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1 PARASHIKIMI I TRAFIKUT 

1.1 Parashikimi i popullsisë 
Për të bërë parashikimin e popullsisë konsulenti ka marrë në konsideratë të dhënat demografike të 

viteve nga 2015 në vitin 2018. Nga të dhënat rezulton që popullsia e Shkodrës si qytet ka ardhur duke u 
zvogëluar në vite . Për arsye ekonomike banorët largohen por nga ana tjetër kemi dhe spostime të banorëve 
të zonave përreth të cilët spostohen për në qytetin e Shkodrës.  

 
Po të shikojmë të dhënat demografike të paraqitura në tabelën e mëposhtme do të shikojmë që ulja 

më e madhe e popullsisë është regjistruar në vitin 2016 me 3% ndërsa në vitet e tjera ulja ka qenë me 1%. 
Tabela 1-1. Popullsia e Bashkisë Shkodër që prej ndarjes së re territoriale 

Njësitë 
Bashkiake 

Vitet 

1 Janar 
2015 

1 Janar 
2016 

1 Janar 
2017 

1 Janar 
2018 

Shkodër 79.633 77.124 76.299 75.223 
Ana Malit 3.986 3.860 3.819 3.765 
Berdicë 5.965 5.777 5.715 5.635 
Dajç 4.010 3.887 3.845 3.791 
Gur i zi 8.353 8.090 8.003 7.891 
Postribë 7.304 7.073 6.997 6.899 
Pult 1.580 1.530 1.514 1.492 
Rrethinat 21.903 21.212 20.985 20.689 
Shalë 1.864 1.805 1.786 1.761 
Shosh 314 304 301 297 
Velipojë 5.108 5.034 4.980 4.910 
Total Bashkia 140.020 135.696 134.244 132.351 

Burimi: INSTAT 
Duke parë ndryshimet ekzistuese demografike si dhe situatën ekonomiko sociale të vendit 

parashikojmë një gjendje stabël dhe ndryshime të vogla në rritjen e popullsisë. Numri i popullsisë në vitet e 
ardhshme nuk pritet të rritet por do të qëndrojë stabël. Skenari maksimal i rritjes së popullsisë parashikohet 
të jetë jo më tepër sesa 1% në vit ose rreth 1000 banorë në vit. 

 
Numri i banorëve për familje në qytetin e Shkodrës është më i vogël sesa në zonat përreth për shkak dhe të 
numrit të fëmijëve për familje. Për shkak të kushteve sociale dhe ekonomike numri i pjesëtarëve në zonat 
përreth Shkodrës ka qenë gjithmonë më i madh. Kjo tendencë parashikohet të mbetet e njëjtë dhe në vitet 
në vijim.  
Parashikimi i konsulentit është që numri i pjesëtarëve për familje të zvogëlohet si pasojë e rritjes ekonomike 
nga njëra anë dhe i emigracionit nga ana tjetër. Parashikohet që numri i pjesëtarëve për vitet e ardhshme të 
jetë rreth 2.5-2.8 persona për familje për qytetin e Shkodrës. 
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Tabela 1-2. Përllogaritja e numrit të familjeve sipas njësive administrative  

Njësitë 
Bashkiake 

2018 Nr. i Familje 2018 Anëtarë/familje 

Shkodër 75,223 25,074 3 
Ana Malit 3,765 1,177 3.2 

Berdicë 5,635 1,761 3.2 
Dajç 3,791 1,185 3.2 
Gur i zi 7,891 2,466 3.2 
Postribë 6,899 2,156 3.2 
Pult 1,492 466 3.2 
Rrethinat 20,689 6,465 3.2 
Shalë 1,761 550 3.2 
Shosh 297 93 3.2 
Velipojë 4,910 1,534 3.2 

Total Bashkia 132,351 42,927 3.1 
 

1.2 Prodhimi i brendshëm bruto 
 
Prodhimi i brendshëm bruto sipas të dhënave të INSTAT tregon që rajoni i Shkodrës është rritur me 

ritme më të vogla në krahasim me mesataren kombëtare për vitet 2012-2015 ndërsa në vitin 2016 ka pasur 
një rritje të krahasueshme me mesataren kombëtare. 
Tabela 1-3. Rritja reale e prodhimit të brendshëm bruto në Shqipëri   

 Rritja Reale e Produktit të Brendshëm Bruto në % 
  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AL0 Republika e Shqipërisë .. 3.4 3.7 2.5 1.4 1 1.8 2.2 3.4 
AL01 Rajoni Veri .. 3.5 7.2 -1.9 1.8 -0.5 -1.1 4.3 4.1 
AL011 Dibër .. 4 7.4 -1.6 12.9 0 1.2 10 6.2 
AL012 Durrës .. 2.9 11.3 -5.7 0.9 1.4 0.1 7.4 4 
AL013 Kukës .. 4.3 3.8 5.9 -3.1 4.9 -14.5 -6.7 -2 
AL014 Lezhë .. 3 -1.8 1.7 6.6 -5.1 9.4 0.8 6.1 
AL015 Shkodër .. 4.3 6.8 0 -2.4 -3.4 -4.7 1.6 3.8 
AL02 Rajoni Qendër .. 3.7 2.4 0.6 1.2 1.6 2.6 4.9 3.9 
AL021 Elbasan .. 2.4 12.9 -1.1 -2.5 5.1 -0.5 -4.6 3.3 
AL022 Tiranë .. 3.9 0.5 0.9 1.9 0.9 3.3 6.7 4 
AL03 Rajoni Jug .. 2.7 2.9 9.9 1.4 1.4 2.7 -3.1 1.8 
AL031 Berat .. 3.1 6.8 7.4 -7.6 0.8 3.1 2 5.1 
AL032 Fier .. 1.6 6.7 13.9 7.6 4.6 5.2 -5.7 -4.2 
AL033 Gjirokastër .. 3.3 4.6 19 7.5 -3 1 -6.8 2.5 
AL034 Korçë .. 3.4 1.5 3.2 1.5 0.4 -0.4 -0.2 6.2 
AL035 Vlorë .. 3.2 -4.5 7.2 -6.3 -2.2 0.6 -1.8 7.7 

 
Në parashikimin e ardhshëm të Prodhimit të Brendshëm Bruto konsulenti parashikon që rritja të jetë 

në përputhje me rritjen PBB në nivel kombëtar. Nga të dhënat e FMN dhe organizmave të tjera 
ndërkombëtare parashikohet që rritja e PBB në Shqipëri për 10 vitet e ardhshme të jetë me rreth 3% në vit. 
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1.3 Niveli i motorizimit 
Të dhënat janë marrë dhe për nivelin e motorizimit në bashkinë Shkodër. Të dhënat tregojnë që ka 

një luhatje në numrin e mjeteve në Bashkinë Shkodër dhe kjo për faktin që database-i nuk është i pastruar 
nga mjetet që aktualisht janë jashtë qarkullimit. Në tabelën e mëposhtme jepet numri i mjeteve për çdo 
njësi bashkiake të Bashkisë Shkodër. 
Tabela 1-4. Të dhëna mbi shkallën e motorizimit sipas njësive administrative 

Njësitë Bashkiake Nr. Autovetura Autovetura/familje Autovetura/1000 banorë 

Shkodër 16.366 0,65 218 
Ana Malit 714 0,61 190 
Berdicë 972 0,55 173 
Dajç 735 0,62 194 
Gur i zi 1.255 0,51 159 
Postribë 1.045 0,48 151 
Pult 273 0,59 183 
Rrethinat 3.537 0,55 171 
Shalë 326 0,59 185 
Shosh 48 0,52 162 
Velipojë 875 0,57 178 

Total Bashkia 26.146 0,61 200 
 
Ndërsa në tabelën e mëposhtme jepet numri i mjeteve sipas viteve . Kuptohet nga të dhënat që pa 

heqjen e mjeteve që aktualisht janë jashtë qarkullimit është e vështirë të kuptohet rritja e numrit të mjeteve 
në vite. 
Tabela 1-5. Ndryshimi i numrit të Automjeteve 2014 - 2017 për Bashkinë Shkodër, sipas klasifikimit të Kodit Rrugor  

Tipi Viti 
2014 2015 2016 2017 

MOTOMJETE 5.023 4.462 4.687 3.568 
AUTOMJETE 29.052 26.174 27.367 26.146 
AUTOBUZ 507 384 390 362 
A.T.P 2.475 2.124 2.180 1.978 
KAMION 1.314 1.019 969 668 
A.P.V 230 231 237 252 
A.T.V. 372 316 318 224 
KAMPING 269 235 270 7 
RIMORKIO 61 56 60 253 
M.R.V 1 1 2 0 
MAK.BUJ 5 8 8 64 
MAK.TEK 0 0 0 2 
TOTAL 39.309 35.010 36.488 33.524 
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1.4 Parashikimi i trafikut 
 
Bazuar në treguesit e mësipërm si dhe në rritjen e treguesve si popullsia dhe GDP-ja është bërë 

parashikimi i numrit të mjeteve dhe njëkohësisht i trafikut. 
Tabela 1-6. Parashikimi i numrit të mjeteve për 10 vitet e ardhshme  

Vitet Popullsia GDP Mjete Mjete/1000 
banorë 

1 75975 1.03 17026 224 
2 76735 1.06 17712 231 
3 77502 1.09 18425 238 
4 78277 1.13 19168 245 
5 79060 1.16 19940 252 
6 79851 1.19 20744 260 
7 80649 1.23 21580 268 
8 81456 1.27 22450 276 
9 82270 1.30 23354 284 

10 83093 1.34 24296 292 
 
Si përfundim parashikimi i trafikut për 10 vitet e ardhshme parashikohet të jetë me 2.6-3% në vit. 
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2 SURVEJIMET NË FAMILJE 2018 

2.1 Të përgjithshme 
 
Intervistimet në familje në qytetin e Shkodrës u realizuan në Nëntor 2018 sipas ndarjes zonale të 

përcaktuar paraprakisht dhe pyetësorëve të prezantuar dhe miratuar. 

• Numri total i familjeve të intervistuara rezulton 2% e totalit; 
• Numri i të intervistuarve rezulton 2.34% e popullsisë rezidente, me moshë mesatare 39.3 vjeç, nga 

të cilët  51.2% meshkuj dhe 48.8% femra. 
• Profesioni i të intervistuarve jepet në grafikun e mëposhtëm. 

Figura 2-1: Grafiku i llojit të profesioneve të të intervistuarve 

 

• Zotërimi i Lejeve të Drejtimit për autovetura: 
 

i. Rreth 37 % e të intervistuarve zotërojnë Leje drejtimi autoveture nga të cilët, 
75.4% meshkuj dhe 24.6% femra; 

ii. Rreth 54% e meshkujve dhe 18% e femrave zotërojnë Leje drejtimi. 
iii. Rreth 27.8% e të intervistuarve që janë të pajisur me Leje drejtimi , nuk kanë në 

pronësi autoveturë. 
• Pronësia mbi mjetet e transportit: 

i. 60.3% e familjeve zotërojnë minimalisht 1 autoveturë; 
ii. 9.2% e familjeve zotërojnë minimalisht 1 motoçikletë; 
iii. 84.7% e familjeve zotërojnë minimalisht 1 biçikletë. 

 
• Shkalla mesatare e motorizimit rezulton rreth;  

 
i. Rreth 0.7 autovetura për familje; 
ii. Rreth 185 autovetura për 1000 banorë; 
iii. Zonat 247, 253, 298, 306, dhe 312  rezultojnë me shkallë shumë të lartë 

motorizimi 300 deri në 375 autovetura për 1000 banorë; 
iv. Rreth 1.4 biçikleta për familje ; 
v. Rreth 400 biçikleta për 1000 banorë; 
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vi. Shkalla e përdorimit të motoçikletave është i papërfillshëm, 26 motoçikleta për 
1000 banorë. 

 
• “Car share” dhe “Bike share” brenda nuklit familjar 

 
i. Ç'do autoveturë përdoret nga mesatarisht rreth 1.4 përdorues me leje drejtimi, 

brenda familjes. 
ii. Ç'do biçikletë brenda familjes përdoret nga mesatarisht rreth 1.15 çiklistë. Siç 

shihet , biçikleta pothuajse është “e personalizuar”. 
 

• Parkimi i autoveturës në zonën e banimit 
 
Figura 2-2: Grafiku i llojit të parkimit të intervistuesve 
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2.2 Analiza e udhëtimeve 
 
Nga analiza e rezultateve të intervistimve të udhëtimeve në familje rezulton që mesatarisht 2.7 

udhëtime kryhen nga ç'do banor në ditë. 
Kompozimi në përqindje i numrit total të udhëtimeve në dite, jepet në dy grafikët e mëposhtëm, ku 

veçojmë : 
• Përqindja më e madhe e udhëtimeve realizohet me biçikletë, rreth 35% kundrejt rreth 32% të 

udhëtimeve që realizohen me autoveturë. 
• Transporti publik ka një përdorim shumë të ulët me rreth 5%, ku veçojmë transportin e 

brendshëm urban me autobus, me më pak se 1% të numrit total të udhëtimeve. 
 

Figura 2-3: Kompozimi i numrit total të udhëtimeve ditore sipas llojit të transportit në % 

 
 

Figura 2-4: Kompozimi i numrit total të udhëtimeve ditore, sipas mjetit të transportit në % 
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Figura 2-5: Klasifikimi i udhëtimeve sipas frekuencës 

 
 

Figura 2-6: Klasifikimi i numrit total të udhëtimeve sipas qëllimit të udhëtimit 
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Figura 2-7: Kompozimi i numrit të udhëtimeve me frekuencë të përditshme, sipas llojit të transportit në % 

  
 

Figura 2-8: Kompozimi i numrit të udhëtimeve me frekuencë të përditshme, sipas mjetit të transportit në % 
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Figura 2-9: Koha mesatare e udhëtimeve sipas kategorisë së mjetit të transportit 

 
 

Figura 2-10: Grafiku në përqindje i mënyrës së parkimit të autoveturave në destinacionet e udhëtimeve 
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2.3 Rezultatet e perceptimit të publikut mbi efikasitetin e sistemit të transportit në Shkodër 
 

Figura 2-11: Perceptimi i banorëve për gjendjen e infrastrukturës rrugore 

 
 

Figura 2-12: Perceptimi i banorëve për gjendjen e trotuarëve 
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Figura 2-13: Perceptimi i banorëve për gjendjen e kalimeve të këmbësorëve 

 
 

Figura 2-14: Perceptimi i banorëve për gjendjen e korsive të biçikletave 
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Figura 2-15: Perceptimi i banorëve në lidhje me sigurinë rrugore 

 
 
Figura 2-16: Perceptimi i banorëve mbi mundësinë e parkimit të automjeteve 
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Figura 2-17: Perceptimi i banorëve për gjendjen dhe organizimin e Transportit publik 
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3 GJENDJA EKZISTUESE 

3.1 Infrastruktura rrugore dhe kryqëzimet 
 
Infrastruktura rrugore është dhe rrjeti kryesor i transportit në qytetin e Shkodrës. Shkodra ka një rrjet 

kryesor i cili është rehabilituar plotësisht dhe treguesi i komoditetit të udhëtimit (IRI) është i mire. Në shumë 
segmente segmentet rrugore janë më të gjera dhe krijojnë probleme të sigurisë rrugore. 

3.2 Klasifikimi i rrjetit rrugor 
 
Klasifikimi I Rrjetit rrugor bëhet bazuar në Kodin Rrugor të Republikës së Shqipërisë . Në bazë të kodit 

rrugor rrjeti rrugor klasifikohet si më poshtë. 
 

A. AUTOSTRADË: Rrugë interurbane ose urbane me karrexhata të pavarura ose të ndara nga trafik 
ndarës të pakapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje, bankinë të shtruar të mundshme 
në të majtë dhe korsi emergjence, ose bankinë të shtruar në të djathtë, pa kryqëzime në nivel, e 
pajisur me rrethim dhe sisteme asistence për përdoruesin gjatë gjithë gjatësisë, e rezervuar për 
qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor dhe e dallueshme me sinjale të veçanta të fillimit 
dhe mbarimit. Për qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara me hyrje e dalje, të pajisura 
përkatësisht me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi. 

B. RRUGË INTERURBANE KRYESORE: Rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara nga trafik ndarës 
të pakapërcyeshëm, secila me të paktën dy korsi lëvizjeje dhe bankina të shtruara, pa kryqëzime në 
nivel, me hyrje të koordinuara për objekt anësore, e dallueshme nga sinjale të veçanta të fillimit dhe 
mbarimit, e rezervuar për qarkullimin e disa kategorive mjetesh me motor. Për të tjera kategori të 
mundshme mjetesh të përdoruesve duhet të parashikohen hapësira të përshtatshme. Për 
qëndrimin duhet të jenë parashikuar zona të caktuara, me hyrje e dalje, të pajisura përkatësisht me 
korsi ngadalësimi dhe shpejtimi. 

C. RRUGË INTERURBANE DYTËSORE: Rrugë me një karrexhatë me të paktën një korsi lëvizjeje për sens 
dhe bankina. 

D. RRUGË URBANE KRYESORE: Rrugë me karrexhata të pavarura, ose të ndara nga trafikndarës, secila 
me të paktën dy korsi lëvizjeje dhe një korsi e mundshme e rezervuar për mjete publike, bankina të 
shtruara dhe trotuare, me kryqëzime në nivel të pajisura me semafor. Për qëndrimin janë 
parashikuar zona ose breza anësore jashtë karrexhatës, të dyja me hyrje dhe dalje të përqendruara. 

E. RRUGË URBANE DYTËSORE: Rrugë me një karrexhatë me të paktën dy korsi, bankina të shtruara dhe 
trotuare. Për qëndrimin janë parashikuar zona të pajisura me korsi manovrimi jashtë karrexhatës. 

F. RRUGË LOKALE: Rrugë urbane ose interurbane, e sistemuar në mënyrë të përshtatshme sipas 
përkufizimeve të pikës 1 të këtij Neni, por që nuk bën pjesë në rrugët e mësipërme. 

G. RRUGË SHËRBIMI rruga anash një rrugë kryesore (autostradë, rrugë interurbane kryesore, rrugë 
urbane kryesore), e cila ka funksionin e lejimit të qëndrimit, si dhe grupimin e hyrjeve nga objektet 
anësore në rrugën kryesore e anasjelltas; përdoret, gjithashtu, për lëvizje dhe manovra të 
palejueshme në rrugën kryesore. 

 
 
 

Figura 3-1: Rrjeti kryesor rrugor në bashkinë Shkodër 
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Siç jepet në hartën e mësipërme rrjeti kryesor rrugor është në  formën e sistemit radialo unazor. 

 
Figura 3-2: Grafiku i elementëve të rrugës  
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3.3 Akset kryesore të qytetit Shkodër 
 
Akset kryesore të qytetit të Shkodrës të cilat dhe akomodojnë pjesën më të madhe të trafikut janë:  
 
1- By pass-i i Shkodrës 
2- Unaza Perëndimore e qytetit 
3- Unaza Lindore e qytetit  
4- Aksi Qendror Xhabije – Rus 
 

3.3.1 Bypass-i i Shkodrës 

 
By-passi i Shkodrës është një aks shumë i rëndësishëm përfundimi i të cilit do të ndihmojë në çlirimin 

e qytetit nga trafiku transit i cili aktualisht akomodohet në unazën Lindore dhe Perëndimore të qytetit.  
Megjithëse trafiku tranzit është i vogël shkakton probleme të mëdha trafiku si dhe të sigurisë rrugore 

sidomos në unazën perëndimore të qytetit ku edhe gjerësia e infrastrukturës ekzistuese është e vogël. 
Sipas planeve të Qeverisë Shqiptare dhe duke u bazuar në studimet e korridorit Adriatiko –Jonian një 

pjesë e trafikut mund të devijojë sipas gjurmës së re por duke pasur parasysh kohën deri në ndërtimin e tij 
të plotë konsulenti parashikon që trafiku tranzit edhe për një periudhë 10 vjeçare do të vazhdojë të kalojë 
nëpërmjet Shkodrës. 

3.3.2 Unaza Perëndimore e qytetit 

Unaza perëndimore e qytetit aktualisht përdoret dhe për trafikun tranzit. Është një nga akset 
kryesore të qytetit dhe me ndërtimin e by-pass-it lindor ky segment rrugor do ti kthehet qytetit të 
Shkodrës pra do të përdoret për trafikun urban kështu që dhe mjetet e rënda do të duhet të ndalohen. 
 
Figura 3-3: Pamje nga segmenti i unazës perëndimore  

 



 Dhjetor 2018 
Projekt – Studim Trafiku Lëvizshmëria dhe Semaforët Raporti i Ndërmjetëm 

 

 

 
 -22- 

 

Problemet kanë të bëjnë sidomos me akomodimin e këmbësorëve dhe të çiklistëve të cilët në 
mungesë të korsise të biçikletave përdorin korsinë e makinave për tu spostuar. 

Gjithashtu dhe lëvizja e mjeteve në këtë aks rrugor është mbi 40 km/orë gjë që ndihmohet dhe nga 
gjeometria e këtij segmenti rrugor.  

Korsitë e biçikletave ekzistojnë por pjesërisht  janë të zëna kryesisht nga parkime të paligjshme apo 
aktivitete të tjera. 

 

3.3.3 Unaza Lindore 

Unaza lindore e qytetit është një investim i ri dhe ka të gjitha karakteristikat e një segmenti rrugor 
urban. Është për tu theksuar fakti që zhvillimet urbane në këtë zonë janë më të vogla kështu që dhe 
dendësia e objekteve të ndërtimit është më e vogël . 

Trafiku në këtë segment rrugor është relativisht i vogël por mjetet e rënda bëjnë që edhe siguria 
rrugore si dhe problemet ambientale të jenë më të mëdha për banorët. 
 
Figura 3-4: Pamje nga segmenti i unazës lindore  

 
 
Edhe për unazën lindore spostimi i trafikut tranzit do të bëjë që ky segment rrugor të jetë pjesë e 

rrjetit të qytetit. Në këtë segment rrugor ajo që do të ndikonte është mbrojtja e këmbësorëve si dhe e 
çiklistëve. 

Është shumë e rrezikshme ecja me biçikletë sidomos gjatë natës në këtë segment rrugor. 
 

3.3.4 Aksi Qëndror Xhabije - Rus 

Aksi rrugor Xhabije -  Rus apo bulevardi Zogu i parë është aksi rrugor më i ngarkuar i Shkodrës . I 
gjithë qyteti funksionon kryesisht me anë të këtij aksi rrugor. Aktivitetet tregtare si dhe qendra 
administrative e bëjnë që volumet e trafikut të jenë të larta. 
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Figura 3-5: Pamje nga aksi qëndror Xhabije - Rus  
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3.4 Kryqëzimet e trafikut 
Kryqëzimet në qytetin e Shkodrës përbëhen kryesisht nga rreth rrotullime  por që janë ndërtuar 

jashtë standardeve rrugore. Ato më së shumti i përngjajnë rrathëve sesa vetë rreth rrotullimeve.  
Me përjashtim të unazës lindore të qytetit të gjithë kryqëzimet në qytet kanë nevojë që të ri 

formatohen. 
Figura 3-6: Pamje nga rreth rrotullimi Perash  

3  
Po të shikojmë rreth rrotullimin në Perash do të shikojmë vetë rrethi nuk është në aksin e kryqëzimit 

por i spostuar duke bërë që drejtimi i lëvizjes drejt të mos ketë përballë rrethin gjë që çon në çorientimin 
dhe në aksidentimin e mjeteve.  

Një nga përparësitë e ndërtimit të rreth rrotullimeve është dhe ulja e shpejtësisë nëse këto të fundit 
ndërtohen sipas standardeve evropiane.  

Një problem tjetër që vërehet në kryqëzime është dhe parkimi i mjeteve. Në kodin rrugor është e 
ndaluar parkimi në kryqëzime rrugore që kanë të bëjnë si me bllokimin e kryqëzimit ashtu dhe me 
distancën e shikimit. 
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Figura 3-7: Kryqëzimi në qendër të Shkodrës 

 
 

Kryqëzimet kryesore të qytetit të Shkodrës janë : 
- Kryqëzimi Ura Bunes 

- Kryqëzimi Xhabije 
- Kryqëzimi Parruce 
- Kryqëzimi Perash 
- Kryqëzimi Rus 

 
Me përjashtim të kryqëzimit tek Ura Bunës, kryqëzimet e tjera kanë nevojë për rishikim sidomos nga 

pikëpamja gjeometrike. 
 
Në shumë nga këto kryqëzime ajo që bie në sy është se ka më tepër hapësirë, gjë që e bën dhe 

trafikun të çorientohet duke krijuar kaos në kryqëzim. 
 

3.5 Siguria Rrugore 
 
Siguria rrugore është një nga elementët e rëndësishëm të qytetit. Qyteti i Shkodrës ka probleme me 

sigurinë rrugore kjo dhe për faktin q' shumica e kryqëzimeve kanë për bazë dhënien e prioritetit i cili si 
sistem nuk respektohet siç duhet nga përdoruesit shqiptarë.  

 
Të dhënat e aksidenteve rrugore jepen në tabelën e mëposhtme 
 

Tabela 3-1. Të dhëna të aksidenteve rrugore  

Nr 
Lloji i aksidentit Totali për 2 

vite Fatale Plagosje e Rëndë Plagosje e Lehtë 
Viti 2016 22 34 76 132 
Viti 2017 20 9 17 46 
Gjithsej 42 43 93 178 

 
Po të shikojmë hartën e aksidenteve brenda qytetit të Shkodrës do të vëmë re që aksidentet fatale 

janë në unazën perëndimore, në hyrje të Shkodrës dhe në rrugën Lëvizja e Postribes. 
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Figura 3-8: Harta e shpërndarjes së aksidenteve 

 
 

Po të shikojmë në hyrje të Shkodrës do të vërejmë që ka diçka që e bën të ndodhë aksidenti. Dhe një nga 
arsyet janë dhe vazot e luleve të cilat bëjnë që të ketë mungesë shikimi.  

Një arsye tjetër është dhe vet shpejtësia e lëvizjes së mjeteve. Po të shikojmë pas rreth rrotullimit 
tek ura e Bunës do të shikojmë që shpejtësia e trafikut është e madhe gjithashtu rruga në kthesë bëjnë që 
kjo pikë të jetë një “Black Spot” apo një pikë rreziku.  

Pika të tilla ku këmbësorët nuk ndjehen të sigurt ka kudo dhe kjo bën që edhe vet Bashkia Shkodër 
të marrë masa dhe të vendosë policë të shtrirë në shumë nga akset e qytetit.  
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Figura 3-9: Kufizimi i shikimit për shkak të vazove 

 
 
Një tjetër faktor që krijon probleme të sigurisë është dhe mungesa e rrjetit të mbrojtur të biçikletave. 

Përdorimi i vijëzimit si kufizues i rrugës së biçikletave nuk është i mjaftueshëm në kushtet shqiptare prandaj 
duhet që këto korsi biçikletash të jenë të ndara nga pjesa tjetër e karrexhates. 

 

3.6 Parkimet 
 
Parkimet janë një nga elementet më të rëndësishëm të mobilitetit. Kontrolli i parkimeve në zona të 

caktuara përcakton dhe vetë mobilitetin në ato zona. Parkimi është një nga elementët që duhet kontrolluar 
me çdo kusht.  

Ashtu si çdo qytet i Shqipërisë parkimet janë të lira në qytetin e Shkodrës . Ekzistojnë parkimet private 
në disa prej pikave të qytetit. Kryesisht kemi të bëjmë me parkime publike në anë të rrugës.  

Një nga arsyet e problemeve të trafikut krijohen nga vet parkimet të cilat bëhen pengësë si dhe 
atraktojnë trafik në orët e ditës.  
  

Kufizim shikimi 
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Figura 3-10: Parkimet në kryqëzimin Rus 

  
 
Në figurën e mësipërme jepet kryqëzimi në Rus ku dhe shihen qartë vendet e parkimeve të cilat në 

këtë mënyrë shkaktojnë probleme trafiku dhe të sigurisë rrugore.  
Parkimi në qendër të Shkodrës dhe kryesisht anës rrugës krijon vështirësi dhe bën që trafiku rrugor 

të përqendrohet në aksin Rus Xhabije, ndërkohë që segmentet e unazës lindore apo perëndimore të mos 
jenë të ngarkuar me trafik.  

Vendet e parkimit në qendër janë pjesë e hapësirës publike dhe mund të përdoren për qëllime të 
tjera. 

Ajo që është më e rëndësishme të theksohet është koha e qëndrimit në parkim. Nga survejimi i kryer 
në disa pika të qytetit ka dalë që koha mesatare në parkim është rreth 4 orë ndërsa koeficienti ndërrimit 
është 25%, me fjalë të tjera është shumë i vogël. 
 

3.7 Korsitë e biçikletave 
 

Shkodra është qyteti i biçikletave ku përdorues të biçikletës janë jo vetëm të rinjtë por edhe të 
moshuarit. Biçikleta përbën një nga mjetet më të rëndësishme të transportit.  

Korsitë e biçikletave janë përcaktuar duke marrë nga sipërfaqet ekzistuese rrugore dhe duke ia lënë 
në dispozicion korsive të bicikletave. 

Kjo strategji me gjithë dëshirën e mirë nuk ka funksionuar dhe përsëri është e vështirë për çiklistët të 
gjejnë hapësirë për të udhëtuar me biçikletë të sigurt. 

Rrjeti i korsive të biçikletave nuk është një rrjet por më tepër i ngjan segmenteve rrugore të cilat janë 
të pajisur me korsi biçikletash.   

Më poshtë jepet korsia e biçikletave tek bulevardi Mehmet Pashë Plaku. 
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Figura 3-11: Korsia e biçikletave në bulevardin Mehmet Pashë Plaku 

  
 
Korsia e biçikletave ekziston por problemi është që nuk zbatohet për arsye të parkimeve që kryhen 

në anë të rrugës.  
Rrjeti ekzistues i korsisë së biçikletave është rreth 23 km. Në hartën e mëposhtme jepet rrjeti i 

biçikletave.  
 
Figura 3-12: Harta e rrjetit të biçikletave në Shkodër 
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3.8 Rrjeti rrugor brenda zonave 
Rrjeti i rrugëve dytësore shërben për akomodimin e trafikut zonal. Ky rrjet shërben dhe për 

akomodimin jo vetëm të trafikut por edhe të këmbësorëve, çiklistëve , fëmijëve dhe të moshuarve.  
Rrjeti dytësor është përmirësuar nga pikëpamja e shtresave rrugore por shumë pak është bërë për 

akomodimin e këmbësorëve dhe çiklistëve. 
Në shumicën e rasteve nuk ka fare trotuare dhe në rast të mjeteve që janë në të dy drejtimet është e 

vështirë për këmbësorët të kalojnë. 
Figura 3-13: Pamje e rrugës Myzafer Pipa 

 
 
Nga vetë foto e mësipërme kuptohet sesa e vështirë është për kalimtarët dhe sidomos për fëmijët.  

Trafiku në këto zona është i ulët dhe nuk ka pasur aksidente të rënda . Megjithatë këto zona duhet të 
trajtohen në mënyrë që të rritet siguria e këmbësorëve dhe cilësia e jetës së banorëve. 
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4 OBJEKTIVAT 

Objektivat e përgjithshme të planit të mobilitetit të Shkodrës përcaktojnë pikat e forta mbi të cilën është 
bazuar plani i mobilitetit. 
 
Objektivat e përgjithshme të planit janë: 

• Qytet i cili i jep mundësi spostimi të gjithë banorëve të saj; 
• Një sistem të qëndrueshëm transporti me sa më pak ndotje; 
• Një sistem transporti më i sigurtë për të gjithë qytetarët; 
• Një qytet i cili ofron vizitorët dhe banorët e saj. 

Objektivat e përgjithshme janë të lidhura dhe me objektivat sipas zonave të qytetit  

• Qendra e qytetit si një zonë e madhe ku këmbësorëve dhe çiklistëve ju jepet prioritet 
• Mënyra e spostimit apo transportit është multi modalë 

Strategjitë që do ë ndiqen janë  

• Ndërhyrje me kosto jo shumë të lartë 
• Menaxhim i parkimeve dhe hyrja në qendër të qytetit 
• Cilësi më e lartë për çiklistët dhe këmbësorët 
• Marrja e masave për uljen e shpejtësisë së trafikut  
• Zhvillimi i transportit publik  

 

4.1 Qytet që i jep mundësi spostimi të gjithë banorëve të saj 
 

Qyteti i Shkodrës ashtu si dhe qytete të tjera të Shqipërisë ka përjetuar një periudhe tranzicioni lidhur 
me sistemin e saj të transportit privat dhe publik. Investimet kryesore janë përqendruar në ndërtimin dhe 
rehabilitimin e rrjetit rrugor brenda dhe jashtë qytetit. Fokusimi tek ndërtimi i rrjetit rrugor ka bërë që 
prioritet ti jepet makinave dhe jo të gjithë përdoruesve të rrugës të cilët janë edhe të moshuarit, fëmijët apo 
dhe personat që nuk posedojnë mjet transporti privat.  

Me gjithë ndërhyrjet e bëra në vitet e fundit në infrastrukturë përsëri ka probleme trafiku. Për të parë 
në periudhë afatgjatë se ku janë problemet e trafikut në qytetin e Shkodrës jemi bazuar në të dhënat që jep 
Google Map. Hartat tregojnë që problemet më të mëdha janë në orën 12.00 dhe kryesisht në aksin qëndror 
të Shkodrës ose bulevardin Zogu I. Me të kuqe jepen pikat ku trafiku ngadalëson shpejtësinë  

Si rezultat strategjia e ndërtimit të rrugëve për të rregulluar trafikun nuk ka sjellë rezultatin e 
dëshiruar. Me rritjen e trafikut  problemet do të jenë më të mëdha dhe bllokimet më të shpeshta. 
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Figura 4-1: Harta e trafikut në Shkodër 

 
Burimi: Google  
 
Mungesa e alternativave të transportit ka bërë veturën mjetin e vetëm dhe të sigurtë në qytet duke 

bërë që edhe përdorimi i tij të jetë pa kriter. 
 

4.2 Një sistem të qëndrueshëm transporti 
Shkodra është një qytet me një nivel ndotje të caktuar për të cilën konsulenti nuk ka mundur të gjejë 

të dhëna specifike. Kur flasim për ndotje ambjentale nënkuptojmë si ndotjen e ajrit ashtu dhe nga zhurmat.  
Me rritjen e trafikut dhe me sistemin aktual të menaxhimit të tij problemet sa vijnë dhe do të shtohen. 

Është e vërtetë që teknologji të reja po shihen në horizont por kostot e mjeteve me bateri janë akoma shumë 
të kushtueshme dhe vetëm një strategji të uljes së përdorimit të mjeteve private do të bëjë të mundur dhe 
uljen e ndotjes së ambientit . 

Duke qenë se Shkodra është dhe vend turistik sidomos gjatë periudhës së verës ulja e ndotjes është 
e një rëndësie të veçantë. 
 

4.3 Sistem transporti të sigurtë për të gjithë qytetarët 
Nga të dhënat e aksidenteve vërehet që ka aksidente fatale dhe dëmtime të rënda në qytetin e 

Shkodrës. Të dhënat tregojnë se në hyrjen e qytetit apo dhe zona të tjera janë të rrezikshme .  
Përmirësimi i sigurisë rrugore është thelbësore për të inkurajuar këmbësorët dhe çiklistët duke bërë 

që të krijohet një mënyrë jetese normale dhe humane. Kur flasim për dimension human kemi parasysh 
kërkesat dhe nevojat që kanë fëmijët , të rriturit dhe të moshuarit. 

Kjo moto jepet në ilustrimin e mëposhtëm. 
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4.4 Qytet i këndshëm për vizitorët dhe banorët 
 

Shkodra është një qytet i bukur dhe me histori të lashtë, i aftë të tërheqë turistë të shumtë. Aktualisht 
sasia e turistëve që vizitojnë Shkodrën sa vjen e rritet. Për të krijuar hapësira të tjera si për vizitorët ashtu 
dhe për vetë banorët e Shkodrës duhet që shumë hapësira të cilat janë të destinuara për mjetet të përdoren 
për qëllime të tjera urbane.  

Vetëm në zonën qëndrore të qytetit të Shkodrës kemi rreth 2138 parkime ose 26725 m2 të cilat janë 
në sheshet kryesore dhe mund të përdoren për qëllime të tjera. 

Duhet të kuptojmë që mjetet janë bërë për të lëvizur por nga ana tjetër 95 % të kohës e kalojnë në 
parkim . Por kjo nuk do të thotë që Bashkitë e Qyteteve duhet tu sigurojnë parkim çdo banori. Po të shikojmë 
figurën e mëposhtme do të kuptojmë së sa hapësirë rrugore zënë mjetet e ndryshme . 
 
Figura 4-2: Hapësira rrugore që zënë mjete të ndryshme 
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5 OBJEKTIVAT SIPAS ZONAVE 

5.1 Qendra e qytetit ku këmbësorët dhe çiklistët kanë prioritet 
 

Pyetja shtrohet se çfarë është mobiliteti aktiv? Mobiliteti aktiv është ajo e cila përdor si karburant 
energjinë njerëzore. Ajo është dhe aktivitet fizik dhe nuk parashikon përdorimin e mjeteve motorike.  

Si të gjithë qendrat e qyteteve evropiane qendra e Shkodrës është ndërtuar për t'iu përgjigjur 
nevojave të mobilitetit të banorëve pa mjete motorike sepse kur është ndërtuar këto mjete nuk kanë 
ekzistuar. E njëjta situatë është dhe sot. Qendra e qytetit mund të përshkohet shumë mirë me këmbë apo 
me biçikletë dhe kjo edhe sot është mënyra më e mirë. 
Figura 5-1: Harta e zhvillimit në formë rrethore e qytetit të Shkodrës 

 
 

Qendra e Shkodrës zhvillohet në zonë rrethore me rreze 500 m ndërsa i gjithë qyteti i Shkodrës 
zhvillohet në një rreze prej 1.5 km. Në bazë të përllogaritjeve të bëra nga konsulenti duke pasur parasysh që 
shpejtësia me këmbë është rreth 5 km/orë dhe shpejtësia me biçikletë është 12-15 km /orë, koha e 
udhëtimit në këmbë është nga 6-18 minuta dhe ajo me biçikletë nga 2.5- 7.5 minuta në rastin kur ka korsi 
biçikletash funksionale. 
Tabela 5-1. Gjatësia dhe koha e udhëtimit në qendër  

Gjatësia Rreze 500 m Koha-minuta 
Këmbë 0.5 5 6 
Biçikletë 0.5 12 2.5 

Gjatësia Rreze 1000 m Koha-minuta 
Këmbë 1 5 12 
Biçikletë 1 12 5 

Gjatësia Rreze 1500 m Koha-minuta 
Këmbë 1.5 5 18 
Biçikletë 1.5 12 7.5 
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Në tabelën e mësipërme jepen gjatësitë dhe koha e udhëtimit për në qendër në kushtet kur ecet në 
këmbë apo me biçikletë.  

Objektivi është që lidhja me qendrën të bëhet kryesisht me këmbë ,biçikletë dhe transport publik 
duke mënjanuar përdorimin e automjeteve. 

 

5.2 Zhvillimi i një transporti multimodal 
 

Aktualisht Shkodra është një qytet i cili funksionon vetëm mbi bazën e trafikut privat .Por gjithashtu 
Shkodra është dhe një qendër rajonale. Në të ndodhen qendra të rëndësishme si shkollat kryesore dhe spitali 
rajonal i Shkodrës.  

Pra ideja është që Transporti në Shkodër të bazohet jo vetëm në transportin privat por edhe atë publik 
, apo koristë e biçikletave.  

Gjithashtu  edhe lëvizja e të moshuarve apo e fëmijëve të vegjël kërkon zhvillimin e transportit publik 
me ane të të cilit do të realizohen spostimet ditore.  

Objektivi është realizimi i një transporti publik eficent . Një nga problemet që has transporti publik 
është dhe pamundësia e financimit nga ana e Qeverise Qëndrore.  Aktualisht në vendet e Komunitetit 
Europian transporti publik është i financuar nga shteti. 
 
Figura 5-2: Skema e transportit multimodal 

 
 

5.3 Shkodra Qyteti i Biçikletave 
 

Për të zgjidhur problemet e trafikut në qytetin e Shkodrës kemi filluar nga ndërtimi i korsive të 
biçikletave të cilat aktualisht ekzistojnë por nuk janë efikase. Në pjesën më të madhe këto korsi përdoren 
nga mjetet si korsi parkimi. 

Rrjeti i korsive të biçikletave që propozohet përbehet nga rrjeti i brendshëm dhe ai i jashtëm . Rrjeti i 
brendshëm përbëhet nga akset e mëposhtme: 
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• Aksi Xhabije Rus 
• Kiras Ora e Thive 
• Xhabije Perash  
• Unaza Lindore /Unaza Perëndimore 
• Perash Parruce Zdrale Rus 

Rrjeti i jashtëm i korsive të biçikletave parashikohet të jetë në akset e mëposhtme  

• Shkodër Murriqan 
• Shkodër –Koplik 
• Shkodër-Velipoje 
• Shkodër-Mjede 
• Shkodër-Hot i ri 

Rrjeti i jashtëm i korsive të biçikletave  do të shërbeje për destinacionet turistike të Shkodrës dhe do 
të bëjë të mundur dhe afrimin e turisteve për qëllime çiklistike.  

Si rrjeti i jashtëm ashtu dhe ai i brendshëm jepen në hartën e mëposhtme . Është e qartë që rrjeti i 
brendshëm është shumë më i rëndësishëm për momentin sesa rrjeti i jashtëm . 
Figura 5-3: Rrjeti i korsive të biçikletave 
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5.4 Standardet e projektimit 
Për të përcaktuar standardet e projektimit jemi nisur nga eksperienca Italiane. Megjithëse standardet 

ndërkombëtare janë pothuaj të njëjta. 
Në figurën e mëposhtme jepet profili i një segmenti rrugor me korsi biçikletash në njërin krah të 

karrexhatës së rrugës apo dhe në të dy krahët e karrexhatës. Korsitë e biçikletave janë 1.5 m me një korsi 
dhe 2.5 m me dy korsi. 
Figura 5-4: Segmenti rrugor me korsi biçikletash 

 
 
Ajo që është e rëndësishme të theksohet është ndërtimi i korsisë së biçikletave. Në rast se korsia e 

biçikletave nuk është pjesë e trotuarit atëherë është e mira që të ndahet me delineatorë me korsinë.  
Në figurën e mëposhtme jepet korsia e biçikletave e cila është e ndarë me korsitë e lëvizjes së 

makinave. Në rast të kostove të larta të delineatorit atëherë bazamenti do të montohet me segmente në 
mënyrë që të bëhet i mundur dhe kullimi i ujërave mbitokësore. 
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Figura 5-5: Delineatorë për ndarjen e korsisë së biçikletave 
 

 

5.5 Kryqëzimet kryesore që duhet të riformatohen 
 
Kryqëzimet në qytetin e Shkodrës përbëjnë një nga problemet që shkaktojnë bllokime trafiku nga 

njëra anë dhe shkaktojnë probleme tek këmbësorët dhe çiklistët. 
Për këtë qëllim është parashikuar që të vendosen semaforë në kryqëzime si dhe në disa pika për të 

lejuar kalimin e këmbësorëve nga njëra anë e rrugës në tjetrën të cilat aktualisht bëhen në mënyrë spontane 
nga këmbësorët që nuk dinë se si të kalojnë rrugën . 

 
Nyjet ku do të vendosen semaforët janë si më poshtë:  
 

• Hyrje e Shkodrës Sh1 në dy pika / përballë pazarit /përballë supermarketit 
• Unaza perëndimore  

I. Kr Rruga Vëllezërit Frashëri/Rruga Eqrem Cabej 
II. Kr Rruga Vëllezërit Frashëri/Isuf Sokoli 

III. Kr Rruga Fetih Dizdari/Muhamet Dibra 
IV. Kr Rruga Dasho Shkreli/Brojej 

 
• Unaza Lindore  

I. Bulevardi Mehmet Pashe Plaku/Baja e vogel 
II. Rruga Edit Durham/Don Bosko 

III. Rruga Edit Durham/Bulevardi Skënderbe 
IV. Rruga Gjuhadol/Marin Bicikemi 
V. Rruga Marin Bicikemi/Marash Ivanaj 
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Kryqëzimet që kanë nevojë për riformatim për ti sjellë në standarde dhe për ti bërë të përdorshëm si 
nga këmbësorët ashtu dhe nga mjetet janë si më poshtë. Këto kryqëzime do të jenë rreth rrotullime por 
bazuar në standarde ndërkombëtare.  

• Kryqëzimi Xhabije 
• Kryqëzimi Parruce 
• Kryqëzimi Teatri/Qendër 
• Kryqëzimi Rus 
 
Duhet theksuar që kryqëzimet e riformatuara do të kërkojnë ndërhyrje më të kushtueshme sesa ato 

me semafor. Gjithashtu përdorimi i rreth rrotullimeve në aksin kryesor të qytetit të Shkodrës bëhet me 
qëllimin që të ulet shpejtësia e mjeteve dhe trafiku mundësisht të akomodohet në unazën lindore dhe 
perëndimore të qytetit. 
Figura 5-6: Kryqëzime me rrethrrotullim dhe semafor 
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5.6 Siguria rrugore 
 
Siguria rrugore është një aspekt që ka shkaktuar probleme në Shkodër. Numri i madh i policëve të 

shtrirë tregon që këto probleme janë munduar ti zgjidhin me skema të përkohshme trafiku. Por problemi 
është më i madh dhe duhen ndërhyrje të cilat do të bëjnë më të sigurtë jetën e qytetarëve. 

Problemet më të mëdha janë në hyrje të Shkodrës por edhe segmentet e tjera rrugore kanë 
problemet e tyre. Po të shikojmë foton më poshtë që si trafik ndarëse janë përdorur vazo lulesh të cilat 
mbrojnë por nga ana tjetër dhe bëjnë që mos të ketë distancë shikimi për këmbësorët që kalojnë nga njëra 
anë në tjetrën. Për këtë qëllim propozojmë që të vendosen semaforë në disa pika të hyrjes Shkodër dhe të 
hiqen vazot e luleve sepse ulin fushëpamjen. 
Figura 5-7: Trafik ndarëse me vazo lulesh 

 
 
E njëjta situatë është dhe në segmentin rrugor deri në Rus ku në ndarësen kryesore janë mbjellë bimë 

që rriten shumë dhe janë të papërshtatshme për qëllimin për të cilin janë vënë.  
Për këtë qëllim propozohet që këto bimë duhet të zëvendësohen me lule që nuk rriten në lartësi. 
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Figura 5-8: Trafik ndarëse me bimë, Aksi Qendër - Rus 

 
 
Gjithashtu për të mbrojtur këmbësorët në këtë zonë është e mirë që të vendosen mbrojtëset e 

këmbësorëve. Një nga tipat e mbrojtëseve të këmbësorëve është dhënë në figurën e mëposhtme . Por ka 
dhe tipe të tjera të cilat duhet të gjykohen nga ana e arkitektëve për të qenë të kombinuara me qytetin e 
Shkodrës. 

Mbrojtëset e këmbësorëve duhet të vihen të paktën në akset e mëposhtme:  

• Hyrje Shkodër – Xhabije 
• Unaza Perëndimore 
• Unaza Lindore 
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Figura 5-9: Mbrojtëse këmbësorësh 

 
Mbrojtëset e këmbësorëve duhen përdorur gjerësisht dhe në afërsi të shkollave të qytetit në mënyrë 

që fëmijët të jenë të mbrojtur në afërsi të shkollave. 
Në hartën e mëposhtme janë dhënë zonat ku janë vendosur shkollat në mënyrë që këto zona të 

mbrohen nga trafiku rrugor.  
Figura 5-10: Harta e shkollave të qytetit 

 
Një nga teknikat për të ulur shpejtësinë dhe rritur sigurinë e kalimtarëve janë ishujt e trafikut të cilët 

janë dhënë në figurën e mëposhtme . 
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Figura 5-11: Ishuj trafiku 

 
 

5.7 Zonë 30 
Zonat e brendshme të qytetit të Shkodrës  janë zona me ndërtime të ulëta dhe shumë të qeta. Flukset 

e trafikut janë të vogla por këto zona kanë nevojë për më tepër siguri rrugore. Në këto zona mungojnë 
trotuaret dhe ajo që është më e rëndësishme është që gjerësitë e rrugës nuk lenë shumë për të ndërtuar 
trotuare të gjerë apo korsi biçikletash.  

Për këtë qëllim për këto zona propozohet që të kthehen në “zonë 30”  Qëllimi i krijimit në zonë30 
është që mjetet të mos të kenë mundësi të ecin me më tepër se 30 km/orë.  Në këtë rast dhe sikur të kemi 
përplasje ndërmjet makinës dhe këmbësorit përqindja për tu dëmtuar rendë është 15%. 

Në tabelën e mëposhtme jepet probabiliteti lidhur me pasojat e aksidentit. Të dhënat dhe studimet 
tregojnë që vetëm 15% e të aksidentuarve pësojnë dëmtime të rënda. 
Figura 5-12: Probabiliteti lidhur me pasojat e aksidentit 
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Kriteri i multifunksionimit është karakteristikë e rrjeteve rrugore të zonës 30 si koncept. Kjo mund të 
shprehet në termat e mëposhtëm : rruga nuk është vetëm hapësira e veturave, por edhe e jetës së lagjes. 

Numri madh i mjeteve ka paraqitur një problem të barazisë më të madhe në shpërndarjen e hapësirës 
publike të rrugës midis funksioneve të ndryshme që mund të ndodhin në të dhe që do ta bënin jetën më të 
lirë dhe më të këndshme në zonat urbane të banuara. Përveç formave të zhvendosshmërisë  të 
pamotorrizuar siç janë ajo me këmbë dhe biçikletë, ka funksione që qytetarët spontanisht tentojnë të 
kryejnë, nëse ka kushte të përshtatshme mjedisore : për shembull, disponueshmëria e hapësirës dhe 
mjeteve të përshtatshme favorizon ndalimin, pushimin dhe ndërveprimin sociale, veçanërisht ndërmjet  të 
moshuarve; si dhe prania e hapësirave të sigurta dhe të pajisura në mënyrë të përshtatshme, nxit fëmijët 
dhe të rinjtë për zhvillimin e  lojërave të ndryshme. 

Kushtet minimale mund të krijohen duke mos respektuar situatën e pabarazisë në lidhje me një ose 
më shumë nga këto funksione, të cilat duhet të jenë në gjendje të ndodhin në hapësirën rrugore të zonave 
të banuara. 

Si kushtet minimale të multifunksionimit, rruga duhet të sigurojë : 

• rrugë për këmbësorët të vazhdueshme, të sigurta, pa barriera arkitekturore, mjaftueshëm të 
bollshme, të këndshme; 

• vendkalimet për këmbësorë me prani të zonave të pushimit dhe zonave të takimit; 
• rrugët e vazhdueshme, të sigurta dhe të këndshme për biçiklistë; 
• hapësira lojërash të rehatshme, të mbrojtura dhe lehtësisht të mbikëqyrura nga banorët. 

Kjo larmi shumë i madh i funksioneve të hapësirës rrugore është megjithatë i detyruar të mos ulë 
ofertën e hapësirave të parkimit të makinave nën nivelin e kërkesës aktuale : nuk është në të vërtetë ndër 
detyrat e planit "zona 30" ajo për të ndërhyrë në kërkesën për parkim; për të ndikuar mbi të ajo kërkon masa 
më të përgjithshme, të cilat janë përgjegjësi të planit strukturor të zhvendosshmërisë dhe planit rregullator 
komunal. 

Në qytetin e Shkodrës të gjithë lagjet e brendshme do të duhet të kthehen në zonë 30. Në hartën e 
mëposhtme jepen zonat e qytetit të Shkodrës që duhet të kthehen në zonë 30. Duhet theksuar që për të 
kthyer zonat e qytetit në zonë 30 do të duhet të përgatiten projekte të detajuara për çdo zonë. 
Figura 5-13: Harta e zonave 
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5.8 Transporti publik 
Transporti publik i qytetit të Shkodrës  aktualisht funksionon me një linjë e cila fillon në bahcallëk dhe 

përfundon tek fermentimi. Nga survejimi i transportit publik rezulton që shërbimi është i rregullt por zona e 
mbulimit me transport publik është i vogël. Megjithëse Shkodra është qytet jo shumë i madh dhe lëvizjet në 
këmbë mund të mbulojnë pjesë të rëndësishme të qytetit, transporti publik është shumë i rëndësishëm 
sidomos për moshat e mëdha dhe fëmijët.  
Figura 5-14: Harta e linjave të transportit publik 

 
Në hartën e mësipërme jepet propozimi lidhur me linjat e autobusëve por duke ditur që Qeveria 

Shqiptare nuk financon transportin publik është e vështirë që këto linja të mbulohen me shërbim. Megjithatë 
në të ardhmen si në të gjithë vendet europiane edhe në Shqipëri do të jetë e mundur financimi i transportit 
publik i cili do të bëjë të mundur dhe rritjen e aksesit në qytetin e Shkodrës. 

Pika kryesore e transportit publik parashikojmë të jetë tek Stacioni i Trenit. Aty mendojmë që duhet 
të konvergojnë të gjithë linjat e jashtme dhe të brendshme të qytetit të Shkodrës.  

Eksperienca europiane tregon që transporti publik ka një qendër si për linjat e jashtme ashtu dhe të 
brendshmet. 
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5.9 Parkime Qëndrore 
Parkimet qendrore do të mund të akomodojnë një pjesë të mjeteve dhe sidomos trafikun që vjen nga 

jashtë qytetit si në pjesën veriore ashtu dhe atë jugore. Konsulenti ka parashikuar disa zona ku do të duhet 
të ishin zonat e parkimit por i takon Bashkisë Shkodër për të vendosur lidhur me vendndodhjen e saktë të 
këtyre parkimeve. 
Figura 5-15: Harta e parkimeve qëndrore 

 
 
Ideja e ndërtimit të parkimeve të përqendruar është që trafiku që vjen nga jashtë Shkodrës të parkojë 

le të themi në portat e qytetit dhe të përdorë transportin publik për në qendër të Shkodrës.  
Duke qenë se në propozimet që janë bërë një pjesë e parkimeve në qendër do të zvogëlohen kemi 

propozuar ndërtimin e një parkimi nëntokësor tek Teatri Migjeni në zonën e qendrës së Shkodrës . 
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