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PËRMBLEDHJE (ABSTRAKTI) 
 

Në ndërtimin e një rruge të çfarë do niveli qoftë, rol shumë të rëndësishëm në tërë procesin e 

realizimit të projektit  kanë inxhinieret e trafikut.  Nga inxhinierët e trafikut   definohen elementet 

projektuese dhe specifikat tjera që ndërlidhen me planifikimin, arsyesh mërinë (fisibilitetin), 

udhëheqjen dhe marrjen e vendimeve të nevojshme në faza të caktuara të gjate implementimit të 

projektit në mënyrë që të arrihet qëllimi i projektit (targeti). Referuar rezultateve të analizës dhe 

fisibilitetit (arsyesh mërisë) për ndërtimin e një rruge, përmes projektit të detajuar, organet 

kompetente (p.sh. Ministria e infrastrukturës) vendosin të hapin ofertimet për ekzekutimin e 

punimeve. Ofertimet duhet bëhen ne harmoni me specifikimet teknike, vizatimet dhe para-masën 

e përcaktuar paraprakisht nga organet përgjegjëse. Kompania e cila përzgjidhet për ekzekutimin e 

punimeve nga ana e organit kompetent nënshkruan kontratë. Kontrata është dokumenti më i 

rëndësishme për menaxhimin e punimeve. 

Gjatë ndërtimit të rrugëve në aspektin e sigurisë, mund të paraqiten p rreziqe të ndryshme si 

për punëtorët po ashtu edhe për pjesëmarrësit tjerë në trafik. Punëtoret duhet jenë mirë të informuar 

për aspektin e sigurisë në punishte, të kenë trajnimet e nevojshme, të përdorin masat mbrojtëse 

dhe të respektojnë  shenjëzimet adekuate të vendosura në punishte. Vendet me rrezik potencial në 

punishte, duhet të jenë të shenjëzuara me shenja adekuate dhe të dukshme për të gjithë përdoruesit 

e asaj pjese të rrugës. Shenjezimi adekuat dhe informimi me kohë i përdoruesve të rrugës për 

rreziqet potenciale, ka impakt të drejtpërdrejtë në ngritjen e nivelit të sigurisë . 

 Prandaj, gjatë punimeve në rrugë  është nevojshme të aplikohen normat teknike të planifikimit 

dhe ndërtimit si dhe  standardet e sigurisë, përmes të cilave mundësohet të evitohen rreziqet 

eventuale si për punëtorët ashtu dhe për pjesëmarrësit e tjerë në trafik.  

Standardet janë dokumente të cilat ju mundësojnë inxhinierëve të punojnë sipas rregullave, me 

rezultatet e tyre që kërkojnë mundësojnë që një rrugë të jetë e sigurtë. 

Projektimi dhe implementimi i projekteve rrugore shpeshherë ka kosto të lartë financiare. Gjatë 

procesit të projektimit përcaktohet kostoja e ndërtimit të rrugëve si dhe bëhet zotimi i mjeteve nga 

pronari i rrugës (p.sh Ministria e infrastrukturës), ndërsa gjatë procesit të ndërtimit pothuaj të gjitha 

projektet ndërtimore rrugore pasojnë ndryshime të natyrave të ndryshme, të cilat mund të kenë 

edhe implikime financiare shtesë. 

Ky punim diplome fokusohet menaxhimin e projekteve rrugore, me theks te veçantë  në  pjesën 

e trafikut dhe ndërlidhet me  hetimin e ndryshimeve në mes projektit fillestar, revidimit, ri vizatimit 

dhe implikimeve financiare shtese si pasojë e ndryshimeve eventuale gjatë ekzekutimit. Po ashtu 

hulumtimi shqyrton problemet në mes të specifikave teknike, vizatimeve dhe para masës për të 

gjithë projektin. Për qëllime të hulumtimit është trajtuar rasti konkret i projektit të ndërtimit të 

rrugës M2 Milloshevë – Mitrovicë me gjatësi 4.55 km. Ky projekt kërkon angazhim të veçantë si 

në aspektin e inxhinierisë ashtu edhe në atë financiar.  

Studimi është realizuar duke u bazuar në të dhënat e matjeve reale të realizuara drejtpërdrejtë 

gjatë ekzekutimit të projektit dhe te dhënave tjera te mbledhura qe ndërlidhen me projektin. Në 

kuadër të këtyre të dhënave janë përfshirë: kontrata, specifikat teknike, vizatimet, para-masa dhe 

para-llogaria, standardet, metodat e realizimit të punimeve, etj. Metoda krahasimore ka qene pjese 

e hulumtimit, me ç’rast janë krahasuar ndryshimet në mes të projektit të detajuar dhe atij të 

ekzekutuar. 
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1.0 HYRJE 
 

Me zhvillimin teknologjik dhe me ngritjen e standardit jetësor ka ardhur edhe deri te rritja e 

numrit të automjeteve ne trafik, por njëkohësisht janë rritur edhe nevojat për rrugë me kapacitet 

më të madh qarkullues në krahasim me rrugët ekzistuese. Duke pasur parasysh të dhënat e 

volumeve të trafikut të motorizuar dhe pozicionin e rrugës ekzistuese brenda qytetit të Vushtrrisë 

është parë e nevojshme që të bëhet zgjerimi i rrugës ekzistuese N2, ndërsa nga hyrja e qytetit të 

Vushtrrisë është planifikuar projektimi dhe ndërtimi i një qarkore  (rrugë transiti) për në qytetin e 

Mitrovicës. Kjo me qëllim të riorientimit të trafikut jashtë zonës urbane të qytetit të Vushtrrisë, 

me ç’rast do të këtë impakt në përmirësimin e kualitetit të lëvizjeve të motorizuara. Në këtë aspekt, 

ndërtimi i kësaj qarkore do të ndikoj në zvogëlimin e vonesave kohore në qarkullim, zvogëlimin e 

kërkesës për lëvizje të motorizuara brenda zonës së qytetit, eliminimin e pengesave ndërmjet 

lëvizjeve te shumta të përdoruesve të ndryshëm të rrugës (duke përfshirë këmbësorët dhe çiklistët) 

dhe në përgjithësi përmirësimin e nivelit të sigurisë në atë zonë. 

Projektimi dhe ndërtimi i rrugës transit sipas normave te projektimit dhe ndërtimit, 

nënkupton lidhjen e qyteteve Vushtrri-Mitrovice për në kohë shumë më të shkurtër, me kualitet 

më të lartë të lëvizjes dhe me nivel të përmirësuar të sigurisë. 

 

1.1. Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

Me fillimin e punës si mbikëqyrës i realizimit të punimeve në segmentin rrugor N2 

Milloshevë – Mitrovicë me gjatësi 4.55 km, gjatë shqyrtimit dhe analizës të projektit në përgjithësi 

kam vërejtur shumë lëshime nga ana e projektuesit. Projektuesi nuk ka planifikuar shumë elemente 

të rëndësishme sipas standardit. Si rrjedhojë gjatë realizimit të punimeve janë paraqitur 

problematika të shumta në proces të operimit dhe në përgjithësi nivelin e sigurisë.  

Problemet në realizim të punimeve janë shkaktuar si rezultat i planifikimit të dobët dhe pa 

mundësisë së identifikimit të nevojave reale teknike.  Projektimi me mangësi në zbatim të normave 

të planifikimit, mangësi në zbatim të standardeve teknike të ndërtimit të rrugëve dhe plotësimit të 

kushteve te sigurisë, materiale jo adekuate dhe jo cilësore si dhe vështirësi tjera në ekzekutim, 

kanë qenë disa nga problematika të cilat kanë përcjellë zbatimin e projektit. 
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Problemet e paraqitura si rezultat i mangësive të sipërpërmendura barten tek pronari, 

mbikëqyrësi dhe pune kryesi si dhe kanë implikime financiare dhe planin kohore te realizimit te 

punimeve. 

 

1.2. Qëllimi i hulumtimit 

Qëllimi i hulumtimit është analiza dhe vlerësimi i kontratës për pjesën e trafikut dhe sigurisë 

rrugore, projektit fillestar dhe fazave të projektimit, revidimit te projektit, pjesës se trafikut ku 

shqyrtohen vërejtjet dhe gabimet e reviduesit, ri vizatimi i skicave, dhe vlerësimi i standardeve që 

janë marrë në konsideratë gjatë ri projektimit. 

 

1.3. Pyetjet e hulumtimit dhe hipoteza 

Në këtë punim realizohet hulumtimi i kontratave dhe pjesëve përbërëse të tyre, 

implementimi i kontratave vendore dhe atyre FIDIC. Po ashtu hulumtimi fokusohet edhe në masat 

për parandalimin e aksidenteve në vend punishte nga vet punëtoret si dhe pjesëmarrësit tjerë në 

trafik. Punët ndërtimore në rrugë janë shumë specifike, pa implementimin e standardeve adekuate, 

ato nuk mund të realizohen. Andaj, një rendësi të veçantë do të këtë hulumtimi i përdorimit të 

standardeve në realizimin e punimeve. Baza kryesore e hulumtimit do të jetë krahasimi i projektit 

fillestar me raportin e revidimit, të metat në projektin fillestar dhe gabimet në raportin e reviduesit, 

gabimet në specifikat teknike, krahasimi në mënyrën e ekzekutimit të punimeve, sasitë sipas para- 

masës fillestare dhe asaj reale si dhe realizimi i planit dinamik të punimeve. 

Për t’i arritur qëllimet e këtij punimi duhet të ju japim përgjigje pyetjeve si më poshtë: 

1. Çka janë kontratat dhe si menaxhohen, llojet e tyre, marrëveshjet pjesët përbërëse dhe 

implementimi tredimensional i tyre? 

2. Çka janë kontratat FIDIC?  

3. Cili është roli i punëdhënësit (pronarit), konsulences (mbikëqyrjes) dhe kontraktorit (punë 

marrësit)?  

4. Si behet sigurimi i vend punishteve me shenja trafiku dhe cilat janë parimet qe merren në 

konsideratë për sigurinë?  

5. Cilat janë standardet vendore dhe ndërkombëtare për ekzekutimin e punimeve të barrierave 

(pahive elastike) për sigurinë e trafikut?  
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6. Cilat janë standardet vendore dhe ndërkombëtare për sinjalizimin horizontal dhe vertikal? 

7. Bazuar në standarde dhe udhëzime, cilat janë gabimet e projektimit dhe raportit të 

reviduesit,? 

8. A kanë kosto financiare gabimet e projektuesit dhe sa është ndryshimi në mes tyre? 

9. A janë përdorur standarde të dyfishta mes kontratës dhe para-masës dhe a është bërë 

përshkrimi adekuat në para-masë? 

10. Sa ka ndikim ndryshimi i projektit në planin dinamik të punimeve dhe çka duhet të behet 

në mënyrë që punimet të kryhen me kohë? 

 

1.4. Hipoteza kryesore  

1. Ka gabime gjatë projektit fillestar sidomos në pozicionin e pahive elastike. 

2. Ka lëshime nga ana e projektuesit dhe reviduesit sepse sipas praktikave te deritashme 

standardet dhe udhëzimet për pjesën e trafikut janë përdorur pjesërisht, dhe  

3. Janë përdorë standarde të dyfishta në mes përshkrimit teknik dhe para-masës, dhe mund të 

ketë gabime në përshkrimin e para-masës, 

4. Ndikimet financiare janë të pa shmangshme dhe mund të ndikojnë drejtpërdrejt në planin 

dinamik të punimeve. 

 

1.5. Metodat dhe teknikat e hulumtimit 

Për analizën dhe menaxhimin e punimeve rrugore janë mbledhur të dhëna dhe informata 

drejtpërdrejtë nga vend punishtja përmes intervistimit direkt me grupet punuese, nga në takimet 

në mes pronarit mbikëqyrësit dhe kontraktorit, është analizuar kontrata, përshkrimi teknik, 

vizatimet dhe para-masa, janë analizuar dhe kontrolluar kërkesat për materiale të cilat përdoren, 

shkresat e ndryshme, raportet e ndryshme, punimet shkencore dhe të literatura të ndryshme. 

 

1.6. Shqyrtimi i literaturës 

Referenca të autorëve të ndryshëm, hulumtime shkencore dhe projekte profesionale në të 

cilat janë trajtuar problematika që ndërlidhen me planifikimin, projektimin, ndërtimin e rrugëve 
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dhe në përgjithësi menaxhimin e projekteve, kanë pasur rol të rëndësishëm në realizmin e këtij 

hulumtimi. Referuar literaturës së shqyrtuar, në shtetet e zhvilluara është punuar mjaft shumë në 

zgjidhjen problematikave (te cilat kane qene pjese e këtij hulumtimi), me të cilat ballafaqohet 

Kosova edhe sot si në aspektin e organizimit dhe plotësimit të standardeve të ndërtimit të rrugëve 

ashtu edhe në aspektin e plotësimit të kushteve të sigurisë në punë dhe menaxhimit të procesit në 

përgjithësi. 

Për zgjidhjen e problemeve që ndërlidhen me  kontratat, janë themeluar shoqata të ndryshme 

, ndër të cilat shumë e njohur është FIDIC-ku. Lidhur me teknikat e ekzekutimit të punimeve dhe 

përzgjedhjen e materialeve ekzistojnë një numër i madh i standardeve Evropiane, ndër të cilat 

mund te veçohet standardet e komitetit Evropian të standardizimit (cen) të cilat janë të emëruara 

si “EN”.  

Kontratat “FIDIK” përdoren si referencë për shumë kontrata ndërkombëtare, në veçanti për 

kontratat ndërtimore të cilat zbatohen në bashkëfinancim me bankat kredi dhënëse.  

Dokumentet e FIDIC-kut janë shfrytëzuar për shpjegimin e disa prej  pikave më kryesore që kanë 

të bëjnë me palët pjesëmarrëse në kontratë si: pronari, konsulenca (mbikëqyrja) dhe kontraktori. 

Po ashtu këto dokumente janë përdorur për sqarimin e sekuencave nga fillimi deri në përfundimin 

e kontratës. 

Citimet nga Banka Botërore “Contract Management Practice” japin informacione mjaftë 

cilësore në lidhje me ndryshimet e projektit gjatë ndërtimit, kufizimet, ndikimet e ndryshimeve në 

menaxhimin e projektit, aspektin kohor, shpenzimet, cilësinë, rreziqet në kontratë etj. 

Autorët Dietrich Richter & Manfred Heindel të librit “Strassen-und Tiefbau” japin udhëzime 

në mënyrë tabelore për llojin e shenjave të përkohshme të trafikut, mënyrën e duhur  të sinjalizimit 

të përkohshëm si dhe gabimet e zakonshme në sinjalizimin e përkohshëm të trafikut.  

Për sinjalizimet e përkohshme të rrugëve udhëzimet më të qarta japin “Richtlinien für die 

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - RSA”. Këto udhëzime japin në mënyrë kronologjike 

dhe në detaje informacione për sinjalizimin e vend punishteve me shenja të përkohshme të trafikut 

si dhe planifikimin e sinjalizimit për kategori të ndryshme të rrugëve. 

Menaxhimi i trafikut, siguria e pjesëmarrësve në trafik si dhe mbrojtja e punëtoreve gjatë 

ekzekutimit të punimeve janë elemente shumë të rëndësishme. Kosova ballafaqohet me mungesë 

të udhëzimeve adekuate në lidhje me menaxhimin e sigurisë së trafikut gjatë punimeve në rrugë 

prandaj në mungesë këtyre udhëzimeve, zbatimi i normave, standardeve dhe udhëzimeve 

ndërkombëtare, në veçanti atyre evropiane, është i rekomandueshëm. 
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Gjate hulumtimit në teren dhe zbatimit të projektit, i cili ka qenë pjesë e këtij hulumtimi, në 

mungesë të udhëzimeve dhe standardeve të brendshme, janë përdorur si referencë normat, 

standardet dhe udhëzimet ndërkombëtare.  

Citatet e mara nga këto materiale i referohen literaturës së përdorur. E gjithë literatura e 

përdorur në këtë punim është prezantuar në fund të materialit. 
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2.0 KONTRATAT DHE MENAXHIMI I TYRE 
 

Kontrata është çdo akord apo pajtim i vullneteve të dy a më shumë subjekteve të së drejtës, 

me të cilën synohet të arrihet ndonjë efekt juridik. 

Kontrata është akordi i vullneteve të dy a më shumë kontraktorëve: për të krijuar një punë 

juridike, për ta ndryshuar një punë juridike, për ta plotësuar një punë juridike apo për të përfunduar 

një punë juridike kurdoherë, me synim të realizimit të efektit juridik të caktuar. 

Kontrata është veprim juridik me anë të së cilës një ose disa palë krijojnë, ndryshojnë ose 

shuajnë një marrëdhënie juridike. 

Kontrata mund të bëhet në raportin juridik dhe në të njëjtin mund të ndryshohet, të plotësohet 

dhe të përfundohet. Kontrata është marrëveshje  ndërmjet kontraktorëve për punën juridike të 

caktuar dhe, si nocion, shprehet në definicione më së të ndryshme. 

Sipas nenit 1001  të Kodit Civil Francez (Code Civile), kontrata është një konvencion me të 

cilin, një apo më shumë persona, obligohen kundrejt një apo më shumë personave tjerë për të 

dhënë, për të bërë apo për të mos bërë një punë të caktuar. 

Kontrata është marrëveshje apo manifestim i pajtimit të vullnetit të dy apo më shumë 

personave të caktuar që ka për qëllim të krijojë, shuajë apo ndryshojë një marrëdhënie të 

detyrimeve. [6] 

Pasi që kombinimet mes palëve janë të shumta, atëherë edhe relacionet e zyrtarizuara me 

kontratë janë te shumta. Sistemet e kontraktimit janë të shumta dhe dallohen me qasjen e tyre në 

realizimin e projektit. 

Një sistem me të cilin investitori krijon marrëdhënie me projektantin dhe një marrëdhënie 

tjetër me punë- kryesin, quhet sistemi tradicional i kontraktimit Figura 2.1 
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Figura 2.1 Rolet sipas sistemit tradicional i kontraktimit 

 

2.1 Kontratat ndërtimore 

 

Në projektet ndërtimore përfshihen disa palë të ndryshme dhe atë: Pronaret, Projektuesit, 

Kontraktorët (punë marrësit), Nënkontraktorët, Furnizuesit e materialeve, Mbikëqyrja etj., ku të 

gjithë kanë interesa të ndryshme. Projektet e ndërtimit kanë edhe rreziqe të mëdha. Prandaj qëllimi 

kryesor i kontratës është: 1) të ndaj detyrat dhe përgjegjësit ndërmjet palëve, 2) të njohë dhe të 

ndaj rrezikun mes palëve, 3) të zvogëloj pasiguritë që e rrethojnë projektin si dhe të lejojë palët të 

planifikojnë projektin dhe të ardhmen e tij.  

Kontratat ose marrëveshjet pronësore dhe afariste mund të jenë në disa forma: 

 Vepër – Punë konkrete (ndërtimit i objektit) 

 Shërbim – (trajnim i punëtoreve) 

 Furnizim me materiale – (furnizimi me beton, çelik, materiale tjera, etj.) 

 Punësim 

 Qira, Hua – (huazim i makinerisë) [7]  

 

2.2 Pjesët përbërëse te kontratës 

 

Kontratat janë te përpiluara asisoj që të specifikojnë detyrimet e secilit pjesëmarrës në 

marrëveshje. 

Preferohet që kontratat të mos përpilohen për çdo rast veç e veç, pasi që mundësia që të 

paraqiten gabime është shumë e madhe. Për këtë arsye përpilohen kontratat e standardizuara, 
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shembull konkret janë kontratat FIDIC, të cilat zvogëlojnë mundësinë e paraqitjes së gabimeve 

dhe janë me fleksibile dhe pranohen më lehtë. 

Elementet themelore të kontratës janë: 

 Kushtet e veçanta të kontratës: kushte te cilat caktohen nga palët ne marrëveshje, çmimi 

i kontratës, plani dinamik, vizatimet teknike etj.  

 Kushtet e përgjithshme te kontratës ku bëjnë pjesë; lloji i kontratës, definimi i të 

drejtave dhe detyrimeve ligjore ose rregullat me te cilat secila palë duhet të pajtohet, 

mënyra e kontrollit, korrigjimi i defekteve, ndryshimet në kontratë, prishja e kontratës 

dhe arbitrazhi, Figura 2.2 [1][3] 

 

Kushtet e veçanta të kontratave për një projekt ndahen në: 

- Të dhënat e kontratës, 

- Dispozitat e specifike 

Prioriteti i dokumenteve - Nder prioritetet më të veçanta të dokumenteve në fushën e ekzekutimit 

të punimeve janë: [3] 

- Marrëveshja e kontratës; 

- Letra e pranimit; 

- Procesverbali i takimit të para vendimit për dhënie të kontratës; 

- Ofertat, shtojcat, programet; 

- Sqarimet dhe shtesat ne dokumentet e tenderit; 

- Kushtet e veçanta – Pjesa A; 

- Kushtet e veçanta – Pjesa B; 

- Kushtet e përgjithshme; 

- Specifikimet dhe standardet; 

- Fusha e punimeve; 

- Vizatimet; 

- Para masa dhe para llogaria me çmime.  

Kushtet e përgjithshme të kontratave janë: 
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Figura 2.2 Përmbledhje e disa aspekteve nga kushtet e përgjithshme të kontratave 

 

2.3 Detyrat e inxhinierit 

 

Brenda fushëveprimit të projektit të ndërtimit, inxhinieri duhet të kryejë detyra siç janë: 

nxjerrja e vendimeve, udhëzimeve, por edhe urdhrave siç përcaktohet në kontratë. Megjithëse 

ekzistojnë disa raste kur inxhinieri duhet të marrë miratimin paraprak nga punëdhënësit për të 

kryer disa veprime siç janë:  

- Përcaktimi i zgjatjes së kohës për përfundimin e projektit; 

- Lëshimi i urdhrave për ndryshime, përveç në situata emergjente ose nëse ndryshimet që 

ndodhin e rrisin çmimin e kontratës; 

- Miratimi i ndonjë pjese nga nën 1qiratë nga punimet e kontraktuara. nënshkrimit të ndonjë 

pjese të punimeve me kontratës. [25] 

 

2.4 Kontraktori dhe nën kontraktoret 

 

Kontraktorit nuk i lejohet të nënkontraktoi ndonjë nga punët përveç punimeve të 

parashikuara me kontratë, nën kontraktimi duhet të bëhet me pëlqimin me shkrim të inxhinierit. 

Për më tepër, pranimi punimeve nuk do ta bëjë që kontraktori të ndjehet i lirë nga ndonjë 

përgjegjësi ose detyrim. [25] 
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2.5 Inspektimi i punimeve 

 

Të gjitha informacionet në lidhje me gjendjen, sipërfaqen, zonën e projektit i jepen 

kontraktorit, të dhënat dhe shqyrtimet të cilat janë kryer paraprakisht nga punëdhënësi. Prandaj 

kontraktori është përgjegjës për interpretimin e shqyrtimeve dhe kryen punët sipas kontratës. [25] 

 

2.6 Ndryshimet lëshimet shtesat 

 

Kontraktori nuk ka të drejtë të ndryshojë ndonjë detaj të punimeve pa pëlqimin e inxhinierit. 

Inxhinieri ka autorizim dhe njofton me shkrim kontraktorin për ndryshimet, lëshimet, shtesat, 

përmirësimet ose ndryshimet me miratimin e punëdhënësit (Figura 2.3) [25] 

 

 

 

Figura 2.3 Skema ndryshimeve e detajeve të punimeve 

 

2.7 Pretendimet, mosmarrëveshjet dhe arbitrazhi. 

 

Në rastet kur kontraktori konsideron se ka te drejt për zgjatje të kohës për përfundimin e 

projektit apo për ndonjë punë shtesë, kontraktori njofton inxhinierin duke ia përshkruar ngjarjen 

ose rrethanat të cilat i arsyetojnë pretendimet e tije, njoftimi duhet të jepet në kohë dhe sipas 

përshkrimit të kontratës.   
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2.8 Implementimi dhe menaxhimi i Kontratave 

 

Qasja tre-dimensionale - Koha, kostoja dhe cilësia janëtri kufizime brenda të cilave duhet 

të dorëzohet kontrata. Ndryshimet në njërin kufizim mund të ndikoj në kufizimin tjetër ku kërkohet 

për tu kompensuar. Menaxheri i kontratës duhet të jetë i kujdesshëm ku çdo ndryshim në një 

kufizim mund të ndikojë në kufizimet  tjera si dhe ndikon në realizimin dhe rrezikimin e kontratës. 

 

 

Figura 2.4 Qasja tre-dimensionale 

 

Kontrolli i kohës 

Një pjesë thelbësore e menaxhimit të kontratave është identifikimi i rrugës kritike. Rruga 

kritike është sekuenca e aktiviteteve të punimeve (plani dinamik), të cilat të çojnë deri në kohën 

më të shkurtër të mundshme për përfundimin e kontratës. Identifikimi i aktiviteteve të punimeve, 

sekuencat dhe varësitë  tjera, si dhe vlerësimi i kohës për përfundimin e punimeve, janë hapat e 

parë për hartimin e një programi të fuqishëm dhe realist në zbatimin e kontratës. [4] 

Faktorët kryesorë në kontrollin e kohës përfshijnë: 

- zhvillimi i një programi gjithëpërfshirës, praktik dhe real të aktiviteteve kryesore punuese 

( këtu përfshihen dorëzimin dhe etapat kyçe kryesore si dhe datën përfundimtare të 

përfundimit të punimeve sipas kontratës); 
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- marrja në kontroll e sigurisë së saktësisë (cilësisë) së orarit, duke përfshirë identifikimin e 

ndonjë të mete në logjistikë ose supozimeve të gabuara; 

- duke u siguruar që menaxheri i kontratës dhe kontraktori janë duke punuar në të njëjtin 

plan; 

- implementimi i ndonjë metode ose sistemi efektiv për të kontrolluar dhe monitoruar 

progresin e punimeve përkundrejt orarit; 

- të ndërhyhet kur identifikohet një vonesë e mundshme ose kur vonesa është aktuale; 

- marrja  e veprimeve të duhura për të lehtësuar ose menaxhuar një vonesë dhe regjistrimi i 

vonesave   dhe vendimeve të marra. 

Menaxherit të Kontratës shpesh i kërkohet të vendosë se kur është e nevojshme ose e  

përshtatshme të lejojë zgjatjen kohës së punimeve. Menaxheri i kontratës zgjedh vonesat duke u 

bazuar në faktet dhe rrethanat e vonesës,  duke u bazuar gjithmonë në kontratë. Për shembull, një 

vonesë që: 

- për shkak se kredituesi ose pronari nuk e ka bërë pagesën (p.sh. dështimi për të kryer 

përgjegjësit e tyre kontraktuale të cila ndikojnë drejtpërdrejtë në aftësinë e kontraktorit për 

të përparuar me punimet); 

- për shkak të punës, shërbimeve të reja ose shtesë që nuk përfshirë në fazën e parë.  

 

Kontrolli i shpenzimeve 

Menaxhimi i kostove është thelbësor për të siguruar që projekti të dorëzohet brenda çmimit 

të kontratës. Administrimi i kostove varet nga forma e kontratës. Menaxheri i Kontratës duhet të 

vendosë sistemet e duhura financiare dhe mekanizmat e raportimit që regjistrojnë kostot 

buxhetore, të gjurmojnë faktet dhe të  njoftoj kur ka tejkalime të kostove. Mënyra me ideale e 

sistemit të menaxhimit të kontratave duhet të jetë i integruar me sistemin e menaxhimit financiar 

të qeverisë ose sipas rastit apo projektit. [4] 

Tabela 2.1 Menaxhimi kostove, shkaqet dhe veprimet 

Shkaqet e tejkalimit të kostos Veprimet 

1. Dizajni i punëdhënësit ka të meta. 

 

 

- zbulimin e të metave, kontraktori njofton 

menaxherin e kontratës në përputhje me 

kontratën. 
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2. Dizajni i punëdhënësit është i pa 

zbatueshëm 

- mund të shkaktojë ndryshime të mëdha dhe 

ka mundësi të sjellë një rritje të kostos. 

3. Rritja e çmimeve të lëndëve të para ose 

produkteve për shkak të inflacionit, 

luhatjeve në kursin e këmbimit ose 

ndryshimet në taksat ose detyrime. 

- të menaxhohet në përputhje me kontratën. 

4. Shfaqja e rrethanave të paparashikuara, 

p.sh. një ndryshim i rëndësishëm nën 

sipërfaqen e tokës nga ajo që ishte 

supozuar. 

- Nëse justifikohet me kontratë, Menaxheri i 

kontratës mund të aprovojë rritjen e kostos 

dhe zgjatjen e kohës. 

5. Niveli i ndryshimit të sasive është më i 

lartë nga ato që janë paraqitur (veçanërisht 

nëse ato lidhen me tarifa të larta çmimesh 

ose njësish. 

- Menaxheri i kontratës duhet të shqyrtojë të 

gjitha kërkesat e ndryshimit të sasive dhe ku 

lejohen, dhe për ta kontrolluar rritjen e 

kostos. 

- Kontraktori duhet të sigurojë arsyetimin e 

duhur menaxherit të kontratës 

(Kontraktuesit), analizën, deklaratat e 

metodave te punës, shkaktaret e kostove 

shtesë dhe arsyeshmërinë e rritjes së kostos. 

Rrethanat që mund të justifikojnë miratimin 

përfshijnë: 

- modifikimet e nevojshme të projektit; 

- ndryshimet  e paparashikuar në kushte 

që ndikojnë thellësisht në kosto; 

- shtesat apo mundësia e zvogëlimit të  

punëve; 

- Përshpejtimi i menaxhimit të kontratës 

ose ngadalësimi i përparimit të 

kontratës; 

- Kufizimet dhe vonesat në punishte 

6. Praktikat mashtruese nga furnitorët, 

kontraktorët dhe konsulentët siç janë: 

mbingarkesa (të dhëna jo reale fryrje e 

sasive), faturimi i dyfishtë, mungesa në  

- Menaxheri i kontratës duhet të krijojë 

procedura të duhura verifikimi, të tilla si 

auditime të brendshme periodike për të 

ndihmuar kontrollimin e dyfishtë të 
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shfaqjen e pasqyrave të mungesave të 

punëtorëve si dhe praktikave të tjera. 

dokumenteve të pagesave kontratat e 

paguara në këste të shumta, përfshirë 

kontratat e bazuara në kohë me konsulentët 

 

Rregullimi i çmimit, disa kontrata lejojnë që çmimi të rregullohet kur, për shembull, 

inflacioni vendor ose i huaj pritet të jetë i lartë.  

 

Kontrolli i cilësisë 

Është praktikë e mirë të monitorohet dhe vlerësohet cilësia gjatë zbatimit të kontratës. Kjo 

siguron që cilësia të kontrollohet dhe të ofrohet në mënyrë të vazhdueshme. Ekzistojnë  metoda të 

ndryshme të sistemeve për menaxhimin dhe kontrollin e cilësisë. Është e rëndësishme të zgjidhet 

një sistem ose metodologji e përshtatshme bazuar në kontratë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë 

duhet të bëhet me kontraktorin dhe të vendoset përpara se të fillojë kontrata. [4] 

Tabela 2.2 Kontrolli i cilësisë, shkaqet e cilësisë së dobët dhe veprimet 

Shkaqet e cilësisë së dobët Veprimet 

1. Të metat e dizajnit të kontraktuesit / 

pronarit 

- Për zbulimin e të metave, kontraktuesi 

menjëherë njofton për ndryshime në 

përputhje me kontratën. Të metat e dizajnit 

mund të shkaktojë  ndryshime në cilësi dhe 

mund të  sjellin rritje të kostos. 

2. Dorëzimi i punimeve nuk i përmbushë  

cilësitë sipas specifikimeve të kërkuara. 

- Hetimet për të përcaktuar shkakun / etj. 

- Të zbatojnë mjetet e duhura juridike sipas 

kontratës.. 

3. Testet e sigurimit të cilësisë ose 

inspektimet e dobëta të nuk identifikojnë 

apo paraqesin cilësinë e kërkuar. 

- Rishikimi i inspektimeve dhe testeve të  

cilësisë së punimeve, për tu siguruar që 

çështjet e cilësisë janë trajtuar 

4. Mashtrimi dhe korrupsioni rezultojnë në 

përdorimin e materialeve me cilësi të 

dobët nga ku kemi edhe rezultate me cilësi 

të dobët. 

- Raportimi për mashtrim apo korrupsion të 

dyshuar. 

- Aplikimi me mjetet e duhura juridike sipas 

kontratës. 
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2.9 Struktura organizative dhe menaxhimi i projektit nga mbikëqyrja 

 

Mbikëqyrja është një kompani me inxhinier të specializuar me reputacion dhe me përvojë të lartë 

në disiplina të ndryshme të cilët organi mbikëqyrës i përdor për kontrollimin dhe mbikëqyrjen e 

çdo sektori të ndërtimit përkatësisht fushave qe i përkasin inxhinieret. 

Kompania SAJDI si organ mbikëqyrës në projektin “Upgrading of 4.5km of Milloshevë – 

Mitrovicë M2 Main Road” në përbërjen e sajë ka angazhuar stafin dhe ka mbuluar secilën lëmi me 

inxhinier profesional. 

- ISDE - Inxhinieri i specializuar (Drejtori i Ekipit) i cili ka rolin kryesor për terë projektin, 

si ne aspektin e mbikëqyrjes së punimeve, kohës së realizimit, financave etj.; 

- ISZDE - Inxhinier i specializuar (Zëvendës Drejtor i Ekipit) në punët e inxhinierisë së 

ndërtimit dhe mbikëqyrjes së projekteve;  

- ISUS – Inxhinieri i specializuar i urave dhe strukturave tjera në punët e inxhinierisë së 

ndërtimit dhe mbikëqyrjes së projekteve; 

- ISMA – Inxhinier i specializuar i materialeve në punët e inxhinierisë së ndërtimit dhe 

mbikëqyrjes së projekteve; 

- ISGJ – Inxhinier i specializuar i gjeodezisë në matje dhe në punët e inxhinierisë së 

ndërtimit dhe mbikëqyrës i projekteve; 

- ISUJ – Inxhinier i specializuar i ujerave në punët e inxhinierisë së ndërtimit dhe 

mbikëqyrjes së projekteve; 

- ISEL - Inxhinier i specializuar i elektrikes në punët e inxhinierisë së ndërtimit dhe 

mbikëqyrjes së projekteve; 

- ISST- Inxhinier i specializuar i sigurisë dhe në menaxhimin e trafikut, në punët e 

inxhinierisë së ndërtimit dhe mbikëqyrjes së projekteve; 

Në tabelën 2.3. është paraqitur shpërndarja e përgjegjësisë ndërmjet inxhinierëve për 

mbikëqyrjen e projektit, ndërsa ne figurën 2.5. është paraqitur organo grama e menaxhimit. 
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Tabela 2.3 Shpërndarja e përgjegjësisë ndërmjet inxhinierëve për mbikëqyrjen e projektit 

Fushat e përgjegjësisë ISDE ISZDE ISUS ISMA ISGJ ISUJ ISEL ISST 

Menaxhimi i 

përgjithshëm i 

projektit 

        

Menaxhimi teknik         
Mbikëqyrja e 

strukturave 
        

Mbikëqyrja e 

materialeve dhe 

kontrolli 

        

Matjet gjeodezike         
Mbikëqyrja e 

sistemeve të ujërave 
        

Mbikëqyrja e 

elementeve elektrike 
        

Menaxhimi i sigurisë         
Mbikëqyrja e 

sinjalizimit  
        

Mjedisi dhe 

menaxhimi i shëndetit 
        

Menaxhimi i 

kontratës dhe 

administrimi 

        

Menaxhimi i 

financave 
        

Përfundimi i Projektit         

- Përgjegjësi kryesore në menaxhimin dhe kontrollin e punimeve, sasive dhe cilësisë së 

punimeve; 

 - Mund të kontribuoj  
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Figura 2.5 Organogrami organizative në menaxhimin e projektit  
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3.0 KONTRATAT FIDIC  
 

FIDIC shkurtesë (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils), në gjuhën angleze 

Federation of Consulting Engineers, që në shqip do të thotë Shoqata Internacionale e Inxhiniereve 

Konsulent. FIDIC është i njohur për hartimin e formave standarde të kushteve të kontratës për 

industrinë e inxhinierisë në mbarë botën. 

FIDIC është themeluar ne vitin 1913 nga tri shtete frankofone, Belgjika, Franca dhe Zvicra. 

Ne vitin 1945 u zgjerua duke përfshirë 40 asociacione nacionale të konsulences dhe inxhinierisë. 

FIDIC ka partneritet me Bankën Botërore, Kombet e Bashkuara dhe shumë organizata 

ndërkombëtare, që ndihmojnë në zhvillimin e mëtejmë të industrisë së ndërtimit. 

Librat e FIDIC-ut që cilat merren me përpilimin dhe hartimin e kontratave të standardizuara, 

janë dhënë në vazhdim: 

 Libri i Kuq (Red)- për punë të ndërtimit, 

 Libri i Verdhe (Yellow) – për projektim dhe realizim të punëve të ndërtimit, makinerisë 

dhe elektrikes, 

 Libri i Portokalltë (Orange) - për kontrata “me çelësa në dorë”, 

 Libri i Gjelbër (Green) - për kontrata të shkurtër dhe përdoret te projektet me vlerë te 

vogël, 

 Libri i argjendtë (Silvër) - kontratë që nuk përfshinë ndonjë mbikëqyrje (inxhinier), 

 Libri i Artë (Gold) - parashihet që punë kryesi të përfundoj dhe te përdorë objektin deri 

në 20 vite, deri sa ta dorëzoj te investitori, 

 Libri i Bardhë (White)-  përmban modele të zgjidhjeve për mosmarrëveshje mes 

investitorit dhe punë-kryesit, 

 Kushtet e nën-kontraktimit - kushtet e ndërtimit, te cilat përcillen për mes librit të kuq 

dhe librit të verdhë.  

Kontratat FIDIC janë rregullore jo-shtetërore dhe kanë ngjashmëri me ligjet e vendeve  

Anglo-Saksone. Kontratat FIDIC kanë gjete përdorim të madhe ne projektet ndërkombëtare. 

Banka Botërore për projektet qe i investon në mbarë botën dhe në Kosovë, përdorë format e 

kontraktimit FIDIC.  
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Shembull konkret i përdorimit të kontratave FIDIC në vendin tonë është projekti “Upgrading 

of 4.55 km of Milloshevë - Mitrovicë M2 Main Road” 

Kjo formë e kontraktimit bënë shpërndarjen e rreziqeve dhe detyrimeve mes palëve në 

mënyrën më të mirë. Ofron kushte të qarta dhe të plota të kontraktimit, ofron dispozita për procese 

gjyqësore, prandaj ka përdorim të gjerë në mbarë botën. 

Aplikimi i këtyre formave të kontraktimit në vendin tonë është i vogël, si pasojë informimit 

të pa mjaftueshëm rreth këtyre formave të kontratave, kryesisht  janë forma që aplikohen nga 

bankat kredi dhënëse. Në këtë punim do të mundohem që të paraqes  vlerat e këtyre formave të 

kontraktimit.  

 

3.1 Libri i kuq FIDIK  

 

Libri i kuq FIDIC apo siç njihet “FIDIC RED BOOK” gjen përdorim në industrinë e 

ndërtimit janë Libri i Kuq dhe Libri i Verdhë. Libri i Kuq përdoret për  kontratat Fidic  për punët 

e ndërtimit, ose punë inxhinierike, kur përgjegjësinë kryesore e mban punëdhënësi. Sipas kësaj 

forme të kontraktimit,  projektimi sigurohet nga punëdhënësi ndërsa punët i kryen kontraktori. Një 

prej detyrave  kryesore të Librit te Kuq është mënyra e pagesës, e cila bëhet në bazë të punëve të 

kryera (materialet, punët) ose në bazë të çmimit paushall për punë të caktuara. Sipas librit të kuq 

punët administrohen nga Inxhinieri (pala e tretë), jo nga kontraktori apo punëdhënësi. Inxhinieri 

po ashtu është përgjegjës për monitorimin e punëve ndërtimore dhe vërtetimin e pagesave. Libri i 

Kuq ndjek rrugën tradicionale të kontraktimit.  

Libri i Kuq përmban kushtet e përgjithshme; detyrat, përfitimet, ndëshkimet e punëdhënësit, 

inxhinierit dhe kontraktonit etj. Libri përmban edhe kushtet e veçanta si; çmimin e kontratës, 

mënyrën e pagesës, afatet e pagesës, planin dinamik të punëve etj. 

 

3.1.1 Të drejtat dhe obligimet e punëdhënësit 

 

Punëdhënësi do t'i japë kontraktorit të drejtën për të hyrë në punishte dhe të zotëroi  rolin e 

tije të plotë në punishte brenda kohës së caktuar (ose në kohë) me kontratë. E drejta e posedimit të 

punishtes nuk mund të jetë ekskluzive për kontraktorin. Nëse, sipas Kontratës, punëdhënësi është 

i detyruar t'i sigurojë (kontraktorit) zotërimin e çdo baze, strukture, impianti për qasje, duhet  ta 
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bëjë këtë me kohë dhe sipas specifikave të përcaktuara. Sidoqoftë, punëdhënësi mund t’ia ndalojë 

çdo të drejtë ose zotërim deri sa  nuk e merr në posedim sigurimin e performancës. [1] 

Nëse nuk përcaktohet koha e tillë, në të dhënat e kontratës, punëdhënësi do t'i japë 

kontraktorit të drejtën e hyrjes dhe zotërimin e punishtes brenda kohës kur kërkohet, ashtu që të 

lejojë  kontraktorin të procedojë në përputhje me programin e paraqitur në Klauzolën 8.3 . 

Nëse kontraktori pëson vonesa dhe i rriten kostot si rezultat i dështimit të punëdhënësit për 

t'i dhënë ndonjë të drejtë ose posedim të tillë brenda kësaj kohe, kontraktori do ta njoftojë 

inxhinierin dhe do të veproi sipas Klauzola 20.1. respektivisht do ta: 

a)  zgjat e kohën për çdo vonesë të tillë, nëse është përfunduar me vonesë  ose parashihet se 

do të vonohet, nën Klauzola 8.4 , dhe 

b) Bëjë pagesën e çdo kostoje të tillë duke përfshirë edhe fitimin, që do të përfshihet në 

çmimin e Kontratës.  

Pas marrjes së këtij njoftimi, inxhinieri do të procedojë në përputhje me Nenin 3.5  për 

zgjidhjen e këtyre çështjeve. 

Sidoqoftë, nëse punëdhënësit ka dështuar si pasojë e ndonjë gabim ose vonese nga ana e 

kontraktorit, ose vonesë në paraqitjen e ndonjë prej dokumenteve të kontraktorit, kontraktori nuk 

ka të drejtë në zgjatjen e kohës, pagesën e kostos dhe fitimit. 

Lejet, licencat dhe miratimet 

Punëdhënësi  kur ka mundësi, duhet ta ndihmojë, kontraktorin në sigurimin e lejeve dhe 

rregulloreve të vendit. Ndihma për sigurimin e lejeve nga dogana për bartjen e materialeve, apo 

gjatë lëvizjes së makinerisë dhe marrjen e licencave të ndryshme për punë dhe atë: [1] 

a) Sigurimin e kopje të Ligjeve të vendit të cilat janë të rëndësishme për Kontratën sigurimi i 

tyre nga ana e kontraktorit është i vështirë , dhe 

b) Ti mundësoj për aplikimin e kontraktorit për çdo leje, licencë ose miratim të kërkuar nga 

Ligjet e vendit: 

- që i kërkohet kontraktorit ta marrë sipas ligjeve 

- gjatë dorëzimit të mallrave duke, përfshirë edhe zhdoganimin , dhe 

- eksportin e pajisjeve të kontraktorit, kur largohen nga punishtja.  
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Personeli i punëdhënësit 

Stafi i punëdhënësit duhet të jenë të përgjegjshëm, në punishte të kenë një bashkëpunim me 

kontraktorin dhe t'i respektoje masat e sigurisë nga ana e kontraktorit. [1] 

Marrëveshjet financiare 

Punëdhënësi  brenda 28 ditësh pas pranimit të kërkesës nga kontraktori, duhet të paraqes 

dëshmi, se detyrimi financiar është kryer dhe pagesat janë duke vijuar sipas kontratës. Në rast të 

ndonjë ndryshimi të punimeve, punëdhënësi duhet të lajmërojë kontraktorin. [1] 

Kërkesat (Pretendimet) e punëdhënësit 

Në rast dëmesh apo vonesash, punëdhënësi mund të kërkojë dëmshpërblim, duke e njoftuar 

kontraktorin, njëkohësisht duhet të autorizoj inxhinierin për veprime të mëtutjeshme. Megjithatë 

të drejtat e kontraktorit në rastet e kërkesave të tilla,  tregohen në pikat tjera të kontratës. [1] 

Përmbledhje 

Punëdhënësi duhet t’i japë qasje dhe në posedim punishten kontraktorit, punëdhënësi duhet 

te ndihmoje kontraktorin me sigurimin e lejeve, punëdhënësi duhet të kryej obligimet e tij 

financiare ndaj kontraktorit. 

 

3.1.2 Detyrat dhe autoriteti i inxhinierit 

 

Punëdhënësi emëron Inxhinierin të kryejë detyrat që i janë caktuar në kontratë. Stafi i 

inxhinierit përfshinë inxhinierë të kualifikuar dhe profesionistë që janë kompetent për kryerjen e 

detyrave të tyre. 

Inxhinieri mund të ushtrojë autoritetin sipas përshkrimit të detyrave të tij siç parashihet në 

kontratë. Nëse inxhinierit i kërkohet të marrë miratimin e punëdhënësit para se të ushtrojë ndonjë 

nga autoritetet e specifikuara, kërkesat duhet të jenë siç përcaktohen në kushtet e veçanta të 

kontratës. Punëdhënësi do të informojë menjëherë kontraktorin për çdo ndryshim që i atribuohet 

autoritetit të inxhinierit. [1] 

Inxhinieri nuk ka autorizim për të ndryshuar kontratën, inxhinieri nuk ka asnjë autoritet për 

lehtësimin e ndonjë nga detyrimet e kontraktorit vetëm siç janë të përcaktuara në kontratë. 
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Përfaqësuesi i Inxhinierit:  

Inxhinieri është përfaqësues ndërlidhës i emëruar dhe është përgjegjës për punët 

inxhinierike. 

Autoriteti i Inxhinierit për delegim: 

 Inxhinieri herë pas here mund të delegoj detyra dhe autorizime tek asistentet e  i tij, 

gjithashtu mund ti anuloi delegimet e tilla, asistentet mund të jenë inxhinier të përhershëm ose 

inspektor të pavarur të caktuar për të inspektuar, testuar hapësirat punuese ose materialet.  

Caktimi, delegimi i detyrave ose anulimi i tyre duhet të bëhet me shkrim dhe nuk hyjnë në 

fuqi deri sa të jetë dërguar nga një kopje tek punëdhënësi dhe kontraktori.  

Secilit asistent, të cilit i janë caktuar detyrat ose i është dhënë autoriteti, asistenti autorizohet 

të lëshoi vetëm udhëzime për kontraktorin sipas detyrave të  përcaktuara. Çdo miratim, kontroll, 

certifikatë, pëlqim, ekzaminim, inspektim, udhëzim, njoftim, propozim, kërkesë, provë, ose akt i 

ngjashëm nga asistenti, në përputhje me detyrat e tij, kanë efektin e njëjtë sikur ketë veprim ta 

kishte marrë vet inxhinieri. Megjithatë:   

a) çdo refuzim i punimeve, hapësirave punuese  ose materialeve  të cilat nuk miratohen nga 

asistenti i inxhinierit, inxhinieri nuk do të paragjykohet për refuzimin e punëve, 

hapësirave punuese apo materialeve. 

b) Nëse kontraktori ka ndonjë dyshim në vendimet ose udhëzimet e asistentit, kontraktori 

mund t’ia referoi çështjen inxhinierit, i cili do ta konfirmoi,  do ta ndryshoj vendimin ose 

udhëzimin e asistentit. [1] 

Emërimi i asistenteve: 

 Inxhinieri ose përfaqësuesi i inxhinierit mund të caktoi një numër të caktuar  asistentesh të 

cilët e ndihmojnë përfaqësuesin e inxhinierit në kryerjen e detyrave të tij. Ai do ta njoftoi 

kontraktorin me emërimet, për detyrat, fushat dhe autoritetin e asistenteve. Asistentet nuk kanë 

asnjë autoritet t’i lëshojnë udhëzime kontraktorit përveç nëse udhëzimet e tilla mund të jenë të 

nevojshme për t’i mundësuar kontraktorit kryerjen e  detyrave, të sigurojnë pranimin e materialeve, 

hapësirave punuese ose mjeshtëritë, dhe çdo udhëzim i dhënë nga ana e tyre për këto qëllime 

konsiderohet se është dhënë nga përfaqësuesi i inxhinierit.  
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Udhëzimet e inxhinierit: 

Përfaqësuesi i inxhinieri mund t’i lëshoj kontraktorit (në çdo kohë) udhëzime si dhe vizatime 

shtesë ose të modifikuara, të cilat mund të jenë të nevojshme për kryerjen – ekzekutimin e 

punimeve dhe korrigjimin e çdo defekti. Kontraktori merr udhëzime vetëm nga inxhinieri, ose nga 

asistentet e tije. Kontraktori do të veprojë në përputhje me udhëzimet e dhëna nga inxhinieri ose 

asistentet e tije , dhe për çdo çështje që lidhet plotësisht me kontratën. [1] 

Udhëzimet për shkresa:  

Udhëzimet e inxhinierit duhet të jenë me shkrim, udhëzime gojarisht mund të japë vetëm në 

rastet kur inxhinieri e konsideron se mund  ti japë udhëzim edhe gojarisht, ndërsa kontraktori është 

i obliguar ti respektoj udhëzimet e dhëna me gojë nga inxhinieri apo asiastentet e tij. Konfirmimi 

me shkrim i udhëzimeve të dhëna me gojë  nga ana e inxhinierit, qoftë para ose pas kryerjes së 

punimeve sipas udhëzimit, kontraktori në periudhën brenda 7 ditëve ia konfirmon inxhinierit me 

shkrim udhëzimin e dhënë me gojë nga ana e inxhinierit, konfirmimi me shkrim nuk bënë të 

kundërshtohet nga ana e inxhinieri, udhëzimi konsiderohet se është i plotfuqishëm.  

Kush është inxhinieri: 

 “Inxhinieri” përcaktohet si personi i caktuar nga punëdhënësi dhe i përmendur në dosjen e 

tenderit. Fjala “person” nënkupton një kompani, kështu që inxhinieri është një kompani e 

inxhinierëve konsulentë e jo një individ. Pra pasi që inxhinieri është kompania, atëherë kompania 

nga përbërja e sajë duhet ta caktoi një individ (përfaqësues) për ta kryer rolin e Inxhinierit.  

Inxhinieri ka rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në administrimin e kontratës, mënyrat me 

të cilat inxhinieri kryen detyrat e tij kanë ndikim të madh në punën e kontraktorit dhe suksesin e 

projektit. [30] 

Zëvendësimi i inxhinierit: 

Kur punëdhënësi synon ta ndërroj (zëvendësoi) inxhinierin, punëdhënësi në periudhën jo me 

pak se 21 ditë para datës së parashikuar të zëvendësimit, duhet ta njoftoi kontraktorin për emrin, 

adresën, përvojën, përkatëse të inxhinierit zëvendësues. Nëse kontraktori e konsideron të 

papërshtatshëm inxhinierin zëvendësues, kontraktori ka të drejtën të reagoi me kundërshtimin ndaj  

tij duke njoftuar punëdhënësin, me detaje dhe arsyetime mbështetëse, punëdhënësi është i obliguar 

ta shqyrtoi plotësisht të drejtën e kundërshtimit. [1] 
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Vendimet: 

Inxhinieri konsultohet me secilën palë dhe bënë përpjekje (tenton) për arritjen e marrëveshje. 

Në rastet kur marrëveshja nuk arrihet, inxhinieri e bënë përcaktimin e drejtë në përputhje me 

kontratën, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat përkatëse. [1] 

 

3.1.3 Roli dhe detyrimet e kontraktorit  

Sipas FIDIC-ut, Kontraktori do të “ekzekutoj dhe përfundoi punimet si dhe do të korrigjoi 

çdo defekt në të, në përputhje me  kontratën”. Për të arritur këtë kontraktori pranon një numër 

mjaft të madh të detyrimeve. 

Kontraktori do të projektoi (sipas specifikimeve të kontratës), ekzekutoi dhe përfundoi 

punimet në përputhje me kontratën dhe me udhëzimet e inxhinierit, si dhe do ti përmirësoi  të 

gjitha defektet e punimeve. [1] 

Kontraktori e siguron të gjithë dokumentacionin e vend punishtes, sipas specifikimeve me 

kontratë dhe për të gjithë trupën e tij (personelin), mallrat, pajisjet konsumuese (harxhuese), dhe 

shërbimet tjera nga kontraktori, qofshin të një natyre të përkohshme ose të përhershme, të kërkuara 

me projekt, në zbatim, deri në përfundim dhe përmirësimin e defekteve [1] 

Kontraktori është përgjegjës për: 

- Përshtatshmëri (Kompetencë); 

- Stabilitet; 

- Siguri. 

Për të gjithë operatoret e punishtes dhe metodat e ndërtimit. Kurdoherë qe kërkohet nga 

inxhinieri, kontraktori duhet ti paraqes detajet për aranzhimet dhe propozimet e metodave që do ti 

përdor. Asnjë ndryshim i rregullave dhe metodave nuk bëhet pa njoftimin e inxhinierit. Kontratat 

e ndërtimit sipas  “FIDIC Libri i kuq” qëllimi i tyre është të përdoren në  projektet të cilat vizatimi 

dhe projektimi është bërë nga punëdhënësi. Shprehja “zbato dhe përfundo” është e rëndësishme 

në kontratë. Kërkesa për zbatim dhe përfundim gjithashtu i japin një detyrim për përfundimin e 

plotë të çdo punë që është e nevojshme, dhe që mund të mos jenë prezantuar në detaje dhe vizatime. 

Detyrimet e lartë cekura janë detyrime për ti kryer dhe përfunduar të gjitha punimet, ndërsa çështja 

nëse pagesa është e përfshirë në shumën e pranuar është çështje në vete. 
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Siguria e përfundimit të punimeve:  

Kontraktori duhet të pajiset me  një siguri të performancës (me koston e tij) për ekzekutim, 

me shumën e deklaruar në të dhënat e kontratës. Nëse kjo vlerë nuk është cekur në kontratë, kjo 

nën-klauzol nuk zbatohet. Kontraktori duhet t’ia dorëzoi punëdhënësit sigurimin e performancës 

brenda 28 ditëve nga marrja e letrës së pranimit, të njëjtën një kopje ia dërgon inxhinierit. 

Kontraktori duhet të garantoi që siguria e performancës është e vlefshme dhe e zbatueshme deri sa 

kontraktori ti ketë ekzekutuar dhe përfunduar punimet dhe ti ketë korrigjuar të gjitha defektet. 

Nëse sigurimi i performancës skadon kontraktori nuk ka të drejt të marrë certifikatën e kryerjes së 

punimeve deri në 28 ditë para datës së skadimit. Kontraktori duhet të zgjas vlefshmërinë e sigurisë 

së performancës deri në përfundimin e punimeve duke përfshirë edhe korrigjimin e defekteve. 

Punëdhënësi do t’ia kthej kontraktorit sigurimin e performancës  brenda 28 ditëve pasi ta merr në 

posedim  kopjen e certifikatës së kryerjes së punimeve. [1] 

Përfaqësuesi i kontraktorit: 

 Kontraktori duhet ta emëroi përfaqësuesin e vet dhe ti japë të gjithë autoritetin e nevojshëm 

për të vepruar në emër të kontraktorit. Dokumentet e tenderit e specifikojnë si në vijim: 

- Kualifikimet e kërkuara, 

- Përvojën e kërkuar, 

- Përfaqësuesi i kontraktorit të emërohet me tender.  

Përfaqësuesi i kontraktorit duhet ti plotësoi kërkesat dhe ka autoritetin si në vijim: 

- Pëlqimin (miratimin) nga inxhinieri, 

- Nuk largohet ose zëvendësohet pa pëlqimin paraprak të inxhinierit, 

- Ka autoritetin të veproj në emër të kontraktorit sipas kontratës, 

- Të jetë në vende punishte sa herë që e kërkon puna,, 

- Duhet të flet rrjedhshëm dhe komunikativ. [31] 

Nënkontraktoret:  

Kontraktori është përgjegjës për veprimet dhe standardet e çdo nënkontraktori dhe 

punonjësit e tyre. 

 

 



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

  

 

35 

Bashkëpunimi: 

Kontraktori duhet ti lejoj kryerjen e punëve në ose afër punishtes edhe autoriteteve si në 

vijim: 

- Personelin e punëdhënësit, 

- Kontraktoret tjetër të punësuar nga punëdhënësi, 

- Personelin e çdo autoriteti publik me përbërje ligjore (organet qeveritare) që kryejnë punë 

të cilat nuk përfshihen në kontratë. [31] 

Megjithatë, kontraktori mund të bëjë kërkesë për kostot e paparashikueshme dhe duhet ti 

paguhen si ndryshime. Çdo pengesë kualifikohet si mundësi në zgjatjen kohës së përfundimit të 

punimeve. 

 

3.2 Trajtimi i kohës dhe kostos me kushtet e kontratës FIDIC Libri i 

kuq 

 

Kushtet e kontratave FIDIC përcaktojnë dy aspekte kryesore përcaktojnë: kohën dhe koston. 

Kushtet e kontratës FIDIC përshkruajnë aspektet që rregullojnë marrëdhëniet në mes punëdhënësit 

dhe kontraktorit brenda dy klauzolave: Klauzola 8 “Fillimi, Vonesat dhe ndërprerja e punimeve” 

dhe klauzola 14 “Çmimi i kontratës dhe pagesat” [9] 

Në klauzolën 8 janë të detajuara fillimi i punimeve, koha e përfundimit, programi i kohës, kushtet 

e kontraktorit ku përcaktohen të drejtat për zgjatjen e kohës së përfundimin e punimeve, vonesat e 

shkaktuara nga autoritetet, shkalla e progresit të punimeve, vonesat e pagesave që shkaktohen si 

pasoj e përfundimit të punimeve. [9] 

Klauzola 14 detajon çmimin e kontratës, paradhënien, aplikimin për certifikata të pagesave të 

ndërmjetme (situacioneve), orarin e pagesës, mënyrën se si do të bëhet pagesa, pagesat e vonuara 

dhe pagesat e parave në mbajtje, deklarata për përfundimin e punimeve dhe certifikata e pagesës 

përfundimtare. [9] 

“FIDIC Red book” “Kushtet e kontratës për ndërtim dhe punë inxhinierike të hartuara nga 

punëdhënësi”, në kushtet e përgjithshme përcaktohen sekuencat e ngjarjeve tipike të pagesave 

figura 6. Në fund të çdo muaji ose periudhës raportuese, kontraktori dorëzon situacionin për pagesë 

dhe dokumentet mbështetëse (p.sh. librin ndërtimor) te inxhinieri. Pas verifikimit të tyre nëse 
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situacioni për pagesë pranohet, inxhinieri lëshon certifikatën e pagesës së përkohshme në 

maksimum për 28 ditë, ndërsa punëdhënësi do ta paguaj kontraktorin për shumen e vërtetuar në 

periudhën brenda 56 ditëve pas marrjes së situacionit për pagesë dhe dokumenteve mbështetëse 

nga ana e inxhinierit. [9] 

 

3.2.1 Sekuencat dhe njoftimet sipas FIDIC libri i kuq 

FIDIK-u përcakton gjitha fazat, nga tenderimi deri në pranimin përfundimtar të punimeve, 

në këto kontrata përfshihen: Periudha tenderuese (periudha fillestare), Periudha e realizimit të 

punimeve dhe periudha e defekteve. Pjesëmarrësit kryesor janë: Punëdhënësi, Inxhinieri dhe 

kontraktori. Të gjitha këto periudha do të shtjellohen në grafiket e paraqitur në vijim. 

Kontratat FIDIC përmbajnë shumë sekuenca dhe procese për të siguruar kryerjen e duhur të 

detyrimeve kontraktuale për të gjitha palët që janë pjesë e kontratës. 

Afatet kohore janë të paraqitura në formë grafike të cilat tregojnë rrjedhën themelore të 

aktiviteteve të kontratës nën kushtet e përcaktuara të FIDIC-ut Libri i kuq, për ekzekutimin e 

punimeve me projekt të realizuar nga Punëdhënësi (FIDIC Libri i kuq 1999). [26] 

 

 

Figura 3.1 Sekuencat dhe njoftimet sipas FIDIC Libri i kuq 
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Faza e tenderimit 

Gjatë fazës së tenderimit, datë shumë e rëndësishme është data bazë e cila përcaktohet  “28 

ditë para datës së fundit për dorëzimin e tenderit”. Kjo datë në FIDIC i referohet klauzolës 13.7 

“Ndryshimi dhe rregullimi i Legjislacionit” e cila jap të drejtë kontraktorit për pagesa shtesë 

dhe/ose kohë për shkak të ndryshimeve në legjislacion të bëra pas datës bazë. Në figurën 3.2. është 

paraqitur grafiku i fazës së tenderimit. [26] 

 

Figura 3.2 Fazat e tenderimit të projektit 

 

Fillimi i projektit 

Pasi punëdhënësi e njofton kontraktorin si fitues të kontratës, kontraktori duhet ta bëjë 

sigurimin e (performancës) ekzekutimit të punimeve brenda 28 ditësh dhe të njëjtën e dorëzon tek 

punëdhënësi. (klauzola 4.2). Në rast dështimi të sigurimit të performancës nga ana e kontraktorit,  

Punëdhënësi ka të drejt, deri sa kontraktori ta bëjë sigurimin e performancës që ti merr veprimet 

si në vijim: 

- T’ia ndaloj hyrjen në vend punishte kontraktorit (në përputhje me klauzolën 2.1) 

- Të mos certifikohet dhe të mos bëhet pagesa e asnjë page (në përputhje me klauzolën 14.6) 

- Përfundimi (shkëputja) i kontratës (në përputhje me nën klauzolën 15.2) 

Për më tepër, inxhinieri do t’i japë dhe do ta njofton kontraktorin me një afat më të shkurtër 

se 7 ditë për fillim e punimeve, por që nuk duhet të jetë më shumë se 42 ditë pas lëshimit të letrës 

së pranimit (përveç nëse përcaktohet ndryshe me kontratë). Në figurën 3.3 është paraqitur grafiku 

i fillimit të projektit. [26] 
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Figura 3.3  Grafiku i fillimit të projektit 

Pagesat e ndërmjetme – situacionet e përkohshme 

Kur inxhinieri nuk arrin për ta lëshuar situacionin e përkohshëm (IPC) me kohë kontraktori 

ka të drejtë që: 

- Pezulloi (ndërpres) punimet ose të zvogëloj dinamiken e punimeve, pasi ta ketë njoftuar 

punëdhënësin por jo para 21 dite pas skadimit, (në përputhje me nën-klauzolën 16.1), 

- Përfundon (shkëpus) kontratën, nëse inxhinieri dështon të lëshoj situacionin e 

përkohshëm “Certifikata e pagesave të përkohshme” (IPC) brenda 56 ditëve, pas marrjes 

së “Aplikimit të Përkohshëm për Pagesë” (IPA), (në përputhje me nën-klauzolën 16.2), 

Ndërsa në rastin e dështimit të punëdhënësit për ta paguar kontraktorin në kohë, i japë të 

drejt kontraktorit që: 

- Ta përfundon (shkëpus) kontratën, nëse inxhinieri dështon ta paguaj shumën e duhur 

brenda 42 ditëve pas skadimit të kohës së duhur (në përputhje me nën-klauzolën 14.7), 

- Të kërkon interes shtesë për shumat e papaguara për shkak të pagesave të vonuara (në 

përputhje me nën-klauzolën 14.8), [26] 

Në figurën 3.4 është paraqitur grafiku i pagesave të ndërmjetme – situacioneve të përkohshme. 

<28 ditë 

Koha e kompletimit 

Lëshimi letrës 

së pranimit 

sigurimi i 

performancës nga 

kontarktori 
8.1 Data e fillimit 

<42 ditë 
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Figura 3.4 Grafiku i pagesave të ndërmjetme 

 

Pagesa përfundimtare 

Nëse ka mosmarrëveshje ndërmjet inxhinierit dhe kontraktorit në verifikimin e deklaratës 

përfundimtare – situacionit përfundimtar të pagesave (ose të një pjese të saj), për pjesën që janë 

pajtuar lëshohet certifikata e pagesave të përkohshëme (IPC), dhe pas zgjidhjes së 

mosmarrëveshjes, kontraktori e paraqet te punëdhënësi deklaratën përfundimtare – situacionin 

përfundimtar. Në figurën 3.5. është paraqitur grafiku i pagesës përfundimtare. [26] 

  

Figura 3.5 Grafiku i pagesës përfundimtare 

 

Përfundimi i kontratës 

Periudha e njoftimit të defekteve fillon pas lëshimit të certifikatës se përkohshme të pranimit 

e punimeve tek kontraktori. 
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kontraktori 

Punëdhënësi 

bënë pagesën 

tek kontraktori 

<28 ditë 

Kontrolli 

përfundimtare 

nga 

mbikëqyrësi 

Kontraktori 
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deklaratën 

përfundimtare të 
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përfundimtar 

(FPC) tek 

punëdhënësi 

<56 ditë 
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Kontraktori do të përfundoj çdo punë që është e papërfunduar nga data që është lëshuar 

certifikata e përkohshme e pranimit, brenda një kohe të arsyeshme siç udhëzohet nga inxhinieri, 

të korrigjoi defektet ose demet e shkaktuara dhe të njoftuara nga punëdhënësi, para afatit të 

periudhës së defekteve.   

Inxhinieri ia lëshon kontraktorit certifikatën e performancës, me një kopje për punëdhënësin 

dhe atë: 

- Brenda 21 ditëve pas datës së skadimit të fundit të periudhës së defekteve, ose 

- Pas kësaj, kur kontraktori siguron të gjitha dokumentet nga ana e tije, përfundimin e të 

gjitha testeve për punët e kryera, duke përfshirë rregullimin e defekteve. 

Punëdhënësi ja kthen sigurimin e performancës kontraktorit brenda 21 ditëve pasi ta ketë 

marrë kopjen e certifikatës së performancës. 

Kontraktori brenda 56 ditëve pas marrjes së certifikatës së performancës, duhet të paraqes 

tek inxhinieri situacionin përfundimtar për verifikim. Inxhinieri, brenda 28 ditëve pas marrjes së 

situacionit përfundimtar me shkrim, do ta lëshoj certifikatën përfundimtare për pagesë (FPC) tek 

punëdhënësi, i cili do të bëjë pagesën brenda 56 ditëve nga marrja e (FPC) nga inxhinieri. Në 

figurën 3.6 është paraqitur grafiku për përfundimin e kontratës. [26] 

 

  

Figura 3.6 Grafiku për përfundimin e kontratës 

Në paraqitjet grafike të mëparshme është bërë një përmbledhje e ngjarjeve dhe aktiviteteve 

kryesore duke u bazuar në FIDIC Libri i kuq.  
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3.3 Ndërlidhja inxhinier - kontraktor 

 

Sipas studimeve të  bëra  FIDIC-ut librit të kuq nga autor të ndryshëm,  autorët kanë ndërtuar 

modelin e nen klauzolave 3.1 dhe 20.1 figura 3.7 Ku prezantohet vektori i llogaritur i cili  tregon 

relativisht madhësinë e se cilës nyje. Nyja më e madhe është klauzola 3.1 siç tregohet në këndin e 

sipërm të majtë, ndërsa e dyta është klauzola 20.1 në këndin e lartë majtë. Bazuar në këto është e 

qartë dhe kuptohet se klauzolat 3.1 “Inxhinieri” dhe klauzola 20.1 “Kërkesat e kontraktorit” luajnë 

rolin më të rëndësishëm në menaxhimin e kontratave për projektet ndërtimore sipas FIDIC. [23] 

 

Figura 3.7 Ndërtimi i modelit i nen klauzolave 3.1 dhe 20.1 

 
 

Figura 3.8 Shembulli i ndërlidhjes së nën klauzolave 
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4.0 SIGURIA E PUNËTOREVE DHE PJESËMARRËSVE NË 

TRAFIK GJATË EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE 

 

Sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës (LIGJI NR. 04/L-161 PËR SIGURINË DHE 

SHËNDETIN NË PUNË ) një nder masat parandaluese është trajnimi i punëtorëve për vendin e 

punës. [11] 

Punëdhënësi përkujdeset që secili i punësuar të trajnohet nga siguria dhe shëndeti në punë, 

për vendin e tij të punës si:  

- para ose pas themelimit të marrëdhënies së punës;  

- në rast të transferimit apo ndërrimit të vendit të punës;  

- në rast të paraqitjes së pajisjeve të reja apo ndërrimit të pajisjeve të punës;  

- në rast të përdorimit të teknologjisë së re;  

- kohë pas kohe nëse është e domosdoshme.  

 

4.1 Shkaqet e aksidenteve dhe incidenteve 

 

Shkaku themelor i shumicës së aksidenteve në trafik dhe incidenteve në vend punishte vijnë 

nga dështimi i planifikimit të një sistemi trajnues të sigurte dhe më provoj për aftësimin e 

punëtorëve dhe mënyrat se si duhet të punojnë. Zakonisht shakataret kryesor të rasteve janë njeri 

ose kombinimi i faktorëve të mëposhtëm. [13] 

- teknikat e këqija të ngasjes se mjeteve ku përfshihet kthim pa shikuar, 

- pakujdesia ose injorimi i rreziqeve të veçanta, p.sh. puna afër sistemit të energjisë elektrike 

(kabllot në shtylla – linja ose kabllot nëntokësore – gërmime etj.), 

- Transportimi i pasagjerëve pa autorizim, 

- Mirëmbajtja e dobët e automjeteve, 

- Mbingarkesa e automjeteve ose ngarkesat e parregullta, 

- Bllokimi i punishtes, 

- Planifikimi i dobët i trafikut, 

- Mungesa e rrugëve dhe kombinimet e duhura.  

 

Transporti mund të përfshijë kamionë, kamionë vetëshkarkues, traktorë me rimorkio të vogla 

si dhe dampera etj. Shoferet duhet të jenë të trajnuar siç duhet, gjatë përdorimit të automjeteve në 
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ose jashtë rrugëve publike duhet të zotërojnë leje drejtimi. Praktikë e mirë për të gjithë shoferet 

është që të posedojnë leje drejtimi për kategoritë e ndryshme të mjeteve. Trajnimet duhet të 

përfshijnë udhëzime të ndryshme të cilat shpjegojnë p.sh. se si duhet drejtuar dhe manovruar me 

automjete gjatë lëvizjes në skarpate, etj. [13] 

 

4.2 Pakujdesia ose injorimi i rreziqeve të veçanta 

 

Rrugët duhet të nivelohen, shënohen dhe planifikohen në atë mënyrë që tu shmangen 

rreziqeve potenciale të tilla si linjat e energjisë elektrike mbi tokë Figura 4.1 dhe nën tokë. Kur ka 

mundësi duhet të përdoret lëvizja një kaheshe. Kufizimet e shpejtësisë  dhe shenjat tjera të trafikut, 

duhet, dhe kërkohet të jenë të qarta dhe të dukshme. Kufizimet e shpejtësisë duhet të bëhen sipas  

për zonës  ku zhvillohen punimet. 

 

 

Figura 4.1 Zhvendosja e kabllove elektrike dhe masat e sigurisë së kalimit 

 

Nëse rrugët ose strukturat ndërtimore i afrohen linjave të energjisë elektrike, kontakti me to 

duhet të shmanget, duke ngritur pengesa paralajmëruese me anë të tipit portal të shtyllave. Para se 

të bëhet zhvendosja e kabllove elektrike, siguria e kalimit nën linjat e tensionit duhet të bëhet sipas 

figurës 4.1 Trari dhe shtyllat duhet të jenë prej materiali të ngurtë, mundësisht prej drurit, dhe të  

ngjyrosura me dy ngjyra  kuq dhe bardhë. Përgjatë linjave të energjisë, duhet të vendosen pengesa 

në të dy anët e linjës të larguara së paku 6 m në largësi horizontale. Nëse operohet me vinça brenda 

zonave të linjave të energjisë elektrike, duhet të bëhen marrëveshjet paraprake me ndërmarrjen e 

energjisë elektrike për ta ndërprerë ose devijuar energjinë elektrike sa herë punon vinçi brenda 

zonës së linjave të tensionit të lartë. 
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Në fotografinë 1.1. është paraqitur pozicioni i linjave të tensionit të lartë dhe zhvendosja e tyre 

nga linja ajrore në linjë nëntokësore, e cila me këtë rast nuk paraqet ndonjë rrezik për punëtoret 

dhe pjesëmarrësit tjerë në trafik. 

 

Fotografia 4.1 Zëvendësimi i linjave ajrore të tensionit të lartë me linjë nëntokësore në zonën e 

ndërtimit 

 

4.3 Siguria e punëtorëve gjatë ekzekutimit të punimeve në rrugë 

 

Gjatë punimeve, punëtorët shpesh goditen nga automjetet që lëvizin prapa, sidomos kur 

pamja e pasme e mjetit nga ana e shoferit është e kufizuar. Gjatë lëvizjes prapa duhet të vendoset 

një ndihmës – punëtor i cili gjatë gjithë kohës i tregon shoferit për gjendjen prapa mjetit 

transportues. Punëtori duhet të jetë në pozicionin ku sigurohet pamja e mjaftueshme e tije nga ana 

e shoferit. Në rastet kur nuk ka punëtor në dispozicion, shoferi duhet të ecë përreth automjetit, 

edhe në pjesën e pasme për ta vërtetur se nuk ka pengesa dhe duhet të japë një sinjal zëri para se 

të filloji të lëvizë. Në punishte nuk duhet lejuar të operojnë automjetet të cilat nuk kanë pajisjen 

sinjalizuese për lëvizje prapa, por sidoqoftë shoferet nuk duhet të bazohen plotësisht në këtë. 

Vend punishtet ("vendet e ndërtimit") në rrugë dhe inxhinieria e ndërtimit të rrugëve kanë të 

bëjnë gjithmonë me rrugë publike dhe pranë publikut shumë rrallë në zonat e trafikut privat. 

Punëtoret që punojnë në ndërtimin e rrugëve gjithnjë janë të rrezikuar nga trafiku.  Në të shumtën 

e rasteve është e nevojshme mbyllja e plotë apo të pjesshme e rrugës për të siguruar vend punishten 

në të njëjtën kohë edhe punëtorët.[10] 
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4.4 Sigurimi i vend punishteve dhe kohëzgjatja e tyre  

 

Vend punishtet në rrugë janë ato vende ku zonat e trafikut janë të bllokuara përkohësisht për 

punime në rrugë. Bllokimi i përkohshëm apo i pjesshëm  mund të jetë për shkak të ndërtimit të vet 

rrugës, punimeve përkrah (anash) ose sipër rrugës, punimeve në linjat (sinjalizimin) e rrugës, 

punimeve për vëzhgim apo studim. 

 

Masat e sigurisë në vend punishte shërbejnë për të mbrojtur përdoruesit e rrugës (zonën e 

trafikut) punëtorët, pajisjet dhe makinat në vend punishte (zonën e punimeve). 

Masat e sigurisë në rrugë ndahen në dy mënyra, ato janë: 

a) Punë me kohëzgjatje të gjatë dhe 

b) Punë me kohëzgjatje të shkurtër. [24] 

 

Punët me kohëzgjatje të gjatë janë përgjithësisht të gjitha punët apo mirëmbajtja që 

realizohet  të paktën gjatë një ditë kalendarike. 

Punë me kohëzgjatje të shkurtër janë të gjitha punët që përfundojnë brenda  disa orëve, 

zakonisht me fillim të agimit të ditës, të një dite kalendarike, edhe nëse puna mund të vazhdoj edhe 

në ditët në vijim.  

Në punimet me kohëzgjatje të shkurtër përfshihen: 

a) Vend punishtet që për një kohë të caktuar nuk lëvizin punëtoret dhe mjetet (p.sh. për 

punë në mirëmbajtjeje, riparime të pahive elastike, punë në sinjalizim vertikal, punë në 

objektet për furnizim dhe pastrimin e mbeturinave), për aq kohë sa nuk kanë nevojë të 

trajtohen si vende pune me kohëzgjatje më të gjatë për shkak të situatës së trafikut (punë 

stacionare), 

b) Vend punishtet ku mjetet dhe punëtoret lëvizin vazhdimisht në drejtim të trafikut (p.sh. 

për punën e pastrimit, sinjalizimi horizontal, prerjen e barit (punë në lëvizje) 

c) Topografia; si e tillë, të gjitha punët që shërbejnë për detyrat e anketimit shtetëror dhe 

kadastral, si dhe të gjitha sondazhet inxhinierike në kontekstin e planifikimit, ndërtimit 

dhe mirëmbajtjes dhe riparimit të rrugëve dhe strukturave në rrugë. Puna në ekzekutimin 

e regjistrimeve gjeologjike dhe gjeofizike në kontekstin e hulumtimit të shtresave të 

tokës. [24] 
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4.5 Parimet që duhet të mirën në konsideratë për sigurinë 

 

Duhet të zgjidhet operacioni më i sigurt dhe më efikas i trafikut. Disa parime të rëndësishme 

përfshijnë: 

- Ruajtja e numrit të shiritave qarkullues ekzistues ose mundësia e zgjerimit apo ngushtimit 

të shiritave qarkullues. 

- Sa më pak të jetë e mundur mbyllja e shiritave qarkullues, duke e lënë të paktën një shirit 

për secilin kahe.  

- Përdorimi i operacioneve të qarkullimit një-kahesh me përparësi fikse (semafor), me 

personel ose sinjale në zonat punuese me gjatësi të shkurtër, dhe ku ka vëllim të ulet të 

trafikut. 

- Gjetja e  rrugëve alternative me kapacitet efikas që mund ta mbështes atë rrugë dhe që 

mund të kontrollohet me kujdes. 

- Trajnimi i punëtorëve dhe shofereve si dhe informimi i tyre është i domosdoshëm. 

 

Për çdo zonë punuese, duhet të jetë një person i kualifikuar, përgjegjës për aspektet që kanë 

të bëjnë me sigurinë gjatë punimeve në rrugë, monitorimin dhe rregullimin e trafikut që zhvillohet 

në zonën punuese. 

Gjatë ndërtimit të rrugëve duhet paraparë edhe situatat kur mund të ketë edhe bllokim të 

qarkullimit p.sh. aksident, incident ose nga ndonjë prishje e pa pritur e mjeteve të punës të cilat 

mund të bllokojnë trafikun dhe të krijojnë situata të rrezikshme. Në këto raste është e nevojshme 

dhe e përshtatshme që një automjet për ndihmë të qëndroj në punishte dhe të jetë në dispozicion 

të përhershëm për këto situata. Duhet të merren masa për operimin e sigurte, të mjeteve të punës 

dhe menaxhimin e incidenteve, veçanërisht në rrugët me shpejtësi të lartë. 

I gjithë sistemi i menaxhimit (sinjalizimi vertikal, sinjalizimi horizontal, pajisjet e trafikut, 

etj.) duhet të jenë sipas planit dhe rregullave si dhe ti përmbushin të gjitha kërkesat e shoferëve. 

Prandaj sistemi i menaxhimit të trafikut duhet t’ju ndihmoj drejtuesve të automjeteve të ngasin 

sipas shpejtësisë së caktuar me shenja të trafikut, të informohen për vendet me rrezikshmëri të 

lartë, të informohen drejt dhe mos të kenë informacione konfliktuale, ndjekjen e zhvillimeve të 

punimeve në kohë dhe hapësirë etj. 
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4.6 Planifikimi i punëve 

 

Punimet në rrugë duhet të planifikohen me kujdes dhe të organizohen mirë në mënyrë që të 

harmonizohen kërkesat e pune kryesi  në rrugë me drejtorinë rrugore e cila e ka në mbikëqyrje dhe 

në kontroll rrugën. Kërkesat mjedisore duhet të respektohen veçanërisht në zonat e urbanizuara. 

[21] 

Shtrirja hapësinore e vend punishteve duhet të planifikohen në atë mënyrë që kohëzgjatja e 

punimeve të jetë sa më e shkurtër, trafiku duhet të trajtohet në atë mënyrë që të jetë sa më pak i 

komplikuar. 

Sipas mundësive, Punimet në rrugët ku ka qarkullim të lartë të automjeteve sipas mundësive 

duhet të kryhet gjatë kohës kur bie qarkullimi . Në rastin e punëve me kohëzgjatje të gjatë, duhet 

të kontrollohet gjendja dhe të konstatohet nëse orët me dendësi të lartë të qarkullimit janë të 

favorshme për kryerjen e punimeve. Ndërsa kur planifikohen punimet me kohëzgjatje të shkurtër 

, qarkullimet e trafikut duhet të merren parasysh. 

 

4.7 Sigurimi i vend punishteve me shenja trafiku 

 

Kontraktoret janë të detyruar të sigurojnë vend punishten në përputhje me udhëzimet dhe 

rregullat e trafikut të Republikës së Kosovës “Udhëzimeve administrative” si dhe kushtet shtesë 

të kontratës të cilat udhëzojnë për sigurinë në vendin e punës. 

Në punishte zakonisht duhet të përdoren këto lloje të sinjaleve, ato janë si në vijim: 

- Shenjat e rrezikut 

- Shenjat e urdhrave të prera  

- Shenjat e lajmërimit 

- Shenjat tjera 

- Pajisjet rrugore 

Në tabelën 4.1 janë të paraqitura të gjitha shenjat bazike të cilat nevojiten për paralajmërimin 

e një vend punishteje, 

Sigurimi i vend punishtes në projektit “Upgrading of 4.5km of Milloshevë – Mitrovicë M2 

Main Road”, përkatësisht devijimi i rrugës nuk është bërë sipas modelit të paraqitur në figurën 15, 
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me gjithë se kishte gabime të shumta ato janë aprovuar nga konsulenca. Në kohën kur është 

aprovuar dizajni i sigurisë së trafikut dhe është bërë vendosja e shenjave të trafikut, konsulenca 

nuk ka qenë e plotësuar në tërësi me kapacitete inxhinierike, sepse nuk është angazhuar ndonjë 

inxhinieri i trafikut, ndërsa aprovimi i dizajnit është bërë nga inxhinieret që nuk i përkasin lëmis 

së trafikut. 

Për sigurimin e vend punishtes duhet të përdorën shenjat adekuate për informim, shenjat 

duhet të jenë uniforme në të gjithë vendin, problem evident për sinjalizimin e vend punishteve në 

Republikën e Kosovës është mungesa e një udhëzimi administrativ për sigurimin e vend 

punishteve në rrugë. 

Sigurimi i vend punishtes përkatësisht devijimi i rrugës është do të duhej të bëhej sipas modelit 

të paraqitur në figurën 4.2 
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Tabela 4.1 Shenjat bazike të nevojshme për sinjalizimin e përkohshëm të vend punishteve 

Shenjat e rrezikut 
I – 01 

Rrezik në rrugë  

 
 

I – 25 

Rrezik në rrugë 

 

I – 17 

Gunga në rrugë 

 

I – 26 

Trafik në dy kahe 

 

I – 14, I – 15, I – 16  

Ngushtim rruge 

    

I – 23 

Shenja ndriçuese 

 

I – 21 

Hedhje gurësh 

 
Shenjat e urdhrave të prera 
II – 38 

Përparësi nga  

kahja e kundërt 

 

III – 01 

Përparësi kalimi 

në raport me  

mjetet nga  

kahja e kundërt 

II – 53 

Kahe e obliguar 

 

 

II – 59 

Anash kalim 

i obliguar 

 

II – 3 

Ndalim 

komunikacioni 

në dy drejtimet 

 

II – 25 

Ndalim tejkalimi 

i ngarkesën  

boshtore 

 

II – 59 

Kufizim i  

shpejtësisë 

 

 

II – 44 

Shpejtësia me  

e vogël e lejuar 

 

II – 32 

Ndalim 

tejkalimi 

 

 

Shfuqizimet e kufizimeve III – 13, III – 14, III – 

11,  

III – 12, III – 16 

         
 

II – 39 

II – 40  

Ndalim 

ndalje  

dhe parkimi  
 
 

Shenjat e lajmërimit Shenjat udhëzuese 
Udhëtregues III – 86, III - 82 

 
DEVIJIM

 
 

 

Parashenja                          Parashenja  

Devijim III – 112                orientim III – 124 

Vushtrri

Mitrovicë

200 m  
Shenjat plotësuese 

8 t

 
 

50

Alternative
 

 
200 m
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Devijimi i rrugës  

 

 

 

 

 

 

 

Mbyllja e tërthortë e 

rrugës me shenja 

orientuese 1:3 dhe drita 

të verdha ndriçuese të 

njëanshëm me distancë 

maksimale të larguara 

6m. Dritat 

paralajmëruese të 

njëanshme në çdo shenjë 

 

 

Ndarja e shiritave të 

trafikut bëhet me vijë me 

ngjyrë të verdhë 

 

 

 

 

 

 

1) Në punishtet me 

gjatësi me të gjata se 

1000 m të përsëritet në 

distancën 500m 

2) Alternative  
400

400 

300 

200

100

0

20

0

20

0

400400 

300 

200

100

0
 

 

20

20

20

20

40

40

1,2

1,2

2

2

2

2

 

Figura 4.2 Sinjalizimi dhe menaxhimi i drejt i rrugës së devijuar 
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5.0 STANDARDET 
 

Standardi (në Frëngjisht: Norme, në Gjermanisht: Norm) është një dokument që siguron 

rregulla, udhëzime ose karakteristika për aktivitete ose për rezultatet e tyre, dhe ka përdorim unik 

(të përbashkët). Standardet krijohen duke bashkuar të gjitha palët e interesit, përfshirë prodhuesit, 

përdoruesit dhe konsumatorët. Të gjithë përfitojnë nga standardet përmes rritjes së sigurisë, 

cilësisë së produktit, dhe çmimeve më të ulëta të transaksioneve.  

Standardet Evropiane identifikohen nga një kod unik i referencës i cili përmban shkronjat 

“EN” [16] 

Çdo projekt ndërtimor i çfarëdo natyre qoftë ai duhet të bazohet në standardet e aplikueshme 

vendore “KOS” ose ndërkombëtare siç janë standardet evropiane “EN”.  

Në këtë punim do të prezantohen standardet për punët ndërtimore të pjesës së trafikut të cilat 

janë përdorur në projektin “Upgrading of 4.5 km of Milloshevë – Mitrovicë M2 Main Road”  të 

njëjtat standarde duhet të përdoren edhe në projektet e tjera në të ardhmen. 

Standardet dhe udhëzimet e përdorura në këtë projekt janë si në vijim: 

1. Standardet dhe udhëzimet e Republikës së Kosovës:., 

- Udhëzimi administrativ nr. 09/2017 për vendosjen  formën  ngjyrën dimensionet e 

shenjave dhe sinjalizimet e pajisjeve në komunikacionin rrugor   

- Standardet për auto udhë, rrugë dhe ura, seria 400 sigurimi me rrethoja dhe pahitë 

elastike, Kos/V1/Pt1/S141/Final 

- Standardet për auto udhë, rrugë dhe ura, seria 300 sinjalizimi i trafikut dhe ngjyrosja e 

rrugëve (sinjalizimi vertikal dhe horizontal) Kos/V1/Pt1/S3/Final dhe 

- Standardet për auto udhë, rrugë dhe ura, standardet e konstruksioneve, pajisjet rrugore. 

Kos/V2/P1/S6/Final 

2. “EN” Standardet ndërkombëtare:  

- EN 1317 Sistemet Evropiane të kufizimit të rrugëve 

- EN 12899 – Vendosja e shenjave të sinjalizimit vertikal 

- EN 1436 Materialet për shënimin e rrugëve, përdorimi i tyre; 
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- EN 1423 Materialet për shënimin e rrugëve, Përdorimi i rruazave të qelqit, agregatet 

kundër rrëshqitjes dhe përzierja e tyre.  

- Etj. 

 

5.1 Zbatimi i udhëzimit administrativ dhe standardet të aplikueshme 

për pahi elastike. 

 

Pahitë elastike 

Pahitë elastike apo rrethoja mbrojtëse janë konstruksione metalike për siguri, qëllimi i të 

cilave është parandalimi i daljes së automjeteve nga rruga.  Duke u bazuar ne “Udhëzimi 

administrativ nr. 09/2017 për vendosjen  formën  ngjyrën dimensionet e shenjave dhe sinjalizimet 

e pajisjeve në komunikacionin rrugor” tipi i pahive elastike zgjidhët sipas kategorisë së rrugës, të 

cilat janë të paraqitura në tabelë 5.1 [17] 

Tabela 5.1 Tipi i pahive elastike sipas kategorisë së rrugës 

KATEGORITË E 

RRUGËVE 
SKAJI I RRUGËS SHIRITI NDARËS OBJEKTI 

AUTO UDHA – 

MOTO UDHA 
H2 – H1 H2 H3 – H2 

RRUGËT 

NACIONALE DHE 

RAJONALE 

H1  H2 

RRUGET TJERA N2 - H1 – H2 

 

Në tabelën 5.1 janë cekur shkurtimisht llojet të pahive elastike, për përzgjedhjen e llojit të 

pahive është obligative ti referohemi standardit të Kosovës S400 dhe “EN 1317”  

- Tipet e pahive elastike metalike nga materiali çelik sipas [14] janë: 

- Pahi të njëanshme Figura 16. 

- Pahi të dyanshme (Figura 17); 

- Pahi e njëanshme me distancues (Figura 18); 

- Pahi e dyanshme me distancues (Figura 19); 
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Figura 5.1 Pahitë elastike të njëanshme 
  

    

Figura 5.2 Pahitë e njëanshme me distancues 

 

Figura 5.3 Pahitë elastike të dyanshme 

 

Figura 5.4 Pahitë e dyanshme me distancues 

 

Figura 5.5 Pahitë elastike dhe standardi i vendosjes së tyre përdoret guri skajor 
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Vendosja e pahive ku përdoret guri skajor duhet ti përgjigjet dimensioneve sipas figurës  20. 

Vendosja e pahive të çelikut në ndarjen e rrugëve në dy kahe, vendosen si në vijim:  

- Pahitë e njëanshme me një ndarës  përdorën për ndarjen e shiritave qarkullues në auto 

udhë ose rrugë të shpejt, 

- Në auto udhe dhe rrugë e shpejtë pahitë e dyanshme me një ndarës përdorën kur nuk 

ka hapësirë të mjaftueshme në brezin ndarës për ti vendosur pahitë e njëanshme. 

 

5.1.1 Përdorimi i Pahive elastike në ndarjen e rrugës në dy kahe 

Parametrat që përcaktojnë instalimin e pahive elastike në ndarjen e shiritave qarkullues në 

dy kahe janë: gjerësia e rrugës dhe kapaciteti qarkullues. Vendosja e pahive elastike është i 

detyrueshëm në auto udhe dhe rrugë të shpejt dhe kur gjerësia e shiritit ndarës është me e vogël se 

8 m. Në figurën 21. është paraqitur diagrami i përdorimit të pahive elastike në brezin e ndarjes së 

rrugës. 

 

Aut/ditë 

Të nevojshme 

Të pa nevojshme 

Ndarja në mes rrugëve 

 

Figura 5.6 Parametrat që përcaktojnë vendosjen e pahive elastike në brezin ndarës të rrugës 
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5.1.2 Përdorimi i Pahive elastike anash rruge (skarpate)  

Parametrat që përcaktojnë vendosjen e pahive elastike anash rruge (skarpate)  janë lartësia 

dhe pjerrtësia e skarpateve,  distanca midis fillimit të pjerrtësisë nga skaj i shiritit qarkullues shiritit 

kufitar ose shiritit emergjent figura 5.7 

 

 
 

Figura 5.7 Parametrat që përcaktojnë vendosjen e pahive elastike pranë skarpateve 

 

5.1.3 Lartësia dhe gjatësia e vendosjes së pahive elastike në zonat  me 

rrezikshmëri 

Lartësia e pahive elastike varet nga lloji i tyre (75 cm, 80 cm, ose 110cm) ndërsa gjatësia e 

vendosjes para dhe pas zonave me rrezikshmëri është të paktën 100 m, për auto udhë dhe rrugë të 

shpejt, ndërsa tek rrugët publike është të paktën 60 m. Përdorimi i pahive në zonat me rrezikshmëri 

të lartë duhet të bëhet varësisht nga kategoria e rrugës ose  bazuar në numrin qarkullues të 

automjeteve, në tabelën 5.2 dhe tabelën 5.3 janë paraqitur të dhënat për  përdorimin e pahive pranë 

zonave me rrezikshmëri të lartë. [14] 
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Tabela 5.2 Vendosja e gjatësisë së pahive para dhe pas zonave me rrezikshmëri 

Kategoria e rrugës Para zonave me rrezikshmëri Pas zonave me rrezikshmëri 

Auto udhë 60 m 20 m 

Rrugë e shpejt 48 m 16 m 

 

Tabela 5.3 Vendosja e gjatësisë së pahive para dhe pas zonave me rrezikshmëri sipas numrit 

qarkullues të automjeteve 

Rrugët tjera publike me 

mesataren e trafikut vjetor 

Para zonave me rrezikshmëri Pas zonave me rrezikshmëri 

mbi 7000 48 m 24 m 

Nga 3000 deri 7000 32 m 16 m 

Me pak 3000 16 m 12 m 

 

5.1.4 Elementet fundore të pahive elastike 

Në auto udhë dhe rrugë të shpejtë gjatësia e elementeve fundore të pahive elastike është 12 

m, përveç në akset e shkurtra që lidhin rrugët publike të cilat kanë numër të vogël të qarkullimit  

<3000 auto/ditë. Rrugët tjera publike gjatësia e elementeve fundore është 4m. [14] 

5.1.5 Performanca e pahive elastike 

Pahitë elastike vlerësohet sipas tri kritereve 

1. Niveli i qëndrueshmërisë; 

2. Indeksi i qëndrueshmërisë së përshpejtimit (nxitimit) ASI 

3. Shërbimi i shprehur nga faktorët: 

- Zhvendosja punuese (W) 

- Devijimi dinamik (D) 

- Përplasja e automjetit (Vim) [18] 

Për matjen e performancës të pahive elastike kryhen teste me shkallë të plotë të ndikimit. 
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Niveli i qëndrueshmërisë: është treguesi i qëndrueshmërisë së ndikimit – llojin, peshën dhe 

shpejtësinë e automjetit të cilën pahija elastike është e projektuar ta përballoj(pranoj forcat 

goditëse) Standardi “EN1317” përcakton nivelet e provave dhe kriteret e kontrollit tabela 5.4 

Tabela 5.4 Nivelet e provave dhe kriteret e kontrollit 

Niveli i 

qendrues

hmerisë 

Kriteret dhe provat e goditjes 

Energjia 

(Kj) 

Niveli i 

rekomanduar i 

përdorimit 
Prova 

Shpejtësia 

km/h 

Këndi i 

goditjes 

(°) 

Masa totale e 

automjetit 

(Kg) 

T1 TB21 80 Km/h 8° 1300 Kg 6.2 Kj 

Pahit elastike të 

përkohshme 
T2 TB22 80 Km/h 15° 1300 Kg 21.5 Kj 

T3 
TB41 

TB21 

70 Km/h 

80 Km/h 

8° 

8° 

10 000 Kg 

1300 Kg 

36.6 Kj 

6.2 Kj 

N1 TB31 80 Km/h 20° 1500 Kg 43.3 Kj 
Qëndrueshmëria 

normale N2 
TB32 

TB11 

110 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

1500 Kg 

900 Kg 

81.9 Kj 

40.6 Kj 

H1 
TB42 

TB11 

70 Km/h 

100 Km/h 

15° 

20° 

10 000 Kg 

900 Kg 

126.6 Kj 

40.6 Kj 

Qëndrueshmëri 

të lartë 

L1 

TB42 

TB32 

TB11 

70 Km/h 

110 Km/h 

100 Km/h 

15° 

20° 

20° 

10 000 Kg 

1500 Kg 

900 Kg 

126.6 Kj 

81.9 Kj 

40.6 Kj 

H2 
TB51 

TB11 

70 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

13 000 Kg 

900 Kg 

287.6 Kj 

40.6 Kj 

L2 

TB51 

TB32 

TB11 

70 Km/h 

110 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

20° 

13 000 Kg 

1500 Kg 

900 Kg 

287.6 Kj 

81.9 Kj 

40.6 Kj 

H3 
TB61 

TB11 

80 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

16 000 Kg 

900 Kg 

462.1 Kj 

40.6 Kj 

L3 

TB61 

TB32 

TB11 

80 Km/h 

110 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

20° 

16 000 Kg 

1500 Kg 

900 Kg 

462.1 Kj 

81.9 Kj 

40.6 Kj 

H4a 
TB71 

TB11 

65 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

30 000 Kg 

900 Kg 

572 Kj 

40.6 Kj 

Qëndrueshmëri 

shumë të lartë 

H4b 
TB81 

TB11 

65 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

38 000 Kg 

900 Kg 

724.6 Kj 

40.6 Kj 

L4a 

TB71 

TB32 

TB11 

65 Km/h 

110 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

20° 

30 000 Kg 

1500 Kg 

900 Kg 

572 Kj 

81.9 Kj 

40.6 Kj 

L4b 

TB81 

TB32 

TB11 

65 Km/h 

110 Km/h 

100 Km/h 

20° 

20° 

20° 

38 000 Kg 

1500 Kg 

900 Kg 

724.6 Kj 

81.9 Kj 

40.6 Kj 
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Nivelet e qëndrueshmërisë së ndikimit 

Vlerësimi i treguesve  të qëndrueshmërisë së ndikimit për të gjitha provat bëhet me vetura, 

për nivelin e kontrollit të lartë dhe shumë të lartë, testi i pranueshëm  është testi TB11, në rastin e 

klasave L është testi shtesë TB32, niveli i qëndrueshmërisë përcaktohet nga vlerat më e larta të 

testeve. 

Në Tabelën 5.5 Janë dhënë tri klasa e qëndrueshmërisë së ndikimit   A, B dhe C, maksimumi 

për vlerën ASI-Acceleration Severity Index(Indeksi i qëndrueshmërisë së përshpejtimit) 

specifikohet së bashku me maksimumin e vlerave THIV-Theoretical Head Impact Velocity 

(Ndikimi i  shpejtësisë teorike tek ngasësi). Niveli i qëndrueshmërisë së ndikimit A është një nivel 

më i madh sigurie për pasagjerin e përfshirë në përplasje në raport me nivelin B i cili është nivel 

më i lartë se ai C. (THIV – Ndikimi i shpejtësinë teorike  tek ngasësi, Ngasësi konsiderohet që është 

një objekt (ne veçanti koka i lëvizë lirshëm, pas ndryshimit të shpejtësisë së automjetit, gjatë 

kontaktit me pahitë elastike, koka vazhdon të lëvizë deri sa ta godet një sipërfaqe brenda 

karrocerisë së automjetit. Madhësia e shpejtësisë së ndikimit teorik të kokës së ngasësit 

konsiderohet të jetë një masë e qëndrueshmërisë së ndikimit të automjetit në sistemin e pahive 

elastike) [22] ndërsa në figurën 5.8 është paraqitur në mënyrë skematike klasat e ndikimit të 

qëndrueshmërisë. 

Tabela 5.5 Ndarja në tri ndikime të klasave  

të qëndrueshmërisë A, B dhe C 

  

 

 

 

Figura 5.8 Paraqitja skematike e klasave të 

qëndrueshmërisë së ndikimit

 

Zhvendosja punuese (W)Paraqet distancën maksimale anësore në mes të pahisë elastike 

me pozicionin e lejuar punues dhe pozicionit të zhvendosjes maksimale. Në tabelën 5.6 janë 

Klasat e 

qëndrueshmërisë 

së ndikimit 

ASI THIV  Ndikimi i 

këndit (°) 

A ≤1.0 
33 

km/h 
20 

B  ≤1.4 
33 

km/h 
8 

C ≤1.9 
33 

km/h 
15 
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paraqitur vlerat e zhvendosjes punuese (W) ndërsa në figurën 5.9 është paraqitur në mënyrë 

skematike zhvendosja punuese. 

Tabela 5. 6.Vlerat e zhvendosjes punuese 

(W) të pahive elastike 

D

W  

Figura 5.9 Paraqitja skematike e 

zhvendosjes punuese

 

Devijimi dinamik (D) 

Paraqet zhvendosjen maksimale dinamike 

anësore të çdo pike nga ana e rrugës e shprehur në 

metra, figura 5.10 

 

      

 

 

Figura 5.10. Paraqitja skematike e zhvendosjes 

maksimale dinamike  

 

Përplasja e automjetit (Vin) 

Përplasja(Vin) Kamionit me ngarkesa të rënda (HGV) paraqet  pozitën maksimale dinamike 

anësore të kamionit nga rruga. 

 

 

Klasa Niveli i gjerësisë 

së punës 

W1 ≤0.6 m 

W2 ≤0.8 m 

W3 ≤1.0 m 

W4 ≤1.3 m 

W5 ≤1.7 m 

W6 ≤2.1 m 

W7 ≤2.5 m 

W8 ≤3.5 m 

Dm

Wm
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Tabela 5.7 Klasa dhe niveli i përplasjes së 

automjeteve Vin 

Dm

Wm

Vm  

Figura 5.11 Paraqitja skematike e përplasjes 

së automjeteve (Vin) 

 

 

5.2 Sinjalizimi  

 

Shenjat e komunikacionit duhet të përcjellin mesazhe të qarta dhe në kohën e duhur për të 

gjithë  përdoruesit e rrugës. Që shenjat të identifikohen dhe të lexohen gjatë natës, dhe  ditën, është 

e nevojshme të ndriçohen drejtpërdrejtë ose të jenë të punuara me material reflektues. Qëllimi i 

vendosjes së shenjave të trafikut  që të ja  tërheq vëmendjen  ngasësit. Ky synim nënkupton rritjen 

e distancës prej të cilës shenja identifikohet dhe njihet si shenjë trafiku. Sa më herët që të 

identifikohet shenja, ngasësi do të ketë kohë të vendos dhe ta drejtoj vëmendjen e tije për ta lexuar 

dhe interpretuar mesazhin e saj. Distanca e leximit të  shenjës është distanca në të cilën mund të 

lexohet shenja nga një shofer që ka shikueshmëri mesatare vizuale. 

Sinjalizimi ndahen në: 

1. Ndriçues; 

2. Vertikal; 

3. Horizontal. 

Klasa Niveli i 

përplasjes së 

automjeteve 

Vi1 VIN≤0.6 m 

Vi2 VIN ≤0.8 m 

Vi3 VIN ≤1.0 m 

Vi4 VIN ≤1.3 m 

Vi5 VIN ≤1.7 m 

Vi6 VIN ≤2.1 m 

Vi7 VIN ≤2.5 m 

Vi8 VIN ≤3.5 m 
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5.3 Sinjalizimi vertikal:  

Forma, dimensionet dhe llojet e tyre janë të përcaktuara në “udhëzimi administrativ 

nr..09/2017 për sinjalizim dhe rregullat e trafikut rrugor”. Në  projektin që e kemi zbatuar janë 

përdor pothuaj të gjitha llojet e shenjave siç janë: [17] 

1. Shenjat e rrezikut; 

2. Shenjat e urdhrave të prera;  

3. Shenjat e lajmërimit; 

4. Shenjat e trafikut për orientim dhe për të drejtuar trafikun; 

5. Tabelat plotësuese; 

6. Shenjat e ndryshme të trafikut.  

 

Tabela 5.8 Forma dhe dimensionet e shenjave të trafikut 

Sipas gjerësisë 

së rrugës 

Rreziku U. prera U. Prera Lajmë Lajmë Lajmë 

      

> 7 m 120 120 90 90 90 90 x 135 

5 – 7 90 90 60 60 60 60 x 90 

< 5 60 60 40 40 40 40 x 60 

 

Shenjat e lajmërimit për udhëheqjen e trafikut 

Madhësia e shenjave të lajmërimit për udhëheqjen e trafikut varet nga numri dhe madhësia 

e shkronjave që përdoren brenda shenjës, madhësia e shkronjave është paraqitur në tabelën 5.9  

Tabela 5.9 Madhësia shkronjave për shenjat e lajmërimit për lloje të ndryshme të rrugëve 

 

 

 

 

 

 

 

Në autostradë 

Portal Anash rruge 

L=35 cm L=28 cm 

Gjitha rrugët tjera 

L=10.5 – 28 cm 

Për bashkëngjitje të rrugëve 

në autostradë 

L=17.5 cm 

L
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Produktet retro-reflektive të shenjave vertikale 

Produktet reflektuese të shenjave të trafikut dhe pajisjeve të trafikut, prodhohen në mënyra 

të ndryshme dhe me materiale të ndryshme reflektive,. Folit retro-reflektuese (në gjuhen angleze 

“Reflective Sheeting”) reflektoi dritën e fanarëve të automjetit përsëri te automjeti në mënyrë 

efektive. 

Funksioni i shenjave të trafikut duhet të garantohet për ditë dhe natë. Folit retro-reflektues 

ndahen në tri  tipe dhe atë A, B dhe C. Në tabelën 5.10 janë të paraqitura kategoritë dhe tipet e 

folive retro-reflektuese. 

Tabela 5.10 Tipet dhe kategoria e folieve retro-reflektuese 

Kategoria retro-reflektuese Tipi Forma e folive 

RA1 A 

 

RA2 B 

 

RA2 C 

 

RA3A (përdorën për 

distanca të mëdha) 
C 
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RA3B (përdorën për 

distanca të shkurtra) 
C 

 

 

Tipi A i folive retro-reflektuese “Shkalla inxhinierike” (EG): është tipi i gjeneratës së 

parë të folive reflektuese, në ditët e sotme nuk përdoren shumë, përdorën kryesisht në rrugët dhe 

në zonat me ndriçim të ulët gjatë natës (vendbanime). [19] 

Tipi B i folive retro-reflektuese “Shkalla me intensitet të lartë” (HI): Janë foli ideale për 

shenjat e trafikut që përdoren në rrugët periferike me ndriçim të vogël. Ky tip i materialit me 

intensitet të lartë të reflektimit arrin pothuajse trefishin e shkëlqimit në raport me tipin “A” “shkalla 

inxhinierike”  [19] 

Tipi C i folive retro-reflektuese “Shkalla diamant mikro prizmatike” (DG): ky tip i 

folive është zhvilluar që të përdorën posaçërisht në autostrada dhe rrugë me shpejtësi të lartë ku 

kërkohet që ngasësi ta fitoi informacionin shumë më i herët. Kjo teknologji ofron performancë të 

lartë edhe në distanca të gjata si dhe lejon kontrast të mirë edhe në mjediset e ndritshme. Kjo 

teknologji e folive përmban trefish intensitet më të lartë të reflektimit në raport me tipin B edhe në 

kënde të zhdrejta (tërthorazi). [19] 

 

Figura 5.12 Identifikimi dhe retro-reflektimi i shenjave sipas tipeve 
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5.4 Sinjalizimi horizontal 

Për ngasësit, shënimet në rrugë paraqesin një burim të vazhdueshëm informacioni për ngasje 

të sigurte dhe të rehatshme. Si shembull mund ti marrim vijat e skajshme dhe qendrore të rrugës 

të cilat tregojnë kufijtë anësor të rrugës, veçanërisht gjatë nate dhe periudhave të tjera kur 

dukshmëria është e dobët. Përmes përdorimit të duhur të modeleve të ndryshme të shënjimit të 

vijës së mesit të rrugës ngasësi informohet kur është e ndaluar (kur nuk ka dukshmëri) dhe e kundër 

ligjshme të kaloj në shiritin e kundërt. Shenjat në sipërfaqen e rrugës kryejnë funksionin e 

këshillimit të shoferit për afrimin pranë pozicioneve të veçanta të rrugës siç janë ishujt, udhëkryqet, 

vendkalimet e këmbësorëve, po ashtu shërbejnë për qetësimin e trafikut. 

Shenjat horizontale e ruajnë efektin e tyre të dobishëm për aq kohë sa ato janë të qarta dhe 

të dukshme. Ngjyra dhe shkëlqimi i tyre duhet të ofrojnë një kontrast të mirë me sipërfaqen e 

rrugës. Gjatë nate nën ndriçimin e dritave të automjeteve shenjat në sipërfaqen e rrugës duhet të 

jenë të dukshme, dukshmëria arrihet nga reflektimi që sjellin rruazat e qelqit të vendosura në 

materialin e shenjave në sipërfaqen e rrugës. 

Karakteristikë e veçantë e materialit dhe vendosjes së shenjave në sipërfaqen e rrugës është  

të mos krijojnë rrezik shtesë për përdoruesit e rrugës. Është e rëndësishme që rezistenca e 

rrëshqitjes së automjeteve mbi ngjyrë (shenjë) dhe trashësia e aplikimit duhet me qenë në përputhje 

me sipërfaqen rrugore për aq sa është e mundur. 

“Udhëzimi administrativ nr. 09/2017 për vendosjen  formën  ngjyrën dimensionet e shenjave 

dhe sinjalizimet e pajisjeve në komunikacionin rrugor”  jap shumë pak detaje për shënimet mbi 

sipërfaqen e rrugës për materialet llojet e materialeve qe duhet të përdoren etj.  

Shënimet në rrugë dhe sipërfaqet tjera janë si në vijim: 

- Shenjat gjatësore 

- Shenjat tërthore 

- Shenjat tjera në rrugë dhe objektet përgjatë skajit rrugës 

Shënimet gjatësore mund të jenë si në vijim: 

- Vija ndarëse; 

- Vija anësore (skajore) dhe 

- Vija paralajmëruese 
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Gjerësia e vijave ndarëse të mesit dhe kufizuese të rrugës sipas gjerësisë së rrugës janë: 

Tabela 5. 11.Gjerësia e vijave ndarëse dhe kufizuese bazuar në gjerësinë e rrugës 

Gjerësia e vijave 20 cm 15 cm 12 cm 10 cm 

Gjerësia e rrugës >3.5 m 3.0 – 3.5 m 2.75 – 3 m 2.5 – 2.75 m 

 

5.4.1 Materialet që përdoren për vendosjen e shenjave në sipërfaqen e 

rrugës 

Materialet për shënime në rrugë janë materiale te parafabrikuara ose të para shënuara, 

elementet për shënimin e shenjave janë komponentë inerte të ndara. Ngjyrat e shenjave në rrugë 

ndahen në pesë grupe të ndryshme të substancave. 

- Ngjyrosje e thjeshtë 

- Plastikë e ftohtë 

- Termo-plastikë 

- Termo-plastikë e para formuar 

- Shirit  

Ngjyrosja e thjeshtë – është ngjyrë e cila aplikohet në rrugët me intensitet të vogël të 

trafikut, zakonisht përdoret ne rrugët lokale, në parkingje, depo etj. aplikimi behet me makina. 

Plastika e ftohtë – është një përzierje e dy deri në tri komponentë që së bashku krijojnë një 

reaksion kimik, plastika e ftohtë mund të aplikohet për zonat ku ka trafik me intensitet të lartë dhe 

në zonat e ndryshme klimatike, aplikimi i plastikes së ftohtë mund të behet me makina ose me 

dorë, retro-refleksioni arrihet duke i ngulitur rruaza qelqi në material..  

Termo-plastikë – është kategori e materialeve për shënimin e rrugëve i cili vendoset në 

gjendje të ngrohtë, përdoret ne zona me intensitet të lartë të trafikut si dhe në zonat e ndryshme 

klimatike, aplikimi mund të behet me makinë ose me dorë, retro-refleksioni arrihet duke i ngulitur 

rruaza qelqi në material.  

Termo-plastikë e para formuar – përdoret kryesisht për shënjimin e simboleve p.sh. 

vendkalimet e këmbësorëve, shtigjet e biçikletave, simbolet për persona me aftësi të kufizuara, 

shigjeta, shënime në rrugë etj. aplikimi behet me anë të ngjitësit dhe flakëhedhësit me gaz.   

Shirit – është një lloj materiali fleksibil me retro-refleksion me rruaza qelqi të vendosura 

paraprakisht, ky lloj shenjëzimi zakonisht aplikohet për shenja të përkohshme të cilat hiqen lehtë.. 
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5.4.2 Trashësia e linjave dhe qëndrueshmëria 

Nga hulumtimet praktike është konfirmuar se qëndrueshmëria e shenjave të vendosura mbi 

sipërfaqen e rrugës (shenjat horizontale) shenjat e llojit të materialit termo-plastikë varen shumë 

nga trashësia e aplikuar. Gjithashtu përvoja ka treguar se mungesa e qëndrueshmërisë është 

shqetësimi më i zakonshëm dhe më i madh i inxhinierëve dhe autoriteteve. Trashësia ideale e 

shënimit mbi strukturën e sipërfaqes së rrugës është afër 3mm për të rritur qëndrueshmërinë dhe 

dukshmërinë edhe gjatë reshjeve të shiut. [14] 

Në tabelën 5.12 janë dhënë metodat e rekomanduara të zbatimit për shënjimin me ngjyra 

termo-plastikë në sipërfaqet e ndryshme rrugore. 

Tabela 5.12 Metodat e rekomanduara të zbatimit për shënjimin me ngjyra tërmo-plastikë në 

sipërfaqet e ndryshme rrugore 

Lloji i sipërfaqes Trashësia e rekomanduar Aplikimi i përshtatshëm 

metoda 

Sipërfaqet e reja 

Asfalt, asfalt poroz. 

4.25±0.25mm Derdhje ose ekstruder 

Sipërfaqet e shënuara me 

përpara ku shenjat e me 

pare janë vendosur mirë. 

2.75±0.25mm Derdhje, ekstruder ose 

spërkatje (e montuar ne 

kamion) 

Sipërfaqet e shënuara me 

përpara ku trashësia e 

ekzekutimit është prej 

1mm. Zonat me trafik të 

lehtë, parkimet, sinjalizimi i 

përkohshëm i rrugëve. 

1.75±0.25mm Derdhje, ekstruder ose 

spërkatje (e montuar ne 

kamion ose vetëlëvizës) 

 

Në këtë mënyrë duhet bartur fakti se trashësia e tepërt e materialeve për shënjimin e rrugëve 

mund ta mbaj ujin në rrugë, i cili mund të shkaktoi pellgje uji ndërsa gjatë dimrit formimin e akullit 

në sipërfaqen e rrugës. Në asnjë rast nuk duhet të kalohet një trashësi mbi 5mm. Sipas udhëzimit 

administrativ 09/2017 të republikës së Kosovës trashësia maksimale është 6mm. 

5.4.3 Klasa e performancës 

Standardi EN 1436:1997 përcakton klasat e performancës për parametrat e specifikuara që 

duhet të ruajnë funksionalitetin gjatë gjithë jetëgjatësisë. Shenjave u kërkohen karakteristika që 

përputhen me vlerat minimale të përcaktuara, përveç kësaj punë kryesit i kërkohet ta verifikoi 

përputhjen me vlerat minimale brenda periudhës se garantimit. Klasa e nivelit të performancës 
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ndryshohet nga me e ulëta në më të lartë, varësisht nga kërkesat e Autoritetit Rrugor. Ekzistojnë 

disa parametra që nuk janë të praktik për arritjen  e nivelit të lartë të performancës për çdo situatë. 

Për shembull, niveli i lartë i shkëlqimit ose refletiviteti ka mundesi të zvogëloj rezistencën e 

rrëshqitjes të arritshme në materialet tërmo plastikë dhe anasjelltas. 

Klasat e performancës për shënjimet rrugore janë dhënë si më poshtë: 

- jetëgjatësia funksionale dhe qëndrueshmëria 

- retro-reflektimi 

- shkëlqimi 

- kromakitikiteti 

- rezistenca ndaj rrëshqitës 

Jetëgjatësia funksionale – Për arsye sigurie shenjat e përhershme rrugore duhet të kenë 

jetëgjatësinë funksionale sa më të gjatë.  Sipas disa prodhuesve jetëgjatësia e shenjave termo-

plastike zgjatë deri në 4 vite. Jetëgjatësia e shenjave varet edhe nga numri qarkullues i automjeteve.  

Retro-reflektimi – Në vendosjen e shenjave në sipërfaqen e rrugës përfshihen edhe rruazat 

e qelqit të cilat pasqyrojnë dritën e dritave të automjeteve tek ngasësi. Rruazat e qelqit e bëjnë të 

mundur që shenjat të jenë me shkëlqim gjatë natës. Standardi Evropian për shenjat në sipërfaqen 

e rrugës (BS EN 1436) specifikojnë disa klasa të ndryshme të shkëlqimit gjatë natës. Metodat e 

matjes bëhen sipas standardit EN 1436: 1997. Klasa e retro-reflektimit është e përcaktuar sipas 

tabelave në vijim: 

Tabela 5.13 Klasa e Qd për shenja në rrugë në gjendje të thatë 

Ngjyra e 

shenjave 

Sipërfaqja e rrugës Klasa Koeficienti i shkëlqimit minimal i 

retro-refleksionit Qd mcdxm-2xlx-1 

Bardhë Asfalt 

Q0 

Q2 

Q3 

Q4 

Pa performancë të përcaktuar 

Qd≥100 

Qd≥130 

Qd≥160 

Klasa Q0 është kur dukshmëria arrihet përmes vlerës së shkëlqimit të faktorit β 

 

Tabela 5.14 Klasa e faktorit të shkëlqimit β shenja në rrugë në gjendje të thatë 

Ngjyra e 

shenjave 

Sipërfaqja e rrugës Klasa Faktori minimal i shkëlqimit β 

Bardhë Asfalt 
B0 

B21) 

Pa performancë të përcaktuar 

β ≥0.30 
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B31) 

B41) 

B51) 

β ≥0.40 

β ≥0.50 

β ≥0.60 
1) Në disa vende këto klasa nuk mund të mbahen gjatë një periudhe kohore të kufizuar 

të vitit, gjatë së cilës performanca dhe probabiliteti i  ulët i shenjave rrugore është 

shumë i lartë për shkak të pranisë së ujit, pluhurit, baltës etj.  

 

Klasa e shkëlqimit 

Klasa e shkëlqimit për ngjyrë të bardhë dhe të verdhë në rrugët publike duhet të jetë: 

- Material i bardhë  B4: β ≥0.50 (Thellësia e strukturës së sipërfaqes së rrugës < 2mm) 

- Material i bardhë  B3: β ≥0.40 (Thellësia e strukturës së sipërfaqes së rrugës 2mm) 

- Material i verdhë  B3: β ≥0.40 

 

Retro-reflektimi nën ndriçimin e dritave të automjeteve 

Për matjen e retro-reflektimit të shenjave nën ndriçimin e dritave të automjeteve përdoret 

koeficienti RL. Njësia për matjen e retro-reflektimit shënjohet me shprehjen. mcdxm-2xlx-1 

Tabela 5.15 Retro-reflektimi nën ndriçimin e dritave gjatë lagështisë 

Tipi i shenjave dhe ngjyra Klasa Koeficienti i shkëlqimit minimal i 

retro-reflektimit RL mcdxm-2xlx-1 

Të përhershme Bardhë 

R0 

R21) 

R31) 

R41) 

R51) 

Pa përformancë të përcaktuar 

RL≥100 

RL≥150 

RL≥200 

RL≥300 
1) Në disa vende këto klasa nuk mund të mbahen gjatë një periudhe kohore të kufizuar 

të vitit, gjatë së cilës performanca dhe probabiliteti i  ulët i shenjave rrugore është 

shumë i lartë për shkak të pranisë së ujit, pluhurit, baltës etj. 

 

Sipas standardeve të Kosovës klasa e retro-reflektimit për ngjyrën e bardhe dhe të verdhe në 

rrugët publike duhet të jetë: 

- E bardha e përhershme Klasa R2 – RL>100 

- E verdha e përhershme Klasa R1 – RL>80 
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Tabela 5.16 Klasat e retro-reflektimit për shenja rrugore gjatë lagështisë 

Kushtet e lagështisë Klasa Koeficienti i shkëlqimit minimal i 

retro-reflektimit RL mcdxm-2xlx-1 

Merret 1 min. pas përmbytjes së 

sipërfaqes.  

RW0 

RW1 

RW2 

RW3 

RW4 

Pa performancë të përcaktuar 

RL≥25 

RL≥35 

RL≥50 

RL≥75 

RW0 është e destinuar për rastet kur ky lloji i reflektimit nuk kërkohet për arsye ekonomike 

ose teknologjike. 

 

Tabela 5.17 Klasat e retro-reflektimit për shenja rrugore gjatë reshjeve të shiut 

Kushtet e lagështisë Klasa Koeficienti i shkëlqimit minimal i 

retro-reflektimit RL mcdxm-2xlx-1 

Merret pas të paktën 5 min. pas 

ekspozimit. Gjatë reshjeve uniforme 

të 20 mm/orë  

RR0 

RR1 

RR2 

RR3 

RR4 

Pa performancë të përcaktuar 

RL≥25 

RL≥35 

RL≥50 

RL≥75 

RR0 është destinuar për rastet kur ky lloji i reflektimit nuk kërkohet për arsye ekonomike ose 

teknologjike. 

 

Rezistenca ndaj rrëshqitës 

Matja e rezistencës ndaj rrëshqitjes bëhet duke përdorur lavjerrësin britanik PTV (pendulum 

test value) vlerat minimale sipas standardit EN-1436:1997 janë të prezantuara në tabelën 23. Vlera 

minimale e rezistencës ndaj rrëshqitjes mbi shenjat rrugore, për rrugë publike është 50 BPN 

(British Pendulum Number) [15]. Sipas standardit EN 13036-4 duke përdor një rrëshqitës të gjerë 

dhe një gomë të rrëshqitësit CEN, vlerat duhet të përputhen me tabelën 5.18 

Tabela 5.18 Rezistencat ndaj rrëshqitjes për shenjat horizontale 

Klasa Vlerat e provave minimale PTV 

S0 pa performancë të përcaktuar 

S1 ≥45 

S2 ≥50 

S3 ≥55 

S4 ≥60 

S5 ≥65 

 



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

  

 

70 

Faktorët që kontribuojnë në rezistencën e rrëshqitjes në shenjat rrugore: 

- Presioni i gomave, zona e kontaktit, modeli i shkeljes, 

- Rreshtimi i rrotave 

- Përbërja e gomave 

- Mikro dhe makrotekstura e sipërfaqes së rrugës në lidhje me trashësinë e shtresës së 

shënimit të rrugës. 

- Karakteristikat e fërkimit të sipërfaqes së shenjës, 

- Shpejtësia e automjetit, 

- Kushtet e motit, i thatë, lagësht, akull etj. 

 

 

 

Fotografia 5.1 Lavjerrësi britanik 
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6.0 FAZAT E PROJEKTIT DHE PROCESET E PUNIMEVE SI 

DHE NDIKIMI FINANCIAR E KOHORË 
 

Pjesa kryesore e studimit në këtë kapitull do të jetë pjesa e trafikut por pa i lënë anash edhe 

pjesët tjera të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve. Në këtë rast praktik të menaxhimit në ndërtimin 

e segmentit rrugorë Milloshevë – Mitrovicë me gjatësi 4550 m do të analizohen dhe vlerësohen të 

këto parametra si: 

1. Projekti fillestar; 

2. Revidimi i projektit, përparësitë dhe të metat nga  projekti fillestar; 

3. Ri projektimi pjesa e trafikut dhe sigurisë; 

4. Proceset e punimeve përfundimtare pjesa e epërme e rrugës; 

5. Ndikimet financiare në realizimin e projektit; 

6. Plani dinamik i punimeve. 

 

6.1 Projekti fillestar i aprovuar  

 

Edhe pse të gjitha fazat e ndërtimit duhet të plotësohen me inxhinier adekuat, projekt 

menaxheri duhet të dije dhe të informohet për të gjitha fazat e projektit, secili projekt ka fazat e 

veta të projektimit dhe ndërtimit, ndërsa në këtë projekt kemi këto faza janë të renditura si më 

poshtë: 

- Projekti i rrugës, 

- Projekti i urave, lëshesave dhe mureve mbrojtëse 

- Projekti i kanalizimit atmosferik, 

- Projekti i elektrikes, 

- Projekti i sinjalizimit dhe sigurisë së trafikut. 

Çdo fazë e projektit ka të veçantat e veta, secila fazë e projektit dhe i realizimi i tije  ka 

rëndësinë e vetë, asnjë nga fazat nuk mund të konsiderohet e pa rëndësishëm, të gjitha fazat e 

ndërtimit kanë zinxhirin e lidhshmërisë mes vete si në aspektin projektues po ashtu edhe në atë 

zbatues. 
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Projekti i rrugës 

Projekti i rrugës – përbehet nga pjesa grafike, pjesa tekstuale, para masa dhe para llogaria e 

projektit ndërtimor të rrugës, pjesa grafike përbehet nga vizatimet dhe detajet si: situacioni i 

terrenit figura 6.1, profili gjatësor figura 6.2, profili tërthor figura 6.3, profili karakteristik figura 

6.4, dhe detaje të tjera. Pjesa tekstuale ka të beje me mënyrën e ekzekutimit të punimeve në detaje 

në forme të shkruar ku definohen të gjitha punimet, duke u bazuar në standarde që nga: mobilizimi 

i punishtes, siguria e trafikut, siguria punëtorëve dhe e punishtes, pastrimit i terrenit, punimet 

tokësore në gërmim, punimet e mbushjes (shtresave stabilizuese), të gjitha llojet e testimeve, 

standardet dhe llojet e materialeve që duhet të përdoren në ndërtimin e rrugës etj.  

 

Figura 6.1 Situacioni i terrenit 
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Figura 6.2 Profili gjatësor figura 

 

 

Figura 6.3 Profili tërthor 

 

 

Figura 6.4 Profili karakteristik 

 

Projekti i urave lëshesave dhe muret mbrojtëse 

Projekti i urave lëshesave dhe muret mbrojtëse përbehen nga dy pjesë atë grafike dhe 

tekstuale, në projektet e urave, lëshesave dhe mureve mbrojtëse pjesa grafike përbehet nga 

vizatimet dhe detajet, prerja gjatësore e urës figura 6.5, detajet e mureve mbrojtëse figura 6.6, 

ndërsa pjesa tekstuale ka të beje me mënyrën e ekzekutimit të punimeve në detaje në formën e 

shkruar ku definohen të gjitha punimet që nga analiza e ngarkesave, punët tokësore, drenazhimin, 

kallupimin, armimin, punët e betonit, kujdesin ndaj betonit, agregatet e betonit dhe transporti, 

siguria e punëtorëve gjatë ndërtimit dhe testimin e urës. 
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Figura 6.5 Prerja gjatësore e urës 

 

 

Figura 6.6 Detajet e mureve mbrojtëse 

 

Projekti i kanalizimit atmosferik 

Projekti i kanalizimit atmosferik – faza e projektit të kanalizimit gjithashtu përfshin pjesën 

grafike dhe pjesën tekstuale, edhe në këtë modul pjesa grafike përbehet nga vizatimet dhe detajet 

si: situacioni i terrenit për kanalizimin atmosferik figura 6.7, profili gjatësor i kanalizimit figura 

6.2, detajet e pusetave figura 6.8, detajet e mihjes dhe sigurimit të kanaleve nga erozioni figura 

6.9, etj. Ndërsa pjesa tekstuale në përmbajtjen e saj ka gjithashtu të gjitha të dhënat e mënyrës së 

ekzekutimit të punimeve në detaje në formën e shkruar ku definohen të gjitha punimet tokësore, 

materialet dhe standardet e materialeve, punimet montuese dhe mënyrat e ekzekutimit të tyre, 

masat mbrojtëse në punë, testimi i kanalizimit etj.  
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Figura 6.7 Situacioni i terrenit për kanalizimin atmosferik 

   

 

Figura 6.8 Detajet e pusetave 
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Figura 6.9 Detaji i mihjes dhe sigurimit të kanalit 

 

Projekti i elektrikes 

Projekti i elektrikes përbehet nga pjesa grafike dhe pjesa tekstuale sikur që është përmendur 

edhe në modulet e me parme, pjesa grafike përbehet nga vizatimet dhe detajet si: situacioni i 

elektrikes, i pusetave kontrolluese, ankerimi i shtyllave elektrike figura 6.10, trupat ndriçues figura 

6.11, etj. ndërsa pjesa tekstuale në përmbajtjen e sajë kryesisht ka të përshkruar ne detaje në formën 

e shkruar për: standardet e trupave ndriçues, standardet e shtyllave të ndriçimit, themelet e 

shtyllave, kushtet teknike, llojet e materialeve dhe standardet e tyre, mbrojtjen në punë etj. 



Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike                                                             Punim diplome Master 

  

 

77 

 

Figura 6.10 Ankerimi i shtyllave elektrike 

 

 

Figura 6.11 Trupat ndriçues 

 

Projekti i sinjalizimit dhe sigurisë së trafikut 

Projekti i trafikut – është faza e cili fillon dhe përfundon çdo projekt rrugor, faza e cila i japë 

shpirte projektit,  kjo fazë bënë që pjesëmarrësit të ndjejnë sigurinë dhe të komunikojnë me rrugën. 

Sikur të gjitha modulet e mëparshme ashtu edhe moduli i sinjalizimit dhe sigurisë rrugore përbehet 
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nga pjesa grafike dhe pjesa tekstuale, pjesa grafike në përmbajtjen e sajë ka: situacionin e terrenit 

(Profilin horizontal) figura 6.12, profilin gjatësor figura 6.2, profilet tërthore figura 6.3, profilet 

karakteristike figura 6.4, detajet e pahive elastike figura 6.13, pozicionet e vendosjes së shenjave 

vertikale (të prezantuara në figurën 6.12.) dhe horizontale etj. Figura 6.16, 6.15, 6.16.  

Pjesa tekstuale në përmbajtjen e sajë ka: standardet të cilat duhet të përdoren, specifikimin 

teknik për sinjalizimin horizontal dhe atë vertikal, specifikimin teknik për pahitë elastike etj.  

Të metat kryesore në projektin e trafikut dhe sigurisë rrugorë në këtë projekt kanë qenë 

mosharmonizimi i pjesës tekstuale më vizatimet dhe para masën, në projektin detaj nuk janë 

paraparë vendosja e qetësueseve të trafikut para hyrjes në rreth rrotullim, në shenjat vertikale nuk 

janë emëruar dy qendrat kryesore si dhe mungesa e shumë shenjave tjera, nuk është përcaktuar tipi 

i pahive elastike, po ashtu nuk është paraparë  pozicioni i vendosjes së pahive elastike anash rruge 

në skarpate dhe në vendet tjera të nevojshme. 

 

Figura 6.12 Situacioni i terrenit pjesa e trafikut 
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Figura 6.13 Detajet e pahive elastike në ura 

            

Figura 6. 14.Vijat ndarëse të shiritave qarkullues 

 

  

 

 

Figura 6.15 Shigjetat drejtuese të trafikut 
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Figura 6.16 Shigjetat drejtuese të trafikut për hyrje në rreth rrotullim dhe kthim në trafik 

 

6.2 Revidimi i projektit, përparësitë dhe të metat në projektin fillestar 

 

Çdo projekt duhet të revidohet nga ekspertet e fushave të caktuara, pas revidimit, detyrat dhe 

përgjegjësitë kryesore të konsulentit janë të kryejnë shërbime të plota inxhinierike në lidhje me 

rishikimin e projektimit nga reviduesit, mbikëqyrjen e ndërtimit dhe menaxhimin e kontratës.  

Raporti revidimi përfshin: Rishikimin e dizajnit (vizatimet) të detajuar të inxhinierisë dhe 

specifikimet e projektit  (Dizajni gjeometrik, elaboratin e ndikimit në mjedis, hetimet- gjeo-

teknike, elektrike, hidrologjike, trafikut dhe sigurisë, specifikimet teknike si dhe para-masën dhe 

para-llogarinë në të cilin përfshihen të gjitha rezultatet dhe rekomandimet për hapat tjetër që duhen 

të ndermirën në rishikimin e dizajnit. 

Në këtë material do të analizohet revidimi i pjesës së trafikut ku do të vlerësohen ndryshimet 

dhe gabimet në mes të projektuesit, reviduesit dhe ri projektimit. 

 

6.2.1  “Raporti i shqyrtimit të dizajnit” (Revidimit) pjesa e trafikut  

Vijat  ndarëse brenda shiritave qarkullues të trafikut dhe vijat kufizuese të shiritave 

qarkullues në dizajn janë aplikuar me gjerësi 15 cm. Gjerësia e vijave kufizuese dhe  ndarëse e 

shiritave qarkullues duhet të jetë 20cm,  duke u bazuar në udhëzimin administrativ 09/2017 nëse 

gjerësia e shiritit qarkullues është >3.5m aplikohen vijat 0.2 m (20 cm)  
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Shenja horizontale shigjetat duhet të vizatohet para udhëkryqeve dhe të përsëritet të paktën 

tri herë, siç rekomandohet në manualet ndërkombëtare. [5] 

Tabela 6.1 Vendosja e shenjave horizontale sipas standardit Anglez, "Traffic Sing Manual, Road 

Markings London" 

Shpejtësia 

(mph) 

Gjatësia e 

shigjetës 

(m) 

Distanca mes shigjetës 

së parë nga shenja 

STOP (m) 

Distanca në mes të 

shigjetës së dytë dhe të 

parë (m) 

Distanca në mes të 

shigjetës së tretë dhe 

të dytë (m) 

40 > 

50 - 60 

4 

6 

15 deri 25 30 deri 50 30 deri 50 

70 9 Deri në 1.5 të distancës e mbi shënuar 

Vërejtje: Në rrugët me shpejtësi të mëdha të trafikut duhet të përdoren shigjetat me distanca   

               më të gjata. 

 

Në pjesën e sinjalizimit horizontal - produkti i materialit duhet të jetë termo-plastikë me dy 

komponentë (nga dy materiale në gjendje të lëngshme ose përbërës pluhuri pa tretës, të cilat kur 

të përzihen ngurtësohen) rërë me grimca qelqi. Trashësia minimale 3 mm.  

Sinjalizimi vertikal – Kodet e shenjave në Vizatim (01_SITUACIONI_I_SINJALIZIMIT 

(nyja 7-të nuk përputhen me kodet e Shenjave sipas Specifikimit. (Tabela më poshtë) 

Tabela 6.2 Ndryshimet në emërimin e shenjave, në situacion dhe specifikim teknik 
 

Sipas 

situacionit 

Sipas 

specifikimit 

teknik 

  

Kodi II-30 Kodi B-30 
 

Shenjat e kufizimit të shpejtësisë (80 në 60 deri 40) dhe shenjat që rregullojnë rreth 

rrotullimin duhet të vendosen në qasjet e rreth rrotullimit (në stacionazhen 21 + 150) për të 

zvogëluar shpejtësinë e trafikut dhe për të përmirësuar sigurinë.. 

Siç shihet në figurën 6.17. Reviduesi ka dhënë edhe propozime të gabuara ku propozon qe 

shenjat II-59  dhe VII-15 të vendosen në brezin e ndarës të rrugëve gjë që është  gabim. Shenjat 

II-59 dhe VII-15 nuk është e mundur të vendosen në këto pozicione sepse brezi ndarës rrugor është  
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me pahi elastike dhe është e pa nevojshme të vendosen këto shenja si dhe nuk kanë asnjë kuptim 

edhe po të vendosen.  

Madhësia e shenjave në para-masë dhe para-llogari është 60 cm ndërsa në Specifikimin 

teknik është 90cm, standardet ndërtimore për autostrada rrugë dhe ura (Seria 300: Shenjat e 

komunikacionit dhe shënjëzimi i rrugëve) thuhet se në rrugët ku shpejtësia është më e lartë se 

40km / orë, shenjat duhet të jetë më e madhe se 60 cm dhe sipas llojit të rrugës. Rekomandohet 

konsulenti që shenjat e urdhërave të prera ti vendosin të madhësisë 90 cm, ndërsa shenjat e rrezikut 

në madhësinë 120 cm. 

 

        

Propozim i gabuar nga 

ana e reviduesit 

 

Figura 6.17 Propozimet nga ana e revidueseit 

 

Sinjalizimi vertikal i përdorur nuk është në përputhje me specifikimet teknike,  madhësia e 

shenjave të trafikut nuk i përgjigjet  kategorisë së rrugës, dimensionet e shenjave duhet të kenë më 

shumë detaje. sinjalizimi dhe rregullat e trafikut rrugor, duhet të ri dizajnohen me vizatime të reja. 
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Pahit Elastike –nuk janë të parashikuara me dokumentet e kontratës, nuk është përcaktuar 

vendndodhja e tyre për mbrojtjen anësore (skarpate) në vendet e nevojshme përgjatë rrugës të cilat 

duhet përcaktuar sipas standardeve. 

Për sigurinë në trafik, pahitë elastike duhet të vendosen në përputhje me Standardet e 

Kosovës Pozicioni i vendosjes së pahive elastike anash rruge duhet të behet në përputhje me 

diagramin e dhënë në figurën 5.7 

 

6.3 Ri projektimi 

 

Pas fillimit të punimeve dhe pranimin e raportit të revidimit janë vërejtur shumë lëshime nga 

ana e projektuesit si dhe nga ana e reviduesit, me kërkesë të pronarit janë ri projektuar shume 

detaje në tërë segmentin rrugor duke përfshi të gjitha faza. Faza e trafikut dhe sigurisë rrugore 

është ri projektuar në tërësi por duke mos lenë anash projektin fillestar dhe parametrat e përcaktuar 

nga projekti fillestar, ri projektimi është bërë duke filluar nga sinjalizimi horizontal vertikal dhe 

vendosja e pahive elastike. 

6.3.1 Propozimet e dhëna në ri projektim 

Ri projektimi duhet të marrë për bazë të gjitha vërejtjet e dhëna nga reviduesi i projektit, por 

duhen të merren parasysh edhe mungesat e lëna nga ana e reviduesit në dokumentin e të cilit nuk 

përmenden fare:  

- qetësueset e trafikut në sinjalizimin horizontal,  

- mungesa e shenjave të sinjalizimit vertikal dhe gabimet në dizajnin e tyre,  

- përcaktimi i llojit të pahive elastike 

Në sinjalizimi horizontal dhe vertikal duhet aplikuar të gjitha standardet e Republikës se 

Kosovës standardi “Series 300: TRAFFIC SIGNS and ROAD MARKINGS” si dhe udhëzimi 

administrativ “Nr. 09/2017 Për sinjalizimin dhe rregullat e trafikut rrugor”  

6.3.2 Arsyetimi i ndryshimeve për sinjalizim horizontal 

Arsyetimi i ndryshimeve është bërë bazuar në përparësitë dhe të metat e llojeve të ngjyrave. 

Ndërsa gjerësia e vijave është bërë bazuar në udhëzimin administrativ, dhe rekomandimet e dhëna 

nga reviduesi.  

Përparësitë e ngjyrave termo-plastikë ndaj ngjyrave të thjeshta janë: 
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Termo-plastikë 

1. Termo-plastika aplikohet ne rrugët e kategorisë së lartë që kanë trafik të mbingarkuar 

>10000 auto/dite  

2. Kostoja e mirëmbajtjes së ngjyrave termo-plastikë është me e vogël 

3. Ngjyrat termo-plastikë janë me rezistonte ndaj fërkimi si dhe janë me pake të 

rrëshqitshme, 

4. Ngjyrat termo-plastikë në rastet e reshjeve të shiut nuk e humbin shkëlqimin për shkak se 

trashësia e tyre është >3mm për këtënuk qëndron uji mbi to,  

5. Ngjyrat termo-plastikë Pastrohen lehtë e me këtë ju kthehet shkëlqimi.  

6. Sipas prodhuesve garantimi i termo-plastikës është deri ne 4 vite me retro refleksion 100 

– 150 mcd. 

 

 Ngjyrat e thjeshta: 

1. Ngjyrat e thjeshta përdoren në rrugët me dendësi të ulët të trafikut, <10000 auto/ditë, 

2. Jetëgjatësia e ngjyrave të thjeshta është gjashtë muaj,  

3. Aplikohen në trashësi shumë të holla deri me 800µm  

4. Me kalimin e kohës ndryshojnë ngjyrën për shkak të rrezeve UV skuqen, zbehen si dhe 

humbin shkëlqimin, 

5. Për shkak të trashësisë së tyre gjatë reshjeve të shiut humbin shkëlqimin.  

 

Sinjalizimi horizontal është vendosur sipas tabelës (6.3). 

Tabela 6.3 Aplikimi i sinjalizimit horizontal 

Lloji i shenjës Rruga kryesore Rrugët lidhëse 

Vija e pa ndërprerë 20 cm 15 cm 

Vija e ndërprerë 12 – 6 – 12  m 20 cm 3 – 3 – 3 m 15 cm 

Shigjetat orientuese 7 m 5 m 

Fushat për orientim 50cm e plotë 50cm e plotë 

100 cm e zbrazet 100 cm e zbrazet 

Qetësueset e trafikut Sipas shpejtësisë Nuk aplikohen 
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6.3.3 Arsyetimi i ndryshimeve për sinjalizim vertikal 

Arsyetimet janë bërë duke u bazuar në nevojën më të mirë të informimit, në dimensionet e 

shenjave dhe mungesa e paraqitjes së disa shenjave në dizajnin detaj. Shenjat vertikale janë 

prodhuar duke u bazuar në udhëzimin administrativ “Nr. 09/2017 Për sinjalizimin dhe rregullat e 

trafikut rrugor”, dhe nga rekomandimet e dhëna nga ana e reviduesit.  

 Sinjalizimi vertikal është përdor në tri nivele duke filluar nga niveli i dytë i lajmërimit deri 

tek niveli i katërt i lajmërimit. Shenjat e përdoruar në këtë segment rrugor si dhe dimensionet e 

tyre janë të prezantuara në Shtojcën (1). 

Sinjalizimi vertikal është vendosur sipas tabelës (6.4). 

Tabela 6.4 Aplikimi i sinjalizimit vertikal 

Lloji i shenjës Rruga kryesore Rrugët lidhëse 

Trekëndësh 120 cm 90 cm 

Rreth 90 cm 60 cm 

Katror 90 X 90 cm 60 X 60 cm 

Shenjat e lajmërimit Sipas numrit të shkronjave 

Madhësia e shkronjave 14cm 

dhe 17cm 

Sipas numrit të shkronjave 

Madhësia e shkronjave 14cm 

 

Ri vizatimi është bërë për shenjat vertikale të informimit ngase në projektin detaj kishte 

gabime në vizatimin e tyre. Në figurën 6.18 është paraqitur një nga shenjat e projektit fillestar dhe 

shenja e dizajnuar nga ana e mbikëqyrjes. 
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Sipas Projektit    Tipi i daljes      Sipas propozimit dhe vendosjes 
 

Figura 6.18 Shenjat sipas projektit fillestar dhe sipas vendosjes 

 

Në figurat 6.19 dhe 6.20 janë paraqitur ndryshimet në mes të projektit fillestar dhe ati të 

realizuar. 

 

Figura 6.19 Nyja sipas projektit fillestar 
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Figura 6.20 Nyja e ri projektuar 

 

6.3.4 Arsyetimi i ndryshimeve për pahitë elastike 

Arsyetimi është bazuar në raportin e reviduesit dhe dizajnin detaj të projektit, në mungesën 

e paraqitjes së tipit të pahive që duhet përdorur. Për vendosjen e pahive elastike është përdor 

standardi i Republikës së Kosovës “Series 400: SAFETY FENCES and BARRIERS”  dhe 

standardin për pahi elastike EN 1317 – 1:2010; EN 1317 – 2:2010 

Gjatë ekzekutimit të punimeve në sistemin e vendosjes së gypave për kabllo elektrike, është 

lëshuar një gabim i cili është bartur tek pahitë elastike, sipas detajeve thellësia e vendosjes së 

shtyllave të pahive elastike duhet të vendosen në thellësinë 105 cm gjë qe në disa raste nuk është 

e mundur për shkak të gypave për kabllo elektrike të cilët janë vendosur në thellësinë 80 cm.  

Zgjidhja e këtij problemi është bërë sipas detajeve në figura (6.21 dhe 6.22) ku janë paraqitur 

detaji i vendosjes së pahive në rastin kur kemi gypa të elektrikes, shtyllat janë me gjatësi 1.75 m 

dhe 1.40 m, shtyllat me gjatësi 1.75 m do të vendosen në anën ku nuk janë gypat e elektrikes ndërsa 

shtyllat me gjatësi 1.4 m vendosen në anën e kundërt. 
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Figura 6.21 Detajet e vendosjes se pahive elastike në brezin ndarës të rrugëve 

 

Figura 6.22 Detajet e vendosjes se pahive elastike në pjesën anësore të rrugës 

 

6.4 Propozim për devijimin e segmentit rrugorë 

 

Gjatë shqyrtimit dhe analizës të projektit, është vërejtur se në projektin detaj është paraparë një 

rrugë lidhëse e cila shërben si devijim nga rruga kryesore. Organi mbikëqyrës këtë devijim e ka 

analizuar dhe ka propozuar që rruga lidhëse të shkëputet nga rruga kryesore dhe të lidhet me rrugën 

lokale të lagjes. Nga ky propozim i organit mbikëqyrës arrihen dy anë pozitive dhe atë:  

- eliminimi i pikës së konfliktit nga lidhja e rrugës lokale me rrugën nacionale dhe  

- eliminimi i pikës potenciale ku mund të shkaktohen aksidente në të ardhmen.  
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Në figurën 6.23 është në mënyrë skematike është paraqitur propozimi i organit mbikëqyrës për 

devijimin e këtij segmenti rrugor. 

Propozimi i organit mbikëqyrës nuk është miratuar nga ana e punëdhënësit, me arsyetimin se ka 

mungesë të mjeteve buxhetore për shpronësime. 

  

 

Eliminimi i pikave të konfliktit 

rruga lokale me rrugën nacionale. 

Eliminimi i pikës potenciale 

për aksidente në të ardhmen 

 

Figura 6.23 Propozimi për eliminimin e pikës së zezë dhe lidhja e rrugës me lagjen 

 

6.5 Proceset e punimeve përfundimtare pjesa e epërme e rrugës 

 

Proceset e punimeve të shenjave të trafikut dhe sigurisë rrugore mund të fillojnë pas 

përfundimit të shtresës së parë të asfaltit dhe atë duke i vendosur pahitë elastike dhe bazamentet e 

shenjave vertikale, ndërsa sinjalizimi horizontal fillon pas përfundimit të gjitha shtresave të 

asfaltit, kontrollimit të cilësisë së asfaltit si dhe kontrollimi i ondulimeve.  

Proceset e punimeve të shtresës së epërme të rrugës janë si në vijim: 

- Asfaltimi dhe kontrollimi i mostrave; 
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- Kontrollimi i vrazhdësisë (ondulimeve) të shtresave të asfaltit, sidomos shtresës 

përfundimtare; 

- Ekzekutimi i punimeve në vendosjen e pahive elastike; 

- Ekzekutimi i punimeve në vendosjen e sinjalizimit vertikal; 

- Ekzekutimi i punimeve në sinjalizimin horizontal. 

Asfaltimi 

Asfaltimi bëhet duke i përdor mjetet adekuate për asfaltim si: kamionët për transport, 

finishëret për shtruarjen e asfaltit, cilindrat për ngjeshjen e asfaltit. Asfalti në prodhim duhet ta 

ketë temperaturën 170 – 175 °C Temperatura me e ulet e asfaltit i cili vendoset në vepër është 130 

°C nën këtë temperaturë asfalti nuk lejohet të vendoset. Ngjeshja e asfaltit bëhet me anë të 

cilindrave të cilët mund ta ngjeshin asfaltin deri në temperaturën 90 °C me vibrim (dridhje) nën 

këtë temperaturë nuk lejohet qe cilindrat të përdorin vibrimin (dridhjen). Për matjen e temperaturës 

së asfaltit përdorën termometrat adekuat për këtë qellim fotografia 6.1,  ndërsa mostrat e kualitetit 

të asfaltit mirën në dy faza, gjatë vendosjes së asfaltit në vepër fotografia 6.2 si dhe nxjerrjen e 

mostrave me anë të shpimeve fotografia 6.3. 

 

Fotografia 6.1Termometri  

  

Fotografia 6.2 Mostrat e asfaltit gjatë 

ekzekutimit 
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Fotografia 6.3 Marrja e mostrave për testim 

 

 

Fotografia 6.4 Punimet gjatë asfaltimit 

 

Ondulimet përgjatë rrugës krijohen nga mënyra dhe teknikat e përdorimit të cilindrave gjatë 

ngjeshjes. Për matjen e ondulimeve janë disa metoda të cilat do ti tregojmë në vijim 

 

Kontrollimi i vrazhdësisë (ondulimeve) 

Vrazhdësia (Ondulimet) në shtresën përfundimtare të rrugës ndikojnë drejtpërdrejt në 

sigurinë e trafikut si dhe ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë dhe komoditetin e udhëtimit, po ashtu 

ondulimet ndikojnë jo vetëm në cilësinë e udhëtimit por edhe në vonesa sepse shkakton pasiguri, 

në konsum të karburantit dhe në mirëmbajtjen e mjetit. Për këtë është obligative të bëhen testet e 

onduimeve rezultatet e të cilave duhet të jenë brenda normave dhe standardeve, në të kundërtën 

nuk pranohet si punë e përfunduar. 
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Figura 6.24 Shkalla e vrazhdësisë (ondulimeve) së IRI 

 

Indeksi Ndërkombëtar i Vrazhdësisë (IRI-International Roughness Index) përdoret për të 

përcaktuar karakteristikat e profilit gjatësor në një pjesë të sipërfaqes së rrugës, përbënë  matjet e 

standardizuara të vrazhdësisë (ondulimeve), njësia e rekomanduar zakonisht është metër për 

kilometër (m/km) ose milimetër për metër. Në figurën 6.24. është paraqitur shkalla e vrazhdësisë 

(ondulimeve) sipas IRI. [27] 

Në fotografinë 6.5 është treguar instrumenti i testimit të ondulimeve i cili quhet 

PROFILOGRAF, me anë të cilit bëhen matjet e vrazhdësisë së sipërfaqes së rrugës dhe sipërfaqeve 

tjera. Pajisja përbëhet nga pjesa e ngurtë e mbështetur në rrota gome, në qendër të pajisjes është 

rrota mbështetëse e lirë e cila bënë lëvizje vertikale poshtë lartë, lëvizja e rrotës i transmeton 

informatat dhe i shënon lëvizjet në diagram me anë të lapsit të vendosur në instrument. Instrumenti 

është i gjatë afërsisht 3 m shpejtësia maksimale e ecjes me instrument nuk guxon të kaloj 2 km/h  

para instrumentit duhet të pastrohet rruga apo hapësira që testohet, testimi i rrugës behet paralelisht 

me vijën qendrore të rrugës në gjatësi prej 300m, pozicioni i testimit përzgjidhet nga ana e 

inxhinierit. Në varësi nga kategoria e rrugës dhe shpejtësia përcaktohet edhe kriteri i Ondulimeve 

për rastin ton toleranca e ondulimeve është 8 mm. 
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Fotografia 6.5 Testimi dhe instrumenti i testimit 

 

6.5.1 Vendosja e pahive elastike 

Pahitë elastike apo rrethoja mbrojtëse janë konstruksione metalike për siguri, qëllimi i së 

cilave është parandalimi i daljes së mjeteve nga rruga.. 

Pas aprovimit dhe konfirmimit  për tipin e pahive elastike nga ana e pronarit, është bërë 

vendosja e pahive elastike të tipit N2W3 me shtylla ne çdo 2m. Pahitë vendosen me mjete adekuate 

, në pozicionet ku janë të përcaktuara me projekt dhe sipas detajeve të përcaktuara. Në fotografinë 

6.6 janë të paraqitura detajet e vendosjes së pahive elastike. 
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Fotografia 6.6 Vendosja e pahive elastike 

 

6.5.2 Vendosja e sinjalizimit vertikal 

Sinjalizimi vertikal definohet si përmbledhje e shenjave të cilat ju dedikohen pjesëmarrësve 

në trafik. Qëllimi kryesor i shenjave vertikale është informimi me kohe i pjesëmarrësve në trafik 

për rrezikun, kufizimet, ndalime. Në projektin “Ndërtimi i rrugës M2 Milloshevë – Mitrovicë” 

është zbatuar sinjalizimi vertikal duke u bazuar në ligjin dhe udhëzimin administrativ mbi 

vendosjen e shenjave të trafikut. Fotografia 6.7 
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Fotografia 6.7 Vendosja e sinjalizimit vertikal 

 

6.5.3 Vendosja e sinjalizimit horizontal 

Vendosja e shenjave horizontale bëhet me anë të mjeteve dhe pajisjeve për shënimet në 

rrugë, për vendosjen e vijave të ndërprera dhe të pa ndërprera janë përdor pajisjet si: makina për 

vendosjen e vijave e quajtur ekstruder vijat janë aplikuar të tipit me pika (multi dot), fotografia 6.8 
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rezervuari për shkrirjen paraprake të plastikës fotografia 6.9. Te dyja pajisjet i kanë termometrat 

për matjen e temperaturës së shkrirjes e cila është paraqitur në fotografinë 6.10. Para vendosjes së 

vijave në sipërfaqen e rrugës bëhet pastrimi i sipërfaqeve nga mbeturinat, me pas bëhet vendosja 

e bazës së ngjyrës e cila është prezantuar në figurën 6.11. Makineria për vendosjen e vijave në 

rrugë në vete përmban: rezervuarin e materialit, termometrin, ekstruderin, rezervuarin e rruazave 

të qelqit, pajisjen për hedhjen e rruazave të qelqit, pajisjet manovruese, etj. 

Temperatura e materialit duhet të jetë sipas përshkrimit të prodhuesit Aplikimi i 

temperaturave bëhet sipas tabelës 6.5 

Tabela 6.5 Temperatura e aplikimit të materialit duke u bazuar në temperaturën e sipërfaqes së 

rrugës 

Procedurat e aplikimit të materialit në 

temperaturën °C 

Temperatura e sipërfaqes së rrugës °C 

175 50 

180 40 

185 30 

190 20 

200 15 

210 10 

Për shkak të përmbajtjes se rruazave të qelqit, temperatura nuk duhet të jetë asnjëherë mbi 215 

°C. Temperaturat e larta mund të çojnë në prishjen e rruazave. Kur temperaturat bien nën 10 

°C sipërfaqja e rrugës duhet të ngrohet paraprakisht. Për ri shënimin e rrugëve, temperaturat 

duhet të jetë aq e lartë sa që shënimi i ri të garanton se lidhet me shenjen e vjetër (paraprake) 

janë bërë si duhet. D.m.th. për 10 °C më e lartë se temperaturat e përmendura në këtë tabelë. 

[28] 
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Fotografia 6.8 Makina për vendosjen e vijave, ekstruder me pika (multi dot) 

 

 

Fotografia 6. 9.Rezervuari për shkrirjen të 

plastikës 

 

Fotografia 6. 10.Termometri i rezervuarve 

 

Fotografia 6. 11.Vendosja e bazës së ngjyrës 

 

 

Fotografia 6. 12.Vija anësore e rrugës 
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Fotografia 6. 13.Punimet gjatë vendosjes së 

vijës së ndërprerë 

 

Fotografia 6. 14.Gjerësia e vijës me pika

  

Fotografia 6. 15.Rruazat e qelqit në ngjyrën termo-plastikë 

 

6.6 Ndikimet financiare në realizimin e projektit 

 

Në tabelën 6.6 janë paraqitur në përqindje vlera e kontratës dhe punëve shtesë 

 

Tabela 6.6 Kontrata dhe punët shtesë 

Nr. Përshkrimi Sipas 

kontratës 

fillestare 

Kërkesa 

për punë 

shtesë – I –   

 Kërkesa 

 për punë 

 shtesë – II –   

Totali i 

parallogaritur 

Total sipas 

përfundimit të 

punimeve 

1 
Punimet 

ndërtimore 
95.01% 12.68% 6.05% 18.73% 18.73% 
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2 
Punimet e 

trafikut 
4.99% 0.05% 2.59% 2.64% 2.64% 

3 Gjithsej 100% 12.73% 8.64% 21.37% 21.37% 

 

 

Grafiku 1 Grafiku i punimeve shtesë dhe totalit të përfunduar në % 

 

 

Grafiku 2 Grafiku i punimeve shtesë dhe totalit të përfunduar në % pjesa e trafikut 

12.68%

6.05%

18.73% 18.73%

0.05%

2.59% 2.64% 2.64%

12.73%

8.64%

21.37% 21.37%

KËRKESA PER PUNË 

SHTESË -I-

KËRKESA PER PUNË 

SHTESË -II-

TOTAL I 

PARALLOGARITUR

TOTAL SIPAS 

PËRFUNDIMIT TË 

PUNIMEVE

Grafiku i punimeve shtesë dhe totalit të perfunduar në %

Punimet ndërtimore Punimet e trafikut Gjithsej

1.08%

51.79% 52.88% 53.18%

KËRKESA PER PUNË 

SHTESË -I-

KËRKESA PER PUNË 

SHTESË -II-

TOTAL I 

PARALLOGARITUR

TOTAL SIPAS 

PËRFUNDIMIT TË 

PUNIMEVE

Grafiku i punimeve shtesë dhe totalit të përfunduar në % 

pjesa e trafikut
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Grafiku 3 Pjesëmarrja e  pozicioneve të punimeve në totalin e kontratës fillestare në % 

 

 

Grafiku 4 Pjesëmarrja e pozicioneve në totalin e përfunduar të kontratës në % 

 

19.64%

75.33%

5.03%

VIJA E BARDHE PAHITË ELASTIKE POZICIONET TJERA

Pjesëmarrja e pozicioneve të punimeve në totalin e 

kontrates fillestare në %

20.32%

67.38%

5.00%
7.30%

VIJA E BARDHE PAHITË ELASTIKE POZICIONET TJERA TË PA PARAPARA 

(QETSUESET, RRETHOJA, 

KAHJA E TREGUESIT)

Pjesëmarrja e pozicioneve në totalin e perfundimit të 

kontratës në %
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6.6.1 Përshkrimi i para-masës së kontratës dhe mënyra se si duhet bërë 

përshkrimi i saj 

Para-masa e nënshkruar me kontratë kishte një mori gabimesh të cilat kanë ndikuar 

drejtpërdrejt në kërkesën për punë shtesë dhe në çmimin përfundimtar të punimeve. Gabimet janë 

vërejtur edhe në përshkrimin teknik ku kishte shumë paqartësi dhe standarde të dyfishta të cilat 

nuk përputheshin me para-masën. Në tabelat 6.7, 6.8, 6.9, janë bërë krahasimet e përshkrimit si 

ishte  me kontratë dhe si do të duhej të ishte. 

Duke marrë parasysh përshkrimin teknik të kontratës dhe përshkrimin e para masës që është 

nënshkruar, vërejmë që ka standarde të dyfishta, këto përshkrime e vendosin në konfuzion organin 

mbikëqyrës të punimeve për mënyrën e pagesës, në përshkrimin teknik shkruan: (Kur vija është e 

pa ndërprerë pagesa bëhet për metër gjatësi në gjatësinë e përgjithshme, kur vija është e ndërprerë 

gjatësia e matur bëhet vetëm për vijat e plota pagesa bëhet vetëm për pjesën e ngjyrosur fushat e 

pa ngjyrosura nuk merren parasysh). Ndërsa në para masë janë shënuar dy pozicionet shih tabelën 

nr.6.7 

Tabela 6.7 Krahasimi i përshkrimit të para masës me kontratë me mënyrën se si duhet bërë 

përshkrimi i para masës për sinjalizim horizontal 

Sinjalizimi horizontal 

Nr. 
Përshkrimi i pozicionit 

sipas kontratës 
Njësia 

Përshkrimi i pozicionit si do te duhej të 

ishte 
Njësia 

1 

Furnizimi dhe vendosja e 

vijave të pa ndërprera me 

(b=15cm) 

m¹ 

Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave 

kufizuese dhe vijave ndarëse të 

ndërprera dhe të pa ndërprera të 

shiritave të qarkullimit nga masat e 

përziera  termo-plastike me gjerësi 20 

cm (multi-dot – me pika) vijë e bardhë, 

ku klasa e retro-refleskionit duhet të jetë 

R5 (Rl≥300mcd / lx / m2), koeficienti i 

fraksionit (rrëshqitjes) i klasës me S2 

ndërsa faktori i shkëlqimit (reflektimit) 

B4(1) 

m² 

2 

Furnizimi dhe vendosja e 

vijave të ndërprera me 

(b=15cm) 

m¹ 

3 

Furnizimi dhe vendosja e 

shigjetave orientuese (7.5 

m) 

Copë 

Furnizimi  dhe punimi në rrugë i 

shigjetave për lëvizje (7 m dhe 5m), si 

dhe shënimi i mbishkrimeve ne rruge (si 

m² 
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4 
Furnizimi dhe vendosja e 

shigjetave orientuese (5 m) 
Copë 

p.sh. Shkolla, Bus, vendosja e shenjave 

horizontale te komunikacionit etj.), me 

material termo-plastikë të cilat bëhen 

me punë dore apo me makinë.(1) 

5 

Furnizimi dhe vendosja e 

fushave orientuese ishujve 

të trafikut. 

m² 
Furnizimi dhe punimi i fushave 

orientuese, ishujve ndarës të trafikut, 

ishujve për hapjen dhe mbylljen e 

trafikut, vijave tërthore në rruge si dhe 

shënimi i vendkalimit për këmbësore, 

me material termo-plastikë të cilat 

bëhen me punë dore apo me makinë.(1) 

m² 
6 

Furnizimi dhe vendosja e 

ishujve të trafikut për 

mbyllje. 

m² 

7 
Furnizimi dhe vendosja e 

ishujve të trafikut për hapje. 
m² 

1)Vërejtje: Shenjat horizontale duhet te punohen nga masat e përziera  termo-plastike me 

përbërje të grimcave fluoreshente me trashësi prej 3mm. 

 

Tabela 6.8 Krahasimi i përshkrimit të para masës me kontratë me mënyrën se si duhet bërë 

përshkrimi i para masës për sinjalizimi vertikal 

Sinjalizimi vertikal 

Nr. Përshkrimi i pozicionit 

sipas kontratës 

Njësia Përshkrimi i pozicionit si do te duhej të 

ishte 

Njësia 

1 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave në formë 

trekëndëshi me dimensione 

a=90 cm 

Copë Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të 

gjitha operacionet e vendosjes) së 

shenjave të rrezikut (forma trekëndësh) 

me dimensione a= X(1) 

Copë 

2 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave në formë rrethore 

me dimensione d=60 cm 

Copë Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të 

gjitha operacionet e vendosjes) së 

shenjave të urdhëresa të prera (forma 

rrethore) me dimension Ø=X cm.(1) 

Copë 

3 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave ne formë katrori 

me dimension 60x60 cm 

Copë Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të 

gjitha operacionet e vendosjes) e 

shenjës së trafikut "shënimi i kthesave 

Copë 
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të ashpra në rrugë" (dimensionet: X•Y 

cm)(1) 

4 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave ne formë 

katërkëndëshi për hapjen 

dhe mbylljen e shiritave 

qarkullues me dimensione 

200x150cm 

Copë Furnizimi dhe vendosja e shenjave të 

informimit (përfshire të gjitha 

operacionet e vendosjes) "shkalla e 

parë, e dytë, e tretë, e katërt, dhe e 

peste e lajmërimit" me dimensione 

(X•Y)(1) (2) 

m² 

5 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave të njoftimit – 

Niveli -III- i njoftimit 

220x190 

6 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave të njoftimit - 

Niveli -II- i njoftimi 

220x190 

7 Furnizimi dhe vendosja e 

shenjave të njoftimit - 

Niveli -I- i njoftimi 

230x170 

1)Vërejtje: Shenjat duhet te punohen nga pllakat e aluminit me trashësi 2mm në të cilën ngjitet 

folja retro-reflektuese e kualitetit DG (Diamond Grade RA2-C) me unazën rrethore te tipit 

alfromë prej alumini ose shenja e tipit alkand. Shtyllat mbajtëse të shenjave prej çeliku të zinkuar 

te jene Ø60mm me trashësi të mureve 2.5mm. X, (X•Y) paraqesin dimensionin e shenjës ku 

projektuesi duhet ti japë. 

2) Ky shënim nga projektuesit duhet të përdoret për secilën shenjë veç e veç. 

 

Tabela 6.9 Krahasimi i përshkrimit të para masës me kontratë me mënyrën se si duhet bërë 

përshkrimi i para masës për pahitë elastike 

Sinjalizimi vertikal – Pahitë elastike 

Nr. 
Përshkrimi i pozicionit 

sipas kontratës 
Njësia 

Përshkrimi i pozicionit si do te duhej 

të ishte 
Njësia 

1 Pahit elastike m¹ 
Furnizimi dhe vendosja e pahive 

elastike të zinkuara te tipit (B) H1W3 
m¹ 
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duke përfshirë të gjitha operacionet e 

vendosjes, me mbështetëse (shtyllë) 

në çdo 2m, si dhe vendosja e 

katadiaptorëve nga materiali prej 

xhami-retroreflektues (shenja retro-

reflektuese për shënjimin e rrugës të 

cilat vendosën në pahi)  

 

Siç shihet në tabelën 6.7 sinjalizimi horizontal, njësia matëse për çfarëdo pozicioni gjithnjë 

duhet të vendoset (m²) sepse kemi të bëjmë me sipërfaqe të ngjyrosur. Përshkrimi i pozicionit 

duhet të përmbajë të gjitha të dhënat e materialeve specifike të cilat mund të ndikojnë në kualitet 

dhe çmim. Në tabelën 6.8 është  paraqitur sinjalizimi Vertikal, tek sinjalizimi vertikal njësia mund 

të jetë (copë) ose (m²), njësia (copë) vendoset tek shenjat të cilat janë të standardizuara por për 

secilin ndryshim të dimensionit duhet të vendoset pozicion i veçantë, njësia tek shenjat e 

lajmërimit duhet të vendoset (m²), tek këto shenja janë të standardizuara madhësitë e shkronjave 

por dimensionet e shenjës ndryshojnë ne varësi të numrit të shkronjave dhe madhësia e tyre, për 

ketë është e nevojshme të vendoset njësia (m²). Ndërsa në tabelën 6.8 është paraqitur pozicioni i 

pahive elastike, njësia e cila përdoret për pahi elastike është (m¹) por përshkrimi i këtij pozicioni 

është bërë shumë i thjeshtë ku nuk tregohet tipi i pahisë elastike që do të duhej të përdorej, siç 

është përmendur edhe me lartë pahitë elastike në rrugët nacionale dihet të vendosen të tipit (H).  

Këto përshkrime të kontraktuara sipas para-masës krijojnë shumë probleme si për 

punëdhënësin po ashtu edhe për mbikëqyrësin dhe punëmarrësin. 

 

6.7 Plani dinamik i punimeve  

 

Gjatë zhvillimit të projektit duhet të përfshihen kontrollimi i të gjitha fazave të projektit dhe 

afateve kohore si dhe saktësia së zbatimit të aktiviteteve. Plani dinamik ka të bëjë me ndërmarrjen 

e masave për të siguruar zbatimin në kohë dhe në cilësi të të gjitha aktiviteteve, si dhe përditësimin 

e modifikimeve dhe korrigjimeve të bëra në dokumentacionin ndërtimor. Duhet të insistohet në 

përditësimin final të planit dinamik, ku shpeshherë nën presionin e obligimeve të reja, përditësimi 

neglizhohet. [29] 
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Planifikimi i projektit ndërtimor është aktivitet themelor dhe mjaft sfidues në ekzekutimin e 

projekteve të ndërtimit, në planifikimin e punëve të ndërtimit përfshihen, zgjedhjen e teknologjisë 

së ndërtimi, përcaktimin e detyrave të punës vlerësimin e burimeve dhe kohëzgjatjen e kërkuar për 

detyrat individuale dhe identifikimin e çdo ndërveprimi në mes detyrave të ndryshme të punimeve. 

Plani i mirë i punimeve të ndërtimit është baza për menaxhimin e buxhetit dhe kohës. 

Në rast se projekti ka punë shtesë dhe të paparapara apo ka ndryshime në zhvillimin e 

punimeve plani dinamik duhet të përditësohet dhe të vërtetohet nga ana e organit mbikëqyrës. Në 

rastet kur kontraktori nuk punon sipas planit dinamik organi mbikëqyrës ka të drejtë të kërkoj nga 

kontraktorit shtimin e kapaciteteve punuese në mënyrë që të arrihen synimet e përcaktuara me 

kontratë dhe me planin dinamik të prezantuar. Në rastet kur shkaktar i vonesave janë faktorët tjerë 

si “Forcat madhore, kushtet klimatike, mungesa e paparashikueshme e personelit ose mallrave të 

shkaktuara nga veprimet epidemike ose qeveritare” plani dinamik mund të zgjatet dhe të 

përditësohet duke u bazuar në kontratë dhe kushtet e kontratës. Pika 8 kontratës FIDIC red book. 

 

Në projektin “Upgrading of 4.5 km of Milloshevë – Mitrovicë M2 Main Road” Vonesa në 

përfundimin e punimeve kanë ndodhur për shkak të pandemisë COVID 19, si zgjidhje e 

problemeve të zgjatjes së punimeve është marrë në konsideratë kontrata. 

Plani dinamik i zhvillimit të punimeve në pjesën e trafikut është prezantuar në formë të 

gabuar por që është aprovuar nga ana e drejtorit të projektit. Sipas planit të prezantuar figura 67. 

janë vendosur: dy ditë pune për sinjalizimin horizontal,  dy ditë pune për sinjalizimin vertikal, dhe 

pesë ditë pune për vendosjen e pahive elastike. Ky plan dinamik është i pa mundur të realizohet 

duke u bazuar në kapacitetet punuese që posedon kompania e sinjalizimit, po ashtu edhe 

parashikimi i vendosjes së pahive elastike për periudhën pesë ditore është i pa mundur, kjo duke 

u bazuar në kapacitetet punuese të kompanisë për vendosjen e pahive elastike. Edhe pse është 

paraparë që punimet e sinjalizimit dhe sigurisë rrugore të kryhen brenda nëntë ditëve, punimet 

kanë zgjatur më shumë, Në mënyrë që punimet të kryhen brenda afateve, ekzekutimi i punimeve 

të pjesës së sinjalizimit dhe sigurisë, kontraktori ka filluar para datës së planifikuar duke u kujdesur 

qe mos të pengohen fazat tjera të ndërtimit. edhe pse kishte punë shtese dhe punë të paparapara 

punimet e sinjalizimit dhe të sigurisë rrugore , nuk kanë ndikuar në zgjatjen e afateve për 

përfundimin e projektit. 

Në figurën 6.25 është paraqitur plani dinamik i punimeve për pjesën e trafikut i prezantuar nga ana 

e kontraktorit. 
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Figura 6.25 Plani dinamik i punimeve pjesa e trafikut 
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7.0 PËRFUNDIMI 
 

Në këtë punim të diplomës master, në përgjithësi janë shtjelluar kontratat ndërtimore në të 

cilat bëjnë pjesë edhe sinjalizimi me të gjitha elementet përcjellëse si dhe siguria e trafikut. Po 

ashtu janë shtjelluar pjesët përbërëse të kontratave me elementet themelore të tyre, duke i përfshirë 

të gjithë faktorët pjesëmarrës në projekt. Siç është treguar qasja tre – dimensionale është një prej 

faktorëve kryesor në menaxhimin e kontratave, me ndryshimin e njërit faktorë pësojnë ndryshime 

edhe faktorët tjerë të cilët nuk janë në favor të punëdhënësit apo pjesëmarrëseve tjerë në projekt. 

Janë shtjelluar kontratat FIDIC të cilat janë shumë strikte nuk lejojnë hapësira të pa qarta për 

konteste, këto kontrata parashohin që proceset e mosmarrëveshjeve së pari të paraqiten te 

inxhinieri dhe lejojnë që brenda një periudhe kohore të behën zgjidhjet miqësore të atyre 

kontesteve, e nëse nuk arrihen zgjidhjet miqësore atëherë kalohet në arbitrazh, që rrallë aplikohet 

po ashtu palët kontraktuese nuk e pëlqejnë. Përmes figurave nga 3.1 deri në 3.6, tregohen qartë 

ngjarjet dhe aktivitetet sipas FIDIC RED BOOK. 

Siguria e punëtorëve dhe pjesëmarrësve në trafik gjatë punimeve është një nga elementet 

themelore. Në punim janë shtjelluar elementet e sigurisë së punëtorëve dhe pjesëmarrësve në 

trafik. 

Projektet fillojnë duke u bazuar në standarde po ashtu edhe përfundojnë bazuar në standarde. 

Ekzekutimi i punimeve dhe paraqitja e tyre në këtë punim diplome është bërë duke u bazuar në 

standardet dhe udhëzimet për siguri rrugore dhe sinjalizimin rrugor. 

Rasti kryesor i këtij studimi është nder lidhshmëria e vizatimeve grafik me para masën dhe 

me specifikimin teknik, ku janë vërejtur shumë diskrepanca ndërmjet këtyre tri dokumenteve 

elementare të projektit, edhe pse sipas prioritetit të dokumenteve që parasheh kontrata, vizatimet 

grafike janë të fundit mirëpo në terren punohet duke u bazuar ne vizatimet grafike. Me kontrollimin 

e këtyre tri dokumenteve është vërejtur qartë se nuk i jepet rëndësia e nevojshme pjesës së sigurisë 

dhe sinjalizimit të trafikut rrugor si elemente kyçe gjatë ndërtimit të rrugës si dhe pas përfundimit 

të ndërtimit të rrugës. Harmonizimi i këtyre dokumenteve si: pjesa grafike, specifikimit teknik dhe 

para masës, e lehtëson punën në terren si dhe plotëson kushtin e qasjes tredimensionale siç janë 

koha, çmimi, dhe cilësia. Në rastin tonë kishte ndërhyrje në pjesën grafike, me ndryshimet e pjesës 

grafike janë ndryshuar sasitë në para masë ku nga kjo ndodhin edhe implikimet financiare. 
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8.0 REKOMANDIMET 
 

Në të shumtën e rasteve edhe në rastin e këtij projekti, kompanitë projektuese bëjnë lëshime 

në projektim, lëshime të cilat gjatë realizimit të punimeve shkaktojnë probleme financiare, kohore 

dhe cilësore. Në mënyrë qe të evitohen këto  probleme,  gjate  realizimit  te projekteve në terren 

projektet para ofertimit (tenderimit) së pari të revidohen projektet me pas të ofertohen, me 

revidimin e projekteve në kohen e duhur (para ofertimit) implikimet financiare, kohore dhe 

cilësore do të jenë më te vogla.  

Siguria rrugore gjatë realizimit të punimeve në Republikën e Kosovës nuk është në nivelin 

e kënaqshëm kjo vjen si pasojë e mungesës se një udhëzimi administrativ për sigurimin e vend 

punishteve në rrugë, prandaj i rekomandoi autoritetet përkatëse që ta punojnë një udhëzim për 

sigurinë rrugore në vend punishte, siguria e pjesëmarrësve në trafik dhe punëtorëve në punishte 

duhet të jetë primare dhe duhet kushtuar rendësi të veçantë. 

Në rastin konkret në projektin e realizuar nga punëdhënësi është bërë një lëshim në rrugën lidhëse 

e cila shërben si devijim nga rruga kryesore. Me këtë rast gjatë shqyrtimit dhe analizës së projektit 

kam rekomanduar që ky devijim mos të realizohet ashtu siç është paraparë por të jetë rrugë lidhëse 

që shërben vetëm si rrugë për shfrytëzim nga banorët e lagjes. Nga ky rekomandim arrihen dy anë 

pozitive siç janë: 

-  eliminimi i pikës së konfliktit nga lidhja e rrugës lokale me rrugën nacionale dhe  

- eliminimi i pikës potenciale ku mund të shkaktohen aksidente në të ardhmen.  

Në rastin konkret arsyeshmëria e mungesës së mjeteve buxhetore për shpronësim nga ana e 

komunës së Vushtrrisë dhe Punëdhënësit (Ministria e Infrastrukturës) janë minore në krahasim me 

pasojat që mund të vijnë nga mos realizimi i rekomandimeve tona.  
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10.0 SHTOJCA A: DIMENSIONE E PËRDORURA PËR 

SHENJAT E LAJMËRIMIT 
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11.0 SHTOJCA B: PROJEKTI SIPAS PËRFUNDIMIT 
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12.0 SHTOJCA C: FOTOGRAFI TË GJENDJES 

PËRFUNDIMTARE TË RRUGËS 
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DEKLARATË E STUDENTIT PËR PUNË AUTENTIKE 

 

Me anë të kësaj deklarate, Unë, Uran MULAJ me numër të regjistrimit (indeksit) 170808200011 

duke ditur përkufizimin dhe format e plagjiaturës në botën akademike dhe duke iu referuar 

dokumenteve në fuqi në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” (statuti i UP-së neni 134, 

pika 2.2 deklaroj që: 

 

- Punimi i paraqitur këtu është origjinal dhe është kryer personalisht nga unë, 

- Punimi nuk është marrë nga student të tjerë apo punime të tjera në Universitetin e 

Prishtinës “Hanasn Prishtina” apo Universitete tjera, 

- Punimi nuk është i kopjuar nga ndonjë punim tjetër në internet apo bibliotekë, 

- Punimi nuk përmban modifikim të dhënash duke i paraqitur ato si personale,  

- Punimi respekton të gjitha kërkesat për të drejtat e autorit duke saktësuar dhe cituar 

të gjitha kontributet nga burimet e tjera. 

 

Punimi i diplomës në fjalë vlen për nivelin Master të studimeve dhe mban titullin 

“PROCESI I MENAXHIMIT TË TRAFIKUT DHE PUNIMEVE GJATË NDERTIMIT TË 

RRUGËS NACIONALE M2 MILLOSHEVË – MITROVICË” 

Me nënshkrimin e kësaj deklarate vërtetoi se çfarë është cekur më lartë është e vërtetë 

dhe për çdo gjë të vërtetuar ndryshe mbajë përgjegjësi personalisht.  

 

Prishtinë më  

 

Studenti 

Inxh. dip. Uran MULAJ 

 

___________________ 

 

 




