parë është me semafor apo sinjale ndriçuese, ku është bërë me anë të 

softuerit Simtraffic, ashtu siç është në gjendjen ekzistuese, vetëm se rregullimi i qarkullimit 

është bërë me anë të semaforëve. Propozimi i cili do të ekzekutohet në terren, është projekt i 

pranuar nga Ministria përkatëse dhe shumë shpejt punëkryesit do ta ekzekutojn (vendosin) 

semaforët në udhëkryqin përkatës. Në vijim do të paraqiten tabelat dhe rezultatet e tjera të 

fituara në lidhje me simulimet e udhëkryqit përkatës me anë të softuerit dhe në bazë të të 

dhënave të njejta siç janë përdorur në llogaritjet e gjendjes ekzistuese apo kalkulimeve manuale. 
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Tabela 5.35: Rezultatet e udhëkryqit të tretë me semafor sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Në tabelën më lart shihen të dhënat lidhur me udhëkryqin e tretë të propozuar me 

semafor (sinjale ndriçuese). Sipas simulimeve të bëra për rrugët kryesore dhe dytësore nga 

rezultatet e paraqitura kemi nivel të shërbimit të njejtë për katër drejtimet, pra, nivel të shërbimit 

“B”, me dallime të vogla rreth humbjeve kohore për automjet, duke theksuar se humbjet kohore 

janë më të mëdha në rrugët dytësore sesa në dy drejtimet e rrugës kryesore. Për një pasqyrë 

reale të udhëkryqit në tërësi rreth zgjidhjes më të mirë të mundshme është propozuar edhe 

zgjidhja tjetër apo rregullimi i udhëkryqit me rrethrrotullim, ku në vijim është paraqitur 

udhëkryqi me rrethrrotullim në softuer si dhe tabelat përkatëse të cilat na japin rezultatet në 

lidhje me nivelin e shërbimit dhe humbjeve kohore duke shfrytëzuar këtë rregullim. 
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Figura 5.30: Udhëkryqi i tretë me propozim – simulimi me Simtraffic 
 

Tabela 5.36: Rezultatet e udhëkryqit të tretë me rrethrrotullim sipas simulimit me Simtraffic 
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Sipas figurës dhe tabelës të prezentuara më lart, kemi udhëkryqin e njejtë të simuluar 

me Simtraffic dhe rezultatet e fituara gjatë simulimit të tij. Nga ky simulim shohim që kemi një 

nivel shërbimi dukshëm më të mirë dhe humbje kohore dukshëm më të vogla, dhe, rezultatet 

janë pothuajse të ngjashme për të gjitha ku kemi nivel të shërbimit “A”, për të gjitha lëvizjet 

me rreth 8 [s/aut] humbje mesatare kohore për automjet, duke u bazuar në flukset e qarkullimit 

të prezentuara si më lart dhe të cilat janë bërë nga matjet në terren. 

Udhëkryqi i prezentuar do të jetë brenda dimensioneve të udhëkryqit në gjendjen 

ekzistuese, ku diametri i brendshëm i tij do të jetë rreth 12 [m], dhe një diametër të jashtëm prej 

24 [m] duke përfshir edhe apronin, rreze të mjaftueshme kthimi për autobusë dhe automjete 

komerciale si dhe, ishujt në hyrje-dalje, ishulli qendror dhe të gjitha elementet tjera duke 

përfshirë sinjalistikën dhe çdo gjë tjetër që do të ishte pozitive në rregullimin e qarkullimit si 

dhe për siguri më të madhe të të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion.  

Pra si zgjidhje për të ardhmen, propozimi më i mirë do të ishte nëse udhëkryqi përkatës 

do të ishte i rregulluar me rrethrrotullim, ku dukshëm në të gjitha kahjet do të përmirësohej 

qarkullimi, do të reduktoheshin humbjet kohore si dhe nuk do të kishte radhë të automjeteve në 

asnjërin nga kahjet. Në vijim do të paraqitet edhe tabela krahasuese e cila paraqet pasqyrën 

reale të nivelit të shërbimit dhe humbjeve kohore për automjet për udhëkryqin e rregulluar me 

semafor si dhe rregullimin e udhëkryqit përkatës me rrethrrotullim. 

Tabela 5.37: Krahasimi i rezultateve – Udhëkryqi i rregulluar me semafor dhe me 

rrethrrotullim 
 

  Udhëkryqi me semafor 

Udhëkryqi me 

rrethrrotullim 

  

Humbjet 

kohore 

Niveli I 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli I 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 11.7 s/aut B 7.8 s/aut A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 12.2 s/aut B 8.1 s/aut A 

Hyrja III - Rr. Gjon Buzuku 18.2 s/aut B 8.8 s/aut A 

Hyrja IV - Rr.Bekim Berisha Abeja 17.3 s/aut B 8.2 s/aut A 

 

5.4 UDHËKRYQI IV 

Udhëkryqi i katër është prej udhëkrqyeve më të frekuentuara dhe i cili gjendet pothuajse 

në mes të qytetit të Vushtrrisë, ku shfrytëzohet edhe si pikë referuese, e cila lidh qendrën e 

qytetit, rrugën kryesore e cila lidh tri qytetet, si dhe rrugën që të shpie drejt autostradës e cila 

një pjesë e shkurtër është në funksion, dhe shfrytëzohet lidhja nga po ky udhëkryq, e në të 

ardhmen e afërt kur të përfundoj si tërësi projekti, do të ketë rëndësi të madhe dalja në këtë 
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udhëkryq ku do të shfrytëzohet si pikë referuese, ata që udhëtojnë nga Prishtina, Mitrovica apo 

cilido qytet dhe destinim ka qytetin e Vushtrrisë. 

 

Figura 5.31: Udhëkryqi i katër me propozim – simulimi me Simtraffic 
 

Në udhëkryqin e katër është bërë vetëm një ndryshim në të cilin është shtuar vetëm një 

shirit ndihmës i cili do të reduktoj pritjet apo humbjet kohore dhe do të lehtëson qarkullimet 

nga drejtimi Prishtinë – Mitrovicë, për shkak se shiriti shtesë do të ndihmon mjaft shumë në 

shkarkimin e hyrjes për kthimet djathtas, ku nuk do të ketë pengesa apo qarkullime konfliktuoze 

drejtimi Prishtinë – Mitrovicë që të jetë në pritje që e gjitha hyrja të lirohet, por, nga kjo një 

pjesë shkarkohet në njërin shirit, kurse pjesa tjetër në shiritin tjetër apo në shiritin për lëvizje 

drejt dhe kthimet majtas. Më poshtë është paraqitur edhe skica nga Autocad se si do të dukej 

propozimi apo ndryshimi në udhëkryqin përkatës. 
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Figura 5.32: Udhëkryqi i katër me propozim – skica nga Autocad 
 

Pasi që sipas kushteve reale të cilat kemi nga terreni, në këtë udhëkryq do të bëhet vetëm 

një propozim, pra në hyrjen e cila është në drejtim të autostradës, padyshim që kjo do të rrit 

nivelin e shërbimit, sidomos për hyrjen përkatëse, por ndihmesë e madhe do të jetë edhe për 

hyrjen paraprake e cila do të qarkulloj më shpejt pas këtij ndryshimi dhe jo vetëm hyrja 

paraprake apo drejtimi Prishtinë – Mitrovicë, mirëpo edhe hyrjet tjera në të cilat do të ketë efekt 

pozitiv ky ndryshim.  

Sadopak ky udhëkryq ka një përmirësim pasi që kushtet nga terreni na pamundsojnë një 

ndryshim apo propozim më të madh, kështu që sa i përket mundësive gjendja ekzistuese është 

e përmirësuar në një përqindje të mirë dhe do të ndikoj pozitivisht në udhëkryqin përkatës. 

Mëposhtë është paraqitur tabela e rezultateve të udhëkryqit përkatës me propozimin për 

përmirësimin e nivelit të shërbimit dhe humbjeve kohore të hyrjeve në veçanti, respektivisht 

udhëkryqit në tërësi. 
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Tabela 5.38: Rezultatet e udhëkryqit të katër me rrethrrotullim sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Siç shihet edhe në tabelën më lart kemi rezultatet e udhëkryqit të katër me ndryshimin 

apo propozimin e bërë për hyrjen e katër. Me propozimin e ri kemi ndryshime lidhur me nivelin 

e shërbimit dhe humbjeve kohore për secilën hyrje. Për hyrjen e parë kemi nivel të shërbimit B 

me humbje kohore mesatare për automjet 12.10 s/aut, për hyrjen e dytë apo drejtimin Mitrovicë 

– Prishtinë, kemi nivel të shërbimit B me humbje kohore mesatare për automjet 10.60 s/aut, 

hyrjen e tretë të rrugës dytësore nga drejtimi i qytetit të Vushtrrisë kemi nivel të shërbimit C 

me humbje kohore mesatare për automjet 18.5 s/aut, dhe për hyrjen e fundit të rrugës dytësore 

nga drejtimi i autostradës, apo hyrjen e katër kemi nivel të shërbimit A me humbje kohore 9.2 

s/aut. Ndryshimi i bërë në hyrjen e katër apo drejtimin e autostradës rezulton pozitiv për hyrjen 

përkatëse njëashtu edhe për hyrjet e tjera, përkatësisht udhëkryqit në tërësi. 

5.5 UDHËKRYQI V 

Udhëkryqi i pestë është udhëkryq me rrethrrotullim, i cili ka tri hyrje dhe dalje apo tri 

drejtime, ku drejtimi nga Mitrovica ka vetëm një shirit për hyrje në udhëkryq dhe poashtu një 

për dalje apo nga një shirit të komunikacionit për të dyja kahjet, njëashtu edhe drejtimi nga 

Vushtrria ka nga një shirit të komunikacionit për kyçje dhe çkyçje nga udhëkryqi, përveç në 

drejtimin e Prishtinës ku janë nga dy shirita të komunikacionit për kahje. Nga ky rregullim i 
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qarkullimit është vërejtur se ka nivel të shërbimit të dobët të ofruar nga udhëkryqi në tërësi apo 

edhe për secilën kahje në veçanti, ku humbjet kohore janë të mëdha dhe është më se e 

nevojshme të bëhet rekonstruktimi i udhëkryqit në mënyrë që gjendja ekzistuese të 

përmirësohet dhe të kemi një nivel të shërbimit më të mirë e siguri sa më të madhe për të gjithë 

pjesëmarrësit në komunikacion. 

 

Figura 5.33: Udhëkryqi i pestë me propozim – skica nga Autocad 
 

Nga figura më lart vërejm ndryshimet dhe propozimet të cilat janë bërë sa i përket 

udhëkryqit, ku në secilin nga drejtimet është propozuar rekonstruktimi i gjendjes ekzistuese, 

ndryshimet e nevojshme në rritjen e kapacitetit si dhe fluksi i cili do të jetë në orën kulmore të 

jetë i përballueshëm në mënyrë që të mos krijohen tollovi dhe kolona të gjata. Fillimisht këto 

propozime të cilat janë bërë, mund të jenë jo zgjidhja më e mirë e mundshme, sepse në teori 

edhe praktik mund të jepen propozime të ndryshme, por gjendja ekzistuese e udhëkryqit dhe e 

tërë rrjetit rrugor që ka lidhje me udhëkryqin do të përmirësohet dukshëm dhe do të ofroj nivel 

të shërbimit më të mirë në një përqindje të konsiderueshme, ku këtë mund ta vërtetojm edhe me 

anë të softuerit Simtraffic duke bërë një simulim të ngjashëm. 
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       Hyrja e parë apo drejtimi Prishtinë – Mitrovicë, është bërë ndryshimi apo zgjerimi, ku 

hyrja apo orientimi i trafikut do të jetë i ndarë fizikisht në hyrje, ku ngasësit në hyrje do të 

orientohet për lëvizjet drejt apo për kthimet majtas, ku për kthimet majtas do të jetë një shirit i 

veçantë dhe një shirit ku do të jetë edhe për lëvizjet drejt si dhe për kthimet majtas. Sa i përket 

lëvizjeve drejt do të jetë një shirit i veçantë në hyrje si dhe gjatë qarkullimit rrethor, ku përveç 

që nuk do të kenë pengesa gjatë hyrjes dhe daljes nga udhëkryqi do të jenë këto lëvizje me dy 

shirita (njëri i veçantë dhe tjetri për kthime majtas dhe lëvizje drejt apo shirit i përbashkët). Kjo 

hyrje dhe këto lëvizje do të kalojnë lirshëm sepse nuk do të pengohen nga kthimet majtas nga 

drejtimi i Vushtrrisë (qytetit) apo edhe nga kthimet gjysëmrreth nga drejtimi i Mitrovicës, krejt 

kjo rrjedhë për shkak të hyrjes me shirit të veçantë si dhe daljes me shirit të veçant i cili ka rreth 

50 (m) gjatësi dhe rreth 3 (m) gjerësi. Lëvizjet drejt si lëvizje kryesore nga kjo hyrje do të 

shërbehen me dy shirita ku edhe do të kenë nivel të shërbimit dukshëm më të mirë ku do të 

paraqiten edhe me rezultatet e fituara nga simulimi me softuer. 

       Hyrja e dytë apo drejtimi Mitrovicë – Prishtinë, është bërë ndryshimi apo zgjerimi në 

hyrje me një shirit ndihmës prej 40 (m) dhe me një gjerësi të shiritit rreth 3 (m), ku për dallim 

nga gjendja ekzistuese, tani gjatë kyçjes në rrethrrotullim do të jenë dy shirita, ku kthimet 

djathtas do të jenë me shirit të veçantë dhe natyrisht kyçjen dhe çkyçjen do ta kenë më të lehtë 

dhe nuk do të kenë pengesë nga kthimet majtas, por pengesën e vetme do ta kenë me kthimet 

majtas nga drejtimi i Prishtinës, dhe atë vetëm gjatë kyçjes në drejtim të qytetit. Me zgjerimet 

të cilat janë bërë gjatë propozimit dhe me mundësitë që janë ofruar nga terreni kjo do të jetë një 

zgjidhje e cila do të kontribuon në përmirësimin e gjendjes ekzistuese si dhe dukshëm do të ulë 

tollovitë dhe kolonat e gjata në hyrje nga drejtimi i Mitrovicës dhe lirimin sa më të shpejt të 

drejtimit nga qyteti. 

       Hyrja e tretë apo drejtimi nga qyteti i Vushtrrisë, është bërë ndryshimi apo zgjerimi në 

hyrje, ku nga një shirit sa ka qenë për kyçje në rrethrrotullim, me propozimin e dhënë  do të 

jenë dy shirita në hyrje. Hyrja nga drejtimi i qytetit me dy shirita të komunikacionit, është 

pozitive për tërë udhëkryqin dhe natyrisht do të shmangë formimin e rendeve të gjata të 

automjeteve nga kjo hyrje. Me këtë ndryshim kthimet djathtas do të kenë qasje dukshëm më të 

shpejt dhe të lehtë në drejtim të Prishtinës. Me rëndësi që kthimet djathtas do të kenë qasje 

shumë më të shpejt, do të shmangen tollovitë e gjata të automjeteve para hyrjes, si dhe kthimet 

majtas do të kenë konflikt vetëm me lëvizjet drejt nga drejtimi i Mitrovicës dhe kthimet 

gjysëmrreth nga drejtimi i Prishtinës, ku krahasuar me gjendjen ekzistuese do të jetë një nivel i 

shërbimit shumë më i mirë sesa gjendja aktuale e udhëkryqit si dhe sipas implementimit të 
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projektit për zgjerimin e nacionales N2, ku përveç rregullimit të infrastrukturës, nuk do të ketë 

ndryshimet e nevojshme që përmirësojnë rregullimin e komunikacionit dhe ofrimin e nivelit sa 

më të mirë të shërbimit. 

 

Figura 5.34: Udhëkryqi i pestë me propozim – simulimi me Simtraffic 

Propozimet e bëra në udhëkryqin e pestë të cilat u prezentuan më lart si me anë të skicës 

e punuar në Autocad, njëashtu edhe të përshkruar në detaje, është paraqitur edhe në figurën më 

lart ku është bërë edhe simulimi më anë të softuerit Simtraffic. Në figurë është paraqitur 

udhëkryqi përkatës më të gjitha elementet, ashtu siç është paraparë të jetë në propozim si dhe 

duke përdorur fluksin e njejtë të qarkullimit sikurse tek gjendja ekzistuese janë bërë simulimet 

të cilat na japin rezultatet në lidhje me nivelin e shërbimit, humbjet kohore dhe rezultate të tjera 

në lidhje me udhëkryqin. 
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Tabela 5.39: Rezultatet e udhëkryqit të pestë me rrethrrotullim sipas simulimit me Simtraffic 
 

 

Nga tabela e rezultateve kemi një pasqyrë të simulimit të udhëkryqit të pestë në të cilin 

janë bërë propozimet apo ndryshimet e nevojshme për të ofruar një nivel të shërbimit më të 

mirë. Nga tabela shohim që hyrja e parë apo drejtimi i Prishtinës pas ndryshimeve apo 

propozimeve ka një nivel të shërbimit më të mirë krahasuar me gjendjen ekzistuese, ndryshime 

të cilat  kanë ofruar nivel shërbimi “B” për kthimet majtas me humbje kohore mesatare për 

automjet prej 11.2 s/aut, ndërsa për kthimet djathtas kemi nivel të shërbimit “A” për shkak të 

rregullimit të kthimeve djathtas me shirit të veçantë në udhëkryq, ku gjatë qarkullimit rrethor 

do të jenë të papenguara. Krahasuar me gjendjen ekzistuese kemi një ndryshim, dhe nga 

simulimi i bërë duke përdorur ndryshimet e bëra, rezulton të kenë efekt pozitiv në nivelin e 

shërbimit të udhëkryqit në tërësi. Hyrja e dytë apo drejtimi i Mitrovicës ka përmirësime 

krahasuar me gjendjen ekzistuese të hyrjes. Për kthimet majtas kemi humbje kohore prej 14.5 

s/aut me një nivel të shërbimit të ofruar “B”, kurse për kthimet djathtas kemi nivel të shërbimit 

“A” pa humbje kohore për shkak të rregullimit të këtyre hyrjeve me shirit të veçantë. Hyrja e 

tretë dhe e fundit e këtij udhëkryqi, drejtimi nga qyteti i Vushtrrisë ka nivel të shërbimit “C” 

për kthimet majtas me humbjet kohore 24.6 s/aut, kurse për kthimet djathtas pas ndryshimeve 

dhe propozimeve për hyrjen përkatëse kemi nivel të shërbimit “A” me humbje mesatare kohore 

prej 7.6 s/aut.  
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6. PËRFUNDIMI 

Në këtë punim diplome është trajtuar segmenti rrugor në Komunën e Vushtrrisë, 

përkatësisht nacionalja N2, e cila ka një gjatësi rreth tri kilometrave, nga fillimi në hyrje të 

qytetit e deri në mbarim të qytetit, respektivisht udhëkryqi i fundit i trajtuar. 

Punimi fillimisht është ndarë në gjashtë kapituj, prej të cilave kapitulli i katër dhe pesë 

kanë lidhje direkte me temën e cila trajtohet. Pra, në kapitullin e katër shtjellohet veçanarisht 

për segmentin rrugor në tërësi dhe për secilin udhëkryq në veçanti. Fillimisht është përshkruar 

gjendja në tërësi e udhëkryqit ku më pas është ilustruar edhe me fotografi nga terreni e skica 

nga Autocad. Gjithashtu kalkulimet janë bërë për secilin udhëkryq në veçanti për nga forma 

dhe mënyra e organizimit të udhëkryqit, si dhe po të njejtat rezultate të fituara me kalkulime 

manuale me të dhënat nga terreni janë bërë edhe me anë të softuerit Simtraffic duke përdorur 

po të njejtat të dhëna. Pra, në kaptinën e katër kemi një pasqyrë reale dhe të plotë të gjendjes 

ekzistuese të segmentit në tërësi dhe udhëkryqeve në veçanti, të kalkuluara në dy forma dhe të 

paraqitura rezultatet në formë tabelare duke i bashkëngjitur secilit udhëkryq fotografi nga 

terreni, skica nga Autocad si dhe pamjet nga simulimi me Simtraffic. 

Sa i përket udhëkryqit të parë niveli i shërbimit është përmirësuar me ndryshimet dhe 

plotësimet e bëra në propozim, ku ndryshimet janë bërë në dy hyrjet atë të Prishtinës dhe atë të 

Vushtrrisë, pra në ato hyrje ku ka pasur mundësi përmirësimi edhe me kushtet e ofruara nga 

terreni. Ndryshimet rreth këtij udhëkryqi janë në rritjen e qarkullimit rrethor nga dy në tre shirita 

të komunikacionit, gjë që ndikon edhe në rritjen e kapacitetit, ndryshimi tjetër është bërë në 

rritjen e hyrjes nga drejtimi i Prishtinës, ku me një shirit asistues hyrja nga Prishtina do të bëhet 

me tre shirita të komunikacionit, dhe propozimi i fundit në drejtim të Prishtinës është bërë që 

të ndihmohet drejtimi nga Vushtrria ku do të kenë shirit të veçantë në rrethrrotullim si dhe në 

qarkullim rrethorr përveçse nuk do të pengohen ato lëvizje edhe në dalje do të kenë një shirit 

asistues në një distancë të caktuar ku më pas kalohet në shiritin e djathtë në drejtim të Prishtinës 

ku së shpejti ky aks rrugor do të bëhet me nga dy korsi për kahje. Në vijim është paraqitur edhe 

krahasimi i rezultateve të gjendjes ekzistuese me softuer dhe me kalkulimet manuale. 
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Tabela 6.40: Krahasimi i rezultateve të gjendjes aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e 

parë 
 

GJENDJA AKTUALE 

  
Kalkulimet manuale 

Kalkulime me 

Simtraffic 

Udhëkryqi I 
Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 16.49  C 10.2  B 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 19.99  C 19.6  C 

Hyrja III - Vushtrri - Prishtinë 27.87  D 21.9  C 

  

PROPOZIMI 

Udhëkryqi I Humbjet kohore Niveli i shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 9.0 s/aut A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 11.5 s/aut B 

Hyrja III - Vushtrri - Prishtinë 9.2 s/aut A 

 

Gjithashtu edhe në udhëkryqin e dytë janë bërë ndryshimet dhe propozimet të cilat kanë 

ofruar rezultate pozitive duke ofruar nivel të shërbimit dukshëm më të mirë. Në udhëkryqin e 

dytë i cili në gjendjen ekzistuese është pa sinjale ndriçuese apo i pakontrolluar, ku përparësia e 

kalimit është në rrugën kryesore, është evidentuar se ka nevojë për ndryshim e përmirësim.  

Në udhëkryqin përkatës janë bërë dy propozime të cilat rrjedhimisht të dyjat kanë ofruar 

zgjidhje më të mira se gjendja ekzistuese, por nga dy propozimet ku njëra ka qenë me sinjale 

ndriçuese apo semafor e ndarë në katër faza dhe në anën tjetër zgjidhja me rrethrrotullim, sipas 

simulimeve me anë të softuerit Simtraffic, rezultatet na tregojnë që udhëkryqi me rrethrrotullim 

do të ofrojë nivel të shërbimit më të mirë dhe humbje kohore më të vogla. Në tabelën në vijim 

janë të paraqitura gjendja ekzistuese e kalkuluar me dy forma si dhe dy propozimet për 

udhëkryqin e dytë. 
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Tabela 6.41: Krahasimi i rezultateve të gjendjes aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e 

dytë 
 

GJENDJA AKTUALE  

  
Kalkulimet manuale 

Kalkulime me 

Simtraffic 

Udhëkryqi II 
Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 5.28 A 6.11 A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 5.34 A 6.24 A 

Hyrja III - Rr. 2 Maji 64.76 F 59.94 F 

Hyrja IV - Rr. Martirët e Lirisë 76.7 F 70.4 F 

  

PROPOZIMI 

Udhëkryqi II 
Me semafor Me rrethrrotullim 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 12.0 s/aut B 7.8 s/aut A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 12.1 s/aut B 7.7 s/aut A 

Hyrja III - Rr. 2 Maji 17.5 s/aut B 8.6 s/aut A 

Hyrja IV - Rr. Martirët e Lirisë 19.4 s/aut B 8.3 s/aut A 

 

Udhëkryqi i tretë njësoj sikurse udhëkryqi i dytë me të njejtin rregullim të qarkullimit 

në të cilin padyshim se ka nevojë për përimirësim të gjendjes ekzistuese, udhëkryq në të cilin 

janë bërë dy propozime për ofrimin e nivelit të shërbimit më të mirë. Varianti i parë i përdorur 

është rregullimi i qarkullimit me anë të sinjaleve ndriçuese apo semaforëve ndërsa varianti i 

dytë me anë të rrethrrotullimit.  

Në vijim janë të paraqitura në formë tabelare rezultatet e gjendjes ekzistuese dhe dy 

variante ku mund të vërehet përmirësimi i gjendjes ekzistuese me varianetet e propozuara në 

ofrimin e nivelit ë shërbimit më të mirë dhe zvogëlimin e humbjeve mesatare kohore për 

automjet. 
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Tabela 6.42: Krahasimi i rezultateve të gjendjes aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e 

tretë 
 

GJENDJA AKTUALE  

  
Kalkulimet manuale 

Kalkulime me 

Simtraffic 

Udhëkryqi III 
Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 5.41 A 4.88 A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 1.74 A 3.31 A 

Hyrja III - Rr. Bekim Berisha Abeja 74.81 F 79.81 F 

Hyrja IV - Rr. Gjon Buzuku 73.51 F 76.22 F 

  

PROPOZIMI 

Udhëkryqi III 
Me semafor Me rrethrrotullim 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 11.7 s/aut B 7.6 s/aut A 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 12.2 s/aut B 7.8 s/aut A 

Hyrja III - Rr. Bekim Berisha Abeja 17.3 s/aut B 8.2 s/aut A 

Hyrja IV - Rr. Gjon Buzuku 18.2 s/aut B 8.8 s/aut A 

 

Në udhëkryqin e katër njësoj sikurse në udhëkryqet paraprake është bërë fillimisht një 

pasqyrë e plotë e gjendjes ekzistuese ku kalkulimet janë bërë në dy forma si në atë të 

kalkulimeve manuale njëashtu edhe atyre me softuer, dhe në fund duke analizuar të gjitha 

elementet të cilat kanë të bëj me udhëkryqin dhe mundësive të ndryshimit dhe propozimit në 

terren, është bërë vetëm një ndryshim apo propozim në hyrjen e katër apo rrugën Bahri Kuqi, 

rrugë e cila do të rrit fluksin e qarkullimeve në të ardhmen shkaku i ndërtimit të një pjese të 

autoudhës dhe vazhdimit të ndërtimit të pjesës tjetër të saj apo zgjerimit, ku shumë ngasës që 

për destinim kanë Vushtrrinë, si nga drejtimi i Prishtinës njësoj edhe nga drejtimi i Mitrovicës 

do ta frekuentojnë si dalje këtë rrugë në këtë rrethrrotullim.  

 

Ky ndryshim ka ndikuar pozitivisht jo vetëm në këtë hyrje mirëpo edhe në hyrjet tjera 

të udhëkryqit përkatës. Në vijim janë të paraqitura në formë tabelare rezultatet e gjendjes 

ekzistuese të udhëkryqit përkatës në dy forma si dhe rezultatet e propozimit. 
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Tabela 6.43: Krahasimi i rezultateve të gjendjes aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e 

katër 
 

GJENDJA AKTUALE 

  Kalkulimet manuale Kalkulime me Simtraffic 

Udhëkryqi IV 
Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 34.44  D 15.6 s/aut C 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 21.98  C 15.0 s/aut C 

Hyrja III - Rr. Ismail Qemaili 17.34  C 22.1 s/aut C 

Hyrja IV - Rr. Bahri Kuqi 12.039  B 10.3 s/aut B 

  

PROPOZIMI 

Udhëkryqi IV Humbjet kohore Niveli i shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 12.1 s/aut B 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 10.6 s/aut  B 

Hyrja III - Rr. Ismail Qemaili 18.5 s/aut C 

Hyrja IV - Rr. Bahri Kuqi 9.2 s/aut A 

 

Njëashtu edhe në udhëkryqin e pestë fillimisht është paraqitur gjendja ekzistuese e 

udhëkryqit me të gjitha elementet që e përbëjnë atë duke pasur një pasqyrë të plotë të gjendjes 

ekzistuese të udhëkryqit për të gjitha hyrjet në dy forma të kalkuluara, si me atë manuale 

njëashtu edhe me softuerin Simtraffic, dhe në bazë të pasqyrës së plotë janë dhënë propozimet 

dhe ndryshimet e nevojshme për udhëkryqin me rrethrrotullim.  

 

Propozimet janë bërë në secilin nga drejtimet, veçanërisht për lëvizjet drejt dhe djathtas 

për drejtimet me fluksin më të madh të qarkullimit. Në vijim janë të paraqitura rezultatet në 

formë tabelare të udhëkryqit, sikurse në gjendjen ekzistuese të kalkuluara me dy forma njëashtu 

edhe në propozim. 
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Tabela 6.44: Krahasimi i rezultateve të gjendjes aktuale dhe propozimit për udhëkryqin e 

pestë 
 

GJENDJA AKTUALE  

  Kalkulimet manuale Kalkulime me Simtraffic 

Udhëkryqi V 
Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Humbjet 

kohore 

Niveli i 

shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 48.22 E 38.5  E 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 36.05  D 34.0  D 

Hyrja III - Vushtrri - Prishtinë 72.1  F 54.9  F 

  

PROPOZIMI 

Udhëkryqi V Humbjet kohore Niveli i shërbimit 

Hyrja I - Prishtinë - Mitrovicë 11.2 s/aut B 

Hyrja II - Mitrovicë - Prishtinë 14.5 s/aut  B 

Hyrja III - Vushtrri - Prishtinë 24.6 s/aut C 
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