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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME 

1. Specifikime të përgjithshme

- Njësitë matëse

Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, 

m, m², m³, Km, N (Njuton), dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “.  

Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, 

proçedurën dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në 

mbarim të punës. 

Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente 

është temë për t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës 

duhet të jetë i tillë që të përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga 

supervizori gjatë zbatimit të punimeve.  

- Tabelat njoftuese, etj.

Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç: 

Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga 

Supervizori dhe vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në 

mënyrë të tillë, që të jenë të lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar 

duhet të jetë në shqip.   

1.2 Dorëzimet te Supervizori 

- Autorizimet me shkrim

“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga 

Supervizori të dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose 

orientime për kontraktorin në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.  

- Dorëzimet tek supervizori

Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të 

detajuar dhe puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.  

Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, 

materiale, çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të 

pranojë çdo dorëzim dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në 

përputhje me çdo klauzolë përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë 

me data në marrëveshje me Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar 

dhe kohës së nevojshme që i duhet Supervizorit për të bërë këto pranime. 



- Mostrat

Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, 

aksesorëve dhe tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për 

inspektim.  

Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit.  

Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave 

Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve 

të punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve 

të projektit të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të 

aprovuara nga Supervizori, si dhe librezat e masave për çdo volum pune.  

SEKSION 2  PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 

2.1. Pastrimi i kantierit 

2.1.1. Pastrimi i kantierit  

Në fillim të kontratës, për sa kohë që ajo nuk ka ndryshuar, kontraktori duhet 
të heqë nga territori i punimeve të gjitha materialet organike vegjetare dhe 
ndërtuese, dhe të djegë të gjitha pirgjet e mbeturinave të tjera.  

2.1.4 Skarifikimi 

Largime të mëdha me ekskavatorë dhe skarifikime, të kryera me dorë ose 
makinë nga terrene, nga çfarëdo lloj toke, qoftë edhe e ngurtë (terrene të 
ngurtë, rërë, zhavori, shkëmborë) duke përfshirë lëvizjen e rrënjëve, trungjeve, 
shkëmbinjve dhe materialeve me përmasa që nuk kalojnë 0,30 m3, duke 
përfshirë mbrojtjen e strukturave të nëndheshme si kanalizime uji, naftë ose gazi 
etj dhe duke përfshirë vendin e depozitimit të materialeve brenda në kantier ose 
largimin e tyre në rast nevoje.     

2.1.5 Heqja e pemëve dhe shkurreve më të larta se 1.5m 

Në përgjithësi duhet patur parasysh, që gjatë punimeve të pastrimit të mos 
dëmtohen ato pemë të cilat nuk pengojnë në rehabilitimin ose në ndërtimin e 
objektit të ri. Në rastet kur heqja e tyre është e domosdoshme, duhet të merren 
masa mbrojtëse në mënyrë që gjatë rrëzimit të tyre të mos dëmtohen personat 
dhe objektet përreth. Për këtë, për pemët që janë të larta mbi 10 m, duhet që 
prerja e tyre të bëhet me pjesë nga 3 m. Pjesa që pritet, duhet të lidhet me litar 
ose kavo dhe të tërhiqet nga ana ku sigurohet mbrojtja e personelit dhe e 
objekteve. 



SEKSIONI 3   PUNIME SKARPATI 

3. Disiplinimi i skarpatit

Rrafshimi i skarpatit ekzistues me ane te ekavatoreve, transportimi i volumit te dheut.Ndertimi i  

murit mbajtesi sipas kuotave perkatese, te paraqitura  ne projekt, lartesia e muri do te jete e 

ndryshueshme ne varesi te kuotave te terrenit.Dheu do te sistemohet sipas sistemimit te projektit 

duke resperktuar kuotat. 

Germimi 

(a) Germimi duhet te kryhet ne perputhje me nivelet dhe vijen e prerjeve sic tregohet

ne Vizatime. Cdo thellesi me e madhe e germuar nen nivelin e formacionit, brenda 

tolerances se lejuar, duhet te behet mire me mbushje me materiale te pranueshme me 

karakteristika te ngjashme nga Kontraktori  me shpenzimet e tij. 

(b) Kujdes i vecante duhet te ushtrohet kur germohen prerje per te mos hequr material

pertej vijes se specifikuar te prerjes dhe me pas duke shkaktuar rrezikshmeri per 

qendrueshmerine strukturore te pjerresise ose duke shkaktuar erozion ose shperberjen e 

pjeseve te ngjeshura. 

(c) Permasat e prerjeve duhet te jene ne perputhje me detajet e seksionet terthore tip

sic tregohen ne Vizatime 

Trajtimi/Ngjeshja e Zonave te Germuara 

(a) Zonat dhe pjerresite e prerjeve duhet te jene konform me Vizatimet dhe duhet te

rregullohen sipas nje vije te paster te standartit per nje tip te dhene materiali. 

(b) Te gjitha zonat horizontale te germuara duhet te ngjeshen me nje minimum

dendesie te thate prej 95% per dhera te shkrifet dhe 90% per dhera te lidhur. 

Perdorimi i Materialeve te germimit 

Te gjitha materialet e pershtatshme dhe te aprovuara te germimit duhet, persa kohe qe ato 

jane praktike, te perdoren ne ndertim per mbushje dhe punime rruge. 

Ndertimi i mbushjeve 

Tabani i dheut i shtresave rrugore eshte pjese e trupit te dheut ku shperndahen 

nderjet e shkaktuara nga ngarkesat e levizeshme te automjeteve dhe e vete 

konstruksionit. Ky taban mund te jete ne mbushje ose ne germim. Si ne njerin rast edhe 

ne tjetrin eshte e nevojshme qe te sigurohet nje taban, qe te jete  ne gjendje  te 

transmetoje  me poshte, ne trupin e dheut ngarkesat qe vijne nga shtresat rrugore, pa 

pesuar deformime mbetese. 

Dherat qe rekomandohen per mbushjet e trupit te dheut duhet te jene te Klasit A1,A2 

dhe A3 (shif  “Kushte Teknike te Zbatimit te Punimeve te Rrugeve Automobilistike”-



projekt, bashkelidhur ketij materiali ). Dherat e klaseve te tjere lejohen vetem me 

miratimin e Inxhinerit. 

Si kusht kryesor eshte qe tabani te ndertohet me nje fortesi me CBR≥5%; ose 

Es≥50Mpa 

Mbushja gjithandej duhet te kete nje densitet qe i referuar standartit AASHTO te 

modifikuar te jete max. ne te thate jo me pak se 90%, per shtresat e poshtme te 

ngjeshura dhe 95%, per shtresen e siperme 30 cm (subgrade). 

Cdo shtrese duhet te ngjishet me lageshtine optimale duke shtuar ose thare shtresen 

sipas rastit dhe kerkeses se llojit te materialit qe do te perdoret ne mbushje te rruges. 

Cdo shtrese e re ne mbushje duhet te miratohet nga inxhineri, pasi te jete siguruar se 

shtresa paraardhese nuk ka deformacione ose probleme me burime uji apo lageshtire te 

tepert. 

Zgjedhja e pasjeve te ngjeshjes eshte e lire te behet nga kontraktori, mjafton qe paisjet 

ngjeshese te sigurojne energjine e nevojshme dhe te arrijne densitetet e kerkuara ne 

ngjeshje per shtresen ne ndertim, me perjashtim te rastit kur si dhera  

per mbushje perdoren ato te klasit A4;A;A6 dhe A7 per te cilat rekomandohen rula me 

gunga si dhe rula me goma.  

4.SHTRIMI I TROTUARËVE

Shtrimi i trotuarëve mund të bëhet me mënyra të ndryshme. Pavaresisht prej 

mënyrës së shtrimit, baza dhe nënbaza duhet gjithmone ti plotësojë kushtet e 

nevojshme teknike përsa i përket ngjeshjes dhe materialit të mirë. 

5.1 Bordura betoni për trotuarë        

Trotuarët, rrugët si dhe pjesët e tjera të shtruara prej asfalti, pllakave të betonit 

ose prej ndonjë materiali tjetër duhet që të mbrohen në atë mënyrë, që anëve t’u 

vendoset nga një mbështetëse. 

Bordura mbështetëse duhet të plotësojë kërkesat e lartëpërmendura për të 

mbajtur sipërfaqen e shtruar prej forcave horizontale, të cilat shkaktohen nga 

lëvizja e forcave vertikale, prej makinave, njerëzve, etj. 

Një funksion tjetër që u shtohet atyre, është që të drejtojnë ujrat e rrugës. 

Bordurat mund të vendosen në të njëjtën lartësi me sipërfaqen e shtruar ose të 

jenë nga 10 cm deri në 30 cm më lartë nga rruga sipas nevojës. 

Materiali i bordurave duhet të jetë prej betoni ose prej guri. Zgjedhja e tij duhet bërë 

nga arkitekti/Supervizori së bashku me klientin dhe duhet pasur parasysh se materiali i 

zgjedhur luan një rol të veçantë në dekorimin e sipërfaqeve. 

Materialet që i ofron tregu janë të këtij lloji: 

 Bordura prej betoni në dimensionet e ndryshme. Ata janë pjesë të

parapërgatitura prej betoni dhe duhet të instalohen sipas mënyrës së përshkruar 

më poshtë. Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur disa lloje të bordurave prej 

betoni me karakteristikat e tyre. 



Bordurat në cm 
(gjatësi/trashësi/lartësi) 

Pesha 
kg/Stk 

Nevoja 
për 1 
m 

Përmasat 100/8/20 36 1 

Përmasat 1/3 e gurit 
33/8/ 20 

12 3 

Përmasat 100/10/20 46 1 

Përmasat 1/3 e gurit 
33/10/ 20 

15 3 

Përmasat 100/12/20 50 1 

Përmasat 1/3 e gurit 
33/12/20 

17 3 

Përmasat 100/18/20 80 1 

Përmasat 1/3 e gurit  
33/18/20 

26 3 

Përmasat 100/18/25 95 1 

Përmasat 1/3 e gurit 
33/18/25 

31 3 

Përmasat 100/20/15 64 1 

Përmasat 1/3 e gurit 
33/20/15 

21 3 



Një lloj tjetër guri që mund të përdoret në të njëjtën mënyrë si bordurat e 

lartpërmendura, janë tipi i „gurë bordurave“ prej betoni. Me ata mund të 

realizohen kthesa e harqe të ndryshme. 

o Të njëjtat bordura që janë të lartëpermendura ekzistojne edhe prej guri

sipas granitit. Ata i plotësojnë të njëjtat funksione si bordurat prej betoni. 

Dimensionet e atyre varen prej tregut ofrues dhe duhet pyetur. Por si zakonisht 

ata i kane pothuajse të njëjtat domensione si ata prej betoni. 

Montimi i bordurave bëhet në këtë mënyrë: 

Bordurat duhet të vendosen para se te bëhet shtrimi i sipërfaqes. Për të bërë atë duhet 

hapur një kanal në dhe me dimensionet sipas nevojës. Kanali duhet të jetë të paktën në 

secilën anë nga 10 cm më i madh se bordurat. Në atë futet beton i thatë (i lagur pakë) 

dhe bordurat vendosen mbi atë. Nevoja  e betonit është rreth 0,05 m³ beton. Në secilën 

anë të bordurave duhet vendosur beton në atë mënyrë që ai të fiksohet mirë dhe fortë. 

Në fotografitë e mëposhtme është paraqitur skema e montimit të bordurave si dhe një 

shembull i një rruge me bordura guri prej graniti. 

5.PEJSAZHI (SISTEMIMI I TERRENIT), AMBIENTET E 

GJELBËRTA

Nivelimi dhe përgatitja e terrenit 

Për punimet e pejsazhit duhet të kontaktohet një specialist i posaçëm, i cili do 

të bëjë planet dhe do të japë instruksionet për punimet. Megjithatë është e 

nevojshme edhe për disa kërkesa, të cilave duhet të kemi parasysh. 



Nivelimi dhe përgatitja e terrenit 

Nivelimi i terrenit duhet të bëhet sipas nevojës, formës së tij dhe mjeteve 

financiare. Në raste se ka vetëm detyrën e dekorimit, atëherë ai mund te lihet në 

atë formë që ekziston. 

Pa marrë parasysh nivelimin e terrenit, ai duhet të përgatitet në atë mënyrë, që 

të garantohet mirëmbajtja e pejsazhit. Në rast të mungesës së tokës së mirë 

(humus), duhet sjellë humus nga ndonjë vendi tjetër dhe të shtrohet me një 

shtresë min. 20 cm ose sipas projektit. 

Në rast se terreni ka shumë gurë, atëherë mund të ketë nevojë për një shtresë 

më të madhe të shtresës së humusit.  

Mbjellja dhe plehërimi 

Për mbjelljen dhe mirëmbajtjen e pejsazhit duhet të konsultohet me një 

specialist të fushës.  

Për tipin e drurëve dhe të barit që do të mbillet duhet lënë hapësira për rritjen e 

atyre. Normalisht për mbjelljen e drurëve duhet planifikuar dhe projektuar dhe 

me prespektive, që gjatë rritjes të drurëve të mos pengojne apo dëmtojne pamjen 

e ndërtesës ose të terrenit. Sidomos duhen patur kujdes vendet që do të ndodhen 

në hijen e vetë pemëve. 

Bari i terrenit duhet të zgjidhet sipas përdorimit të shkeljes të tij. Lloji i barit 

duhet zgjedhur i tille që plotëson kërkesat e ambientit. 

Rëndësi të madhe ka mirembajtja dhe kujdesi i pejsazhit. Ai duhet të ujitet 

vazhdimisht, të pritet dhe punët e tjera që nevojiten për mirëmbajtjen e tij 

Me sheshim kuptohet ky punim: Me një makinë të posaçme për atë pune, e cila 

ka thika rrotulluese, bëhet një prerje e shtresës së barit me një thellësi 1 – 3 cm 

në intervale të shkurtra prej 2-3 cm. Vertikulimi rekomandohet të bëhet në fillim 

të rritjes së barit (Mars/Prill) mbasi të bëhet prerja e barit. Ky proçes e largon 

plisin e barit që është rritur dhe nuk e lejon depërtimin e ujrave. 
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