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1. HYRJE 

1.1. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E PLANIT RREGULLUES 

TË HOLLËSISHËM 

Bazuar në Ligjin Nr.04/L-174 për Planifikim Hapësinor, komunat varësisht nga nevojat për zhvillim 

hapësinor mund të përgatisin Plane Rregulluese të Hollësishme për të gjitha ose për cilëndo nga zonat e 

përcaktuara me Planin Zhvillimor Komunal dhe Hartën Zonale të Komunës.  

Planet Rregulluese të Hollësishme (PRrH) përcaktojnë kushtet për rregullimin e hapësirave për 

zona urbane apo zona rurale siç është përcaktuar në Planin Zhvillimor Komunal dhe Hartën Zonale 

Komunale. PRrH-të përcaktojnë kushtet ndërtimore dhe mbulon një periudhë së paku tetë (8) vjeqare.  

Ndryshimi i bazës ligjore, ka ndryshuar kërkesat, strukturën dhe përgjegjësitë për planifikim dhe 

menaxhim hapësinor në nivel qendror dhe lokal. Baza ligjore plotësohet edhe me aktet nënligjore: 

Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2018 mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe 

monitorimin e Planit Rregullues të Hollësishëm, Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2014 për përgjegjësitë e 

autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut, dhe 

Udhëzimit Administrativ Nr. 08/2017 mbi Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor. 

Duke u bazuar në përgjegjësitë dhe kompetencat e nivelit komunal, me datë 16.04.2018, Komuna 

e Skenderajt mori vendimin për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm  - Parku Industrial. (Kopja e 

vendimit është bashkangjitur në vazhdim). 

Pas marrjes së vendimit për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm - Parku Industrial, Komuna 

shpalli konkurs projektimi për përkrahje profesionale në procesin e hartimit të Planit Rregullues të 

Hollësishëm - Parku Industrial dhe përzgjodhi kompaninë "Vizion Project" Prishtinë. 

Pas çdo faze të përgatitjes së këtij dokumenti, Komuna ka organizuar diskutime publike. 

Procesi i hartimit të Planit Rregullues të Hollësishëm - Parku Industrial u mbështet me udhëzime, 

komente dhe të dhëna nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

Plani Rregullues I Hollësishëm – Parku Industrial, Skenderaj plotëson dhe zbaton qëllimet dhe 

objektivat e Planit Zhvillimor Komunal 2017- 2025 dhe Hartës Zonale të Komunës Skenderaj 2021-2029. 

1.2. PROCESI DHE EKIPET E ANGAZHUARA NË HARTIMIN E 

PLANIT RREGULLUES TË HOLLËSISHËM 

Metodologjia e përdorur për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm - Parku Industrial 

Skenderaj ka qenë integruese si në aspekt të intearksionit në mes të palëve të brendshme menaxhuese të 

procesit dhe hartuese të dokumentit së bashku me palët kontribuese të jashtme, ashtu edhe në aspekt të 

integrimit të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm dhe ideve realiste kontekstuale të ofruara nga palët 
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vendore të përfshira në proces. Bashkëpunimi i formuar nga Autoriteti Komunal Përgjegjës për Planifikim 

dhe Menaxhim Hapësinor (AKPPMH)(Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, DUMM) si 

menaxhues i procesit, kompania e angazhuar nga kjo e fundit Vizion Project për të ofruar mbështetje 

teknike/ profesionale ishte kyç në mbarëvajtjen e procesit dhe hartimit të draft PRrH-së. Takimet në 

vazhdimësi kanë shërbyer si platformë e shkëlqyeshme për diskutimin e ideve fillestare, prezantimin e të 

gjeturave dhe arritjeve, dhe diskutimeve të hapave të mëtutjeshëm. Secili kapitull i dokumentit është 

punuar dhe finalizuar nga të dy palët, është diskutuar dhe aprovuar nga Ekipi Planifikues Komunal (EKP) si 

dhe është aprovuar nga Grupi Drejtues (GD) apo Bodri i Drejtorëve (BiD) i Komunës së Skenderajt. Ekipi 

Komunal i Planifikimit i zgjeruar me zyrtarë tjerë relevant të drejtorive komunale (EKP+) ishte angazhuar 

dhe konsultuar në disa raste për të dhënë kontributet sektoriale në rastin e përgatitjes së planit të punës, 

zonimit dhe hartimit të infrastrukturës, përgatitjes së Planit të Veprimeve, etj. Shoqëria civile, zhvilluesit 

dhe pronarët e tokave, banorët e zonave, publiku i gjerë, komunitetet, profesionistët e fushave të 

ndryshme, etj; janë konsultuar dhe përfshirë në mënyrë permanente përgjatë tërë procesit. Edhe Ministria 

e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) e mbështeti procesin me këshilla, komente dhe të dhëna. 

Ekipet e përfshira në hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm janë si në vijim: 

Grupi Drejtues (GP): 

Emri e mbiemri Pozita Drejtoria/ Komuna 

Bekim Jashari Kryetar Komuna e Skenderajt 

Sanije Gashi Drejtoreshë Drejtoria e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, 

Komuna e Skenderajt 

Fatbardha Haliti Kryesuese Kuvendi Komunal, Komuna e Skenderajt 

Sandra Fazliu Drejtoreshë Drejtoria e Gjeodezisë, Komuna e Skenderajt 

Sanije Hoxha Drejtoreshë Drejtoria për Zhvillim Ekonomik Ndërmarrësi 

Inovacion dhe Turizëm, Komuna e Skenderajt 

Autoriteti Komunal Përgjegjës për Planifikim dhe Menaxhim Hapësinor - DUMM (AKPPMH): 

Emri e mbiemri Pozita Drejtoria/ Komuna 

Sanije Gashi Drejtoreshë DUMM, Komuna e Skenderajt 

Visar Hyseni Zyrtar DUMM, Komuna e Skenderajt 

Adem Muharremi Zyrtar DUMM, Komuna e Skenderajt 
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Lirije Qerimi Zyrtare DUMM, Komuna e Skenderajt 

Valentina Jashari Zyrtare DUMM, Komuna e Skenderajt 

Valentina Aliu Zyrtare DUMM, Komuna e Skenderajt 

Florentina Gashi Zyrtare DUMM, Komuna e Skenderajt 

Ekipi kontribues nga N.N.SH. Vizion Project: 

Emri e mbiemri Fusha e ekspertizës 

Shkelqim  Osmani Inxh. i Diplomuar i Arkitekturës 

Driton Muriqi Inxh. i Diplomuar i Arkitekturës/ Planer Urban 

Lyra Bakija Inxh. I Diplomuar I Planifikimit Urban 

Sejdi Berisha Inxh. I Diplomuar I Komunikacionit 

Lavdim Osmanaj Inxh. I Diplomuar I Hidroteknikës 

Arton Zeqiri Inxhinier I Diplomuar I Makinerisë 

Agan Lezi Inxh. I Diplomuar I Elektrikës 

 

1.3. QËLLIMI I PLANIT RREGULLUES TË HOLLËSISHËM 

Planet Rregulluese të Hollësishme hartohen vetëm në rastet kur nevojiten kushte zhvillimore 

hapësinore në të hollësishme për një hapësirë specifike, përveq asaj që është ofruar në hartën zonale 

përkatëse.  

Përveq parimeve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin nr. 04 L-174 për Planifikim Hapësinor 

dhe me Udhëzimin Adiminstrativ nr.01/2018, Planet Rregulluese të Hollësishme hartohen në përputhje 

me parimet specifike në vijim: 

• Promovimin e zhvillimit social dhe ekonomike të sipërfaqes së planifikuar 

• Ruajtja e natyrës dhe karakterit historic dhe kulturor si dhe vlerave mjedisore të 

sipërfaqes së planifikuar 

• Promovimi I zhvillimeve të përshtatshme me konfiguracionin e terrenit të sipërfaqes së 

planifikuar për të minimizuar punët e dheut, rrezikun nga erozioni dhe për të reduktuar 

ndikimin visual 

• Sigurimi I hapësirave të përshtatshme për infrastrukturë rrugore dhe transport efikas dhe 

efektiv 
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• Promovimi I hapësirave të hapura dhe objekteve rekreative të përshtatshme duke 

paraparë nevojat e zhvillimit 

• Sigurimi I infrastrukturës rrugore të përshtatshme për lëvizje të këmbësorëve dhe 

biçikletave 

• Sigurimi I llojllojshmërisë së banimit me dendësi të mbuluar me shërbime publike locale 

të ofruara 

• Promovimi I rritjes urbane me dendësi më të lartë të zhvillimit duke plotësuar hapësirat 

Brenda zonës, rizhvillimit dhe rishfrytëzimit të përshtatshëm të ndërtesave ekzistuese me 

qëllim të shfrytëzimit efikas dhe efektiv të burimeve të tokës në zona urbane 

• Shfrytëzimi maksimal I infrastrukturës ekzistuese, në hapësirat ku është e nevojshme 

ristrukturimi I rrugëve, furnizimit me ujë, qasje ne kanalizim, qasje në objekte arsimore 

dhe infrastrukturë të nevojshme, planifikohet si rritje gjithëpërfshirëse dhe pjesë e 

strategjive për investim në projekte kapitale.  

Qëllimi I hartimit të Planit Rregullues të Hollësishëm – Parku Industrial Skenderaj është që të 

krijohet një ambient që ofron mundësinë e krijimit të rrjetit funksional,  nga i cili do të përfitohen hapësira 

të reja që nxisin dhe promovojnë zhvillime të ndryshme ekonomike e industriale. 

1.4. NDËRLIDHJA ME HARTËN ZONALE TË KOMUNËS 

Plani Rregullues I Hollësishëm – Parku Industrial Skenderaj është hartuar në harmoni të plotë me 

Hartën Zonale të Komunës Skenderaj. Ndërlidhja e Planit Rregullues të Hollësishëm me projekt Hartën 

Zonale vërehet në aspektin e destinimt të sipëfaqeve dhe kushteve zhvillimore dhe ndërtimore të 

përcaktuara.  

Sipas Hartës Zonale të Komunës Skenderaj, sipërfaqja që përfshin PRrH – Parku Industrial 

Skenderaj është përcaktuar si Zonë Ekonomike, ku si shfrytëzime të lejuara përmenden: Prodhim I 

produkteve të tekstilit, prodhim I rrobave dhe lëkurës, prodhim I produkteve tjera të lehta, prodhim 

tretësor (shërbime tregtare, shërbime kulturore, argëtuese dhe rekreative, rrjet të transportit, logjistikës 

dhe infrastrukturës publike). Të gjitha këto shfrytëzime janë inkuadruar në destinimet e përcaktuara në 

PRrH – Parku Industrial Skenderaj, me kushte të veçanta zhvillimore dhe ndërtimore.  

1.5. SHQYRTIMI I PËRGJITHSHËM I PLANEVE RREGULLUESE 

PARAPRAKE QË VLEJNË PËR SIPËRFAQEN QË MBULOHEN 

ME PLANIN AKTUAL 

Sipërfaqja që mbulon Plani Rregullues I Hollësishëm – Parku Industrial Skenderaj nuk përfshihet 

në asnjë Plan Rregullues paraprak. Plani Rregullues I Hollësishëm  - Parku Industrial Skenderaj hartohet 

për herë të parë. 
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1.6. NDRYSHIMET DHE PLOTËSIMET E MUNDSHME TË 

HARTËS ZONALE TË KOMUNËS 

Ndryshimet dhe plotësimet e Hartës Zonale të Komunës së Skenderajt mund të bëhen bazuar në 

parimet dhe procedurat e parapara me Udhëzimin Administrativ nr.24/2015 mbi elementet dhe kërkesat 

themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Hartës Zonale të Komunës.  

Sipas këtij akti nënligjor në fuqi, përkatësisht nenit 34 të tij, pjesët tekstuale dhe hartografike të 

Hartës Zonale mund të ndryshohen dhe plotësohen me vendim të Kuvendit të Komunës dhe me miratim 

nga Ministria përgjegjëse. Propozimet për ndryshim- plotësime mund të bëhen nga:  

• anëtarët e Kuvendit Komunal;  

• nga autoriteti përgjegjës për planifikim dhe menaxhim hapësinor; ose  

• nga pronarët e parcelave kadastrale të sipërfaqes e cila është subjekt i ndryshim-plotësimit 

të propozuar.  

Pikërisht sipas nenit 34, ndryshim plotësimet nuk përdoren për t’i dhënë privilegje ndonjë pronari 

të veçantë të pronës. Ndryshim plotësimet përdoren vetëm për të përshtatur dispozitat e Hartës Zonale 

të Komunës si rezultat i ndryshimeve të kushteve rishtas të identifikuara ose t’i shërbejë për një interes 

bindës publik. Procesi i ndryshim plotësimeve përbëhet nga hapat në vazhdim:  

• propozimi për fillimin e procedurës së ndryshim plotësimit, e cila miratohet nga shumica 

e anëtarëve të Kuvendit të Komunës,  dhe 

• propozimi për ndryshim plotësimin e Hartës Zonale të Komunës, i cili miratohet nga dy 

të tretat (2/3) e votave të anëtarevë të Kuvendit të Komunës.  

Nëse propozimi për ndryshim plotësimin e Hartës Zonale të Komunës dorëzohet nga ndonjë 

subjekt tjetër e jo nga komuna, të gjitha shpenzimet për hartimin e këtij ndryshim plotësimi kompensohen 

nga aplikuesi  

Të gjitha propozimet për ndryshim plotësim duhet t’i dorëzohen komunës në formë fizike dhe në 

formë digjitale (GIS).  

Propozimi për të nisur procedurat e ndryshim plotësimit të Hartës Zonale të Komunës  do të 

bëhet bazuar në nenin 35 të Udhëzimit Administrativ nr.24/2015 mbi elementet dhe kërkesat themelore 

për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Hartës Zonale të Komunës, ndërsa propozimi për ndryshim 

plotësimin e Hartës Zonale të Komunës do të bëhet në përputhshmëri të plotë me nenin 36 të po këtij 

udhëzimi administrativ në fuqi. 
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2. SIPËRFAQJA E PLANIFIKUAR 

2.1. INFORMATA TË HOLLËSISHME PËR SIPËRFAQEN E 

PLANIFIKUAR 

Zona e përcaktuar me kufirin e Planit Rregullues të Hollësishëm gjendet në pjesën veriore të 

komunës së Skenderajt, përkatësisht në zonën kadastrale Polac I Ri dhe ka një sipërfaqe prej 34.96 hektarë. 

Në pjesën lindore ka dalje në rrugën Skenderaj-Drenas-Komoran–Prishtinë. Në pjesën jugore 

është e shtrirë pjesa e rrugës që lidh fshatërat Rezallë, Likoc, Abri e Poshtme dhe lidhja e rrugës 

ndërkomunale me atë të Klinës.  

 

Figura 1 Kufiri i Planit Rregullues të Hollësishëm 

E gjithë zona përfshinë një parcel kadastrale :  

1. Nr.P-720150-50-00655-0     me sipërfaqe        S= 350092.00 m2   (35.01 ha) 
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Këto parcela janë në pronësi të OBP, produkti Skenderaj  dhe aktualisht brenda kufirit të saj. Kjo 

zonë nuk është shpallur asnjëherë zonë arkeologjike apo e konservimit për shkak të interesit  të lartë 

public dhe si e tillë nuk pengon asnjë projekt të nivelit nacional apo komunal. 

2.2. VLERËSIMI I GJENDJES SË SIPËRFAQES SË PLANIFIKUAR 

2.2.1. ANALIZA TË HOLLËSISHME TË GJENDJES FIZIKE, SOCIALE, 

EKONOMIKE E MJEDISORE 

Parku Industrial Skenderaj është një sipërfaqe me një potencial të madh të zhvilimit. Në bazë të 

këtij Plani Rregulles të Hollësishëm duhet të parashtrohen kushtet teknike, kriteret dhe zgjidhjet për 

rregullimin e hapësirës së parkut industrial, duke pasur parasysh të gjitha komponentet e domosdoshme. 

Në aspektin fizik, sipërfqja është e pa trajtuar, me topografi kodrinore.  

Parku Industrial Skenderaj, planifikohet të zhvillohet në një zonë industriale me shfrytëzim industri 

të lehtë dhe të rëndë, afarizëm, rekreacion, etj. Përveq destinimeve të industrive të shumëllojshme, në 

këtë zonë komerciale planifikohet konservimi I sipërfaqes së pistës ekzistuese, duke e shndërruar në 

bulevard të parkut industrial për shfrytëzime të ndryshme rekreative. Për të pasuruar parkun industrial 

janë paraparë sipërfaqe të konsiderueshme të sipërfaqeve gjelbëruese, sipërfaqeve rekreative si dhe një 

objekt hotelier. 

2.2.2. STUDIME TË TJERA MBËSHTETËSE TË BAZUARA MBI 

GJENDJEN EKZISTUESE ME RËNDËSI PËR FUSHËN TEMATIKE 

Në kuadër të këtij plani deri më tani janë bërë vetëm incizimi gjeodezik i zonës dhe vlerësimi 

strategjik mjedisor, ndërsa në të ardhmen konform legjislacionit në fuqi do të bëhen edhe studimet tjera 

të nevojshme. 

 

2.2.3. IDENTIFIKIMI I PROBLEMEVE DHE ÇËSHTJEVE QË DUHET 

PËRMIRËSUAR 

Duke marrë parasysh që zona në të cilën planifikohet të zhvillohet Parku Industrial është një 

sipërfaqe relativisht e patrajtuar, janë identifikuar vetëm disa probleme dhe çështje të vogla që duhet të 

përmirësohen me PRRH.  

Terreni jo i drejtë shkakton probleme gjatë planifikimit dhe projektimit të një rrjeti rrugor në 

mënyrë efiqiente. Gjithashtu, mungesa e linjës së transportit publik deri në zonë vë në pah problemet e 

qasjes në zonë nga të gjithë banorët. 

Kështu, gjatë hartimit të planit rregullues të hollësishëm “Parku i Biznesit – Marinë” është dhënë 

fokus i veçantë në zgjidhjet e këtyre problemeve të identifikuara. 
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2.2.4. VEÇORITË TIPIKE NATYRORE, EKONOMIKE DHE SOCIALE 

Zona brenda kufirit të planit në aspektin natyror nuk ka ndonjë vegjetacion të veçantë që duhet 

të mbrohet. Mirëpo, sipërfaqet e gjelbra të propozuara në kuadër të planit ndikojnë pozitivisht në 

mirëqenien e banorëve që jetojnë rreth zonës në fjalë. Në të njejtën kohë, ky organizim i sipërfaqeve me 

përqindje të madhe të gjelbërimit, rrit vlerën e parkut të biznesit si një zonë industriale që inkurajon ndotje 

minimale të ambientit përreth.  
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3. SKENARET DHE KORNIZAT ZHVILLIMORE 

3.1. SFIDAT, MUNDËSITË DHE KONKLUZIONET 

Zgjidhja e propozuar e mbështetur në Harten Zonale të Komunës ka ndërthurur edhe analizën 

në terren duke pasur parasysh problematikat, nevojat dhe tendencat aktuale të evidentuara në komunën 

e Skenderajt dhe më gjerë. Zona e përfshirë në plan ofron mundësinë e krijimit të rrjetit funksional, nga I 

cili do të përfitohen hapësira të reja qe nxisin dhe promovojnë zhvillimin e industrisë. Zgjidhje optimale 

është konsideruar shfrytëzimi I lidhjes me rrugën kryesore dhe të rëndësisë së veçantë Skenderaj-Drenas-

Komoran-Prishtinë. 

Qëllimet kryesore të zhvillimit janë: 

• Krijimi i hapsirave moderrne industriale në shërbim të qytetit dhe rajonit 

• Zhvillimi dhe shfrytëzimi adekuat i infrastrukturës sociale dhe pasurimi i saj 

• Krijimi i hapësirave të lira në shërbim të funksionit (parkingje, rekreim, sheshe etj) 

• Krijimi i hapësirave të lira gjelbra 

• Konservimi I pistës ekzistuese të avionëve 

• Konsolidimi i tokës së ndërtuar 

• Ristrukturimi i rrjetit të qarkullimit për automjete 

3.2. SKENARËT E PROPOZUAR 

Me qëllim të arritjes së një zgjidhjeje më të mirë, janë hartuar dhe shqyrtuar tre skenarë të 

mundshëm të zhvillimit. Secili skenar i ka përparësitë dhe mangësitë e veta, mundësitë e implementimit si 

dhe ndikimet në ambientin fizik dhe socio-ekonomik. 

3.2.1. SKENARI I PARË 

Sipërfaqet sipas destinimeve: 

Sipërfaqe e dedikuar për ndërtim: 260,307.98 m2 

Sipërfaqe e dedikuar për rekreacion: 7,730.7 m2 

Sipërfaqe e dedikuar për shërbime: 9,579.4 m2 

Sipërfaqe e dedikuar për rrugë, shirita gjelbërues: 72.867,37 m2 

Sipërfaqeve të dedikuara për industry, pavarësisht nga vendndodhja e tyre, u janë dhënë këto 

kushtë zhvillimore dhe ndërtimore: 

• Indeksi I Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) – 0.4 

• Indeksi I Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) – 1.3 

• Etazhiteti – Maks. P+2 
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Figura 2 Destinimet e Skenarit të parë 

Blloqet e parapara sipas këtij skenari janë: 

• Blloku A – Shërbime dhe Informacion 

• Blloku B – Zonë Ekonomike 

• Blloku C – Përpunim I produkteve bujqësore 

• Blloku D – Paketim dhe Industri Ekologjike 

• Blloku E – Prodhim I materialeve ndërtimore 

• Blloku F – Shërbime Rekreative 

• Blloku G – Industri e tekstilit 

Koncepti 

Sipas këtij skenari, sipërfaqja e parcelave ndërtimore do të jetë 28 hektarë. Sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore përmban sipërfaqen ndërtimore (shputa e objektit) dhe sipërfaqen e lirë (për qarkullim, 

manovrimin e automjeteve, gjelbërim dhe shtigjet e këmbësorëve). 

Sipas këtij skenari, sipërfaqja e dedikuar për lëvizje do të jetë 7 hektarë. Kjo sipërfaqe përfshin 

rrugët dhe korridoret që krijohen nga vija ndërtimore dhe ajo rregullative, si dhe parkingjet e automjeteve. 
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Përveq parkingjeve publike, sipërfaqe për këtë funksion mund të parashihen gjatë zhvillimit të zonës së 

industrisë në parcelat kadastral individuale varësisht prej kërkesës së investitorëve.  

 

 

Kushtet kryesore për planifikimin e lokacionit janë: 

• Forma dhe madhësia e parcelës 

• Raporti në mes të sipërfaqes së shputës dhe sipërfaqeve të lira 

• Vija rregullative 

• Vija ndërtimore 

• Lartësia dhe etazhiteti I ndërtesave 

• Zonat e gjelbërimit 

• Qarkulimi I trafikut 

• Parkimi 

• Shkarkimi I mjeteve transportuese dhe normat e manovrimit 

• Lidhjet këmbësorike 
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Figura 3 Profilet e rrugeve te skenarit te pare 

  

Rruga kryesore me gjërësi 13.5 metra ka vijë ndërtimore 15 metra nga vija rregulluese. 

Rruga servisore me gjërësi 10 metra ka vijë ndërtimore 15 metra nga vija rregulluese. 

Rruga boulevard me gjërësi 15 metra ka vijë ndërtimore 7 metra nga vija rregulluese. 

Përparësitë 

1. Qasje adekuate në secilën parcel 

2. Kategorizim I industrive sipas blloqeve 

3. Ndërveprim korrekt I industrive 

4. Izolim nga zona e banimit duke mos shkaktuar ndotje akustike dhe atmosferike 

5. Mundësi për riorganizim të parcelave 
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6. Trotuaret mundësojnë lëvizjen e lirhsme të këmbësorëve 

Mangësitë 

1. Organizimi në blloqe I industrive mund të vështirsojë zhvillimin e një industrie të caktuar 

2. Organizimi në blloqe I industrive mund të shkaktojë zhvillim të çrregullt që nënkupton 

shfrytëzim maksimal I një hapësire dhe mungesë ndërtimesh në një zonë tjetër 

Mundësitë 

1. Mundësi për implementimin e një rrjeti të rregullt rrugor 

2. Mundësi për të menaxhuar rritjen dhe zhvillimin e industrisë pa dëmtuar mjedisin 

3. Mundësi për të realizuar projektin me faza 

Kërcënimet 

1. Zhvillimi I një apo disa industrive më shumë krahasuar me të tjerat 

2. Zhvillimi I parregullt I objekteve në raport me infrastrukturën e planifikuar 

3. Degradimi I ambientit në rast të mos trajtimit adekuat 

4. Zhvillimi I pabarabarte I zonës 

3.2.2. SKENARI I DYTË 

Sipërfaqet sipas destinimeve: 

• Sipërfaqe e dedikuar për industri: 171.158 m2 (49%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për rekreacion: 8.692 m2 (2.5%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për terminalin: 74.428 m2 (21.3%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për hotelieri: 4.251 m2 (1.2%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për gjelbërim: 24.303 m2 (7%) 

Sipërfaqeve të dedikuara për industry, pavarsisht nga vendndodhja e tyre, u janë dhënë këto kushte 

ndërtimore dhe zhvillimore: 

• Indeksi I Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) – 0.4 

• Indeksi I Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) – 1.3 

• Etazhiteti – Maks. P+2 

Sipërfaqja e dedikuar për hotelieri ka këto kushte ndërtimore dhe zhvillimore: 

• Indeksi I Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) – 0.4 

• Indeksi I Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) – 1.6 

• Etazhiteti – Maks. P+3 

Sipërfaqja e dedikuar për terminalin ka këto kushte ndërtimore dhe zhvillimore: 

• Indeksi I Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) – 0.4 

• Indeksi I Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) – 1.2 
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• Etazhiteti – Maks. P+2 

Blloqet e planifikuara sipas këtij skenari janë: 

 

Figura 4 Ndarja e Blloqeve sipas skenarit te dyte 

Blloku A – Zonë Ekonomike 

Blloku B – Perpunim I Prodhimeve Bujqësore 

Blloku C – Shërbime dhe Rekreacion 

Blloku D – Paketim dhe Ambalazhim 

Blloku E – Prodhim I materialeve ndërtimore 

Blloku F – Industri e tekstilit 

Koncepti 
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Sipas këtij skenari, sipërfaqja e parcelave ndërtimore do të jetë 23.5 hektarë. Sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore përmban sipërfaqen ndërtimore (shputa e objektit) dhe sipërfaqen e lirë (për qarkullim, 

manovrimin e automjeteve, gjelbërim dhe shtigjet e këmbësorëve). 

Sipas këtij skenari, sipërfaqja e dedikuar për lëvizje do të jetë 6.7 hektarë. Kjo sipërfaqe përfshin 

rrugët dhe korridoret që krijohen nga vija ndërtimore dhe ajo rregullative, si dhe parkingjet e automjeteve. 

Përveq parkingjeve publike, sipërfaqe për këtë funksion mund të parashihen gjatë zhvillimit të zonës së 

industrisë në parcelat kadastral individuale varësisht prej kërkesës së investitorëve.  

Sipërfaqja e dedikuar për rekreacion planifikohet të përmbajë një fushë të mbyllur sportive, fusha 

të hapura sportive, një kënd me pajisje fitnesi, një amfiteater me kapacitet për 300 persona si dhe disa 

lokale me shërbime ushqimi.  

• Kushtet kryesore për planifikimin e lokacionit janë: 

• Forma dhe madhësia e parcelës 

• Raporti në mes të sipërfaqes së shputës dhe sipërfaqeve të lira 

• Vija rregullative 

• Vija ndërtimore 

• Lartësia dhe etazhiteti I ndërtesave 

• Zonat e gjelbërimit 

• Qarkullimi I trafikut 

• Parkimi 

• Shkarkimi I mjeteve transportuese dhe normat e manovrimit 

• Lidhjet këmbësorike 



KOMUNA SKENDERAJ 

DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË 

AMBIENTIT 

Plani Rregullues i Hollësishëm “Parku i Biznesit – Marinë” 2021-2029 
 

 

 

16 

 

 

Figura 5 Profilet e rrugëve të skenarit të dytë 

Rruga kryesore me gjërësi 13.5 metra ka vijë ndërtimore 15 metra nga vija rregulluese. 

Rruga servisore me gjërësi 10 metra ka vijë ndërtimore 15 metra nga vija rregulluese. 

Bulevardi me gjërësi 50 metra ka vijë ndërtimore 7 metra nga vija rregulluese. 

Përparësitë 

1. Qasje adekuate në secilën parcelë 

2. Kategorizim I industrive sipas blloqeve 
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3. Ndërveprim korrekt I industrive 

4. Mundësi për riorganizim të parcelave 

5. Trotuaret japin mundësinë e lëvizjes së këmbësorëve 

6. Përdorimi I pistës ekzistuese për nevoja të veçanta  

7. Parcela më të mëdha 

Mangësitë 

1. Organizimi në blloqe I industrive mund të vështirësojë zhvillimin e një industrie të caktuar 

2. Organizimi në blloqe I industrive mund të shkaktojë zhvillim të pabarabartë që nënkupton 

shfrytëzim maksimal I një hapësire dhe mungesë ndërtimesh në një zonë tjetër 

Mundësitë 

1. Mundësi për implementim të rrjetit të rregullt të rrugëve 

2. Mundësi për të menaxhuar rritjen e zhvillimin e industrive pa dëmtuar mjedisin 

3. Mundësi për zhvillimin e një rrjeti rrugor më të rregullt dhe zhvillim urban të qëndrueshëm 

4. Mundësi e realizimit të projektit me faza 

5. Parandalim I degradimit mjedisor 

6. Mundësi për rifunksionalizim të pistës ekzistuese të avionëve, për zhvillimin e import/export. 

Kërcënimet 

1. Zhvillimi I një apo disa industrive shumë më shumë krahasuar me të tjerat 

2. Devijimet e rrugëve të brendshme mund të shkaktojnë kaos 

3. Zhvillim I pabarabartë I objekteve në raport me infrastrukturën e paraparë 

4. Degradimi I ambientit në rast të mos trajtimit adekuat 

5. Zhvillim I pabarabartë I zonës 

3.2.3. SKENARI I TRETË 

Sipërfaqet sipas destinimeve: 

• Sipërfaqe e dedikuar për industri: 233,513.8 m2 (66.8%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për rekreacion: 4,677 m2 (1.4%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për hotelieri: 12,537.7 m2 (3.6%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për gjelbërim: 29,888.8 m2 (8.5%) 

• Sipërfaqe e dedikuar për rrugë: 68,982.7 m2 (19.7%) 

Sipërfaqeve të dedikuara për industry, pavarsisht nga vendndodhja e tyre, u janë dhënë këto kushte 

ndërtimore dhe zhvillimore:   

• Indeksi I Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) – 0.35 

• Indeksi I Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) – 1.1 

• Etazhiteti – Maks. P+2 
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Sipërfaqja e dedikuar për hotelieri ka këto kushte ndërtimore dhe zhvillimore: 

• Indeksi I Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) – 0.4 

• Indeksi I Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) – 2.4 

• Etazhiteti – Maks. P+5 
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Blloqet e planifikuara sipas këtij skenari janë: 

 

Figura 6 Ndarja e blloqeve sipas skenarit të tretë 

Blloku A – Zonë Ekonomike 

Blloku B – Perpunim I Prodhimeve Bujqësore 

Blloku C – Shërbime dhe Rekreacion 

Blloku D – Paketim dhe Ambalazhim 

Blloku E – Prodhim I materialeve ndërtimore 

Blloku F – Industri e tekstilit 

Koncepti 
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Sipas këtij skenari, sipërfaqja e parcelave ndërtimore do të jetë 24.4 hektarë. Sipërfaqja e parcelës 

ndërtimore përmban sipërfaqen ndërtimore (shputa e objektit) dhe sipërfaqen e lirë (për qarkullim, 

manovrimin e automjeteve, gjelbërim dhe shtigjet e këmbësorëve). 

Sipas këtij skenari, sipërfaqja e dedikuar për lëvizje do të jetë 6.9 hektarë. Kjo sipërfaqe përfshin 

rrugët dhe korridoret që krijohen nga vija ndërtimore dhe ajo rregullative, si dhe parkingjet e automjeteve. 

Përveq parkingjeve publike, sipërfaqe për këtë funksion mund të parashihen gjatë zhvillimit të zonës së 

industrisë në parcelat kadastral individuale varësisht prej kërkesës së investitorëve.  

Sipërfaqja e dedikuar për rekreacion planifikohet të përmbajë një fushë të mbyllur sportive, fusha 

të hapura sportive, një kënd me pajisje fitnesi, një amfiteater me kapacitet për 300 persona si dhe disa 

lokale me shërbime ushqimi.  

Kushtet kryesore për planifikimin e lokacionit janë: 

• Forma dhe madhësia e parcelës 

• Raporti në mes të sipërfaqes së shputës dhe sipërfaqeve të lira 

• Vija rregullative 

• Vija ndërtimore 

• Lartësia dhe etazhiteti I ndërtesave 

• Zonat e gjelbërimit 

• Qarkullimi I trafikut 

• Parkimi 

• Shkarkimi I mjeteve transportuese dhe normat e manovrimit 

• Lidhjet këmbësorike 
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Figura 7 Profilet e rrugëve të skenarit të tretë 

Rruga kryesore me gjërësi 13.5 metra ka vijë ndërtimore 10 metra nga vija rregulluese. 

Rruga servisore me gjërësi 10 metra ka vijë ndërtimore 7 metra nga vija rregulluese. 

Bulevardi me gjërësi 50 metra ka vijë ndërtimore 7 metra nga vija rregulluese. 
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Figura 8 Profili A-A 

Përparësitë 

8. Qasje adekuate në secilën parcelë 

9. Kategorizim I industrive sipas blloqeve 

10. Ndërveprim korrekt I industrive 

11. Mundësi për riorganizim të parcelave 

12. Trotuaret japin mundësinë e lëvizjes së këmbësorëve 

13. Përdorimi I pistës ekzistuese për nevoja të veçanta  

14. Parcela më të mëdha 

Mangësitë 

3. Organizimi në blloqe I industrive mund të vështirësojë zhvillimin e një industrie të caktuar 

4. Organizimi në blloqe I industrive mund të shkaktojë zhvillim të pabarabartë që nënkupton 

shfrytëzim maksimal I një hapësire dhe mungesë ndërtimesh në një zonë tjetër 

Mundësitë 
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7. Mundësi për implementim të rrjetit të rregullt të rrugëve 

8. Mundësi për të menaxhuar rritjen e zhvillimin e industrive pa dëmtuar mjedisin 

9. Mundësi për zhvillimin e një rrjeti rrugor më të rregullt dhe zhvillim urban të qëndrueshëm 

10. Mundësi e realizimit të projektit me faza 

11. Parandalim I degradimit mjedisor 

12. Mundësi për rifunksionalizim të pistës ekzistuese të avionëve, për zhvillimin e import/export. 

Kërcënimet 

6. Zhvillimi I një apo disa industrive shumë më shumë krahasuar me të tjerat 

7. Devijimet e rrugëve të brendshme mund të shkaktojnë kaos 

8. Zhvillim I pabarabartë I objekteve në raport me infrastrukturën e paraparë 

9. Degradimi I ambientit në rast të mos trajtimit adekuat 

10. Zhvillim I pabarabartë I zonës 

Pas elaborimeve dhe analizave të ndryshme, skenari i tretë është zgjedhur si skenari më i 

përshtatshëm sipas të cilit do të hartohet plani rregullues i hollëshishëm dhe do të zhvillohet parku 

i biznesit.   

3.3. KORNIZA ZHVILLIMORE E PLANIT 

3.3.1. QËLLIMET KRYESORË TË ZHVILLIMIT 

Zgjidhja e propozuar e mbështetur në Planin Zhvllimor Komunal si dhe në Hartën Zonale të 

Komunës ka ndërthurur edhe analizën në terren duke marrë parasysh problematikat, nevojat dhe 

tendencat aktuale të evidentuara në komunën e Skenderajt por edhe më gjërë. Zona e përfshirë në plan 

ofron mundësinë e krijimit të rrjetit funksional, nga i cili do të përfitohen hapësira të reja që nxisin dhe 

promovojnë zhvillimin e industrisë. Zgjidhja më optimale i është dhënë duke shfrytëzuar lidhjen me rrugen 

kryesore Skenderaj-Drenas-Komoran-Prishtinë. 

Qëllimet kryesore të zhvillimit janë:  

• Krijimi i hapësirave moderne industriale në shërbim të qytetit dhe rajonit  

• Funksionalizimi i pistës ekzistuese, zhvillimi I asaj hapësire si bulevard multi-

funksional  

• Zhvillimi dhe shfrytëzimi adekuat i infrastrukturës sociale dhe pasurimi i saj  

• Krijimi i hapësirave të lira në shërbim të funksionit (parkingje, rekreim, sheshe etj)  

• Krijimi i hapësirave të lira gjelbra  

• Konsolidimi i tokës së ndërtuar  
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• Ristrukturimi i rrjetit të qarkullimit për automjete sipas tonazhit të tyre.  

3.3.2. KONCEPTI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR 

Duke e pasur parasysh madhësinë e zonës dhe nevojës për funksionim dhe menaxhim efikas, është 

e nevojshme ndarja në njësi më të vogla hapësinore. Hapësira është ndare në 6 (gjashtë) blloqe dhe më 

tej është ndarë në nën-blloqe, gjithsej 13 (trembëdhjetë). Ndarja e tërë zonës në blloqe dhe nën-blloqe 

urbane ndihmon në menaxhimin, zhvillimin dhe orientimin më të lehtë. 
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Figura 9 Ndarja në nënblloqe 

Blloku Nënblloku Destinimi Sipërfaqja ISHPKZh ISN Sipërfaqja 

totale për 

ndërtim 

A A1/1 Zonë Ekonomike 29,408 m2 0.35 1.1 32,348.8 m2 

A1/2 Zonë Ekonomike 12,320 m2 0.35 1.1 13,552 m2 

B B1/1 Perpunim i 

Prodhimeve 

Bujqesore 

24,238 m2 0.35 1.1 26,661.8 m2 
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B1/2 Perpunim i 

Prodhimeve 

Bujqesore 

5,880 m2 0.35 1.1 6,468 m2 

B1/3 Perpunim i 

Prodhimeve 

Bujqesore 

13,234 m2 0.35 1.1 14,557.4 m2 

C C1/1 Hotelieri 12,377 m2 0.40 2.4 24,704.8 m2 

C1/2 Rekreacion dhe 

Hapësirë e gjelbër 

4,441 m2 0.30 0.30 1,332.3 m2 

D D1/1 Paketim dhe 

Ambalazhim 

28,404 m2 0.35 1.1 31,244.4 m2 

D1/2 Paketim dhe 

Ambalazhim 

17,705 m2 0.35 1.1 19,475.5 m2 

E E1/1 Prodhim i 

Materialeve 

Ndertimore 

28,368 m2 0.35 1.1 31,204.8 m2 

E1/2 Prodhim i 

Materialeve 

Ndertimore 

23,803 m2 0.35 1.1 26,183.3 m2 

F F1/1 Industri e tekstilit 25,824 m2 0.35 1.1 28,406.4 m2 

F1/2 Industri e tekstilit 23,431 m2 0.35 1.1 25,774.1 m2 

Objektet e planifikuara në parkun industrial janë të vendosura në atë mënyrë që të formojnë një 

rrjet të gjelbër. Hapësirat e gjelbra brenda secilës parcelë integrohen me shiritat e gjelbër përreth rrugëve 

dhe me hapësirat e gjelbra rekreative të planifikuara në zonë duke krijuar kështu rrjetin e gjelbër brenda 

parkut industrial. Ky rrjet shërben për kontrollimin natyror të ndotjeve të emituara nga prodhimi industrial 

që zhvillohet në zonë dhe në të njejtën kohë krijon hapësira të përbashkëta që inkurajojnë mirëqenien e 

punëtorëve dhe vizitorëve të parkut të biznesit.  

Sipërfaqja e planifikuar për rekreim përfshinë fusha sportive, shërbime ushqimi dhe hapësira të 

tjera rekreative, të cilat theksojnë komunikimin ndërmjet njerëzve në zonë, duke qenë komponentë e 

fuqishme sociale për parkun e biznesit.  
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4. KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRËS 

Kushtet për rregullimin e hapësirës përfshin shfrytëzimet e tokës, kushtet zhvillimore, kushtet 

ndërtimore dhe masat mbrojtëse të përcaktuara për secilën parcelë kadastrale. Këto janë kushte dhe masa 

shtesë që nuk janë të specifikuara tashmë me ndonjë dokument të planifikimit hapësinor të nivelit më të 

lartë, përkatësisht me Hartën Zonale të Komunës Skenderaj.  

4.1. KUSHTET E PËRGJITHSHME TË RREGULLIMIT 

4.1.1. KËRKESAT MINIMALE PËR VEND-PARKINGJE 

Kërkesat minimale për vend-parkingje bazohen në udhëzimin administrativ nr. 08/2017 për 

Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor. Secila ngastër individuale duhet të ketë parkim të mjaftueshëm 

në mënyrë që të zhvillojë normalisht veprimtarinë e saj. Raporti i parkimit ndaj funksioneve; 

• Veprimtaritë e afarizmit duhet të kenë 4 vendparkingje për 100 m² të bruto sipërfaqes së 

ndërtuar; 

• Veprimtaritë e industrisë duhet të kenë 1 vendparking për 100 m² të bruto sipërfaqes së 

ndërtuar; 

• Veprimtaritë e hotelierisë duhet të kenë 0.5 vendparkingje për çdo shtrat në objektin e 

hotelit. 

Sa i përket kapacitetit të parkimit dhe pozitës, vlejnë kushtet në vijim: 

• Parkingjet e hapura preferohet të vendosen mbrapa ndërtesave; 

• Parkimi i mbyllur nën strukturën e ndërtesës (bodrumet) mund ta tejkalojë sipërfaqen 

bruto të bazës (sipërfaqen e shputës). 

Dimensionet minimale për hapësirat e parkimit në varg të automjeteve motorike standarde do të 

jenë si më poshtë:  

• Vend parkimi në 90º - 250 cm x 455 cm; 

• Vend parkimi në 60º - 250 cm x 485 cm; 

• Vend parkimi në 45º - 250 cm x 485 cm ; 

• Vend parkimi në 30º - 250 cm x 425 cm; 

• Vend parkimi paralel - 215 cm x 640 cm; 

• Vend parkimi i rrethuar - 270 x 550 cm. 

Dimensionet minimale për hapësirat e parkimit në varg të kamionëve do të jenë si më poshtë: 

• Vend parkimi në 90º - 250 cm x 1500 cm; 

• Vend parkimi në 45º - 250 cm x 1500 cm. 

Vendparkimet mund të zgjidhen edhe me garazha nëntokësore në kuadër të parcelës kadastrale. 

Pjerrësia e rampave hyrëse/ dalëse të garazheve nuk guxon të kaloj vlerën 12%, ndërsa është e 
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dëshirueshme të jetë më e vogël se 10%. Në garazhet e vogla, në raste të jashtëzakonshme, pjerrësia mund 

të jetë deri në 20%. 

4.1.2. SIGURIMI I NDRIÇIMIT NATYROR PËR DRITARET EKZISTUESE 

Distancat në mes objekteve industriale përcaktohen në përputhje me rregullat e sigurisë së 

ndërtesës dhe aktiviteteve që zhvillohen në to, siç është përcaktuar në legjislacionin në fuqi. Distanca në 

mes të një objekti industrial dhe një ndërtese jo industriale nuk duhet të jetë më pak se lartësia maksimale 

mbi tokë e ndërtesës më të lartë fqinje. 

4.1.3. MATERIALET QË LEJOHEN TË PËRDOREN NË SIPËRFAQET E 

JASHTME TE NDËRTIMET E REJA 

Materialet që lejohen të përdoren në sipërfaqet e jashtme të ndërtimeve  

Ndikuar nga madhësia, forma e ngastrës, trajtimi në volumetri, dizajni i fasadës, peisazhi përreth, 

gjelbrimi dhe në vazhdim funksioni i objektit i cili kondicionon kalimin dhe vendqendrimin e kamioneve, 

rimorkiove etj; secili objekt do të ketë imazh autentik. Megjithatë do të duhet ti përmbahet edhe në dukje 

karakteristikave të funksionit si dhe arkitektonike të tipologjisë që ka, ku përkrahen fasadat e xhamit, 

hapësirat e parkimit të definuara me gjelbërim të ulët, prezencë e gjelbrimit të lartë, fontana apo elemente 

të tjera ujore etj. Preferohet përdorimi i materialeve ekologjike dhe që nuk kanë ndikim të dëmshëm në 

ambient.  

Të gjitha materialet e lejuara duhet të jenë materiale të cilat i përmbushin standardet e ndërtimit 

të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. 

4.1.4. QASJA ADEKUATE PARCELËS KADASTRALE NË RRUGË 

PUBLIKE DHE INFRASTRUKTURË TEKNIKE 

Çdo parcelë kadastrale gjatë zhvillimit duhet të marrë parasysh dhe të planifikojë qasje të 

papengueshme në rrugë publike dhe infrastrukturë teknike duke lehtësuar zhvillimin e aktiviteteve afariste 

dhe industriale në zonë. 

4.1.5. SPECIFIKA PROJEKTUESE PËR ZHVILLIM TË PEIZAZHIT, 

NDRIQIMIT ARTIFICIAL DHE MOBILIERISË URBANE 

Detajet e specifikave projektuese për zhvillimin e peizazhit, ndriqimit artificial dhe mobilierisë 

urbane përcaktohen gjatë fazës së hartimit të projektit kryesor të objekteve përkatëse.   

Kioskat / makina të shitjes, bankomatet dhe paisjet tjera nuk mund të jenë të muratuar nga tullat, 

betoni ose elemente tjera të ngjashme ndërtimore; objektet duhet të jenë montazhe (për të plotësuar 

kriterin e largimit për 24 orë); 

Shenjat dhe panotë informuese duhet të shërbejnë për orientim brenda zonës si dhe për 

identifikimin e ndërtesave; shenjat apo panot informuese që identifikojnë ndërtesën duhet të vendosen në 
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zonën e shiritit të gjelbërt brenda parcelave mbas vijës rregulluese me qëllim që të mos pengojnë 

shikueshmërinë në trafik dhe të jenë të dukshme nga shtigjet e automjeteve e këmbësorëve; ato duhet të 

jenë pjesë integrale e peizazhit urban 

Pushimi i përkohshëm përfshinë bankat për ulje që duhet të vendosen në zonën e trotuarit me 

kushtin themelor për të mos penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve, po ashtu ato mund të vendosen 

pranë shiritit të gjelbër (pemëve) përgjatë rrugës të kthyera kah trotuari;  

Ndriçimi vendoset çdo 30m përgjatë gjithë rrugëve dhe duhet të ketë shtylla jo më të larta se 6m; 

përveç ndriçimit të domosdoshëm mund të parashihet ndriçimi plotësues dekorativ, informues etj. 

Kontejnerët e mbeturinave për shërbime të vizitorëve, trafostacionet, matësit e ujit dhe elektrikës 

duhet të vendosen të kamufluar që të mos tërheqin vëmendje aty ku është e mundur, aty ku nuk është e 

mundur duhet të jenë në harmoni me peisazhin. 

4.2. SHFRYTËZIMET E TOKËS DHE KUSHTET RREGULLUESE 

HAPËSINORE PËR PARCELAT KADASTRALE INDIVIDUALE 

APO TË GRUPUARA DHE LOKACIONEVE SPECIFIKE 

4.2.1. KUSHTET NDËRTIMORE 

Vija Rregulluese dhe Vija Ndërtimore 

Vija Rregulluese (VRR): paraqet largësinë nga kufiri i parcelës kadastrale të paraparë për ndërtimin 

e infrastrukturës teknike, në të cilin nuk lejohet asnjë lloj ndërtimi. 

Vija rregulluese (VRR) dhe akset e reja qarkulluese përcaktohen duke u bazuar në rregullimin dhe 

ndarjen ekzistuese të parcelave, infrastrukturën rrugore ekzistuese dhe në përputhje me kushtet e 

përcaktuara për zhvillimin e infrastrukturës rrugore. 

Vija Ndërtimore (VN): paraqet largësinë nga kufiri i parcelës kadastrale dhe vija rregulluese në të 

cilin lejohet ndërtimi i sipërfaqes së përgjithshme të shfrytëzueshme. 
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Figura 10 Vija rregulluese dhe vija ndërtimore 

Vija ndërtimore (VN) është përcaktuar në bazë të profilit të rrugës publike, përkatësisht në raport 

me vijën rregulluese (VRR). Kështu, parcelat kadastrale me qasje direkte në rrugë me profil 13.5 m ka vijë 

ndërtimore 10 m, ndërsa parcelat me qasje në rrugë me profil 10 m ka vijë ndërtimore 7m. 

Raporti i sipërfaqes së shputës ndërtimore dhe sipërfaqes së lirë 

Indeksi i Shfrytëzimit të Parcelës Kadastrale për Zhvillim (ISHPKZh) paraqet raportin mes 

sipërfaqes së shputës së ndërtesës (sipërfaqes bruto nën ndërtesë) dhe sipërfaqes së parcelës kadastrale 

për zhvillim, shumëzuar me numrin 100^9. Ky indeks përcaktohet si përqindje. 

Indeksi i Sipërfaqes së Ndërtuar (ISN) paraqet raportin mes sipërfaqes së përgjithshme të 

ndërtimit (shuma e sipërfaqeve të të gjitha kateve të ndërtuara) brenda parcelës kadastrale dhe sipërfaqes 

së parcelës kadastrale për zhvillim. Ky indeks përcaktohet si vlerë numerike. 

Lartësia maksimale e objekteve mbi tokë mund të shkojë deri në P+2. Sipërfaqja minimale për 

ndërtim 6 ari, ISHPKZh është 35% (maksimumi), ISN është 1.1 (maksimumi). Përqindja e shfrytëzimit të 

nëntokës 70%(maksimumi), bodrumi që del jashtë gabaritit të objektit në përdhesë nuk duhet të jetë mbi 

nivelin e tokës. 

ISHPKZh = 35% = 0.35  

Sp - Sipërfaqe Parcele  

S - Sipërfaqe Përdhese  

S= Sp x 35%  

Shembull : Parcela me sipërfaqe 2500 m2  

35% x 2500 =  875 m2 sipërfaqe në bazë të objektit 

  Figura 11 Indeksi i Shfrytëzimit të Parcelës 

Kadastrale për Zhvillim 
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ISN = 1.1  

Sp- Sipërfaqe Parcele  

S1- Sipërfaqe Përdhese  

S2- Sipërfaqe e Katit të Parë  

S3- Sipërfaqe e Katit të Dytë  

Shembull: Parcela me sipërfaqe 2500 m2 

S1+S2+S3=2500 m2 x 1.1= 2750 m2 në total 

sipërfaqe e ndërtuar. 

 

Objektet varësisht nga forma e tyre, këtë sipërfaqe mund ta ndajnë në mënyrë të barabartë nëpër 

kate ose secili kat të ketë sipërfaqe të ndryshme. 

 
Figura 13 Kushtet e Rregullimit 

Kushtet për përcaktimin e nivelit (kuotës) 

Figura 12 Indeksi i Sipërfaqes së Ndërtuar 
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Kuota e përdhesës së ndërtesës përcaktohet në raport me kuotën e niveletës së rrugës publike 

nga e cila ka qasje parcela, gjegjësisht në krahasim me kuotën zero.  

• Kuota e përdhesës së ndërtesave nuk mund të jetë më e ulët se sa kuota e niveletës së 

rrugës publike; 

• Kuota e përdhesës mund të jetë më së shumti 1.4 m mbi kuotën e rrugës nga e cila ka 

qasje; 

• Për ndërtesat që në përdhesë kanë tregti apo shërbime, kuota e përdhesës mund të jetë 

më lartë se kuota e trotuarit dhe e varsi të kërkesës nga automjetet e ngarkim shkarkimit; 

• Në raste kur nuk mund të zbatohen këto rregulla, për shkak të funksionit apo në raste 

specifike, kuota e përdhesës duhet të përcaktohet sipas kërkesave të situatës ekzistuese. 

Kushtet për vendosjen e ndërtesave dhe organizimin 

• Të gjitha ndërtesat duhet t’i përmbahen kushteve të lokacionit si vijës rregulluese, vija 

ndërtimore, etazhiteti, raporti i sipërfaqes së ndërtuar dhe sipërfaqes së lirë, distanca në 

mes të ndërtesave, parkimit dhe gjelbërimit; 

• Në anët që kufizohet më rrugë objeti duhet ti permbahet lagësisë nga rruga sipas vijës 

ndërtimore të paraparë me këtë plan; 

• Objekti duhet të largohet së paku 3 metër nga kufiri i parcelës në në gjitha anët që 

rrethohet me parcela fqinje 

• Formësimi i strukturës fizike duke respektuar formën perimetrike të blloqeve urbane; 

• Ndërtesat duhet të projektohen ashtu që t’i përshtaten karakterit dhe kontekstit të zonës; 

• Duhet të aplikohen praktikat e arkitekturës së qëndrueshme (ruajtja e energjisë dhe 

reduktimi i ndikimit në mjedis) 

• Ndërtesat e funksioneve të ndryshme dallojnë për nga pjesa ballore e ndërtesës, madhësia 

dhe forma e ngastrës, volumi i ndërtesës, kualiteti i dizajnit, lidhja me funksionet përreth, 

nevojat e parkimit, hapësira për qarkullim të komunikacionit dhe peizazhi natyror; 

• Çdo ndërtesë duhet të ketë vendparkim të mjaftueshëm; 

• Nisur nga kërkesat aktuale të tregut dhe të zhvillimit të industrive mundësohet që 

funksione të ndryshme të kombinohen në një ndërtesë të vetme më qëllim përmirsimit e 

funksionit. Kështu në sallat e prodhimit dhe të depove do të mund të vendosen zyre 

sipërfaqja e të cilave nuk duhet ti kalojë 25% të shfrytzueshmërisë që përgjithsme për atë 

kat ku bën pjesë. 

• Ndikuar nga madhësia, forma e ngastrës, trajtimi në volumetri, dizajni i fasadës, peisazhi 

përreth, gjelbrimi dhe në vazhdim funksioni i objektit i cili kondicionon kalimin dhe 

vendqenrimin e kamioneve, remorkiove etj; secili objket do kete imaxh autentik. 

Megjithatë do të duhet ti përmbahet edhe në dukje karakteristikave të funksionit si dhe 

arkitektonike të tipologjisë që ka, ku përkrahen fasadat e xhamit, hapsirat e parkimit të 

definuara me gjelbrim të ulët, prezence e gjelbrimit të lartë,fontana apo elemente të tjera 
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ujore etj.. Preferohet përdorimi i materialeve ekologjike dhe që nuk kan ndikim të 

dëmshëm në ambjent. 

• Në çdo rast, ndërtimet duhet të respektojnë kufirin ndarës të parcelës dhe bashkimi i 

plotë i objekteve mund të bëhet vetëm mbi bazën e marrëveshjes së pronarëve fqinjë. 

Kushtet për ndërtimin e objekteve në të njejtën parcelë kadastrale 

Lejohet ndërtimi i objekteve përcjellëse në të njëjtën parcelë ndërtimore duke respektuar 

ISHPKZh, ISN dhe distancat kundrejtë parcelave të tjera rrethuese. 

4.2.2. STANDARDET E PROJKETIMIT APO STANDARDET TEKNIKE 

Të gjitha standardet e projektimit apo standardet teknike duhet të jenë konform legjislacionit në 

fuqi. 

4.2.3. HOLLËSITË E FAZAVE TË ZHVILLIMIT TË PLANIFIKUAR 

Në Planin Rregullues të Hollësishëm janë paraqitur të gjitha fazat e zhvillimit të këtij plani sa i 

përket infrastrukturës dhe pozicionimit të objekteve, rrugëve dhe sipërfaqeve me destinim publik. 

4.3. RREGULLAT E RREGULLIMIT TË TOKËS, DUKË 

PËRFSHIRË PARCELIMIN DHE RIPARCELIMIN E 

PARCELAVE KADASTRALE 

Riparcelimi i pjesshëm bën bashkimin/ndarjen e dy apo më shumë parcelave ekzistuese të cilat janë 

të papërshtatshme për zhvillimin e veprimtarive. Riparcelimi i tërësishëm nënkupton bashkimin/ndarjen e 

të gjitha parcelave që ndodhen brenda një blloku urban. 

Parcelizimi realizohet me ndihmen e autoriteteve lokale. Thjeshtësi në realizimin e këtij proçesi 

përbën fakti që e gjithë zona ëshët në pronësi komunle. Jo detyrimisht parcelizim i paraprinë procesit të 

implementimit të planit. Të gjitha parcelat e përftuara sipas këtij plani rregullues të hollësishëm nuk mund 

të jenë më të vogla se 2500 m2 (25 ari) 

Varësisht nga kërkesat në të ardhmen mund të shihet e nevojshme ndarja e re e parcelave për 

blloqe të caktuara. Në këtë rast komuna do të hartojë plane detale me riparcelizime varësisht nga kërkesat 

që i parashtrohen. 
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Figura 14 Plani i Parcelizimit 

Sipas planit të parcelimit të ilustruar më lartë, ndarja e parcelave kadastrale sipas sipërfaqes bëhet 

kështu: 

Sipërfaqja e parcelave kadastrale (m2) Numri i parcelave kadastrale 

2500 – 3000 m2 34 parcela 

3001- 4000 m2 28 parcela 

4001- 5500 m2 8 parcela 

>5500 m2 1 parcelë (Parcela për hotelieri) 

TOTAL 71 parcela 
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4.4. KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRËS 

Kushtet për rregullimin e hapësirës bazohen në shfrytëzimet ekzistuese të tokës dhe në kushtet 

zhvillimore të përcaktuara me hartën zonale të komunës në fuqi. 

4.4.1. Kushtet për Rregullimin e Hapësirave të Lira / Gjelbërimit 

Trajtimi i sipërfaqeve publike për këmbësorë 

Janë hapësira të lira publike të dedikuara kryesisht për lëvizjen dhe tubimin e qytetarëve, për 

organizmin e aktiviteteve të ndryshme në ambient të hapur si panaire etj; 

Sipërfaqet duhet të shtrohen me materiale të qëndrueshme, që mirëmbahen lehtë, vizualisht të 

përshtatshme, që janë komplementare me strukturat, jo të rrëshqitshme, që nuk e pengojnë lëvizjen dhe 

që e ndihmojnë orientimin. Duhet të pajisen me mobiliar përkatës që i plotësojnë këto hapësira në aspekt 

funksional dhe vizual. Duhet të evitohen të gjitha denivelimet dhe pengesat me qëllim të mundësimit të 

qarkullimit sa më të lehtë të personave me nevoja të veçanta, të personave të moshuar dhe të mjeteve të 

pamororizuara. 

Hapësirat e gjelbra dhe parqet 

Hapësirat e gjelbra trajtohen si pjesë të rrjetit të gjelbër i cili lidhet me përmbajtjet jashtë zonës 

dhe jashtë qytetit. Në kuadër të parqeve parashihen përmbajtje të lojës për fëmijë, shtigje të këmbësorëve, 

sipërfaqe për pushim.  

Për shkak të madhësisë relativisht të madhe të lirë brenda parcelave është e mundshme që këto 

parqe të përmbajnë edhe hapësira për rekreacion apo pushim. 

Sporti dhe rekreacioni hynë në sipërfaqet e dedikuara për sport dhe rekreacion në kuadër të 

hapësirave të lira, të gjelbra. Hapësirat për sport dhe rekreacion si lojëra, fusha për sport të përshtatshme 

për lokacionin duhet të parashihen edhe brenda blloqeve industriale varësisht prej llojit të industrisë dhe 

trajtimit të hapsirës së lirë. 

Hapësirat e gjelbra apo parqet e pushimit janë elemente shumë me rëndësi të përqendruara aty 

ku ka gjelbërim të lartë dhe të ulët. Gjithnjë e më shumë për zonat industiale kërkohet trajtim efikas i 

gjelbërimit dhe rekreimit me theks të veçantë tek kjo e para, pasi duke patur impakt sado të vogël në 

mjedis kërkohet edhe barazpeshimi përmes ndërhyrjeve pozitive në ambient. 

Shirit, brez dhe korridor gjelbërimi janë hapësira të gjelbërimit të lartë apo të ulët të parapara si 

pjesë mbrojtëse ndaj zonave të caktuara dhe rrugëve. Shiritat e gjelbërimit përgjatë rrugëve kryesore, apo 

të bllokut janë planifikuar në të dy anët e rrugës. Ky shirit i gjelbërimit është i ndërprerë me qëllim të 

mundësimit të lëvizjes sa më të lirë të këmbësorëve në të dy anët e rrugës. 

Përveç mbrojtjes nga zhurma dhe ndotja ato në të njëjtën kohë përmirësojnë pamjen vizuale të 

rrugës dhe hapësirës përreth. Sipërfaqet e gjelbra në profilet e rrugës duhet të jetë rezistues ndaj nivelit 

të lartë të ndotjes. Duhet kontrolluar lartësinë dhe kurorën e tyre në mënyrë që të mos pengohet trafiku. 
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Drunjtë e rrugëve duhet të: 

• sigurojnë definimin e profilit 

• të jenë rezistues ndaj ndotjes dhe pluhurit (me gjethe të mëdha, kurorë të madhe) 

• të mos jenë gjetherënëse, nuk lëshojnë fruta ose rënie të degëve 

• të mos pengojnë shikueshmërinë 

• Distanca në mes të drunjve duhet të jetë minimum 6 m. 

• Sugjerohet mbjellja e bimëve autoktone, që i përshtaten klimës dhe vendit; 

• Trupat ekzistues të drunjve duhet të ruhen; 

• Duhet të parashihet largësia e duhur e drunjve me rrënjë të mëdha nga instalimet 

nëntokësore. 

4.4.2. KUSHTET DHE KRITERET PËR MBROJTJEN MJEDISORE 

Në zonën e përfshirë me plan rregullues të hollësishëm nuk lejohen ato veprimtari që shkaktojnë 

tym, avull, zhurmë mbi normat e lejuara për industritë e lehta dhe te mesme, kundërmim ose pluhur deri 

në atë masë që të jenë të rrezikshëm, sulmues dhe dëmtuese për shëndet; 

Në pjesët përgjatë rrugëve duhet të sigurohet korridor gjelbërimi me qëllim të izolimit nga ndotja 

dhe zhurma; 

Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen nga komuna në mënyrë të 

vazhdueshme për t’i mënjanuar ndikimet mjedisore. Preferohet që largimi i mbeturinave të bëhet në 

mbrëmje. 

Koncepti komunal për mbrojtje mjedisore duhet të hartohet – rregullore shtesë në nivelin 

komunal që plotësojnë kornizën ligjore mjedisore nga niveli qendror dhe bëjnë më të lehtë zbatimin e tij. 

(shih: konventa mjedisore lokale – hartuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës) 

Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis 

Parimi fillestar, dhe kërkesa themelore e industrive ka qënë që të mos shkaktojnë ndotje në 

ambjent. Të mos emetojnë zhurmë si dhe të mos paraqesin rrezishmëri të lartë për zjarr apo shpërthime. 

1. Mbrojtja e ajrit 

Qëllimi i mbrojtjes së ajrit nga ndotja është ruajtja e shëndetit të njerëzve, botës shtazore dhe 

bimëve, duke u aplikuar përcjellja e cilësisë së ajrit në zonë. 

Përmes planifikimit të një rrjeti të trafikut, vendeve për parkim, transportit publik, qasjes së 

lehtësuar, zgjerimit të zonave për këmbësorë është tentuar të arrihet zgjidhje që ndikon në zvoglimin e 

lirimit të gazrave të dëmshme për ambient që vijnë nga automjetet. Janë propozuar trotuare përgjatë 

rrugëve, shumica e të cilëve me gjelbrim adekuat, si dhe shtigje të ecjes përgjatë hapësirave të gjelbëruara. 

Mirëmbajtja e rregullt e hapësirës publike po ashtu përmirëson kushtet higjienike, pastërtinë e ajrit dhe të 

tokës.  
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2. Mbrojtja nga zhurma 

Zona është e destinuar për industri, ekonomi dhe shërbime publike të cilat emetojnë zhurma në 

hapsirat e brendshme. Për këtë secili objekt duhet të marrë masa konkrete për të zbutur efektet e ndotjes 

akustike varësisht nga funksioni që ka. Pasi disa lloje të industrisë kanë prezencë më të shtuar të zhurmave 

kundrejt disa industrive tjera. Në hapsirën e jashtme, prania e gjelbërimit të lartë dhe të ulët si dhe 

gjelbërimi përgjatë rrugëve ndikon dukshëm në zbutjen e zhurmës. 

3. Mbrojtja nga zjarri 

Më qëllim të mbrojtjes nga zjarri, ndërtesat fqinje duhet të jenë të larguara më së paku 4.0 m, ose 

të ndara mes veti me mur mbrojtës nga zjarri me kohëzgjatje min. 90 min. 

Me qëllim të shpëtimit të njerëzve nga zjarri duhet që të gjitha ndërtesat të kenë mundësinë e 

qasjes nga automjetet e zjarrfikësve, çeshtje të cilën e lehtëson ndjeshëm fakti që zona përmban banim 

individual dhe mund të evitohet krijimi i blloqeve të mbyllura (i cili përbën rrezik ndaj zjarrit). Për këtë 

qëllim duhet të planifikohen edhe hidrantë si dhe të pengohet parkimi pranë tyre. 
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5. INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT 

Rrugët e propozuara me plan rregullativ janë parashikuar që të lehtësojnë lëvizjen për vizitorët, 

punonjësit dhe makineritë e tonazhit të lartë. Profilet e tyre janë përzgjedhur pasi është bërë një analizë e 

mobilitetit dhe tendencave në rritje në të ardhmen. 

Hyrja në parkun e biznesit mundësohet nga qasja nga rrethrotullimi në rrugën kryësore rajonale 

Skenderaj – Drenas – Komoran – Prishtinë. Kështu mund të themi se kjo zonë komerciale si lokacion 

ofron qasje të lehtë për të gjithë banorët e komunës së Skenderajt dhe komunave të tjera të Kosovës. 

Kryqëzimet e rrugëve do të kenë lidhje optimale pa penguar pamjen horizontale të nevojshme për 

ngasësit në raport me shpejtësinë e lëvizjes së automjeteve në rrugë. Në të njejtën kohë, rrjeti rrugor i 

jep rëndësi të veçantë sigurisë së lëvizjes së këmbësorëve.  

Gjithashtu planifikohet lidhja me trafikun ndërurban nga zona urbane e komunës Skenderaj me 

linjë autobusi me ndalesë në stacionin e planifikuar afër rampës hyrëse të parkut të biznesit.  

5.1. KATEGORIZIMI I RRUGËVE SIPAS NIVELIT TË 

SHËRBIMIT DHE KUFIZIMIT TË SHPEJTËSISË 

Kategorizimi i rrugëve përbëhet nga:  

• Rruga Kryesore Unazore me profil 13.5 m 

• Rruga Servisore me profil 10 m 

• Rruga Bulevard me profil 50 m. 

Nga kjo tërësi, sipas propozimit 51477.2 m2 (5.1 ha) apo 19.5% zënë rrugët publike. Në tabelën 

përmbledhese përvec rrugëve publike janë përfshirë dhe trotuaret: 

Kategoria e Rrugës Sipërfaqja (m2) Sipërfaqja (ha) Sipërfaqja (%) 

Rruga Unazore 33839.4 m2 3.4 ha 50 % 

Rruga Servisore 11527.1 m2 1.15 ha 19.5 % 

Rruga Bulevard 22256.1 m2 2.23 ha 30.5 % 

Total 67622.59 m2 6.8 ha 100 % 
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5.2. LLOJET E UDHËKRYQEVE DHE PROFILET E 

KYÇJEVE 

Rruga kryesore unazore është rruga që përshkon përreth territorit të parkut të biznesit dhe 

mundëson distribuimin e rrugëve servisore dhe bulevardit. Kjo rrugë është planifikuar si rrugë me dy korsi 

( secili drejtim nga një korsi), me shirit të gjelbërimit si dhe trotuar për këmbësorë.  

Rrugët e tjera servisore janë rrugët që shërbejnë për qasjen e lehtë të të gjitha parcelave kadastrale 

në zonë. Kjo rrugë është planifikuar si rrugë me dy korsi ( secili drejtim nga një korsi), si dhe trotuar për 

këmbësorë.  

5.3. ELEMENTET E PROFILIT TËRTHOR TË RRUGËVE 

Më poshtë janë paraqitur elementet e profilit tërthor të rrugëve. 

5.3.1. MATERIALET E KONSTRUKSIONIT TË POSHTËM DHE TË 

EPËRM TË RRUGËS 

Materialet që do të përdoren në konstruktimin e poshtëm dhe të epërm të rrugëve janë konform 

ligjeve dhe rregulloreve përkatëse në fuqi. 

5.3.2. OBJEKTET NDËRTIMORE RRUGORE  

Sipas planit rregullues të hollësishëm “Parku Industrial – Marinë” nuk janë planifikuar objekte 

ndërtimore rrugore si: ura, viadukte, lëshesa, tunele, galeri apo mure mbrojtëse. Detaje të tilla parashihet 

të përcaktohen me planet kryesore të rrugëve. 

5.3.3. TROTUARET, SHIRITAT PËR KËMBËSOR DHE PËR BIÇIKLETA 

Trotuaret dhe shiritat për këmbësorë janë propozuar në të gjitha profilet e rrugëve, duke 

mundësuar kështu një rrjet të përbashkët të pandërprerë. Mirëpo, në profilet e rrugëve nuk është 

planifikuar shirit për biçikleta.  

5.3.4. OBJEKTET PËR LARGIMIN E UJIT NGA RRUGA 

Objektet për largimin e ujit nga rruga do të jenë konform ligjeve dhe rregulloreve përkatëse në 

fuqi dhe do të përcaktohen me planet kryesore të rrugëve.  

5.3.5. BREZAT RRUGOR NGA TË DY ANËT E RRUGËS 

Brezat rrugor nga të dy anët e rrugës do të jenë konform ligjeve dhe rregulloreve përkatëse në 

fuqi dhe do të përcaktohen me planet kryesore të rrugëve. 
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5.3.6. PARKIMI, VENDNDALIMET PËR AUTOMJETE, GJELBËRIMI ETJ 

Parkimi, vendndalimet për automjete dhe gjelbërimi do të jenë konform ligjeve dhe rregulloreve 

përkatëse në fuqi dhe do të përcaktohen me planet kryesore të rrugëve. 

5.3.7. SINJALIZIMI VERTIKAL, HORIZONTAL SI DHE SEMAFORËT 

Sinjalizimi vertikal, horizontal dhe semaforët do të jenë konform ligjeve dhe rregulloreve përkatëse 

në fuqi dhe do të përcaktohen me planet kryesore të rrugëve.  

5.3.8. PAJISJET E RRUGËVE  

Pajisjet e rrugëve si pajisjet mbrojtëse mjedisore dhe të zhurmës dhe ndriçimi publik do të jenë 

konform ligjeve dhe rregulloreve përkatëse në fuqi dhe do të përcaktohen me planet kryesore të rrugëve. 

5.4. DETAJET E KOMUNIKACIONIT 

5.4.1. QARKULLIMI I TRAFIKUT 

Qarkullimi i trafikut bëhet në dy kahje duke u bazuar në profilet e rrugëve të projektuara. 

5.4.2. KUFIZIMI I SHPEJTËSISË 

Në këtë zonë duhët të aplikohen kufizimet e shpëjtësisë sipas ligjeve dhe rregulloreve përkatëse 

në fuqi. 

5.4.3. REGJIMI I LËVIZSHMËRISË SË AUTOMJETEVE TË RËNDA 

Në këtë zonë duhët të aplikohet  regjimi i lëvizshmërisë sipas ligjeve dhe rregulloreve përkatëse 

në fuqi. 

5.5. TRANSPORTI PUBLIK 

5.5.1. LLOJET DHE VIJAT E TRANSPORTIT PUBLIK PËR AUTOBUSË, 

TREN ETJ. 

Parashikohet zgjerimi i rrjetit ndërurban të transportit publik me autobusë që përfshinë zonën e 

PRRH-së. 

5.5.2. VENDNDALIMET PËR TRANSPORTIN PUBLIK, NË BAZË TË 

LLOJIT TË TIJ 

Vendndalimi për transport publik që i shërben zonës së Parkut të Biznesit do të vendoset afër 

rampës së sigurisë në hyrje të zonës dhe planifikohet të jetë konform rregulloreve dhe kërkesave ligjore 

përkatëse në fuqi. 
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5.6. VEND PARKINGJET DHE GARAZHAT PUBLIKE 

Vend-parkingjet dhe garazhat publike janë planifikuar bazuar në UA nr. 08/2017 për Normat 

Teknike të Planifikimit Hapësinor. Detajet e nevojshme janë përmendur në pikën 4.1.1. të këtij dokumenti. 
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6. INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

6.1. RRJETI I UJËSJELLËSIT 

6.1.1. VLERËSIMI I GJENDJES EKZISTUESE 

Parku i Biznesit – Marinë shtrihet përgjatë pjesës lindore të rrugës rajonale Komoran-Drenas-

Skenderaj-Mitrovicë. Furnizimi me ujë në këtë pjesë do të bëhet në kuadër të sistemit rajonal të ujësjellësit 

K.R.U. “Mitrovica” Sh.A. Zona e paraparë për zhvillim ka sipërfaqe prej 35.01 ha dhe është e ndarë në 

blloqe. 

 

6.1.2. KONCEPTI I FURNIZIMIT ME UJË DHE SASITË E NEVOJSHME 

Tabela e mëposhtme paraqet normat e harxhimit ditor për shfrytëzues të ndryshëm.  

SHFRYTËZUESI NORMA E HARXHIMIT 

DITOR 
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Banor 180 l/d/b 

Afarizëm 5 l/m2/d 

Rrugë 1.50 l/m2/d 

Gjelbërim 100 l/ari/d 

Parking 1 l/m2/d 

Garazha, Sipërfaqe të lira 0.50 l/m2/d 

Industri 8/m2/d 

Në bazë të analizave për sasinë e nevojshme të ujit, rezulton nga numri i objekteve që do të 

zhvillohen në këtë zonë se sasia e përgjithshme për nevojat e shfrytëzuesëve është: 

Qa = ... l/s, Qb = ... l/s dhe Qc = ... l/s. 

Total Q = ...l/s 

Sasia e nevojshme për mirëmbajtjen e rrjetit është 10% nga sasia e tërësishme Qm = ...l/s. Sasia e 

nevojshme për ujë është Q = ... l/s. 

6.1.3. SASIA E UJIT KUNDËR ZJARRIT 

Sipas normave në fuqi, për numrin e banorëve në këtë zonë, duhet të parashihet që do të këtë dy 

zjarre në të njejtën kohë, me kohëzgjatje prej 3 orëve. Sasia e nevojshme për shuarjen e këtyre dy zjarreve 

është Qz=20 l/s. 

Sasia meritore për dimensionim 

Sasia  meritore për dimensionimin e rrjetit të ujësjellësit është shuma : 

Qmer=Qmax+Qm+Qz 

Qmer=23,78+2,38+20 

Qmer=46,16l/s 

6.1.4. RRJETI I GYPSJELLËSIT 

Koncepti urbanistik i vendbanimit është i tillë që mundëson ndërtimin e rrjetit unazor të 

gypsjellësit duke ekonomizuar koston e ndërtimit. Ndërtimi unazor është konceptuar duke u nisur nga 

premisa e marrjes së ujit në nyjen P1. Në të njejtën kohë është menduar në zgjedhjen fleksibile nese 

furnizimi me ujë i rrjetit do të bëhet, eventualisht, nga një pikë tjetër. 

Në dimensionimin e gypsjellësit (diametër optimial dhe shtypje hidraulike minimale të nevojshme) 
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është përllogaritur edhe shtypja fillestare në pikën P1 duhet të jetë 10 bar. 

Një shtypje të tillë e ka imponuar disniveli i terrenit në mes pikës më të lartë dhe asaj më të ulët 

që është rreth 20 m.  

Sasia meritore për dimensionim është llogaritur në bazë të prurjes specifike për metër gjatësi duke 

i shtuar sasinë e nevojshme për furnizimin e një hidranti Qhid=10 l/s. 

Projektuesi ka zgjedhur rrjetin unazor duke mundësuar optimalizim të lëvizjes së ujit, furnizim të 

në nyjes se paku nga dy drejtime, si dhe ulje të kostos se ndërtimit, përmes minimalizimit të diametrit të 

gypit. 

Në dimensionim e gypave, faktorë vendimtarë në përcaktimin e diametrit minimal ka qenë nevoja 

e transportit të ujit për shuarjen e zjarrit. Qz=20 l/s. Sipas normave në fuqi kjo sasi e ujit duhet të jetë 

gjithëmonë në dispozicion në secilin hidrant të instaluar në sistemin në fjalë. 

Bazuar në normat në fuqi, distanca në mes të dy hidrantëve duhet të jetë 120 m. 

Projektuesi ka paraparë qe hidrantet të furnizohen me ujë nga rrjeti kryesor i gypsjellësit. Kjo 

zgjidhje është aplikuar pas një analize teknike-financiare, sipas së cilës ndërtimi i rrjetit të veçantë të 

hidrantëve rezulton me një kosto shumë të lartë ndërtimi krahasuar me koston e variantit të aprovuar. 

GYPI GJATESIA (m) TIPI 

Ø125 mm 198.12 HDPE 100, 10 bar 

Ø90 mm 1357.25 HDPE 100, 10 bar 

Ø75 mm 2404.29 HDPE 100, 10 bar 

Ø63 mm 153.13 HDPE 100, 10 bar 

TRASEJA E GYPSJELLËSIT 

Përpiluesi i dokumentacionit teknik, ka paraparë që gypsjellësi të kalojë nëpër trotuare (shiko 

situacionin e gypsjellësit). Traseja e tillë është zgjedhur sepse mirëmbajtja e rrjetit në të ardhmen është 

më e lehtë. 

Thellësia minimale e kanalit duhet të jetë hmin=1.20 m. 

Projektuesi propozon qe ndërtimi i nyjeve të bëhet mundësisht në trotuar dhe valvulat përkatëse 

të jenë valvula me teleskop, duke eliminuar pusetën si pengesë fizike dhe duke ulur njëkohësisht koston e 

ndërtimit. 
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6.1.5. SPECIFIKIME TEKNIKE PËR GYPIN E UJIT PËR SISTEMIN E 

FURNIZIMIT ME UJË 

Sistemi i furnizimit me ujë është projektuar sipas normave UNI EN 805, Qershor 2002. Gypi është 

me material polietileni, me densitet të lartë HDPE 100. 

Gypat e polietilenit HDPE 100 kanë veti të mira fiziko-mekanike dhe hidraulike, me kosto të ulët 

montimi dhe mirëmbajtjeje, kundrejt tubacioneve me materiale të tjera si, p.sh. gypat metalik. Gypat prej 

polietileni, përdoren gjerësisht në sistemet e furnizimit me ujë, për shkak të montimit të shpejtë, riparimit 

të kollajshëm dhe mirëmbajtjes së lehtë. 

Gypat HDPE 100 prodhohen kryesisht për sistemet e ujit të pijshëm, por mund të përdoren 

gjerësisht edhe për sistemet e tjera të furnizimit me ujë. Kështu, siç u përmend edhe më sipër, për ujin e 

pijshëm do të përdoren gypa me SDR 17 (PFA 10 bar). 

Gypat e polietilenit duhet të furnizohen sipas kushteve dhe specifikave të mëposhtme. Këta gypa 

duhet të transportohen, montohen, testohen dhe mbulohen sipas kushteve dhe specifikave të përcaktuara 

nga normat ose nga dokumentacionet apo udhëzuesit e prodhuesit. Këto specifikime që po paraqesim 

mbulojnë kërkesat për sistemet e gypave HDPE 100, të synuara të përdoren për një sere përdorimesh si; 

ujë i pijshëm, trajtime të ujrave apo transporte lëndësh kimike të përshtatshme dhe në përputhje me 

materialin. 

Elementët përbërës të këtyre sistemeve do të jenë sipas specifikimeve dhe standarteve të 

mëposhtme: 

Specifikime të përgjithshme për GYPAT e polietilenit me densitet të lartë (HDPE 

100) 

Gypat dhe rakorderitë PE 100 janë prodhuar me polietilen me densitet të lartë (që nënkupton 

MRS 10 MPa), ose me SDR 11 ose SDR 17, të projektuara për jetëgjatësi mbi 25 vjeçare për përdorim në 

banesa ose në industri. Lënda e pare e përdorur për prodhimin e gypit është material me veti të 

durueshmërisë për presion hidrostatik në periudha të gjata, sipas EN ISO 15494. 

KARAKTERISTIKAT E MATERIALIT PE 100 (VLERAT STANDARDE) 

Gypat PE 100, të cilat do të përdoren për linjat e furnizimit me ujë duhet të kenë karakteristikat 

e mëposhtme, në përputhje me normat UNI EN ISO 14 001 dhe UNI EN ISO 9001 për cilësinë e materialit, 

dhe duhet gjithashtu që furnizuesi të sigurojë edhe çertifikatën  e cilësisë për përdorim të gypit për 

përcjellje të ujit të pijshëm. 

Karakteristikat fizike të gypit PE 100 duhet të jenë si më poshtë: 

Karakteristikat Vlerat Njësitë Standartet 

Dendësia 0.95 g/cm³ ISO 1183 
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Rezistenca  në  goditje tip 
Charpy në 23° C 

83 kJ/m² EN ISO 179/1eA 

Rezistenca  në  goditje 

tip Charpy në 

40° C 

13 kJ/m² EN ISO 179/1eA 

Pika e shkrirjes 130 ° C ISO 306 

Koeficienti 
termik i 
zgjerimit 

  0.15-0.20 mm/mK DIN 53752 

Ngjyra 9005   RAL  

Intervali i 
temperatures  

 i -50 - + 60 ° C  

Intervali i presionit të 
punes per tuba dhe 
rakorderi deri ne 400 mm 

SDR 11 PFA 16 në 20°C 

SDR 17 PFA 10 në 20°C 

Për hollësi të mëtejshme mbi vetitë e materialeve të polietilenit HDPE 100, mund të shikohen 

edhe në literaturën e prodhuesve të tyre. 

NGJITJA DHE MONTIMI 

Të gjithë gypat dhe rakorderitë HDPE 100 me ngjitje (saldim) kokë më kokë (butt fusion), 

prodhohen me gjatësi shtrimi të përshtatshme për proçesin e ngjitjes(saldimit) në terren me makina 

saldimi. Ngjitjet me këto makina duhet të kryhen nga persona të autorizuar për ngjitjen (saldimin) nga 

kompania e prodhimit (të çertifikuar). Gjithashtu, ngjitja (saldimi) i tubave duhet të jetë në përputhje me 

udhëzimet e prodhuesit për montimet e tyre. 

CILËSIA 

Gypat, rakorderitë, pastruesit, saraçineskat dhe përbërësit e tjerë duhet të jenë të prodhuar në 

përputhje me një system mjedisor dhe cilësor sipas ISO 9001. Sistemi i administrimit të cilësisë të jetë në 

përputhje me standartin ISO 14001. 

NJËTRAJTSHMËRIA 

Gypat, rakorderitë, pastruesit, saraçineskat dhe përbërësit e tjerë që furnizohen nga prodhuesi, 

duhet të sigurojnë bashkim të sigurtë midis përbërësve dhe veti fiziko – kimike të njëtrajtshme në të gjithë 

sistemin e gypave.  

TRAJNIMI, ÇERTIFIKIMI DHE MONTIMI 

Personeli i punës, i ngarkuar të merret me montimin e gypave HDPE 100, duhet t’i nënshtrohet 

një trajnimi dhe çertifikimi nga një përfaqësues i autorizuar i prodhuesit, para se të kryejnë punimet e 
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saldimit dh etë montimit të gypaveve dhe të elementëve përbërëse në vendin e shtrimti të linjave.Montimi 

i gypaveve dhe element, i cili duhet të marrë në konsideratë edhe hapësirat për vendosjen e gypit si dhe 

të zgjerimit termik të tij, duhet të kryhen në përputhje me rekomandimet e shkruara të prodhuesit. 

ZHVENDOSJA E GYPIT 

Zhvendosja e gypit HDPE 100 është mjaft e lehtë, për shkak të peshës së ulët të gypit, qoftë në 

rrotulla, qoftë me kallëpe të drejta. Duhet pasur kujdes, që gjatë zhvendosjes të shmangen dëmtimet e 

pareteve të gypit, rakorderive të paramontuara, ose pjesëve të tjera të montuara ose jo. Gjithashtu, 

punëtorët dhe montuesit duhet të udhëzohen me masta e sigurisë, sepse materiali i gypit, në mot të ftohtë 

apo të nxehtë, bëhet i rrëshqitshëm dhe i vështirë për tu mbajtur dhe zhvendosur. Në këto rast, një kujdes 

i madh duhet treguar kur zhvendosen rrotullat apo grumbuj gypash së bashku, sepse shpesh janë burim 

aksidentesh. 

Duhet pasur kujdes, se në mot me temperaturë mjedisi rreth 40°C, temperature e sipërfaqes së 

tubit mund të arrijë rreth 70°C. Kjo gjë mund të jetë burim ose mundësi djegjeje të lëkurës, dhe, për kët¡ 

arsye nevojiten doreza ose material të tjera të pershtatshme kundra djegjes së lëkurës. Kështu, në këto 

rast këshillohen kapëse të posaçme të ofruara nga prodhuesi i gypave për zhvendosje të tyre në kantier, 

për të shmangur dëmtimet e tubit apo edhe të punonjësve apo montuesve. 

Nëse do të përdoren litarë ose zinxhirë për zhvendosjen e gypave, atëherë të gjitha pikat e 

kontaktit të tyre me gypin duhet të mbrohen apo vishen me shtresa të tjera. Nëse gypat janë me rrotulla 

atëherë kapëset apo litarët duhet të lidhen në distancë të baraslarguar. 

Po kështu, edhe kur rrotullat apo kallëpet e gypave zhvendosen nëpërmjet pirunëve lëvizës, duhen 

përdorur shtresa mbrojtëse në pikat e kontaktit. Rrotullat duhet të mbështeten totalisht në dhëmbët e 

pirunit gjatë zhvendosjes dhe nuk lejohet që dhëmbët e pirunit të futen brenda rrotullës dhe ajo të varet 

në to. Kur zhvendosen kallëpet e gypave atëherë dhëmbët e pirunit duhet të jenë nën të gjithë bazamentin 

e pakos me gypat. Nuk lejohet që ngritja të bëhet me çengela apo litarë të lidhur në dy skajet e gypave. 

Në kushte afër temperaturave të ngrirjes, rezistenca në goditje e polietilenit zvogëlohet dhe për këtë arsye 

duhet treguar kujdes gjatë zhvendosjes për të shmangur në këtë mënyrë dëmtimet e mundshme. 

Gypat me gjatësi më të madhe se 6 metra duhet të zhvendosen duke përdorur kallëpe të posaçme 

për vendosjen e tubave dhe kapëse me seksion të gjerë. Këto gypa mund të përkulen dhe nevojitet kujdes 

gjatë zhvendosjes së tyre, në mënyrë që të shmanget dëmtimi i tyre apo i skajeve të tyre gjatë ngritje 

– uljeve nga fërkimi apo goditja me sipërfaqen e tokës. Gypat duhet të sigurohen mire te kapëset 

e lidhjes së tyre duke i vendosur në qendër të tye apo në mes të gjatësisë së litarëve duke shmangur 

rrotullimet, përdredhjen apo përkuljet e panevojshme dhe të pakontrolluara. 

Mund të pranohen ato dëmtime të gypit gjatë zhvendosjes që nuk janë më shumë se 10 % e 

seksionit të paretit të tij. Por, nëse pjesa e dëmtuar krijon buzë të mprehta ato duhen lëmuar apo zbutur, 

por gjithmonë duke mos kaluar vlerën 10 % të seksionit të paretit të tubit.  

TRANSPORTIMI I GYPIT 
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Grumbujt e gypave të polietilenit duhet të jenë të mbështetura në gjithë gjatësinë e tyre në mënyrë 

të vazhduar  ose  në  pika  mbështetjeje  njëtrajtësisht  të  shpërndara,  në  mënyrë  që  të  shmangen 

përdredhjet apo përkuljet e tepërta. Pikat e mbështetjes nuk duhet të jenë mprehta. Mund të përdoren 

në këto raste material apo mjete që të shmanget kontakti me objekte apo pjesë të mprehta, si, p.sh. funde 

flanxhash etj.  Në rastet e gypave të drejta (kallëpe), mund të përdoren binarë druri me gjerësi minimale 

75 mm, të vendosura horizontalisht (pingul me aksin e tubave) në largësi rreth 1.50 m larg njëri tjetrit. Në 

raste të grumbujve të gypave të drejtë në seksione katërkëndore, mund të vendosen binarë të tjerë shtesë 

në drejtim vertikal, në largësi 3 m larg njëri –tjetrit. Për grumbuj gypash në formë piramide, gypat e 

poshtme duhet të kenë pengesa, për të shmangur prishjen e grumbullit. 

Në gypat me diameter të madh (DN ≥ 630 mm), është e nevojshme të vendosen mbështetëse në 

pjesën e brendshme të skajeve të gypave për të shmangur shtrembërimet. 

Nëse gypi është i pajisur me flanxha në skajet e tij, atëhere duhen marrë masa për mbrojtjen e 

tyre. Aty ku rrotullat e gypave janë të vendosura njera mbi tjetrën, atëherë duhet që lartësia e grumbullit 

ose numri I tyre njëra mbi tjetrën të jetë e kufizuar, në mënyrë që të mos palosen apo shtypen. 

MAGAZINIMI 

Gypat e drejtë duhet të mbështeten në binarë druri me gjerësi minimale 75 mm të vendosura në 

distance aksiale rreth 1.50 m nga njera tjetra. Për lartësinë maksimale të grumbullit të gypave duhet të 

referohet tek katalogu ose manuali I prodhuesit. 

Nëse  gypat  janë  të  paketuar  atëherë  midis  tyre  duhet  të  vendosen  binarë  druri  dhe  

lartësia  e grumbullit të jetë deri në 3 m e lartë. 

Gypat prej PE janë të djegshëm, prandaj duhen mbajtur larg burimeve të nxehtësisë. Gjithashut, 

gypat prej PE duhen mbajtur larg objekteve me temperature të lartë mbi 70°. Magazinimi I Gypave PE në 

fushë të hapur, duhet të kryhet sipas kushteve teknike të masave të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe duhet të 

vërehet nëse plotësohen kushtet e vëna nga autoritetet lokale për këtë qëllim. 

Gypat e PE me ngjyrë të zezë, nuk kanë nevojë të mbrohen nga rrezet UV nëse ekspozohen në 

diell, kurse gypat me ngjyrë tjetër nga e zeza kanë nevojë të mbrohen nëse ekspozohen më shumës se 6 

muaj në diell. Zgjedhja e tipit të mbrojtjes varet nga efekti i temperaturës, duke pasur parasysh se 

temperaturat e larta mund të shkaktojnë deformim të gypave. 

PËRGATITJA E KANALIT TË GYPAVE 

Para fillimit të punimeve të vendosjes së gypit duhen kryer përditimet (azhornimet) e gypave apo 

linjave të sistemeve të shërbimeve (si, p.sh. linjat elektrike, linjat telefonike, linjat e kanalizimeve të ujrave 

të zeza, të bardha etj.) Kjo mund të kërkojë disa gërmime të lokalizuara, duke marrë të gjitha masat e 

sigurisë që nevojiten. 

Nëse gypat e ujësjellësit shtrohen në sipërfaqe të paurbanizuara, atëherë në trasenë e gypit duhen 

hequr të gjitha pengesat e mundshme. Gjithashtu, duhen lënë hapësira të mjaftueshme për zgjerime apo 

lëvizje të gypit në të ardhmen. Për uljen  ekostove të punës, rekomandohet që gypat apo linjat e ujësjellësit 
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prej PE duhet të montohen jashtë kanalit, duke bërë kanale të ngushta dhe si pasojë ulje e kostos së 

gërmimit. 

Gypat me material PE kanë dendësi më të ulët se ajo e ujit dhe si pasojë gypat mund të notojë në 

ujë dhe nuk mund të fiksohet në fundin e tij. Për këtë arsye kanalet e gypave perj PE duhet të jenë pa ujë, 

dhe nëse është e nevojshme të montohen pajisje që heqin ujin. 

Diametri i Tubacionit (mm) Gjeresia e Kanalit (mm) 

de ≤Φ315 de + 400 

de > 315 ≤Φ900 de + 600 

de > 900 ≤Φ1 600 de + 800 

de > 1 600 d e + 1 200 

Tabela e mësipërme jep të dhëna dhe rekomandime për gjerësitë e kanaleve të ujësjellësave sipas 

normave europiane UNI EN. Këto rekomandime janë në përputhje me principet kanalet e trasesë së 

gypave duhet të jenë sa më të ngushta, në mënyrë që të minimizojë ngarkesat e jashtme dhe kostot e 

montimeve,  duke  siguruar  hapësirë  të  nevojshme  për  kryerjen  e  ngjeshjes  sa  më  të  mirë  të 

mbushjeve. 

Kushtet e këqija të dherave mund të diktojnë hapjen e kanaleve më të gjera,  për të lehtësuar 

vendosjen e strukturave mbështetëse si dhe makineritë e heqjes së ujit. Atje ku përdoren mure mbajtëse, 

duhet treguar kujdes gjatë heqjes së tyre në mënyrë që të mos dëmtohet struktura e tokës apo dhe e 

jastëkut të rërës, dëmtimi i të cilave mund të deformojë gypin. 

Gypat me presion, veçanërisht në zona urbane të vogla, mund të vendosen në kanale të ngushta 

por me  hapësira  të  mjaftueshme  për  të  lejuar  mbushjen  e  kanalit  me  materiale  mbështetëse  dhe 

mbrojtëse. Në këto raste mund të mos nevojitet ngjeshje mekanike, por të lihet një vetëngjeshje e 

mbushjes me kalimin e kohës. Në rast se gypi do të vendoset në të njëjtin kanal me linjat e rrjeteve të 

tjera inxhinierike (ujësjellës, kanalizime, elektrike, telefoni etj.), atëherë gjerësia e kanalit duhet të jetë në 

përputhje me rregullat e autoriteteve lokale të shërbimit, në mënyrë që të lejohen punimet e 

mundshme të mirëmbajtje gjatë periudhës së shfrytëzimt. 

THELLËSIA E KANALIT 

Në rastet kur pjerrësia e gypit PE nuk është e specifikuar, atëherë duhet të përcaktohet dhe të 

vendoset lartësia e mbushjes mbi gypin prej PE e tillë, që të sigurojë mbrojtjen nga ngarkesat e jashtme, 

nga dëmtimet e palëve të treta, si dhe nga ndërtimet e rrugëve. 

Ku është e mundur, gypat duhet të montohen në kushte të thellësive minimale, dhe për orientim 

mund të merret vlera e mëposhtme: 
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Hmin   = h + Dj ≥ 1,0 m me ose pa ngarkesë trafiku 

Muret e kanaleve në dhera të palidhur duhet të gërmohen me shkallëzime, ose të ngjeshen me 

goditje, për të shmangur rënien e skarpateve të kanalit. Në rastet e kalimit të gypit në trupin e pendës apo 

argjinaturës, duhet hapur paraprakisht një kanal i vogël gjatë ndërtimit të tyre, për të mbrojtur gypin e PE 

nga makineritë gjatë punimeve dhe për të zvogëluar ndikimin e ngarkesave që veprojnë mbi gypin.  

MBUSHJA ANËSORE DHE E SIPËRME E GYPIT 

Gypat prej HDPE veprojnë si gypa fleksibël, për t’i rezistuar ndikimit të ngarkesave të jashtme, 

dhe për të ndihmuar në mos deformimin e gypit duhet që mbushjet anësore të shtohen njëtrajtësisht dhe 

me të njëjtën ngjeshje sikurse edhe jastëku prej rëre i gypit. 

Materiali i mbushjes anësore duhet të hidhet njëkohësisht në të dyja anët e gypit me shtresa prej 

100 mm (10 cm), duke i ngjeshur njëtrajtësisht deri në lartësinë e projektit. Ky material duhet të vendoset 

me kujdes në dy anët e tubit, në mënyrë që gypin të mbështetet plotësisht në të gjithë gjatësinë e tij. 

Ngjeshësit mekanikë (tip vibratorësh) nuk duhet të përdoren në mbushjet mbi gyp deri në lartësinë 30 cm 

mbi kreun e gypit (shtresa mbrojtëse e gypit). 

Shiritat dallues ose shiritat shënues, duhet të vendosen mbi një shtresë mbushjeje prej 150 mm 

(15 cm) të ngjeshur, e cila vendoset mbi shtresën mbrojtëse të gypit. Kjo shtresë siç u përmend edhe më 

sipër, duhet të hidhet në shtresa të ngjeshura me një minimum lartësie prej 15 cm. Por, për gypin me 

diametër të madh (mbi 450 mm) shtresa mbrojtëse duhet të jetë minimum prej 30 cm mbi kreun e gypit. 

MBUSHJA E KANALIT 

Pjesa e mbetur e kanalit apo e argjinaturës mund të të mbushen me zhavorr me granulometri të 

caktuar (në varësi të vendndodhjes apo materialit të gypit). Kjo sasi zhavorri duhet të jetë e pastruar nga 

shkëmbinjtë, nga mbeturinat bimore, nga ndotjet dhe e gjithë përbërja e mbushjes duhet të ketë material 

me granulometri më të vogël se 75 mm. Në rast se gypi shtrohet në zona me ngarkesë të jashtme  të 

madhe,  atëherë materiali  i  mbushjes  duhet  të jetë i  njëjtë me materialin  e shtresës mbrojtëse mbi 

gypin dhe anash tij, si dhe me shtresën mbështetëse të gypit. 

MATERIALI I SHTRESËS MBËSHTETËSE TË GYPIT 

Bazamenti i kanalit të gypit duhet të jetë i vazhduar dhe i pastruar nga copërat e gurëve apo 

shkëmbinjve, si dhe nga objektet e mprehta. Në dhera të palidhur duhet vendosur një shtresë shtesë e 

mbështetjes së gypit ose një shtresë gjeotekstili duhet të vendoset poshtë saj në kontakt me dheun. 

Materialet e shtresës mbështetëse të gypit, si në kanale edhe në argjinatura duhet të jenë sipas udhëzimeve 

të mëposhtme: 

1.    Rërë ose dhè, pa shkëmbinj me madhësi mbi 15 mm, dhe pa topa argjile me diameter më të 

madh se 75 mm. 

2.    Shkëmbinj të copëtuar, zhavorr, ose materiale të fraksionuara me granulometri me madhësi 

deri në 15mm. 



KOMUNA SKENDERAJ 

DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË 

AMBIENTIT 

Plani Rregullues i Hollësishëm “Parku i Biznesit – Marinë” 2021-2029 
 

 

 

51 

 

3.    Materiali i gërmuar të jetë pa copa shkëmbinjsh apo mbeturina bimore. 

4.    Materiali i gërmuar të jetë me topa argjilore me diameter më të vogël se 75 mm. 

Materialet e gërmuara në përputhje me pikat 3 dhe 4, përdoren më shpesh në zonat rurale dhe 

për gypave me presion. Megjithatë, në zonat me ngarkesë të madhe, si, p.sh. nën rrugët automobilistike, 

duhet të përdoret material i përshtatshëm, i ndryshëm nga materiali i gërmuar. 

Në shumicën e rasteve, kur kanali hapet në dhera të buta duhet të vendoset një shtresë 

mbështetëse e gypit deri në 75 mm, kurse në rastet kur kanali hapet në mjedis shkëmbor, shtresa 

mbështetëse duhet të jetë minimum 150 mm. Në pikat e vendosjes së rakorderive apo të lidhjes së gypave, 

duhet të gërmohet pak shtresa mbështetëse, në mënyrë që rakorderitë të mbështeten plotësisht së bashku 

me gypin  duke  mos  lejuar  pika  mbështetjeje  me  ngarkesa  të  përqendruara.  Të  gjitha  kunjat  apo 

shënjuesit e përdorur për drejtimin dhe nivelimin e gypit duhet të hiqen nga bazamenti i kanalit para se të 

vendoset materiali i shtresës mbështetëse të gypit.  

STANDARTET E NGJESHJES 

Është e rëndësishme që të arrihen nivelet e duhura të ngjeshjes, sepse gypat e polietilenit sillen si 

struktura fleksibile. Në zonat me ngarkesë të jashtme të madhe, ose atje ku nuk mund të arrihet niveli i 

duhur i ngjeshjes në materialet e mbushjeve anësore, atëherë duhet aplikuar një përbërje rërë/çimento 

me raportin 14:1 në mbushjet anësore. Zgjedhja e standartit të ngjeshjes së përdorur në mbushjet anësore 

duhet të jenë në përputhje me UNI 11149:2005, për materialet e mbushjes anësore të marra në vende të 

caktuara. 

BLLOQET E ANKERIMIT DHE FIKSIMI I GYPIT 

Blloqet e ankerimit janë të nevojshme në zbatimet e gypave pre PE nën presion, aty ku lidhjet nuk 

mund të përballojnë ngarkesat apo sforcimet gjatësore. Në këtë rast, blloqet e ankerimit duhen vendosur 

në çdo kthesë horizontale dhe vertikale të gypit prej polietileni (në bërryla dhe degëzime). Blloqet e 

ankerimit duhet të vendosen detyrimisht në çdo ndryshim drejtimi të gypit. 

Metodat standarte të llogaritjes së madhësisë së blloqeve të ankerimit për gypate e të gjitha llojeve 

të materialeve janë ato që përdoren edhe për gypat prej polietileni dhe që gjenden edhe në kapitujt e 

projektimit të manualeve të prodhuesit ose sipas UNI 11149:2005. Në rastet e përdorimit të blloqeve prej 

betoni, faqet apo pikat e kontaktit të gypit me betonin duhet të mbrohen në mënyrë që të shmanget 

gërryerja e polietilenit, materialet prej gome apo fletët e katramasë janë shumë të përshtatshme. 

Të gjitha rakorderitë dhe materialet e rënda, si, p.sh. saraçineskat prej gize duhet të mbështeten, 

në mënyrë që ngarkesat të mos përqendrohen në gypa. Për më tepër, aty ku ka saraçineska, momentet e 

përdredhjes që lindin në proçesin e hapje – mbylljes së tyre duhet të përballohen nga blloqet e mbështetjes 

prej betoni. 

KURBËZIMI I GYPIT 
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Të gjitha gypat e polietilenit të montuara në një trase të kurbëzuar, duhet të përkulen njëtrajtësisht 

në të gjithë gjatësinë e kurbëzimit dhe jo në një seksion të shkurtër. Kjo gjë mund të çonte në një palosje 

në gypave me diameter të vogël dhe/ose në gypat me parete të holla. 

Gypat me diameter të madh (mbi 450 mm) duhet të bashkohen dhe pastaj të përkulen 

njëtrajtësisht deri në rrezen e duhur. 

Duhet patur kujdes, që gjatë montimit të gypave të shmangen sforcimet e tepërta të lidhjeve dhe 

rakorderive.  Aty  ku  përdoren  lidhjet  mekanike,  mund  të  vërehen  kufizime  të  deivijimit  të 

bashkimeve. Gjatë montimeve mund të përdoren rreze minimale: 

Prej 20 x DN për HDPE (PE63 dhe PE80B) 

dhe 33 x DN për HDPE (PE80C dhe PE100). 

Për më tepër, vlerësimi i rezistencës së “buckling” të gypave me parete të holla mund të jetë i 

nevojshëm. Kjo duhet bërë siç tregohet në kapitujt e projektimit të manualit të prodhuesit ose sipas UNI 

11149:2005.  

METODA E BASHKIMIT 

Gypat prej polietileni prodhohen në intervale diametrash nga 16 mm deri në 1000 mm, dhe këta 

gypa mund të bashkohen me metoda të ndryshme. Metodat përfshijnë bashkime mekanike dhe disa 

proçedura të ngjitjeve me shkrirje me nxehtësi. Natyra e materialit polietilen përjashton përdorimin e 

ngjitësve në bashkimin e gypave. 

PROCESET E SHKRIRJES ME NXEHTËSI 

Bashkimi me shkrirje me nxehtësi kryhet nëpërmjet shkrirjes së polietilenit në sipërfaqet 

bashkuese, duke ushtruar presion mbi sipërfaqet e shkrira dhe duke i mbajtur të ngjitura së bashku deri 

sa pjesa e bashkuar të ftohet. Të gjitha këto proçedura bashkimi të gypave në vendin e montimit të gypave 

duhet të kryhen nga punëtorë të specializuar, të cilët përdorin makineri të posaçme dhe të kalibruara. 

Mënyra e bashkimit duhet të përcaktohet para proçesit të bashkimit, duke pare edhe pajtueshmërinë e 

materialeve me proçesin. Në rast se ka dyshime për këtë atëherë duhet marrë edhe mendimi i inxhinierit 

të prodhimit të materialeve. 

BASHKIMI ME NGJITJE KOKË MË KOKË 

Bashkimi me ngjitje kokë më kokë zbatohet kryesisht në gypat prej polietileni me diametër nga 90 

mm deri në 1000 mm, për bashime gypash, rakorderish apo elementëve të tjerë fundorë. Ngjitja kokë më 

kokë siguron një bashkim në materialet me veti të njëjta (gypat dhe rakorderi), si dhe aftësinë për tu 

rezistuar sforcimeve gjatësore. Makineritë për këtë lloj bashkimi duhet të jenë të fuqishme për të drejtuar 

dhe bashkuar me presion fundet e gypave sipas tolerancave të përcaktuara, si dhe të sigurojë nxehtësinë 

dhe presionin e duhur në sipërfaqen bashkuese brenda tolerancave të parametrave të kërkuar. Të gjitha 

ngjitjet kokë më kokë duhen kryer me kujdes, duke siguruar që ruhet temperatura e duhur për ngjitjen 

dhe të shmangen ndotjet e tyre. 
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Proçesi i ngjitjes kokë më kokë ka të bëjë me hapat e mëposhtëm: 

1.    Gypat duhet të montohen në makinën bashkuese, por para se të kryhet kjo fundet e gypat 

duhet të bashkohen me alkool jo mbetës, për të pastruar të gjitha papastërtitë, pluhurat, lagështirën dhe 

shtresat vajore në një zonë deri rreth 75 mm nga skaji i çdo tubi apo rakorderie, si në faqet e brendshme 

ashtu edhe në faqet e jashtme të gypit. 

2.    Skajet e gypave të zmusohen duke përdorur një prerës rrotullues për të hequr cepat e 

mprehta dhe shtresën e oksiduar. Faqet e zmusura të jenë paralele me njëra tjetrën. 

3.    Skajet e gypave prej PE ngjeshen me presion pas një pllake e cila nxehet duke nxhehur edhe 

skajin e gypit. Skajet e gypit duhet të jenë të pastruara dhe pa ndotje, me një temperature që varion nga 

190°C deri në 225°C  (në varësi të diametrit). 

Gypi mbahet i ngjeshur pas pllakës deri sa të nxehet njësoj i gjithë skaji i gypit në kontakt me 

pllakën, dhe derisa presioni i kontaktit të zvogëlohet deri në një vlerë e quajtur presioni i depërtimit të 

nxehtësisë. Kontakti ruhet derisa të kalohet presioni i depërtimit të nxehtësisë. 

4.    Skajet e gypit më pas tërhiqen dhe pllaka hiqet. Më pas skajet e gypit vihen përballë njëra – 

tjetrës dhe ngjishne ngadalë dhe njëtrajtësisht derisa arrihet presioni i ngjitjes. Ky presion ruhet për një 

periudhë të caktuar  për të kryer ngjitjen,  dhe bashkimi  i  nxehtë të ftohet  ngadalë deri  në temperaturën 

e mjedisit përreth, duke krijuar një bashkim të plotë dhe të forte. Presioni i ushtruar në këtë process në 

skajet e tubacioneve apo rakorderive duhet të jetë në intervalin 0.15 MPa deri në 0.18 MPa. Në fazën e 

ftohjes bashkimet duhet të jenë të patrazuara dhe nën presionin e ngjeshjes në mënyrë të vazhdueshme.  

Në  asnjë  moment  nuk  duhet  përdorur  ujë  për  ftohjen  e  bashkimeve.  Kombinimi  i  kohës, 

temperaturës dhe presionit duhet të jetë në varësi të kategorisë së polietilenit, diametrit, trashësisë së 

paretit të gypit dhe markës dhe modelit të makinës së ngjitjes.   Inxhinierët e prodhuesit mund të kryejnë 

trajnimet  e rastit  si  dhe të japin  udhëzimet  e duhura të  këtyre parametrave.  Unazat  e materialit prej 

ngjitjes duhet të jenë të plota rreth gypit, pa ndërprerje dhe boshllëqe, të rregullta dhe me ngjyrën e 

materialit. Kur ngjitja të ketë përfunduar sipas procedures, atëherë rezistenca minimale afatgjatë e saj 

duhet të jetë sa 90% e rezistencës së tubacionit të përdorur. 

MBROJTJE NGA KORROZIONI (BRENDA DHE JASHTË) 

Sipas DIN 30677 pjesa 2: 

“Veshje  plastike  për mjedis  agresiv  për mbrojtjen e jashtme  nga korrozioni i  saraçineskave të 

zhytura në dhè”, në përputhje me: DIN 3476 (“ Mbrojtja nga korrozioni e saraçineskave dhe e rakorderive 

të ujësjellësave nëpërmjet veshjeve me rezine të lëngshme eposidike ose me pluhur eposidik”) si dhe të 

gjitha kërkesat e testeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662 (GSK – Shoqata për mbrojtjen me cilësi të lartë 

ndaj korrozionit). 

Proceset e zbatimit: veshje me pluhur eposidik në shtrat të lëngëzuar (EËS) Kërkesat minimale: 

-        Coating thickness: 250 μm 
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-        Freedom from porosity: 3 kV (spark test) 

-        Adhesion: 12 N/mm² 

-        Cross-linking: 30 sec ëith methylisobutylcetone 

-        Cathodic infiltration: at 23° C (±2) / 30 days - max. infiltration depth < 10 mm or at 65°C 

(± 2) / 2 days - max. infiltration depth < 15 mm. 

-        Impact resistance: 5 Nm / 3 kV (spark test) 

Të miratuara për ujë të pijshëm, në përputhje me rekomandimet e KTË dhe DVGË fleta Ë270. 

Sistemet e shurjes së zjarrit  

Të përgjithshme 

Vizatimet e gypave të sistemit të shuarjes së zjarrit në projektin në fjalë janë vizatuar sipas 

udhëzimeve të dhëna nga autoritetet përkatëse. 

Hidrantet e jashtëm 

Hidrantet e zjarrit do të marrin ujë nga gypi qe vije nga Sistemi i Ujesjellesit dhe jenë të tipit 

mbitokësor tip UNI70. Megjithatë, pozicionimi i këtyre hidranteve do të bëhet nën mbikqyrjen e 

specialistëve të autoriteteve lokale të mbrojtjes ndaj zjarrit. 

Hidrantet mund të jenë të tipit me çelës ose jo (i lihet në dorë investitorit dhe përdoruesit), për 

të shmangur përdorimin e tij për larje makinash, ujitje apo edhe abuzime të ndryshme. Çdo degëzim (dalje 

hidranti) nga gypi i ushqimit duhet të ketë një reduktor presioni, në mënyrë që të kufizojë presionin e ujit 

në 700 kPa, për të lehtësuar përdorimin e zorrave (maniketave) të marrjes së ujit nga makina zjarrfikëse. 

Të gjitha hidrantet duhet të kenë pajisje mbrojtëse ndaj ngrirjes së ujit. 

Kreu i hidrantit duhet të ketë një kapak mbulues ndaj agjentëve atmosferikë si dhe një rezervuar 

vaji, për vajisjen e mekanizmit të hapjes së hidrantit. 

Saraçineska kryesore duhet të jetë e tillë që të mbahet e mbyllur nga presioni i ujit dhe hidranti 

duhet të pajiset edhe me një shkarkues automatik.  

Kompleti i hidrantit duhet të ketë pajisje të çertifikuara dhe të njohura nga agjencitë përkatëse 

(UL, FM, etj.). Hidrantet duhet të arrihen nga makina zjarrfikëse dhe të jenë minimum në largësinë 8 – 10 

m nga ndërtesat. 

HIDRANTET E JASHTME MBITOKËSORE TË ZJARRIT 

Përbëhen nga material rixhid prej gize sferoidale, PN 16, DN 80 dhe DN 100, dhe janë: 

   Sipas DIN 3222 / ÖNORM F 2010 

   Me dalje: DN 80 1 x B dhe 2 x C DN 100; 1 x A dhe 2 x B 

   Kreu i hidrantit prej gize GG 250, e veshur nga brenda dhe jashtë me pluhur eposidik, sipas DIN 
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30677-T2, në përputhje me kërkesat e kontrolleve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662, dhe veshur 

gjithashtu edhe me material rezistent ndaj rrezeve UV, dhe e rrotullueshme nga 0° to 360° 

    e veshur nga brenda dhe jashtë me pluhur eposidik, sipas DIN 30677-T2, në përputhje me 

kërkesat e kontrolleve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662 dhe veshur gjithashtu edhe me material rezistent 

ndaj rrezeve UV, si dhe e galvanizuar 

   Aksi prej çeliku të pandryshkshëm (cilësia minimale 1.4021) 

   Vulosja e aksit me gomina unazore, të mbërthyera në një material jo korroziv (sipas DIN 3547- 

T1) 

   Të gjithë elementët e brendshëm janë me material të pakorrodueshme sistem çlirimi të presionit 

me shkarkues ujI aksi dhe pajisjet e brendshme të hidrantit të jenë të zëvendësueshme nga kreu i hidrantit 

flanxha e bazamentit me bira sipas DIN 2501 thellësia e tubacionit të ushqimit 1,5 m. Hidrantet e zjarrit 

(mbi dhe nëntokë) do të lidhen sipas pozicioneve të caktuara në vizatime. 

Hidrantet do të jenë me profile të ulëta, prej gize, me hyrje 70 mm me flanxha dhe të pajisura me 

2 (dy) hundëza zorrash 65 mm dhe një hundëz kontrolli. Hundëzat do të jenë të filetuara mashkull dhe 

bashkangjitur me to do të kenë kapakë të filetuar femër, duke krijuar lehtësira në ndërrimin dhe vendosjen 

e hundëzave. 

Të treja hundëzat duhet të jenë në përputhje me pajisjet e departamentit të zjarrfikëseve të zones. 

Të treja hundëzat duhet të kenë kapak dhe zinxhirë lidhës të kapakëve. Në rast të vendosjes së kutive të 

hidranteve të zjarrit, atëherë ato duhet të kenë zorrë 60 m, hundëz për hedhjen e ujit, saraçineska mbylljeje 

sipas UNI 70. Këta hidrantë apo kuti të hidranteve me pajisjet si më sipër, duhet të vendosen në vende të 

dukshme. 

Aparatet Ujëmatëse 

Aparatet e matjes së sasive të ujit në sistemin e furnizimit me ujë duhet të jenë të tipit me turbinë 

për degëzimet ose të tipit Ëoltman me prurje rreth 60 m³/orë. 

Punimet e shtrimit të Gypave 

Shtrimi i GYPAVE 

Gjatë montimit të gypave duhet pasur parasysh që në sistem të mos hyjnë materialet e huaja apo 

edhe papastërtitë e ndryshme. Të gjitha tubacionet duhet të kontrollohen nga të metat apo defektet para 

montimit të gypit. Skajet e gypave duhet të jenë pa gërvishtje, pa cepa të mprehtë dhe pa shkallëzime. 

Gypat duhet të shtrohen në të njëjtin profil si në vizatime. Gypat duhet të montohen parallel me 

vijat e  ndërtesave  dhe  në  largësi  të  mjaftueshme  nga  muret  e  ndërtesave.  Valvola  sigurie  duhet  

të montohen  në  çdo  sistem  gypash.  Gypat  nuk  duhet  të  mbështeten  në  pjesë  të  strukturave  të 

ndërtesave. Pjesët e lidhjeve të gypave me pajisjet etj. duhet të mbrohen nga forcat për shkak të zgjerimit 

apo ngushtimit duke vendosur blloqe ankerimi në pozicione të përshtatshme.  

Pastrimi i ujit 
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Para vendosjes në punë të sistemit të furnizimit me ujë, ai duhet të pastrohet tërësisht. Të gjitha 

provat dhe kontrollet duhet të mbikqyren nga inxhinieri i autoritetit administrues të rrjetit. Të gjitha gypat 

dhe elementët e tjerë të sistemit të furnizimit me ujë duhet të kontrollohen me një presion hidrostatik 

prove të paktën 1.50 herë presionin maksimal të punës (por jo më pak se 1000 kPa) për të gjetur të gjitha 

humbjet e ujit dhe defektet e tubacionit. 

Nëse është e nevojshme, gypat duhet të ripërgatiten dhe ringjiten në tërësinë e tyre dhe jo të 

kryhen riparime lokale. Izolimi i gypave (atje ku nevojitet) nuk duhet të zbatohet pa u kryer prova. Presioni 

i proves duhet të ruhet për rreth 24 orë me një rënie të lejueshme të presionit jo më tepër se 5%, gjatë 

këtyre 24 orëve. Zbatuesi duhet të sigurojë të gjitha pajisjte dhe instrumentet për proven, sipas kushteve 

teknike lokale. 

Dezinfektimi i GYPAVE të furnizimit me ujë 

Është e detyrueshme që përpara lidhjes së gypit me sistemin duhet të dezinfektohet kundrejt 

ndotjeve bakteriologjike dhe ndotësve të tjerë. 

Larja 

Larja e gypsjellësit bëhet pasi që është kryer shqyrtimi në shtypje, kurse dhomat dhe objektet tjera 

të llojit të rezervuarit pas pranimit teknik. Për larje është e detyrueshme që të përdoret vetëm uji i pijshëm. 

Larja efikase mund të arrihet vetëm nëse shpejtësia e ujit është minimun 1.5 m/sec.Se si bëhet larja 

varet nga numri i vend derdheve. Tek gypsjellësit të cilët janë në rënje larja bëhet nga lartë. 

Larja bëhet deri sa në derdhje të mos del ujë i pastërt. Nëse në derdhje del ujë i pastërt para se 

të kaloj 20minuta larja të vazhdoj deri në atë kohë ashtu që sasia e ujit që përdoret për larje të jetë 

përafërsisht trefish sesa pjesa e gypsjellësit që lahet. Nëse në projekt nuk është jap zgjidhje për larjen, këtë 

do ta jep Organi Mbikëqyrës në marraveshtje me kryesin e punëve, në terren.Dhomat e rezervuarëve dhe 

objekteve tjera që shërbejnë për deponimin e ujit të posa ndërtuar, duhet që para se të lëshojmë në 

eksploatim të lahen me kujdes nga mbetjet e ndotësive dhe atë dyshemen, muret, shtyllat dhe plafonët. 

Dezinfektimi 

Që  uji  të  jetë  në  gjendje  të  rregullt  bakteriologjikisht  duhet  që  objektet  hidroekonomike  

të dezinfektohen pas shpërlarje.Që dezinfektimi të kryhet i plot duhet që uji me një dozë të caktuar të 

klorit të rri në gypsjellës dhe në dhomat e objekteve rreth 24 orë. 

Dezinfektimi i gypsjellësit 

Dezinfektimi i gypsjellësit bëhet me hudhjen e klorit, më së shpeshti me hipoklorit, dhe pjesët e 

gypsjellësit që janë të kufizuar me valvula. 

Hudhja e klorit bëhet nëpërmjet të hidrantëve ose ndonjë dege të paraparë për këtë qëllim. 

Dezinfektimi i gypsjellësit mund të bëhet edhe me hudhjen e klorit në aparaturë të posaqëme për klorinim. 

Më së shpeshti për dezinfektim të gypsjellësit përdoren këto preparate: 
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•     Natrium (uji i zhavelit) 

•     Kalcium hipoklorit 

•     Gëlqere klori dhe kaporit, por në sasi më të fortë se sa në rastin e klorifikim normal 10-100 

herë, varsisht prej rastit. 

Në cdo rast mjetet dezinfektuese i përshkruan shërbimi i ndërmarrjes së ujësjellësit me pëlqimin 

e inspektorit sanitar të qytetit.Shpërlarja dhe dezinfektimi i objekteve të ujësjellësit bëhet detyrimisht në 

bazë të rregullave sanitare dhe nën mbikqyerjen obligative të përfaqsuesit të kualifikuar dhe të autorizuar 

të shërbimit të organizatës së ujësjellësit.  

Doza e klorit për dezinfektim duhet të sillen në kyfinjët nga 10-200mg/l por e nevojshne është 30-

50mg/l.Në  çdo  rast  të  veçant  dozën  e  klorit  e  cakton  përfaqsuesi  sanitar  i  organizatës  për 

dezinfektim. Sasi e vogël (10mg/l) propozohet kur klori rrin në kontakt 12-24 orë. 

Koha normale e veprimit të klorit është 3-12orë. Dozë më e madhe e klorit përdoret kur 

gypsjellësi përmban materje organike, të cilat është e mundur të menjanohen me shpërlarje ose kur koha 

e dezinfektimit për arsye të ndryshme duhet të shkurtohet. 

Kohëzgjatja minimale e dezinfektimit duhet të jetë 30-60min dhe lëshuarja e ujit bëhet në hidrantin 

ose vend derdhjen më te posht deri sa mos të ndjehet lehtë klori. 

Pjesët e gypsjellësit që nuk dezinfektohen duhet të plotësisht të jenë të ç’kyçura nga pjesët që 

dezinfektohen. 

Udhëheqësi i shërbimit sanitar duhet të lajmëroj popullsinë që uji të mos përdoret për pije si dhe 

të siguroj mirë punëtorët që bëjnë dezinfektimin e gypsjellësit pas që klori është i rrezikshëm për shëndetin 

e njeriut. 

Shpërlarja 

Pas kalimit të kohës të caktuar për dezinfektim të sukseshëm, bëhet shpërlarja e gypsjellësit dhe 

objekteve me ujë të pijshëm. Shpërlarja bëhet ashtu që doza e klorit në ujë të mos bie nën 1mg/lit. Pas 

përfundimit të dezinfektimit dhe shpërlarjes merren numër i nevojshëm i mostarve të ujit dhe dërgohen 

në analiza bakteriollogjike. Nëse dezinfektimi ka qenë i sukseshëm ipet leja për përdorimin e ujit, në të 

kundërtën dezinfektimi duhet të përseritet. 

BETONI DHE BETON ARMEJA - PJESA E PËRGJITHSHME 

Kushtet për këtë lloj punimesh vlen dhe do të aplikohen për të gjithë betonin dhe betoarmenë në 

konstruksionet e hapura dhe ato nëntokësore, që do të përdoren për kryerjen e punimeve që janë lëndë 

e këtij projekti. 

Për krejtë çka nuk është definuar me standarde dhe rregulloren mbi betonin dhe betonarmen 

vlejnë këto kushtet teknike. 
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Kryesi obligohet të mbaj në vendpunishte një ekzimplar të rregullores në bazë të së cilës zhvillon 

punimet e tilla. 

Të  gjitha  shqyrtimet  dhe  kontrollimet  e  betonit  dhe  komponentat  përbërëse,  të  cilat  janë  

të nevojshme ose të definuara me këto kushte teknike, do t’i kryejë kryesi ose ndërmarrja apo enti i 

specilizuar në llogari të kryesit. Zgjedhjen e kryesit të këtyre shërbimeve e zgjedhë kryesi me pajtim të 

investuesit dhe organi mbikëqyrës. 

Gjatë gjithë kohës sa zgjasin punimet kryesi obligohet të udhëheq ditarin e punimeve përkatëse 

ku do të shënoi: të dhënat mbi çimenton, prodhuesin, sasinë e çimentos së furnizuar, datën e arritjes, 

vendin e strehuar, të dhënat e shtesave-aditive të betonit, rezultatet e shqyrtimeve paraprake të betonit 

dhe komponenteve, të dhënat mbi temperaturën e ajrit, kohën e fillimit dhe përfundimit të betonit të 

objekteve ose pjesëve apo pozicioneve të caktuara, koha e menjanimit të kallëpeve dhe këshillat e organit 

mbikëqyrës. 

Të gjitha hargjimet e shqyrtimieve paraparake të betonit apo komponenteve tjera bien në barrë 

të kryesit të punimeve rrespektivisht duhet të llogariten në çmim për njësi të m³ të betonit të punuar në 

konstruksion. 

Çimenti 

Çimenti duhet ti përgjitgjet rregullave mbi betonin dhe betoarmesë në pikat 21-24 dhe 177-178. 

Për beton të përdoret çimenti normal-portland ÇP-350. Nuk lejohet përdorimi i llojeve të ndryshme të 

çimentos dhe as lloje të njejta të prodhuesëve të ndryshëm në elelmentin e njejtë-bllok pozicionin që 

betonohet.  

Prandaj, çdo furnizim i arritur duhet të ndahet dhe të shënohet. Çimentoja duhet ti përgjigjet 

standardeve kurse kryesi për çdo sasi të arritur obligohet ti dorëzon organit mbikëqyrës atestin e 

prodhuesit mbi shqyrtimin e çimentos në fabrikë (kontrolli i standardit koeinzistimit, fillimi dhe fundi i 

lidhjes dhe kontrolli i lidhjes së përhershme). 

Në rast se shqyrtimet japin rrezulltate negative organi mbikëqyrës nuk lejon perdorimin e 

çimentos së shqyrtuar e cila do të largohet nga kantieri dhe do të zëvendësohet me tjetrin që ka rrezultatet 

e kërkuara sipas standardeve në fuqi. 

Nëqoftëse çimenti “flenë” në kantier më gjatë se tre muaj duhet bërë shqyrtimet e përseritura. 

Shtesat e betonit 

Nëse betonit i shtohen aditive për aerizim të tillë  duhet ti përgjigjen kushteve teknike. Përdorimin 

e aditive do ta lejoi organi mbikëqyrës, kurse kryesi mban përgjithësinë mbi cilësinë e tyre. 

Tretja e aditive do ti shtohet masës së betonit me anën e enëve të caktuara për dozim. Çmimi i 

aditive duhet komponuar me çmimin për m³ betonit. 

Agregati 
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Agregati gurorë që do të përdoret për beton duhet të jetë mjaftë i fortë dhe i qëndrueshëm dhe 

nuk duhet të përmbaj kurrfar përzierje të tjera organike apo inorganike të dëmshme. 

Para se organi mbikëqyrës të lejoj përdorimin e agregatit të marrë nga depoja, kryesi është i 

obliguar të kryej të gjitha shqyrtimet paraprake për të vërtetuar cilësinë. 

Për përgatitjen e betonit (pos marka MB10) duhet përdorur agregati në fraksion dhe atë : 

-               për agregat të imët 0-4mm dhe 4-8mm 

-               për agraget të trashë 8-20mm dhe 20-40mm 

Përbërja granullometrike e masës së përzier caktohet nga kryesi i punëve në bazë të shqyrtimeve 

të betonit. Shqyrtimi i agregatit bëhen sipas standardeve në fuqi. 

Nëse përdoret agregati nga guri i thyer pos shqyrtimeve të cekura duhet duhet bërë edhe 

shqyrtime shtesë sipas standardeve. 

Gjatë punimeve kryesi do të kontroloi agregatin dhe atë lagështinë e agregatit, përbërjen e 

sidomos përmbajtja e kokrrave më të vogla se 0.09mm, pastërtia e agregatit në kuptim të materjeve 

organike etj. 

Ekzemplare  për  shqyrtim  do  të  merren  nga  bunkeri  në  mikser  ose  në  vendin  ku  e  cakton 

mbikëqyrësi. 

Uji 

Uji për beton duhet të jetë i pastërt pa kurrfar shtese pa materje organike dhe energjetike të cilat 

mund të ndikojnë në proqesin e ngrirjes së betonit. 

Cilësia e ujit duhe të përgjigjet standardeve në fuqi. Kryesi do të bëjë shqyrtimin e ujit si dhe 

kontrollin e shqyrtuar. 

Përzierja e betonit 

Betoni duhet përzier në mënyrë mekanike kurse komponentat dozohen në bazë të peshës, pos 

MB10. 

Mikseri duhet të ketë sihmalizimin e kohës së njejtë të përzierjes. Kohëzgjatja e përzierjes do të 

caktohet në vendpunishte por nuk mund të jetë më e vogël se 1.5 min, kurse shpejtësinë e sjelljes së 

mikserit e përcakton konstruktori dhe nuk do të ndryshohet. Poashtu nuk është e lejuar përzierja e 

sërishme përveq transportit me kamion-mikser, poashtu nuk lejohet shtimi i ujit në beton. 

Skelet dhe kallëpet 

Skelet dhe kallëpet duhet ti përgjigjen standardeve në fuqi. Ato duhen të jenë solide, mjaft të forta 

në mënyrë që gjatë betonimit mos të vie deri te ndryshimi i profilit të konstruksionit të paraparë. Sipërfaqja 

e betonit pas menjanimit të kallëpëve duhe të jetë e lëmuar andaj materiali për kallëpe duhet të jetë i 

zgjedhur. Para betonimit kallëpet duhen të jenë të pastra dhe të lyera me mjete të përshtatshme si dhe të 

jenë të lagura me ujë. 
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Organi mbikëqyrës duhet ti pranoi kallëpet dhe të lejoi betonimin e cila leje nuk e lejon kryesin 

nga përgjegjësia mbi cilësinë e betonit dhe siguria e skeleve e kallëpeve dhe në fund edhe betonit. Heqja- 

menjanimi i kallëpeve do të bëhet pasi betoni të ketë arritë forcimin e duhur sipas rregullave. 

Transporti dhe ndërtimi i betonit 

Duhet kushtuar kujdes transportit të betonit dhe ndërtimit të tij. Në princip betoni duhet të qitet 

në kallëpe ashtu si ka dalë nga përzierja dhe të ndërtohet para se të filloj proqesi i ngrirjes. Nëse betoni 

ka filluar të lidhë-të ngrihet nuk guxon të hudhet në kallëpe.Patjetër duhet përdorur vibratorin ashtu që 

të fitohet beton kompakt pa zbrazëti dhe segregacion. Shtresat e betonit, sidomos në mure, nuk mund të 

jenë më të mëdha se 50cm, kurse betoni i shtresës paraparake mos të lidhë (ngrihet) para se të vibrohet 

pjesa-shtresa e sipërme. 

Koha e transportit të betonit në temperaturë 200C nuk mund të kaloi 30min. Nëse tejkalohet ky 

përkufizim atëherë me shqyrtim të posaqëm duhet të dëshmohet se a ka ndikuar kjo në cilësinë e betonit. 

Armatura – hekuri i betonit 

Armatura duhet ti përgjigjet standardeve në fuqi dhe për tërë sasinë e betonit të armuar të 

përdoret çeliku i lëmuar i rrumbullaksuar me kufirin minimal 2.400 kg/cm².Kryesi mund të përdorë edhe 

armaturë  brinjëzore  me  kufirin  minimal  të  ngrehjes  4000kg/cm²  dhe  fortësinë  në  këputje 5000kg/cm². 

Kryesi  obligohet  të  furnizohet  me  atest  që  i  përgjigjet  cilësisë  së  kërkuar.  Para përdorimit armatura 

duhet të pastrohet nga materjet e jashtme. 

Armatura duhet të pritet dhe lakohet sipas planit të armaturës-detajeve në projekt. Ndërrimet 

eventuale i lejon organi mbikëqyrës. 

Armaturën e montuar do të pranoi organi mbikëqryrës dhe do të lejoi betonimin me shkrim me 

ditar. Çmimi i aramturës do të formohet për armaturën e cila me të vërtetë është montuar dhe atë sipas 

planit të armaturës apo ndërrimeve të lejuara nga organi mbikëqyrës. 

Në çmim të llogaritet furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi si dhe teli për lidhje. 

Kujdesi ndaj betonit 

Kujdesi do të bëhet duke përdorur mbrojtjen membranore, lyerjen dhe spërkatjen me ujë. Betoni 

do të spërkatet derisa gjenden kallëpet e montuara dhe atë sipërfaqet e epërme, kurse pjesët e përkryera 

duhet mbuluar me material të përshtatshëm dhe të spërkaten me ujë përderisa nuk menjanohen 

kallëpet.Edha pas menjanimit të kallëpeve duhet me vazhduar me mbrojtjen membranore, që do të thotë 

lyerja me tretje për mbrojtjen e betonit mbi sipërfaqet e profileve të betonit, në këtë mënyrë formohet 

një cipë e hollë e cila menjanon avullimin e ujit nga betoni. 

Pas lyerje-vendosjes së kësaj membrane nuk ka nevojë pastaj kurrfar kujdesi. Tretja e këtij 

preparati për mbrojtjen membranore punohet ose me lyerje ose me spërkatje në një shtresë, ashtu që të 

formohet në tërë sipërfaqaen e betonit një cipë e vazhduar.Çmimi për kujdesin duhet llogaritur në çmimin 

për m³ të betonit të gatshëm.Ngarkesat në konstruksionin e betonit dhe beton-armesë duhet analizuar në 

pajtim me standardet në fuqi.Sipas praksës për betonim pa masa të jashtëzakonshme pa aditive, betonimi 
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nuk do të bëhet kur temperautra zbret nën 50C poashtu nëse ka të dhëna se edhe në dy ditët e ardhshme 

temperatura e ajrit do të zbret nën 50C, nuk duhet betonuar ose brenda javës zbret në O0C.Kryesi mund 

të betonoi edhe në mot me ngrica po vetëm me lejen e organit mbikëqyrës rrespektivisht nëse ndërmerren 

masat e nevojshme si nxemja e agregatit dhe ujit për përzierjen e betonit  si  dhe  ruatja  e  temperautrës  

gjatë  transportit  dhe  për  betonin  e  ndërtuar  të  sigurohet temperatur 40C gjatë 14 ditëve të ardhshme. 

Të gjitha këto masa për betonim gjatë dimrit të kryhen në pajtim me rregullat në fuqi.  

Të  gjitha  hargjimet  për  betonim  gjatë  kanë  hyrë  në  çmimin  për  njësi,  por  mund  të  

pranohen ekskluzivisht. 

Cilësia e betonit 

Betoni do të përzihet në komponentet që janë shqyrtuar më parë dhe në bazë të rrezulltave 

positive fiton lejen e organit mbikëqyrës. 

- Konzistimi i betonit do të shqyrtohet nëpërmjet VEBE aparatit – matja e rrudhjes-ramjes 

- Shqyrtimi i ujë jo lëshuarjes 

- Pregatitja e mostrave dhe shqyrtimi duhet kryer në pajtim me rregullat në fuqi. 

- Fortësia e betonit në ngrerje me lakim do të vërtetohen me shqyrtimin e prizmave sipas 

urdhërave të rregullores në fuqi 

Nëse rrezultatet e shqyrtimeve kntrolluese nuk japin rrezultatet e nevojshme duhet bërë 

kontrollimin shtesë të mostrave të dhëna nga pjesa e fortë e konstruksionit. Vendet për marrjen e 

mostrave i cakton organi mbikëqyrës.Nëse edhe këto rrezultate të shqyrtimeve shtesë nuk japin 

rrezultatet e nevojshme të cilësisë së betonit është e drejtë e organit mbikëqyrës të vendos a do të bëhet 

dhe si do të sanohet ajo pjesë e konstruksionit apo të rrënohet dhe prap të betonohet dhe në 

ç’mënyrë.Punimet në sanimin rrespektivisht rrënimin dhe ribetonimin kryesi do t’i kryej në harxhimet e 

veta pa të drejtë kompenzimi. 

Çmimi i punimeve të betonit 

Çmimi përmban tërë materialin dhe punën: 

1. Kallëpet, amkerat, shtyllëzat dhe inkastrimet, menjanimi i hedhurinave, shutit dhe ujit nga 

kallëpet para qitjes së betonit, pastrimi, lyerjet dhe fshirjet. 

2. Punimi i betonit, transporti, vibrimi, kujdesi dhe mbrojtja e betonit, punimi dhe përpunimi i 

mbushjeve dhe ndërprerësave konstruktive nga përmbledhësit etj. 

3. Mbledhja e mostrave të kontrollit shqyrtues dhe egzaminimi i betonit dhe komponenteve të tij. 

4. Shtesat kundër lëshimit të ujit-betonit për ndërtime në hidrondërtimtari rezervuare etj., si 

“traskal”, “hidrozit” dhe aditive tjera. 

Kapakët e pusetave prej betoni 
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Kapakët  e  pusetave  të  cilat  vendosen  gjatë  ndërtimit  të  pusetës  në  vend  ose  në  pusetat  

e parapërgatitura, që ndodhen në rrugë, duhet të jenë prej gize sferoidale, me përmasa si në vizatime dhe 

të klasës E 600 (në përputhje me UNI EN 124, Class E600). 

 

6.2. RRJETI I KANALIZIMIT FEKAL 

6.2.1. KONCEPTI I ZGJIDHJES 

Parametrat kryesor që kanë imponuar konceptin e aprovuar për largimin e ujërave të zeza, të dala 

nga objektet: 

- Konfiguracioni i terrenit 

- Pozita e pusetës ku do të lidhet gypi 

- Shtrirja e objektit 

- Arsyeshmëria ekonomike 

Të dhënat gjeodezike janë krijuar nga matjet gjeodezike, nga ato rezultojnë se terreni nuk është 

shumë i pjerrët.  

6.2.2. ANALIZA E TË DHËNAVE PËR PROJEKTIM 

- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal ditor është përvetësuar kd=1.4 

- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal orar është përvetësuar ko=1.6 

Në bazë të këtyre të dhënave është bërë llogaritja e prurjeve meritore totale 

- mesQd   = Prurja mesatare ditore 

- maxQd   = Prurja maksimale ditore 

- maxQorë = Prurja maksimale orare 

Sipas këtyre llogaritjeve harxhimi i tërësishëm i ujit, në bazë të të cilit duhet të dimensionen gypat 

e kanalizimit janë:  

Dimensionimi i rrjetit të kanalizimit 

Pjerrësia minimale e nivelimit është prej 1% është përcaktuar sipas pjerrësisë së terrenit. 

Shpejtësia mesatare është V=0.12 m/s dhe mbushja e gypave 0.75. Gypat: 

Ø400  L = 176.6 m 

Ø315  L = 842.1 m 

Ø250  L = 1986.1 m 
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Ø200  L = 894.1 m 

Trasa 

Projektuesi ka paraparë që trasa e kolektorit të ri do të jetë si ne Situacion. Projektuesi ka 

paraparë që kanalizimi të vendoset si në Situacion. 

Pusetat 

Pusetat duhet të ndërtohen nga rrathët e betonit Ø1000 dhe të përfundojnë me konus 

Ø1000/800. Në brendi duhet të ketë shkallët në çdo 30cm. Puseta duhet të mbulohet me kapak metalik 

40t, sepse në këtë kompleks do të qarkullojnë makina me peshë të rëndë. 

Gypat 

Gypat do të jenë nga materiali PE SN/4 (PoliEtilen i brinjëzuar). Këta lloj gypa janë në përdorim të 

gjerë në vendin tonë dhe kanë treguar cilësi të mirë dhe janë shumë të lehtë për përdorim. 

Gypa  duhet  të  vendosen  në  një  shtresë  rëre  d=15cm  të  ngjeshur  dhe  pas  vendosjes  së  

tyre  të mbulohen prapë me rërë d=10cm. 

Duhet pasur kujdes që kanalet më thellësi mbi 1.5 m duhet të mbrojtjen nga shembja e dheut. 

6.2.3. SHQYRTIMI HIDRAULIK I RRJETIT TË KANALIZIMIT 

Tek ndërtimi i rrjetit të kanalizimit duhet të bëhet shqyrtimi hidraulik i rrjetit të kanalizimit, ashtu 

si bëhet edhe te rrjeti i ujësjellësit, me qëllim të njoftimit për cilësinë e punëve të kryera.  

Nuk duhet të lejohet infiltrimi i tepruar e ujit në rrjet (hyrja e ujërave të jashtëm) as edhe 

eksflitrimi (humbja e ujit nga rrjeti në terren). Si njëra, ashtu edhe tjetra mund të sjellin dëmtimin e 

stabilitetit të objektit, kurse derdhja e ujërave të ndotur në terren mund të ketë pasoja jo të mira nga 

aspekti sanitar. 

Që të arrihet mbajtje e mirë e ujit të rrjetit të kanalizimit duhet që gypat (kanalet) të jenë ujë 

mbajtës, kurse lidhjet duhen të montohen sipas kushteve të caktuara. 

Në ndërtimin e mirë të rrjetit të kanalizimit nuk duhet të ketë as filtrim e as eksfiltrim. Cilësia e 

montimit të lidhjeve si dhe e rrjetit në përgjithësi, kontrollohet në këtë mënyrë: 

A. Në terren me ujërave nëntokësor: - në depërtimin e ujërave në gypa kur niveli i ujërave 

nëntokësor: nëse niveli i ujërave nëntokësor është 2-4m mbi gyp, sasia e ujërave që depërton në gyp nuk 

duhet të jetë më e madhe se sasia e caktuar në tabelën nr. 1. Kur niveli i ujërave nëntokësor është më i 

lartë se 4m mbi gyp sasia e lejuar e ujit që depërton rritet për 10% për çdo metër të ardhshëm (mbi 4m). 

1. Në terren të thatë – në rrjedhjen e ujit nga gypi në terren. 

Që të bëhet shqyrtimi i kësaj pjese të gypsjellësit të kanalizimit në mes të pusetave mbushet me 

ujë deri në lartësinë 5m mbi gyp. Te puseta e hulumtuar humbja nuk duhet të kaloj vlerën si në tabelën 1. 
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2. Në terren me ujë nëntokësor me nivel të ulët,  ku niveli I ujit nëntokësor është nën 2m 

mbi gypin – shqyrtohet në humbje të ujit në gyp. Shqyrtimi si në pikën b). 

Kontrollimi i rrjetit të kanalizimin në ujëmbajtjën, bëhet para mbulimit të gypit në kanal. Në terren 

me nivel të lartë të ujërave nëntokësor me anë të matjes së sasive të ujërave e cila depërton në rrjet, në 

kapërderdhje i cili vendoset në kanal te puseta e poshtme. 

Tek terrenet e thata matja bëhet në dy mënyra: 

Sipas mënyrës së parë në të njëjtën kohë bëhet shqyrtimi në të dy   pjesë fqinjë për tri puseta 

kontrolluese. Në pusetën e fundit blindohet (mbyllet) rrjeti kurse nëpërmes të pusetës së mesme kanalet 

mbushen me ujë deri te një nivel I caktuar. Atëherë bëhet vrojtimi i lidhjeve në ujëmbajtjen dhe mbatjese 

së nivelit konstant të ujit në pusetë gjatë 30min. 

Sasitë e lejuara të derdhje ose hubjes së ujërave nëpër lidhje dhe muret e gypsjellësit të kanalizimit 

janë të dhëna në tabelën ë poshtë shënuar: 

LLOJI Sasia  e  lejuar  e  derdhje  ose  humbjes  së  ujit  m³/24  orë/km’  të gypsjellësit të 
diametrit të caktuar në mm 

PE/SN 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

 7 12 15 18 20 21 22 23 23 23 

3. Sasitë e lejuara të ujit të derdhur ose të humbur nëpër muret dhe fundi i pusetave në 1m të 

thellësisë së saj merret i njëjti si humbjet ose derdhjet e ujit në 1m’ të gypit me dimension të njëjta, si 

është puseta. 

4. Tek  shqyrtimi  i  gypsjellsëit  me  dimensione  më  të  mëdha  e  cila  kalon  nëpër territore të 

pandërtuara (kur është e vërshtërsuar sjellja e ujit) shqyrtimi mund të bëhet vetëm në një pjesë të caktuar 

të rrjetit. 

5. Shqyrtimi në ujëmbatje të rrjetit të kanalizimit duhet të bëhet 24 orë pas mbushjes të rrjetit me 

ujë. 

Eksfiltrimi (humbja e ujit) caktohet sipas sasisë së ujërave e cila shtohet gjatë 30min dhe bëhet 

llogaria llogaritja në 24orë/km’. 

Sipas metodës së dytë shqyrtimi bëhet në një pjesë të trasës dhe para ndërtimit të pusetave. 

Fundet e kanaleve mbyllen me mbyllës të posaçëm me lidhje te shpejt (blind). Në këta blinda ekzistojnë 

vrimat në të cilën lidhen dy gypa, një për mbushjen e kanalit me ujë dhe tjetri për lëshuarën e ajrit. Gypi 

nëpër të cilin mbushet kanali me ujë lidhet me rezervuar mobil me vëllim 55l. Rezervuari vendoset në 

lartësi 5m mbi gyp. Kanali mbushet me ujë dhe në rezervuar caktohet niveli I ujit. Me derdhja e sasisë së 

nevojshme të ujit në rezervuar mbahet niveli konstant. Sasia e ujit e cila derdhet duhet të matet dhe pastaj 

ajo transformohet në m³/km, çka paraqet humbjen e ujit në atë pjesë. 
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6.2.4. SHQYRTIMI I GYPIT TË KANALIZIMIT NË SHTYPJE 

Hulumtimi në shtypje i gypsjellësit nga PE SN/4 -kanal –gypa është e domosdoshme që të bëhet 

shqyrtimi i çdo lidhjeje dhe funksionalitetit të rrjetit. Ajo bëhet me mbulimin e pjesshëm të kanalit ashtu 

që gypat të ngarkohet mjaft, dhe për sanimin më të lehtë të gabimit eventual, se sa kur kanali është I 

mbuluar tërësisht. 

Shqyrtimi i gypsjellësit bëhet me ujë. Janë të mundshme dy raste të shqyrtimit te gypsjellësit prej 

PE SN/4  gypave: 

1. Gypsjellësi është në mes të pusetave 

2. Gypsjellësi s’ka puseta 

Shqyrtimi në shtypje i gypsjellësit i cili është i vendosur në mes të dy pusetave 

bëhet: me ndihmën e aparaturës së Lansasit i cili përbëhet nga dy mbyllës të gypit nga cilët njëri 

ka të vendosur gypat për sjelljen e ujit dhe ajrim, si dhe manometrin si në figurë. 

Mbyllëset e gypave sigurojnë mbyllje e lidhjes me anë të unazës nga goma. Uji për shqyrtim vjen 

nga një gyp, derisa ajrimi bëhet nga gypi tjetër, në të cilin është i vendosur manometri për matjen e shtypjes. 

Në rast se gypsjellësi me gypat  PE SN/4  nuk ka në gjatësi të madhe puseta, shqyrtimi në shtypje 

i gypsjellësit bëhet me anë të pjesëve fazonike KGM, bryllit KGB prej 900 

Në vartësi nga kushtet në terren dhe sipas këtyre kërkesave, mbikëqyrësi do të caktoj cila metodë 

do të bëhet për shqyrtimin në shtypje të rrjetit të kanalizimit. 

6.2.5. PËRSHKRIMI I KUSHTEVE DHE PUNËVE 

KUSHTET E PËRGJITHSHME  

Qëllimi i prezantimit të kushteve të përgjithshme është që të sigurohet kryerja kualitative e 

punimeve dhe në pajtim me rregullat dhe standardet teknike. 

Prandaj, punëkryersi  është i obliguar që ti  përmbahet me përpikëri aplikimit të rregullave dhe 

standardeve teknike gjatë realizimit të punimeve që janë lëndë e këtij projekti. 

BREZI PUNUES 

Organi mbikëqyrës dhe kryerësi i punimeve bashkërisht do të caktojnë gabaritin e brezit punues 

duke pasur parasysh plotësimin e kushtit për ekzekutimin pa pengesa të punimeve, në sa më pak sipërfaqe 

të dëmtuara, në mënyrë që shpenzimet e dëmtimit të jenë sa më të vogla. 

Gjithashtu bashkërisht do të caktojnë lokalitetin më të përshtatshëm për ndërtimin e objekteve 

të përkohshme si dhe sipërfaqes për deponimin e materialit. 

Investitori është i obliguar që t’ia dorëzojë trasenë kryerësit të punimeve dhe me kohë të sigurojë 

terrenin e lirë për ekzekutimin e punimeve paraprake pa pengesa.  
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KTHIMI NË GJENDJEN E MËPARSHME 

Kryerësi i punimeve në shpenzime të veta, pas përfundimit të punimeve do të sjellë në gjendje të 

mëparshme – duke u kontrolluar nga organi mbikëqyrës, terrenin dhe çdo objekt i cili ka qenë i dëmtuar  

gjatë  realizimit  të  punimeve.  I gjithë  materiali  i  tepërt  duhet  të  largohet  nga  kantieri menjëherë 

pas mbarimit të punimeve. 

SHËNIMI I TRASËS 

Investitori do ti dorëzoj punëkryersit listën e reperëve dhe pikave gjeodezike. 

Punëkryersi do ti kryej të gjitha punimet plotësuese gjeodezike dhe është i detyruar që ti 

mirëmbajë shenjat e përhershme, reperët, e tjera. 

PROJEKTI DHE DOKUMENTACIONI KONTRAKTUES 

Punimet duhet të ekzekutohen sipas   kuotave, masave , dimensioneve dhe detaleve të cilat janë 

paraqitur në vizatimet e projektit si dhe sipas udhëzimeve të organit mbikëqyrës. 

Nëse dokumentacioni teknik nuk është i plotë, ekzekutuesi duhet me kohë të kërkojë plotësime 

dhe udhëzime të nevojshme. 

Të gjitha masat nga dokumentacioni teknik duhet të kontrollohen në vend. 

Ndryshimet që pësojnë gjatë ekzekutimit të punimeve në terren, diktojnë plotësimin e 

dokumentacionit teknik, plotësimin e dokumentacionit teknik të cilin e bënë punëkryersi në marrëveshje 

me investitorin. 

MATERIALI 

Materiali për ekzekutimin e punimeve duhet ti përgjigjet standardeve në fuqi si dhe rregullave 

teknike. 

Kualitetin e materialit i cili instalohet si dhe kualitetin e prodhimeve tjera të gatshme, ekzekutuesi 

e dëshmon me teste te shqyrtuara nga institucionet përkatëse. 

Testet dhe rezultatet e shqyrtimeve ekzekutuesi ia dorëzon organit mbikëqyrës përmes ditarit të 

punës. 

Shpenzimet e dëshmisë së kualitetit të materialit si dhe të prodhimeve të gatshme nuk paguhen 

veçanërisht. 

KADASTRA E INSTALIMEVE 

Para  fillimit  të  punimeve  punëkryersi  është  i  obliguar  që  të  kërkojë  nga  investitori  incizimin 

kadastral të instalimeve ekzistuese nëntokësore.  Të gjitha risitë që paraqiten gjatë realizimit të punimeve, 

punëkryersi dhe organi mbikëqyrës do ti zgjedhin së bashku. 
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6.2.6. KUSHTET E VEÇANTA 

PUNIMET LEHTËSUESE 

Ngërthimi i skajeve të kanalit duhet të siguroj mos shembjen e dheut gjatë ekzekutimit të punimeve 

në kanale  të gropuara . Materiali i përdorur për ngërthim duhet të jetë në gjendje të pranoj të 

gjitha sforcimet të cilat paraqiten me rastin e vuarjes së betonit në vepër. Për këtë arsye materiali i cili 

përdoret duhet të jetë i kualitetit përkatës. 

PUNIMET E BETONIT 

Përzierja, vendosja në vepër si dhe ngjeshja e betonit bëhet në mënyrë mekanike . 

Kualiteti i betonit  dhe i komponentëve të tij  duhet t’i përgjigjet kërkesave të rregullave teknike 

dhe standardeve në fuqi. 

Shqyrtimi i betonit bëhet nga materiali i marrë në vendin e vuarjes në vepër . Shqyrtimin e bënë 

institucioni përkatës. Shpenzimet për shqyrtime duhet t’i marrë investori nëse nuk është e rregulluar 

ndryshe me kontratë.  

PUNIMET ARMUESE 

Blerja,  prerja,  pastrimi,  lakimi  dhe  montimi  i  armaturës  bëhet  sipas  planeve  të  armaturës. 

Punëkryersi  është  i  obliguar  që  para  fillimit  të  punëve  të  armaturës  të  njoftohet  me  planin  

e armaturës dhe të bëjë kontrollin në bazë të llogarisë statike . 

Kualiteti i çelikut duhet ti përgjigjet nenit 64-67 të rregullores së përkohshme për beton dhe 

beton- arme. 

PUNIMET MONTUESE 

Në punët montuese hyjnë: sigurimi, transporti, bartja për gjatë kanaleve, lëshuarja në kanale e 

materialit, rrafshimi i zhavorit si dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike. 

Për ekzekutimin pa pengesa të punëve të montimit, kanalet duhet të përgatiten në mënyrë të 

rregullt dhe të gjitha parapërgatitjet të bëhen me kohë. 

Të gjitha lidhjet e gypave duhet të ekzekutohen në atë mënyrë që të siguroj jo- ujëpërshkuarje. 

Gypat e PE SN/4  do të montohen duke pasur kujdes te veçantë në vendosjen e gomës (dihtungut) 

dhe para montimit të pastrohen mirë dhe lyhen me sapun të kalijevit në mënyre qe te evitohet fërkimi 

dhe dalja e dihtungut nga vendi. 

Gjatë ekzekutimit të lidhjeve (vazhdimeve) te gypave të PE SN/4   dhe betonit duhet përmbajtur 

udhëzimeve të prodhuesit. 

Gypat që instalohen duhet të shtrihen me tërë gjatësinë e tij në bazën e kanalit (fundin e kanalit) 

në mënyrë që të mos paraqiten rastet e “traut të thjeshtë” apo “konzollës”. 
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GËRMIMI I KANALEVE DHE VENDOSJA E GYPAVE 

Kanalet për vendosjen e gypave do të gërmohen në rrugët ekzistuese, gërmimi do të bëhet me 

makinë përveç rasteve kur makina gërmuese nuk kanë mundësi aktivizimi, atëherë gërmimi bëhet më dorë. 

Dheu i gërmuar do të deponohet anash gjegjësisht do te deponohet sasia e dheut që mund të përdoret 

për mbulimin e kanalit e që vlerësohet nga organi mbikëqyrës. Sasia e dheut që nuk mund të përdoret 

duhet të transportohet në vendin e caktuar nga investitori. 

Gjerësia e kanalit është e ndryshueshme dhe varet nga diametri i gypave. Thellësia e kanalit është 

paraqitur në profilet gjatësore sipas krahëve dhe në varësi nga tereni dhe pjerrësia e nevojshme e gypave. 

Gërmimi i kanaleve do të bëhet sipas kuotave të treguara në profilin gjatësor. Planifikimi i fundit 

te kanalit behet me saktësi prej +/- 1cm. Ne rastet kur kryesi i punimeve gjatë gërmimit gabimisht gërmon 

nën kuotat e projektuar, ai është  i obliguar që të njëjtat t’i sanojë duke bërë mbushjen me zhavorr, duke 

e ngjeshur derisa të arrihet tek kuota e projektuar. Sanimi i këtillë nuk mbulohet nga investitori, por nga 

buxheti i ekzekutuesit të punimeve. 

Në pjesët  e terenit  ku  fundi  i  kanalit,  sipas  mendimit  te organit  mbikëqyrës,  nuk  ka aftësi  

të mjaftueshme mbajtëse që të pranojë ngarkesat nga gypi, duhet të veprohet siç vijon: 

1. kanali duhet të hapet deri tek shtresa me aftësi të mjaftueshme mbajtëse, kurse thellësia e 

gërmuar do te mbushet me zhavor ose gurë të thyer me ngjeshje deri sa te arrihet kuota e projektuar dhe 

me aftësi mbajtëse më se paku 200 KN/m². 

2. gypi do të përforcohet me ankera betoni, sipas udhëzimeve të organit mbikëqyrës. Këto punime 

shtesë duhet të mbulohen nga ana e investorit. 

6.2.7. TESTIMI I RRJETIT NË JO-UJËPËRSHKUESHMËRI 

Me qëllim të vërtetimit të kryerjes kualitative të punimeve, testimi i rrjetit të kanalizimit është i 

domosdoshëm ashtu si edhe i rrjetit të ujësjellësit. 

Infiltrimi i tepërt i ujit në rrjet është i ndaluar (depërtimi i ujërave të jashtëm), gjithashtu edhe 

eksfiltrimi (depërtimi i ujërave nga gypat në ambientin e jashtëm). Që të dy këto dukuri sjellin deri te 

destabilizimi i objektit si dhe mund të vijë deri te ndotja e ambientit. Për këtë arsye, duhet që kanalet si 

dhe gypat të jenë   jo-ujëpërshkues, kurse lidhjet mes gypave të punohen sipas rregullave dhe standardeve. 

Mënyra e shqyrtimit të rrjetit si dhe sasia e ujërave të infiltruar dhe të eksfiltruar,  janë të caktuar 

me rregullore  dhe  varet  nga  kualiteti  dhe  lloji  i  gypave  të  përdorur  si  dhe  nga  niveli  i  ujërave 

nëntokësorë. 

Testimi i jo-përshkueshmërisë së ujit në gypat e ri të kanalizimit bëhet me shqyrtimin hidraulik 

dhe pneumatik. Shqyrtimi hidraulik nënkupton mbushjen e kanalit me ujë me presion hidrostatik prej 0.3-

0.5 Mpa (ose matja e rrjedhjes së ujit të infiltruar). 

Tek kjo mënyrë e shqyrtimit, në varshmëri nga kushtet hidro-gjeologjike, dallohen dy raste: 
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Në rast se niveli i ujërave nëntokësor është nën nivelin e kanalit, atëherë matet humbja e ujit nga 

pjesa e shqyrtuar. 

Në rastet kur niveli ë ujërave nëntokësorë është mbi nivelin e kanalit atëherë aplikohet matja e 

rrjedhës së ujit të infiltruar. 

Testimi bëhet para dhe mbas mbulimit dhe rezultatet e shkruara konstatohen në prani të gjithë 

palëve të interesuara. Ndodh shpesh herë që tek mënyra e dytë të mos fitohen rezultat adekuate edhe në 

rastet e testimit të përsëritur, për këtë arsye në këto raste testohen vetëm kolektorët dhe kanalet 

kryesorë. Fillimi i matjeve të humbjeve apo rrjedhjes se ujit në gypa bëhet pas katër (4) orëve  të qëndrimit 

të ujit në ata gypa. Kjo periudhë është koha gjatë të cilës materialet nga të cilat janë të ndërtuar gypat dhe 

lidhëset ngopen me ujë dhe bëhet lirimi i ajrit . 

Humbja e lejuar e ujit gjatë 24 h për gypa të betonit është 0.15 lit/m2  gjatë 24 orëve. Humbja e 

lejuar tek pusetat është 0.15 lit/m2 në 24h 

Matja e rrjedhjes së ujit të infiltruar bëhet në pjesën më të ulët të kanalit e mbi pjesën e vendosur 

për lëshuarje. Kriteret e vlerësimit të rrjedhjes së ujit janë të njëjtë me ato të humbjes së ujit. 

Nëse gypat janë nën shtypje, shqyrtimi i shtypjes në gypsjellësin e çelikut është i njëjtë me shtypjen 

punuese të rritur për 1Mpa, ndërsa te gypsjellësat e azbest betonit dhe atyre nga betoni i armuar, shtypja 

duhet të jetë e barabartë me shtypjen punuese të rritur për 0.3 Mpa. Për arritjen e shtypjes së dëshiruar 

përdoren presat mekanike dhe hidraulike. Pjesët e shqyrtuara mbyllen me mbyllës të përshtatshëm ashtu 

që në skajet e tyre montohen manometrat dhe gypi për lëshuarjen e ajrit. Shtypja e duhur mbahet në gyp 

(10-30) min pas 72 orëve të qëndrimit të ujit në gypin nga betoni i armuar. Pjesët që shqyrtohen janë me 

gjatësi më të madhe se 1 km për gypa të çelikut, kurse për gypa të betonit të armuar kjo gjatësi duhet të 

jetë më e vogël se 1km. Për kanale të cilët punojnë nën shtypje gjatësia e pjesëve që shqyrtohet është më 

e vogël e zakonisht merret gjatësia në mes të dy pusetave. 

MBULIMI I KANALIT 

Pas kryerjes së shqyrtimit me sukses bëhet mbulimi i kanalit, gjegjësisht  gypave. Nëse këmishëza 

e kanalit është bërë me beton të varfëruar mbulimi nuk do të fillojë deri sa betoni te forcohet. 

Mbulimi i kanalit bëhet në shtresa, shtresa e parë mbi gypa ka trashësinë 10 cm dhe është nga 

materiali i ranor, shtresa e parë ngjeshët me ngjeshës dore. Shtresat tjera kanë trashësinë prej 20cm kurse 

ngjeshjes bëhet me makinë. 

Ngjeshjes  duhet  ti  kushtohet  vëmendje  e  veçanet  në  mënyre  që  të  mos  vie  e  deri  tek  

uljet. Posaçërisht duhet ti kushtohet vëmendje e veçanet ngjeshjes ne pjesët e kanalizimit i cili kalon nëpër 

rrugë, shtresa e fundit e mbulimit bëhet me gurë të thyer me fraksione 0-60mm dhe 0-31.5 mm. 

Në pjesën e trasesë qe kalon neper gjelbërim, shtresa e fundit duhet të mbulohet me humusin e 

gërmuar, kurse në pjesët e trasesë qe kalon nëpër rruge shtresa e fundit duhet të mbulohet në atë mënyrë 

që kanali i gërmuar të kthehet në gjendje të mëparshme, punëkryersi duhet të ketë kujdes të veçantë gjatë 
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ngjeshjes në pjesët e trasesë ku kalohet rruga, në mënyrë tërthore (ngjeshja të bëhet me vibro-ngjeshës). 

Në pjesët e kanalit ku ka ujëra, mbushja nuk guxon të bëhet para se të bëhet largimi i uji. 

PUSETAT 

Pusetat do të ndërtohen nga elemente te parafabrikuara – gypa nga betoni i armuar me diametër 

d=800mm dhe d=1000mm, përfundimi i pusetave do te ndërtohet me konusa nga betoni i armuar. 

Pas vendosjes se konusit duhet që të vendoset (montohet) unaza metalike e kapakut të pusetës. 

Kapaku i pusetave do te jete i llojit për komunikacion të rëndë me kapacitet të bartjes 400KN me peshë 

86.5 kg. Kapaku montohet menjëherë në mënyrë që të evitohet hyrja e ndonjë kafshe apo gjësendi në 

kanal. 

Alternativë mund të jetë edhe kapaku nga betoni, nëse investitori insiston për shkaqe të zvogëlimit 

të kostos se projektit. 

Kënetat e pusetave duhet të bëhen nga betoni i punuar në vend, duke pasur kujdes që kënetës t’i 

jipet forma në atë mënyrë që të drejtoj rrjedhjen e ujit. 

MBROJTJA NË PUNË 

Gjatë punimit të këtij dokumentacioni teknik janë marrë zgjidhjet teknike të cilat sigurojnë 

aplikimin e plotë të rregullave të mbrojtjes në punë, ashtu që të sigurohen kushtet e punës pa rrezik për 

jetën dhe shëndetin e të gjithë personelit që merre pjesë në ndërtimin e objektit si dhe personave që 

lëvizin në afërsi të objektit. 

Para fillimit të punës punëkryersi duhet të ofrojë planin e sigurisë për punëtoret dhe planin  e 

sigurimit të objektit deri në 10 m. Po ashtu, duhet të lajmërohet me shenja të rrezikut për njërzit që lëvizin 

rreth objektit. 

Duke marrë parasysh specifikat e këtij lloji të objekteve, gjatë aplikimit të rregullave të mbrojtjes 

në punë, vëmendje të posaçme duhet pasur gjatë fazës së ndërtimit dhe mirëmbajtjes.  

6.3. RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK 

6.3.1. KONCEPTI I ZGJIDHJES 

INTENSITETI I RESHJEVE 

Bazë  për  llogaritjen  e  intensitetit  të  reshjeve  janë  marrë  të  dhënat  meteorologjike  nga  

“Baza hidroekonomike e Kosovës”, botimi 1983. 

Llogaritja e sasisë maksimale të ujit është bërë në bazë të intensitetittë shiut q=120 l/s/ha, në bazë 

të reshjeve mesatare për Skenderaj. Për llogaritjen e intensitetit   janë marrë reshjet maksimale njëvjeçare 

me kohëzgjatje t=25 min. 

KOEFICIENTET E RRJEDHJES 
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Nga tabela e ndarjeve të blloqeve shihet se kemi disa lloje të ndërtimeve që në projektim 

konsistojnë me koeficient të ndryshëm të rrjedhjes. 

Në bazë të normave në fuqi, në tabelën e mëposhtme janë dhënë koeficientet e rrjedhjes për llojet 

e ndërtimeve: 

Lloji i ndërtimit Koeficienti 

Kulmi 0.90 

Trolli 0.35 

Gjelberimi 0.18 

Parku 0.15 

Parkingu 0.5 

Sipërfaqe e lirë 0.25 

Fushë Sportive 0.85 

Rrugë 0.85 

Në llojin e ndërtmit me kulme kanë hyrë të gjitha objektet e ndërtimit të lartë siq janë: 

• Banimi i ulët 

• Banimi i mesëm 

• Afarizmi 

• Çerdhe dhe kopshte 

• Shkollat (mesme dhe fillore) 

• Garazhat 

• Palestrat sportive 

Në bazë të këtyre koeficientëve dhe sipërfaqeve përkatëse është bërë edhe llogaria e sasisë se ujit 

për dimensionimin e gypave. 

Bazë  themelore  e  shpërndarjes  se  rrjedhjes  se  ujit  ka  qenë  pjesët  e  Bashkësive  lokale  si  

dhe topografia e terrenit. 

ZGJEDHJA INXHINIERIKE 

Topografia  ka  kushtëzuar  pa  kushte  ndarjen  e  siperfaqës  se  përgjithshme  në  dy  pellgje  te 

mëvetsishme dhe rrjedhimisht derdhjen e ujrave të grumbulluara në dy recipient (përrocka). 
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TOPOGRAFIA E TERRENIT 

Terreni  në  përgjithësi  mund  te  klasifikohet  si  i  përshtatshem  për  ndërtimin  e  kanalizimeve 

atmosferike. Pjerrësia e terrenit ka ndikuar në përzgjedhjen e trasesë, pa ndonjë pengesë serioze 

topografike, dmth. nuk ekziston ndonjë rast me kundërrënje të theksuar. 

MATJET GJEODEZIKE 

Projektuesi për të dhëna gjeodezike ka shfrytëzuar fletët detale në përpjesë 1:2500 me prezentim 

vertikal të izohipsave në ςdo metër lartësi. Saktësia e tillë ka qenë e mjaftueshme për nivelin e 

dokumetacionit teknik të kërkuar. 

6.3.2. TRASEJA E RRJETIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK 

Projektuesi ka shfrytëzuar rrjetin e rrugëve të lagjes për trasimin e rrjetit në fjalë. 

Kanali do të kalojë mesit të rrugës dhe përcjellë pjerrësinë, sipas projektit dhe sipërfaqes së rrugës. 

Në të dy anët e kanalit ndërtohen ujëmbledhësit të cilët lidhen me kanalin transportues. Takimi i gypave 

bëhet në mes të rrugës. 

6.3.3. NDARJA E SISTEMIT TË KANALIZIMIT ATMOSFERIK 

Sistemi ka gjatësi të përgjithshme të rrjetit L= 3617.5 m 

Materiali i gypave është nga PSN. Në raste të caktuara, në bazë të llogarive hidraulike diametri i 

gypit është më i vogël se d=200 mm, projektuesi ka përvetësuar diametrin minimal Dmin=200 mm të 

lejuar nga rregullat dhe normat teknike në fuqi. 

6.4. RRJETI I ENERGJISË ELEKTRIKE 

6.4.1. RRYMA E FORTË  

FURNIZIMI 

Furnizimi nga rrjeti energjetik I KEDS-it bëhet nga linja e tensionit të lartë nga pika më e afert e 

mundshme me kabllon 10 (20)kV, XHE 49A 3x150mm2. 

Kablloja shtrihet në kanal në thellësi 1 m dhe gjithashtu futet në gyp PVC Φ 100 për secilen fije, 

dhe pasi të shtrihet mbulohet me nje shtrese rere 0.2 m. Pas shtresës së rërës vendoset mbrojtja mekanike 

nga PVC dhe fillon mbulimi me dhe. Në thellësin 0.3m nga toka shtrihet shiriti për sinjalizim me 

mbishkrimin kablloja në kanal 20 kV.  

Krejt në fund pas asfalltimit ose vendosjes së kubzave në trotuar, në trasenë e kabllos vendosen 

pllakat e mesinkut-plumbit që sinjalizojnë rrugën-trasenë e kabllos së tensionit të lartë 

Shtrirja e kabllos dhe punimi I kokave kabllovike bëhet në përputhje me normat dhe standartet 

IEC  
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Karakteristikat themelore të kabllos së zgjedhur janë: 

- tipi        XHE 49-A 

- tensioni nominal      24kV 

- rryma nominale       455A 

- materiali i përçuesit      Alumin 

- seksioni nominal      150mm2 

- seksioni nominal i ekranit     25mm2 

- diametri i jashtëm i kabllos     42.0m 

- rrezja më e vogël e kalimit     630mm 

- izolimi       Polietilen termoplastik 

- mbështjellësi i fundit     i zi, polietilen 

 

 

KANALI PËR VENDOSJEN E KABLLOS 

Në tërë pjesën e trases kabllo shtrihet në kanal në thellsi mbi 1.0 m ndërsa në pjesën ku e kalon 

rrugën duhet të shtrihet në thellësi mbi 1.1m dhe gjersi 0.55 m në 3 gypa paralel PVC fi 100 mm. Punët e 

mihjes duhet të kryhen në përputhje me kërkesat e përgjithëshme të normave të ndërtimtarisë dhe 

normave tjera ekzistuese për këto punë. 

Te kalimi i kabllove nën rrugë këndi i kalimit duhet të jetë më i madh se 90o 

TRANSFORMATORËT 

Parku industrial  furnizohen nga 2 transformator të instaluar brenda parkut në hapsirën e dedikuar 

për shërbime të  përgjithshme . 

Pajisjet e trefostacionit  10(20) kV 2x1600 kVA duhet të montohen në shtëpizën tipike nga 

metali, të prodhuar enkas për këtë projet me hapsirat e nevojshme për të gjitha pajisjet e parapara: 

transformatorët e fuqisë   të tipit me vaj me koeficient 2x 10(20)/0.4kV dhe fuqi 1600 kVA; 

blloku komutues distributive i tensionit të mesëm i tipit: “Ring Main Unit” (RMU) me 4 fusha: 2 

fusha transformatorike dhe 2 fusha hyrse-dalëse; 

blloku i tensionit të ulët me dy fusha hyrëse dhe 2 fusha dalëse. 

Kuadrot kryesorë të TU në të cilët furnizohen të gjithë konsumatorët e parkut. 

Fuqia e transformatorve është përcaktuar në bazë të numrit të parcelave ku për secilen parcelë 

fuqia mesatare e njekoshme është marrë rreth 30 kË. 
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6.4.2. FUQIA ELEKTRIKE PER NJË PARCELË: 

-Për një parcelë, fuqia e instaluar ështe: 

Pi=60 kË. 

Koeficienti i njekohshmerise: knj=0.5  

Ateher fuqia e njëkohshme e nxjerr nga faktori i njëkohshmeris dhe fuqisë së instaluar do te jete: 

Pnj=knj*Pi 

 Pnj=30 kË 

 

Dhe rryma :    

Inj=Pnj/√3U cosØ=48 A 

Afërsisht  janë 4 parcela që furnizohen me të njejten kabllo, pra: 

4xPnj= 120 kË.  

Vetëm në një rast i kemi 6 parcela me një kabllo: 

6xPnj= 180kË.  

Këtu rryma e njëkohshme do të jetë. 

Inj=Pnj/√3U cosØ=288 A 

Zgjedhim kabllin: 

PP 00(Al) 4x240mm2 

 

Renja e tensionit ne kabllo  per distance 280 m do te jete: 

u%=0.02*180*280/240=2.7, 

Kjo eshte nje renje e lejuar. 

Kurse për distancen me të largët në të cilën janë të kyqura 4 parcela do të jetë: 

4xPnj= 120 kË.  

Inj=Pnj/√3U cosØ=192 A 

Zgjedhim kabllin: 

PP 00(Al) 4x240mm2 

 

Renja e tensionit ne kabllo  per distance 680 m do te jete: 
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u%=0.02*120*680/240=6 %, 

Kjo eshte nje renje e lejuar. 

 

Me poshte po japim një tabele të rënjës së tensionit për secilen kabllo 

 

Kabllo Pnj (kË In (A) U(V) Material S(mm2) Distanca(m) % 

Prej deri 

TU1 KSH1 80 88 400 Al 4x240 280 2.7 

TU1 KSH2 20 92 400 Al 4x240 340 3.4 

TU1 KSH3 50 40 400 Al 4x240 300 3.7 

TU1 KSH4 50 240 400 Al 4x240 310 3.9 

TU1 KSH5 120 192 400 Al 4x240 120 1.2 

TU1 KSH6 120 192 400 Al 4x240 140 1.4 

TU1 KSH7 120 192 400 Al 4x240 270 2.7 

TU1 KSH8 120 192 400 Al 4x240 240 1.4 

TU1 KSH9 120 192 400 Al 4x240 370 3.7 

TU1 KSH10 120 192 400 Al 4x240 430 4.3 

TU2 KSH11 120 192 400 Al 4x240 500 5 

TU2 KSH12 120 192 400 Al 4x240 600 6 

TU2 KSH13 90 145 400 Al 4x185 250 2.4 

TU2 KSH14 120 192 400 Al 4x240 240 2.4 

TU2 KSH15 120 192 400 Al 4x240 620 6.2 

TU2 KSH16 120 192 400 Al 4x240 660 6.6 

TU2 KSH17 160 192 400 Al 4x240 550 7 

TU2 KSH18 120 192 400 Al 4x240 700 7 

TU2 SHërbime 120 192 400 Al 4x240 50 0.5 

TU2 KSH 

Ndriqimi 

10 17 400 Al 4x25 20 0.2 
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KSH 

ndriqimi 

Drita e 

fundit 

3.5 6 400 Al 4x16 800 3.3 

KUADROT KYQES KYQËS TË TENSIONIT TË ULËT: TU 1 DHE TU 2 

Këta kuadro kryesorë janë kudrot në të cilët furnizohen të gjthë shpenzuesit me kabllot përkatëse.  

TU 1 dhe TU 2 furnizohen direkt nga zbarrat e transformatorëve 1 dhe 2.  

Përmbajnë nderprersat kryesorë DPX (AS) 1600 A, prej AS-it kryesor kalohen në zbarra 1600A, 

dhe prej zbarrave furnizohen AS-at e seciles kabllo që shkojnë te parcelat. Në secilen kuadro TU janë te 

montuar shkarkuesit e mbitensionit 50kA, 4p. 

Kuadrot sekondarë ne parcela KSH.- këta kuadro vendosen në mes të dy parcelave dhe i 

furnizojnë këto dy parcela. Përmbajnë dy nderprersin DPX(AS)  për secilën parselë dhe kablloja e 

furnizimit PP00 Al 4x240 mm2 hynë ne AS e parë, urëzohet në AS e dytë dhe prej AS të dytë del  dalja 

për KSH tjetër. 

6.4.3. NDRIQIMI PUBLIK 

Ndriqimi publik instalohet në secilen rrugë te parkut industrial. Ndriqimi publik niset kga kuadri i 

ndriqimit publik i vendosur në afersi të transformatorëve.  

Ky kuadro përmban nderprersin kryesorë DPX 50 A. Nga DPX kryesore vazhdohet në zbarra ku 

nga zbarrat furnizohen nderprersat DPX 32 A të tri linjave të ndriqimit publik.  

Nën nderprersat DPX sekondarë vendosen kontaktorët  7 kË për kyqje-shkyqje të ndriqimit 

publik. Kontaktorët komandohen nga fotoqelia ditë-natë ne menyr automatike dhe me ndërprersa gungorë 

1-0-2 të montuar në derë të kuadrit për kyqje manuale.  

Kablli për linjat e  ndriqimin publik del nga Kuadri i ndriqimit publik dhe shkon nga drita në dritë 

deri te drita e fundit. 

Kablli PPOO  Al 4x16mm2  shtrihet ne kanal  në thellsine 0.8 metra dhe futet në gyp PVC Φ 60 

në seri nga njera shtyle ndriquese ne tjetren 

Shtyllat – Duhet te jene te lartesise 6m mbi toke dhe jane nga hekuri zinkuar ,ndersa krahu i 

shtylles duhet te jete 1.5m. Shtylla montohet në bazament betoni. Kablloja PPOO Al 4x16 mm2 hynë  

brenda shtylles deri në lartësin 0.8m ku vazhdohet në kleme rendore për shtyllën tjeter dhe në kleme 

lidhet kablli PPY 3x1.5 per trupin ndriques perkates. Kablloja PP-y 3x1.5 mm dhe trupi ndriques gjithashtu 

mbrohen me nje sigures 10 A. 

Trupi ndriques  është lampë për montime të jashtme e pvshtatshme pvr ndriqimin e rrugëve 

me këto karakteristika: 

Shkalla e mbrojtjes IP 65, 

Tipi i ndriquesit  LED 
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Fuqia  60Ë 

Shkelqimi 8000 lm 

Eficienca 130 lm/Ë 

CCT   4500 K 

6.4.4. RRYMAT E DOBETA 

Secila parcelë do të furnizohem me kabllo fibre optike. Rrjeti i rrymave të dobëta qendrën e ka 

në kuadrin e rrymave të dobëta që është pranë tranfsormatorëve. Kuadri i rrymave të dobëta furnizohet 

me 3 fibre optike nga TPK dhe operatoret privat të telekomunikacionit. Pra në kuadrin kryesorë të 

rrymave të dobëta i kemi tri kabllo hyrëse. 

 Kuadri kryesorë i rrymave të dobëta në këtë fazë do të jetë pa pajisje (i zbrazët)  ku mblidhen 

kabllot optike të ardhjes (3 copa) dhe kabllot që i furnizojnë parcelat. 

Gjtiashtu në mes të dy parcelave instalohet një kuadro i rrymave te dobëta me dimenzione 

60x60x20cm që shvrben pvr dy parcela, në të cilën vjen kabllo optike nga kuadri kryesor i rrymave të 

dobëta. Kabllo optike kalon nga njëra parcelë te tjetra. 

Nga kuadri kryesor i rrymave të dobëta dalin  së paku 6 kabllo optike qe shkojnë nga njëra parcelë 

në tjetren, pra një kabllo optike që del nga Kuadi kryesor i rrymave të dobëta i furnizon deri 12 parcela. 

Gjithashtu këta kuadro të rrymave të dobëta në parcela në këtë fazë janë të zbrazët, pa pajisje.  
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7. INFRASTRUKTURA PUBLIKE DHE SOCIALE 

Në kaudër të Planit Rregullues të Hollësishëm “Parku Industrial – Marinë”,janë paraparë krijimi i 

një hapësire rekreative me sipërfaqe 4,565 m2 si dhe një hapësirë e shërbimeve me sipërfaqe 12,253 m2. 

Hapësirë tjetër për shfrytëzime publike dhe sociale konsiderohet bulevardi me profil 50 m. 

7.1. INSTITUCIONET SPORTIVE, KULTURORE DHE PËR 

REKREACION 

Hapësira me sipërfaqe 4,565 m2 është paraparë të zhvillohet si hapësirë rekreacion dhe përmban 

një fushë të mbyllur sportive, një amfiteatër të vogël me kapacitet 200 ulëse si dhe 2 lokale me shërbime 

të ushqimit. 

Amfiteatri do të gjejë përdorim të përditshëm nga punëtorët dhe vizitorët e lokaleve të 

shërbimeve të ushqimit, por në të njejtën kohë do të përdoret si lokacion për organizimin e aktiviteteve 

të ndryshme kulturore.   

7.2. HAPËSIRAT E LIRA 

Hapësira e lirë me sipërfaqe 12,253 m2 është paraparë të zhvillohet si hapësirë e shërbimeve 

hoteliere. Kjo hapësirë përveq një hoteli, do të përmbajë edhe shërbime shtesë konform karakterit të 

destinimit, duke përfshirë një pishinë të jashtme dhe fushë sportive. Hoteli përveq shërbimeve të 

akomodimit, do të ofrojë hapësira për organizimin e eventeve të ndryshme si konferenca, simpoziume, 

ekspozita, etj. 

Bulevardi përveq shfrytëzimit si rrugë qasëse për automjete motorike dhe këmbësorë me profil 

të gjërë 30 metra, në raste të veçanta mund të zgjerohet deri në 50 metra për të shërbyer si hapësirë për 

panaire të hapura, pazare të ndryshme ose ndonjë aktivitet tjetër socialo-kulturor.  
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8. PLANI I ZBATIMIT 

Plani i zbatimit specifikon strategjinë e përgjithshme përfshirë programet afatshkurtra dhe afatgjate 

për zbatimin e Planit Rregullues të Hollësishme. 

8.1. LISTA E AKTIVITETEVE KONKRETE DHE 

PROJEKTEVE SPECIFIKE 

Të gjitha projektet e parashikuara në kuadër të Planit Rregullues të Hollësishëm do të realizohen 

me marrëveshje ndërmjet komunës së Skenderajt dhe investitorëve potencial. 

PLANI I ZBATIMIT 

Nr. Projektet Periudha kohore e zbatimit Kosto 

financiare 

e 

zbatimit 

Burimet e 

financimit 

Institucionet 

përgjegjëse 

Monitorimi 

dhe 

vlerësimi Afat 

shkurtë 

Afat 

mesëm 

Afat 

gjatë 

1 Ndërtimi i 

rrugëve të 

propozuara 

•     Buxheti i 

Kosovës; 

Buxheti 

Komunal;  

MI; MMPH; 

DUPH; 

DSHP; DF 

Komuna 

Skenderaj 

2 Ndarja e 

parcelave 

kadastrale 

•     Buxheti 

Komunal 

DUPH; 

DSHP 

Komuna 

Skenderaj 

3 Ndërtimi i 

objektit 

për 

hotelieri 

 •    Buxheti 

Komunal; 

Investitorë 

privat 

DUPH; 

investitorë 

privat 

Komuna 

Skenderaj 

4 Realizimi i 

hapësirës 

rekreative, 

parkut 

 •    Buxheti 

Komunal 

DUPH; 

DSHP 

Komuna 

Skenderaj 

5 Ndërtimet 

e objekteve 

industriale 

  •   Investitorë 

privat 

Investitorë 

privat 

Komuna 

Skenderaj 
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9. ADMINISTRIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI I 

ZBATIMIT 

Planet rregulluese të hollësishme janë të hollësishme dhe gjithëpërfshirëse. Autoriteti për 

planifikim hapësinor është përgjegjës për interpretime lidhur me Planet Rregulluese të Hollësishme, por 

nuk ka për qëllim të ndryshojë apo shtojë përmbajtjen thelbësore të Planit. Autoriteti për planifikim 

hapësinor shqyrton dhe merr vendimin përfundimtar me shkrim mbi kërkesat me shkrim për interpretim 

të Planit Rregullues të Hollësishëm brenda 30 ditësh.  

Autoriteti për planifikim hapësinor është përgjegjës për zbatimin e Planit Rregullues të Hollësishëm 

në bashkërendim dhe bashkëpunim me autoritetet tjera përkatëse sektoriale përgjegjëse. Çdo vit, sipas 

Planit të Zbatimit prezentohen projeksionet e kostos për zbatim para autoritetit për buxhet e financa, që 

duhet konsideruar në pajtim me procedurat për përfshirje në buxhetin e vitit vijues.  

Raportet vjetore monitoruese të zbatimit bazohen në treguesit dhe procesin e monitorimit dhe 

vlerësimit të përcaktuar në Planin e Zbatimit. Drejtoritë sektoriale të komunës çdo vit hartojnë raportin 

monitorues të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të deklaruara në Planin Rregullues të Hollësishëm dhe 

e dorëzojnë atë në Kuvendin Komunal për shqyrtim dhe miratim. Kuvendi i komunës pas shqyrtimit dhe 

miratimit të raportit monitorues, obligon Autoritetin përgjegjës për planifikim hapësinor të dorëzon çdo 

vit në Ministri një raport informues mbi gjendjen e zbatimit të Planit Rregullues të Hollësishëm. Raportet 

vjetore të monitorimit përmbajnë rekomandime për veprim që i paraqiten Kuvendit të Komunës, Kryetarit 

të Komunës dhe Ministrisë, me statistikat financiare në lidhje me çështjet e Planit Rregullues të 

Hollësishëm, në baza vjetore, dhe për rishikimet pesë apo tetë vjeqare.  
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10. NDRYSHIM PLOTËSIMET DHE PËRJASHTIMET 

Plani Rregullues i Hollësishëm është bërë në harmoni me Planin Zhvillimor të Komunës dhe 

Hartën Zonale të Komunës. Plani nuk parasheh jo konformitete e as përjashtime pasi që zona e trajtuar 

me plan është plotësisht zonë e pa ndërtuar. 
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11. VLERËSIMI STRATEGJIK MJEDISOR 

(NE PROCES) 
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12. PËRKUFIZIMET 

Lokacioni - Është vendi, në të cilin kryhen punimet ndërtimore në përputhje me planin e caktuar 

ose me aktin tjetër të nxjerrë në bazë të këtij ligji; 

Parcelat kadastrale - Parcela kadastrale paraqet sipërfaqe të përkufizuar të tokës e identifikuar 

me numër të parcelës dhe e regjistruar në hartën kadastrale me sipërfaqe reale në projeksionin hartografik 

dhe sipërfaqe të regjistruar në RDPP-ë (Ligji nr. 04/L-013 për Kadastër); 

VSM - Vlerësimi Strategjik Mjedisor; 

PZhK - Plani Zhvillimor Komunal i Skenderajt 2017-2025; 

PRrH Plani Rregullues i Hollësishëm “Parku i Biznesit – Marinë 2021-2029”; 

SNP - Sipërfaqja nëntokësore e parcelës 

ISHPKZh - Indeksi i Shfrytëzimit të Parcelës kadastrale për Zhvillim 

ISN - Indeksi i sipërfaqes së ndërtuar  

VRR - Vija Rregulluese 

VN - Vija ndërtimore 

DUPH – Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor 

DSHP – Drejtoria e Shërbimeve Publike 

DF – Drejtoria e Financave 
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13. SHTOJCAT 

Shtojca 1 – Vlerësimi Strategjik Mjedisor 

Shtojca 2 – Pjesa Hartografike 

 


