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MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR 

 

 

RIKUJTESË 

 

PËR SERVISET QË APLIKOJNË MATERIALEVE ERRËSUESE NË XHAMAT E 

AUTOVETURAVE 

 

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 qytetarët, ne jemi angazhuar që të 

informojmë në mënyrë shteruese secilin servis që është i licencuar për t’u marrë me errësimin e 

xhamave të autoveturave me materiale të fabrikuara e të homologuara nga prodhuesi.  

Nga procedurat e kryera deri më tani nga ana e Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor, që e kanë ofruar si shërbim, kanë rezultuar këto problematika, përkatësisht: 

1. Mosrespektimin e nivelit maksimal të lejuar të errësimit të xhamave të përparmë 

anësorë, duke tejkaluar nivelin prej 50%.  Në këtë situatë është refuzuar shërbimi për 

qytetarin.  

2. Mosrespektimin e nivelit maksimal të lejuar të errësimit të xhamave të pasmë anësorë 

duke tejkaluar nivelin prej 90%. Në këtë situatë është refuzuar shërbimi për qytetarin. 

3. Keqinformimin e qytetarëve në reklamat e publikuara duke u shprehur se Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka bërë licencimin e tyre.  

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, përpara certifikimit bën 

verifikimin e dokumentacionit dhe shërbimit të kryer nga ana juaj si servise. Zbatimi me 

korrektese i dispozitave ligjore nga ana juaj do të rezultojë në situata pa keqkuptime me 

qytetarët si dhe nuk do të krijojë mosmarrëveshje për shërbimin e kryer nga ana juaj.  
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Së pari, këshillohet që përpara aplikimit të materialeve errësuese të bëhet verifikimi paraprak 

përmes pajisjeve matëse të nivelit të errësimit që ka xhami i autoveturës. Pas këtij verifikimi të 

vijohet me aplikimin e materialeve errësuese, duke iu përmbajtur niveleve maksimale të 

errësimit.  

Së dyti, publikimi pranë faqes zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të 

Transportit Rrugor të serviseve, ka vlerë deklarative dhe informuese për qytetarët me qëllim 

mbrojtjen e tyre 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.  

Për këtë shkak, NUK duhet të bëhen reklama apo postime të cilat shprehin se servisi është 

licencuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ndërkohë që 

kompetenca e licencimit i takon institucioneve të tjera.  

Sa më sipër, ju riinformojmë 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. 

Shembuj: 

a) Për xhamat anësorë të pasëm dhe xhamin fundor: në një xham me nivel errësimi 

20% që nga fabrikimi, mund të aplikohet një material errësues me nivel errësimi 

maksimal prej 70%, që në total përfshin një nivel errësimi prej 90%.  

b) Për xhamat anësorë të përparmë: një xham me nivel errësimi 15% që nga fabrikimi, 

mund të aplikohet një material errësues me nivel errësimi maksimal prej 35%, që në 

total përfshin një nivel errësimi prej 50%. 

c) Për xhamat anësorë të pasmë dhe xhamin fundor: në një xham me nivel errësimi 

30% që nga fabrikimi, mund të aplikohet një material errësues me nivel errësimi 

maksimal prej 60%, që në total përfshin një nivel errësimi prej 90%.  
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ç) Për xhamat anësorë të përparmë: një xham me nivel errësimi 30% që nga fabrikimi, 

mund të aplikohet një material errësues me nivel errësimi maksimal prej 20%, që në 

total përfshin një nivel errësimi prej 50%. 

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. 

Mos aplikimi i materialeve që nuk janë të certifikuara dhe tejkalimi i niveleve të errësimit, 

duke pasur parasysh që nga ana juaj si servise lëshohet garanci për shërbimin e kryer bazuar në 

udhëzimin nr.1546, datë 29.3.2016 të Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, 

mosrespektimi i këtyre kritereve sjell përgjegjësi ligjore ndaj klientit!  

Kuadri ligjor i errësimit të xhamave është në fillesat e tij dhe si çdo kuadër ligjor që nuk është i 

konsoliduar në kohë sjell vështirësi zbatimi nga të gjithë subjektet e përfshira. 

Për këtë shkak, DPSHTRR angazhohet që të informojë qytetarët dhe çdo institucion, në veçanti 

Policinë e Shtetit, për një zbatim sa më korrekt dhe pa problematika të këtij kuadri të ri ligjor.  

Duke ju falenderuar, 


