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MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR 

 

 

NJOFTIM 

 

PËR QYTETARËT LIDHUR ME PROCEDURËN E ERRËSIMIT TË XHAMAVE TË 

AUTOVETURAVE ME MATERIALE ERRËSUESE TË FABRIKUAR E TË 

HOMOLOGUAR NGA PRODHUESI 

 

Të nderuar, 

Me hyrjen në fuqi të Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 (botuar në FZ nr.140, datë 17.10.2019), 

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u ngarkua me marrjen e masave 

për miratimin dhe certifikimin e xhamave të autoveturave që errësohen me materiale të 

fabrikuara e të homologuara nga prodhuesi i tyre.  

Duke pasur parasysh që ky Udhëzim ka impakt për Ju, DPSHTRR angazhohet që t’ju 

informojë juve, serviset e licencuara dhe çdo institucion, në veçanti Policinë e Shtetit, për një 

zbatim sa më korrekt dhe pa problematika të këtij kuadri të ri ligjor.  

Sa më sipër, ju informojmë se: 

1. Në xhamin ballor nuk lejohet që të aplikohet asnjë lloj materiali, errësues ose 

joerrësues; 

2. Në xhamat anësorë të përparmë, errësimi lejohet deri në nivelin 50%; 

3. Në xhamat e pasmë anësorë, errësimi lejohet deri në 90%; 

4. Në xhamin fundor, errësimi lejohet deri në 90%; 

5. Këto nivele të sipërpërmendura NUK përfshijnë nivelin maksimal të lejuar të materialit. 

Këto nivele përfshijnë rezultatin maksimal të errësimit që krijon xhami dhe materialet.  

6. Një xham ka një nivel errësimi të caktuar që nga fabrikimi i saj dhe duke aplikuar 

materialin errësues, duhet që të mos kalohen nivelet maksimale të parashikuara.  

7. Nuk lejohen që të aplikohen: 

a) Materiale me ngjyra monokromatike, si e kuqe, jeshile, blu, e verdhë, portokalli; 

b) Materiale që krijojnë efekt pasqyrues në aplikimin e tyre në xhamat e autoveturës; 

c) Materiale që kufizojnë shikueshmërinë vetëm në njërën anë të xhamave të 

autoveturës; 

ç) Materiale që krijojnë efekte turbulluese në aplikimin e tyre në xhamat e 

autoveturës; 

d) Materiale që bëjnë errësimin e xhamave të autoveturës dhe që janë në gjendje të 

lëngshme, apo errësimi kryhet përmes përdorimit të materialeve spërkatëse. 
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DPSHTRR verifikon kushtet dhe nivelet e errësimit duke u mbështetur mbi atë çfarë konstaton  

kur autovetura ndodhet në ambjentet e saj. Lëshimi i certifikatës bëhet duke u mbështetur në 

këto fakte.  

Çdo autoveturë me xhama të errësuar është objekt kontrolli nga Policia e Shtetit në rrugë si dhe 

nga subjekti që kryen kontrollin teknik periodik të autoveturës. 

Çdo ndryshim i mëvonshëm që bie ndesh me kuadrin ligjor në fjalë dhe me certifikatën e 

lëshuar nga DPSHTRR,  NGARKON ME PËRGJEGJËSI PRONARIN/POSEDUESIN E 

AUTOVETURËS! 

Në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor 

www.dpshtrr.al është publikuar një listë me servise që kanë një licencë sipas parashikimeve të 

Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë.  

Kjo listë e publikuar në faqen zyrtare ka vlerë deklarative dhe informuese për Ju me qëllim 

mbrojtjen tuaj nga serviset që nuk kanë një licencë apo nuk zbatojnë parashikimet e 

Udhëzimit nr.5, datë 07.10.2019 të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë! 

  

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin,  

http://www.dpshtrr.al/

