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1 TË PËRGJITHSHME  

1.1 Objektivi i Studimit 
Bashkia Shkodër është një nga bashkitë më të rëndësishme të Shqipërisë si nga pikëpamja 

demografike, historike dhe ekonomike . Nëpërmjet studimit të Transportit në qytet synohet që të jepet 
zgjidhje problemeve që kanë të bëjnë me mobilitetin. 

Me gjithë përpjekjet e bëra në vitet e fundit ku më e rëndësishmja është realizimi i zonës pedonale 
në qendër të qytetit përsëri vërehen probleme lidhur me mobilitetin në këtë qytet që kanë të bëjnë si me 
lëvizjen e këmbësorëve, përdoruesve të biçikletave, menaxhimit të trafikut, transportit publik. 

Është e rëndësishme të theksohet se Shkodra si qytet ka realizuar për herë të parë në Shqipëri zonën 
pedonale e cila ka kontribuar shumë në kthimin e qytetit në një nga destinacionet e preferuara turistike. 

Nga pikëpamja urbanistike qyteti i Shkodrës nuk ka pasur ndërhyrje të mëdha në dekadën e fundit 
krahasuar me qytete si Tirana apo Durrësi gjë që e bën më të thjeshtë dhe vetë organizimin e transportit në 
këtë qytet.  

Qëllimi i këtij raporti paraprak ka të bëjë me gjendjen aktuale si dhe më e rëndësishme është plani i 
survejimeve. 

 

 
Figura 1-1: Harta e rrjetit rrugor të Bashkisë Shkodër 

Në hartën e mësipërme jepet rrjeti rrugor i Bashkisë së re Shkodër e cila ka një gjatësi totale prej 2636 
km duke përfshirë dhe rrugicat e qytetit. Kuptohet që problemet kryesore të mobilitetit janë në qendër të 
Shkodrës ku edhe dendësia e popullsisë është e madhe. 

1.2 Grupi i Ekspertëve 
 
Grupi i ekspertëve që do të punojë për realizimin e projektit i cili është aprovuar nga punëdhënësi 

është: 

1- Edmond Alite  Ekonomist Transporti 
2- Olset Haxhiu  Inxhinier Transporti 
3- Vasil Leka  Inxhinier Transporti 
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Gjithashtu konsulenti për të realizuar survejimet do të punësojë personel për realizimin e tyre. 

1.3 Zyra e Projektit 
 
Projekti do të realizohet në zonën e Shkodrës. Për realizimin e projektit konsulenti do të zhvendoset 

në këto zona megjithatë zyra kryesore në Tiranë me të cilën do të duhet të bëhet koordinimi do të jetë ajo 
e Illyrian Consulting Engineers. 

1.4 Rreziqet e Projektit 
 
Bashkëpunimi me policinë është një nga pikat e rëndësishme. Në bazë të këtij bashkëpunimi mund të 

realizohen matjet Origjinë Destinacion. 
Mungesa e këtij bashkëpunimi do të bënte të mundur që të mos realizoheshin këto lloj matje. 
Një pikë e rëndësishme është bashkëpunimi i popullsisë lidhur me survejimet në familje. Është e 

rëndësishme që qytetarët të jenë bashkëpunues lidhur me pyetjet që do të bëhen lidhur me spostimet e 
tyre gjatë ditëve të javës. 
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2 ANALIZË E PËRGJITHSHME E PANORAMËS EKZISTUESE 

2.1 Të dhënat social-ekonomike dhe demografike 
 
Bashkia Shkodër është kryeqendra e Prefekturës Shkodër dhe qyteti më i madh i pjesës veriore të 

Republikës së Shqipërisë. Ajo është një nyje e rëndësishme e transportit automobilistik dhe porta kryesore 
hekurudhore për lidhjen e Shqipërisë me rajonin nëpërmjet Malit të Zi. Shtrihet buzë Liqenit të Shkodrës 
dhe kufizohet nga lumenjtë Buna, Drini dhe Kir, në veriperëndim të Shqipërisë. 

Me zbatimin e reformës të ndarjes së re administrative territoriale të Shqipërisë në vitin 2015, Bashkia 
e Shkodrës, në krahasim me organizimin e mëparshëm është rritur në hapësirë, duke përfshirë dhe njësitë 
e Anës Malit, Bërdicës, Dajçit, Gurit të Zi, Postribës, Pultit, Shalës, Shoshit dhe Velipojës. 

 
Referuar statistikave zyrtare, më 1 janar 2018 vihet re një zvogëlim i popullsisë prej 5.4% referuar 

njësive administrative prej ndarjes së re territoriale. Ndryshimi i popullsisë jepet në Tabela 2-1.si më poshtë: 
Tabela 2-1. 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 
 
Lëvizja e lirë e popullsisë dhe e përqendruar sidomos në Shkodër, në zonat periferike të qytetit  dhe 

në zonat e reja intensivisht të urbanizuara të tij, ka vënë nën presion të madh edhe infrastrukturën dhe 
shërbimet ekzistuese, të cilat nuk arrijnë të përgjigjen kërkesave të zhvillimit. Dendësia (numri i 
banorëve/km2) për qytetin (Tabela 2-2 si më poshtë), vazhdon të jetë e lartë, pavarësisht nga emigracioni 
brenda apo jashtë vendit. 
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Tabela 2-2. Dendësia sipas njësive administrative  

Njësitë Bashkiake Sip. km 2 Banor/km2 

Shkodër 31.1 2,416 
Ana Malit 47.1 80 
Berdicë 32.6 173 
Dajç 37.2 102 
Gur i zi 74.3 106 
Postribë 121.0 57 
Pult 131.6 11 
Rrethinat 43.1 480 
Shalë 218.0 8 
Shosh 64.7 5 
Velipojë 89.4 55 
Total Bashkia 890 149 

 
Sipas analizave të studimeve të realizuara në vite, norma e numrit të banorëve për familje ka pësuar 

rënie nga 4 në vitin 2002, në 3.8 në vitin 2011 dhe 2.8 - 3.2 në vitet e fundit. 
Sa më sipër numri i familjeve për ç’do njësi administrative është si në Tabela 2-3 më poshtë: 

Tabela 2-3. 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 
 
Një tregues i rëndësishëm është dhe ndryshimi në vite i inventarit të automjeteve të regjistruara për 

Bashkinë Shkodër në vitet e fundit. Nëse analizojmë të dhënat 2014 – 2017, vihet re një zvogëlim i numrit 
total të automjeteve me rreth 17.3% kundrejt vitit 2014 dhe me rreth 8.8% kundrejt vitit 2016. 

Zvogëlimi me rreth 3000 mjete në total dhe me rreth 1000 autovetura në veçanti në vitin 2017, ka 
ardhur dhe si rezultat i çregjistrimit të një sasie automjetesh të dala jashtë përdorimit prej vitesh, dhe të 
akumuluara në regjistrin e përgjithshëm të D.P.SH.T.RR. Në Tabela 2-4 si më poshtë, jepet numri i 
automjeteve për Bashkinë Shkodër sipas klasifikimit të Kodit Rrugor. Në Tabela 2-5 janë përllogaritur të 
dhëna mbi shkallën e motorizimit sipas njësive administrative.  
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Tabela 2-4. 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 

 
Tabela 2-5. 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 
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2.2 Shqyrtimi i Studimeve të mëparshme, Strategjive, Planeve dhe Propozimeve  

2.2.1 Plani urban i trafikut dhe sinjalizimit rrugor për qytetin e Shkodrës 

Studimi i parë i realizuar në lidhje me trafikun dhe lëvizshmërinë është realizuar në vitin 2002 nga 
Instituti i Studimeve të Transportit; “Plani Urban i Trafikut dhe Sinjalizimit Rrugor për Qytetin e Shkodrës”. 
Studimi ka pasur për qellim: 

• përmirësimin e kushteve të qarkullimit (lëvizjen dhe qëndrimet) për qytetin; 
• reduktimin e aksidenteve rrugore; 
• reduktimin e ndotjeve atmosferike; 
• respektimin e vlerave ambjentale dhe kulturore; 
• ekonomizimin dhe zvogëlimin e shpenzimeve publike. 

 
Studimi është realizuar në kushtet kur Qyteti i Shkodrës kishte: 

• 83,598 banorë, 21,639 familje, me një mesatare 4.03 anëtarë për familje; 
• 13,870 automjete në total, 19.2 makina gjithsej për 1000 banorë, 10.5 autovetura për 1000 banorë, 

0.36 autovetura për familje; 
• 61,6 km total rrjet rrugor, Rrugët Parësore 13.8km, Rrugët Dytësore 13.4km, Rrugët e Treta (lokale) 

34.4 km. 
• zhvillim të pakontrolluar të urbanistikës dhe mbingarkesë të trafikut; 
• mungesë e rrugëve me mbulesë asfalti dhe drenazhim të mirë. 

 
Studimi ka realizuar një analizë të ofertës për transport urban sipas të gjithë llojeve të transportit bazuar në 
survejimet e realizuara si:  

• Intervistim në familje; 
• Monitorim Trafiku; 
• Intervistime O-D; 
• Investigim të vend parkimeve për autoveturat; 
• Identifikimin e trotuarëve për këmbësorët. 

 
Konkluzione të studimit në lidhje me mobilitetin: 

• 41% e lëvizjes realizohet me anë të ecjes në këmbë. 
• 25 % e numrit të udhëtimeve janë bërë me biçikleta 
• 12 % e udhëtimeve çdo ditë në Shkodër realizohen me transport publik (autobus) 
• 4% e numrit të udhëtimeve me minibusë; 
• 18% e udhëtimeve realizohen me autovetura. 
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Studimi identifikon problematikat aktuale dhe rekomandimet përkatëse: 
Tabela 2-6. Problematikat viti 2002 

1. Lëvizja e biçikletave • Korsitë në kushte të këqija, kapakët e pusetave shumë herë mungojnë. Asnjë mbrojtje nga 
automjetet e tjera. Përparësi të paqarta në kryqëzime. Ambienti i rënduar nga ndotja. 

2. Transporti Publik • Autobusët e qytetit të ngadaltë dhe të pa rregullt në frekuencë; të mbushur plot. Pak linja të pa 
koordinuara. Autobusët jo atraktiv për pasagjerët. 

 
3. Transporti (Privat) me 

autovetura 
• Kushte fizike të rënda të strukturës së rrugëve. Mungojnë semaforët. Nuk ka drejtime alternative 

për të mos kaluar nëpër qendër të qytetit. Kryqëzime jo të kontrolluara mirë. Automjetet të 
parkuara në korsitë kryesore. Rrezik nga aksidentet. 

• Rregulloret pak të publikuara dhe të zbatuara. 
 

4. Menaxhimi i vend 
parkimeve 

• Menaxhim dhe mirëmbajtje e pa përshtatshme e sipërfaqeve ekzistuese  të parkimit. 
• Nuk ka asnjë organizim për parkime me pagesë sidomos në zonën qëndrore. 
• Rregulla të pakontrolluara për ndalimin e parkimeve në koristë kryesore. 

 
Tabela 2-7. Rekomandimet viti 2002 

1. Lëvizja e 
Këmbësorëve dhe 
biçikletave 

 

• Rehabilitimi trotuarëve dhe plotësimi i të gjithë rrjetit të pusetave me kapakë. 
• Ndalimi rreptësisht i qëndrimit të makinave në trotuare. 
• Përcaktimi i kufijve të shtrirjes të ndërtimeve për të zbatuar të drejtën e pronësisë së rrugës. 
• Të jepet më shumë kohë për kalimtarët në kryqëzimet e kontrolluara nga semaforët që 

parashikohen të vendosen në qytet. 
• Krijimin e vendqëndrimeve (ishujve të këmbësorëve) për qëndrimin e këmbësorëve në kalimin e 

rrugëve me gjerësi të konsiderueshme.  
• Të ri bëhet përcaktimi i hapësirës rrugore dhe ku është e nevojshme dhe e mundshme të zgjerohen 

trotuarët ,ose aty ku mungojnë të ndërtohen. 
• Përdorimi i qetësuesve të trafikut siç janë pengesa artificiale për uljen e shpejtësisë të trafikut. 
• Përmirësimi i standardit dhe mirëmbajtjes të ndriçimit të rrugëve urbane. 
• Rehabilitimi i korsive; zëvendësimi i kapakëve të pusetave. 
• Ri përcaktimi i hapësirës së rrugëve për përdoruesit e biçikletave (p.sh. korsitë e biçikletave). 
Shumë zgjidhje për problemet e këmbësorëve do të ndihmojnë gjithashtu dhe përdoruesit e 

biçikletave. 
2. Transporti Publik 

  
• T’i jepet prioritet autobusëve dhe minibusëve, p.sh. korsi vetëm për autobusë ose rrugë kthimi 

vetëm për autobusë. 
• Përmirësimi i kualitetit të shërbimit të autobusëve publikë: autobusë më të mirë, më të shpeshtë, 

destinacionet të përcaktuara, jo të mbi mbushura (mbase nëpërmjet privatizimit të linjave të 
veçanta). 

• Të merren në konsideratë mënyrat për të inkurajuar përdorimin e minibusëve dhe në të njëjtën 
kohë duke ulur ndikimin e tyre negativ në rritjen e trafikut. 

• Krijimi i stacioneve komforte për të gjithë llojet e autobusëve. 
3. Transporti (Privat) 

me autovetura 
• Rehabilitimi i rrjetit rrugor, duke i dhënë përparësi linjave strategjike dhe më të  

rëndësishme. Përfundimi i unazës së jashtme. 
• Zgjerimi i kryqëzimeve jo të gjera ku ato formojnë një ngushtim të rrjetin rrugor. 
• Instalimi i sistemit të parashikuar të semaforëve të trafikut. 

Plotësimi i kryqëzimeve me sinjalistikën përkatëse të trafikut. 
• Përmirësimi i sistemit të kontrollit të zbatimit të rregullave të qarkullimit. 
• Të konsiderohet përdorimi i mini-rrotullimeve si masa të përkohshme 
• Përdorimi i shenjave horizontale dhe vertikale në të gjithë qytetin, duke filluar nga rrugët strategjike 

kryesore. 
• Përmirësimi i efektivitetit të policisë së trafikut, duke pasur si qëllim sigurinë dhe përmirësimin e 

kapacitetit të trafikut në sistemin ekzistues të rrjetit rrugorë.  
• Zgjidhje të problemeve të këmbësorëve, biçikletave dhe transportin publik që do të tentojë të 

inkurajojë më shumë udhëtime me mjetet e sipërpërmendura. Kjo do të ndihmojë në uljen e 
mbingarkimit të trafikut dhe të kërkesave për parkim. 
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4.Manaxhimi i Parkimeve • Të merret në konsideratë realizimi i kontrollit të parkimit në qendër të qytetit, në rruge, jashtë 
rrugës ose si pjesë e zhvillimit të ri të këtij sistemi. 

• Rishikimi i kontrolleve të parkimit dhe ndalimi i parkimit në ato zona ku ato ndikojnë në uljen e 
kapacitetin të trafikut. 

• Të merret në konsideratë krijimi i një shoqate në ndihmë të forcimit të disiplinës të zbatimit të 
rregullave të trafikut. 

• Rritja e kërkesës për zbatim të rregullores të urbanistikës për parashikimin e vendparkimeve në 
ndërtimet e reja. 

 
Studimi ka përcaktuar një skemë qarkullimi të paraqitur në Figura 2.1 e cila me disa ndryshime të 

vogla, është funksionale edhe sot. 

 
Figura 2-1: Skema e Qarkullimit të automjeteve sipas studimit 2002 

Studimi sugjeron pajisjen me semaforë të 6 kryqëzimeve si në Figura 2.2 të më poshtme: 
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Figura 2-2: Rekomandimi për vendosjen e semaforëve 2002 

 
Në lidhje me transportin publik me autobusë, studimi rekomandon riorganizimin e linjave dhe shtimin 

e tyre. Nga tre linja të cilat ishin të miratuara nga këshilli bashkiak si: 
• Linja Bajcallek-Fermentim-Bahcallek 
• Linja Qendër-Shiroke-Qendër 
• Linja Qendër- Zogaj-Qendër 

 
Propozim është për 6 linja: 
 

• Linja Bajcallek-Fermentim 
• Linja Qendër-Shiroke - Zogaj 
• Linja Stacioni i trenit-Xhabije 
• Linja e Unazës së madhe 
• Linja e Unazës së vogël 
• Linja Stacioni i trenit- Kiras  
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Figura 2-3: Rekomandimi për ristrukturimin e Linjave të transportit publik 

2.2.2 MOBALB 2012 “Menaxhimi i Mobilitetit & Ngritja e Ndërgjegjësimit të Lëvizshmërisë Urbane” 

Projekti MOBALB 2012 “Menaxhimi i Mobilitetit & Ngritja e Ndërgjegjësimit të Lëvizshmërisë 
Urbane” u realizua me kontributin e Qeverisë Flemish, Belgjikë. 

Qëllimi i këtij projekti është ngritja e një partneriteti të aktorëve që promovojnë në mënyrë efektive 
dhe të suksesshme kulturën e çiklizmit në Shkodër si modaliteti i transportit "par excellence" në bazë të 
fushave të marketingut ekonomik, mjedisor, social, shëndetësor dhe të qytetit. 

Projekti realizoi Raportin e Konsensusit “BYPAD NË SHKODËR” i cili implementoi rrugët për të 
dinamizuar kulturën e biçikletës së Shkodrës nëpërmjet vlerësimit dhe përcaktimit të planit të veprimeve 
për 9 module si më poshtë. 

Modulet, vlerësimi: 
1. Nevojat e përdoruesve   3 
2.  Drejtimi dhe koordinimi  3 
3. Politika e shkruar   1.5 
4. Personeli dhe mjetet  
5. Infrastruktura dhe siguria’  1.5 
6. Informimi dhe edukimi   1.5 
7. Promovimi dhe Partneriteti  
8. Veprime plotësuese   3 
9. Vlerësimi dhe rezultatet   1.5 
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Plani i veprimeve: 
1. Konvertimi i Grupit të vlerësimit të BYPAD në Forumin e Biçikletave. 
2. Trajtimi sistematik i ankimimit. 
3. Rishikimi i studimit të udhëtimit. 
4. Caktimi i një personi si koordinator i përdorimit të biçikletës ose “mënyrave aktive” të 

udhëtimit. 
5. Krijimi i një dokumenti dedikuar politikës së përdorimit të biçikletave. 
6. Planifikim i një buxheti të dedikuar për politikën e përdorimit të biçikletave. 
7. Krijimi i një kuadri kohor për veprimet së bashku me buxhete përkatëse. 
8. Komunikim (transparencë) rreth personelit dhe buxhetit. 
9. Përcaktimi i masave të infrastrukturës por duke menduar dy herë (hapësira e përbashkët). 
10. Përdorimi i përqasjes së rrjetit. 
11. Përcaktimi i zonave me shpejtësi të ulët. 
12. Kryqëzime dhe ndërprerje të sigurta në unazë. 
13. Rritja e përpjekjeve në fushën e edukimit për përdorimin e biçikletave. 
14. Ruajtja e partneriteteve ekzistuese dhe krijimi i atyre të reja. 
15. Ulja e shpejtësive për rritjen e sigurisë. 
16. Hartimi i një strategjie për parkimet. 
17. Ndalim hyrje për mjetet e motorizuara. 
18. Optimizimi i hapësirës së përbashkët. 
19. Hartimi i një strategjie monitorim. 

 

 
Figura 2-4: Diagrama e udhëtimeve 

 
Projekti MOBALB në bazë të survejimeve dhe investigimeve të realizuara në periudhën 2011 – 2012, 

ka identifikuar 9 Veprimet Prioritare të Menaxhimit të Mobilitetit për qytetin e Shkodrës si dhe zhvilluar 
projekt fishet për ç'do veprim. 

1. Mbledhjen e të dhënave dhe analizat për të mbështetur procesin e planifikimit të mobilitetit urban 
në Shkodër. 

Nga realizimi i Intervistimeve në 500 familje në vitin 2011, janë përcaktuar karakteristikat e mobilitetit 
si më poshtë: 
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Figura 2-5: Të dhënat e mobilitetit 2011 

Projekt fishi përkatës, jep rekomandime për vazhdimësinë e procesit të survejimit. 

2. Planifikimi i udhëtimeve për kompanitë. 
3. Për administratat në Shkodër. 

Plani i udhëtimit i kompanisë rezulton në identifikimin e problemeve të mobilitetit / qasjes dhe 
rekomandimin e një sërë veprimesh. Në këtë mënyrë, kërkesa për të udhëtuar për në punë vihet në një 
perspektivë planifikimi. 

4. Planifikimi i udhëtimeve për në shkollë. 

Plani i udhëtimit për në shkollë rezulton në identifikimin e problemeve të mobilitetit / qasjes dhe 
rekomandimin e një sërë veprimesh. Në këtë mënyrë, kërkesa për të udhëtuar për në shkollë vihet në një 
perspektivë planifikimi në “një rrugë të sigurt” 

5. Plani i çiklizmit në Shkodër 

Rekomandohen 3 shtyllat e politikës së çiklizmit: 
• Rrjeti i korsive të dedikuara për çiklistët dhe lehtësimi i trafikut. 
• Promovimi dhe Edukimi 'Manifest Shkodra, Qyteti i biçikletave. 
• Masat indirekte por më efektive: qyteti kompakt, parkimi i paguar, optimizimi i unazës. 

6. Programi “urban travel life style” 

Qëllimi kryesor është promovimi i stilit të qëndrueshëm të udhëtimit urban të Shkodrës për publikun 
në përgjithësi dhe për grupet specifike të synuara. 

7. Binjakëzimi: Lëvizshmëria urbane - Urbanizmi 

Objektivat: Parandalimi i shtrirjes urbane; Rehabilitimi i bulevardeve urbanistikë dhe hapësirave 
publike strategjike për rrethin urban dhe në portat e hyrjes së qytetit; Forcimi i rrjetit të lëvizjes së 
këmbësorëve dhe çiklizmit. 

8. Menaxheret e mobilitetit urban 
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Objektivat: Forcimi i kapaciteteve institucionale vendore për një politikë të qëndrueshme të lëvizjes 
urbane dhe procesit të planifikimit për Shkodrën. 

9. Plani i qëndrueshëm i Mobilitetit Urban “SHKODRA SUMP 2020” 

Përcaktohet si veprimi prioritar më i rëndësishëm i bazuar në objektivat e mëposhtme që ka 
përcaktuar Komisioni Evropian për një politikë të mobilitetit urban: 

• Të sigurojë që qasja e ofruar nga sistemi i transportit është i disponueshëm për të gjithë; 
• Përmirësimi i sigurisë; 
• Zvogëlimi i ndotjes së ajrit dhe zhurmës, shkarkimit të gazrave serë dhe konsumit të energjisë; 
• Përmirësimi i efikasitetit dhe kosto-efektivitetit të transportit të personave dhe mallrave; 
• Kontributi në rritjen e atraktivitetit dhe cilësisë së mjedisit urban dhe dizajnit urban. 

 
Është dizenjuar projekti SHKODRA “SUMP 2020”me 7 module: 

 
• Grumbullimi dhe analiza e të dhënave, modeli i transportit; 
• Optimizimi i unazës së qytetit; 
• Rehabilitimi i rrugëve urbane Bulevardeve dhe shesheve; 
• Shkodra, qyteti i çiklizmit; 
• Optimizimi i transportit publik; 
• Menaxhimi i parkimeve; 
• Menaxhimi i trafikut; 
 

2.2.3 Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Shkodër 

Bashkia Shkodër tashmë ka miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor i cili ka përcaktuar një vizion të 
qartë zhvillimi. 

Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë:  
• Një qendër e rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe 

një nyje e rëndësishme transporti; 
• Lider i rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë-Podgoricë dhe ndër vepron me sukses si pjesë e nën 

rajoneve natyrore, ndërkufitare e turistike 
• Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe 

në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit.  
• Një qendër primare me një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat historike 

gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Shkodër.  
• Një model ndërkombëtar për zhvillimin e pedalimit bazuar në kulturën qytetare të 

përdorimit të hapësirës së përbashkët dhe kombinimit të modaliteteve të ndryshme të transportit.  
• Një zhvillim ekonomik dhe urban që ndërthuret me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, 

historike e natyrore. Turizmi gjithëvjetor do të jetë një vlerë e shtuar në ekonominë vendore e 
kombëtare duke garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit 
kulturor, malor e ujor.  

• Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas 
e rajonal.  
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• Shkodra me një mjedis të pastër e cilësor si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe 
krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi.  

• Shkodra bashkëjeton në harmoni me ujin dhe përballet me sukses me rrezikun e 
përmbytjeve. 

 

 
Figura 2-6: Vizioni i Planit të Përgjithshëm Vendor 
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PPV përmban një set Objektivash dhe Programesh Strategjike si dhe një sërë fish projektesh të cilat 
përcaktojnë hapat e realizimit të tij deri në vitin 2030. 

Objektivi Strategjik 1- Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale 
Bazuar në (draft) Planin e Përgjithshëm Kombëtar dhe PINS Bregdeti janë tre korridore të 

rëndësishme të cilat kalojnë në Shkodër: 
• Korridori/Autostrada Veri Jug - [Podgoricë - Hani i Hotit - Shkodër - Gjirokastër] siguron 

përshkueshmërinë e shpejtë të territorit dhe lidhjen me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të Evropës Jug - 
Lindore. Ky korridor do të përforcohet nga rivitalizimi i linjës hekurudhore ekzistuese dhe përmirësimi i saj. 

• Korridori/Autostrada Adriatiko-Joniane – [Ulqin - Muriqan – Shkodër – Lezhë – Milot – 
Thumanë – Durrës - Levan – Kakavijë] 

• Rruga Peisazhistike Bregdetare – [Ulqin - Velipojë – Shëngjin - Patok - Durrës - Divjakë - 
Seman - Vlorë -Dhërmi - Sarandë - Butrint] një nga lidhjet më strategjike për sa i përket forcimit të ekonomisë 
së turizmit bregdetar të vendit dhe agro turizmit. 

Programet Strategjike për OS1 janë si më poshtë: 
• Programi Strategjik OS1PS1: Terminalet Multimodale 
• Programi Strategjik OS1PS2: Rregullimi i Portave hyrëse në Shkodër 
• Programi Strategjik OS1PS3: Lidhjet Strategjike Rajonale e Kombëtare 
• Programi Strategjik OS1PS4: Bashkëpunimi Ndërkufitar 
 
Objektivi Strategjik 2- Integrimi Territorial dhe Barazia në Shërbime e Aksese 
Ky Objektiv përcakton se zhvillimi ekonomik do të ketë një përqasje ndaj mjedisit në mënyrë që të 

garantohet mbrojtja e ekosistemeve dhe vlerave të shumta natyrore të Shkodrës duke u përputhur me 
vizionin e PPK dhe PINS Bregdeti si pjesë e rajonit natyror. 

Programet Strategjike për OS2 janë si më poshtë: 
• Programi Strategjik OS3PS1: Zhvillimi Rural  
• Programi Strategjik OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës 
• Programi Strategjik OS3PS3: Zhvillimi Turizmit 
• Programi Strategjik OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja 
• Programi Strategjik OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike 
• Programi Strategjik OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër 
 
Objektivi Strategjik 3- Konkurueshmëria dhe Zhvillimi Ekonomik 
 
Programet Strategjike për OS3 janë si më poshtë: 
• Programi Strategjik OS3PS1: Zhvillimi Rural 
• Programi Strategjik OS3PS2: Zhvillimi Akuakulturës 
• Programi Strategjik OS3PS3: Zhvillimi Turizmit 
• Programi Strategjik OS3PS4: Mbështetja e Sipërmarrjeve të reja 
• Programi Strategjik OS3PS5: Zhvillimi i Zonave Ekonomike 
• Programi Strategjik OS3PS6: Branding i Bashkisë Shkodër 
 
Objektivi Strategjik 4- Cilësia e Lartë e Jetesës dhe Zhvillimit Urban 
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Ky objektiv strategjik synon mbrojtjen e arkitekturës tradicionale të zonave urbane e rurale. Në këtë 
sens do të konservohen zonat historike dhe do të zgjerohen rrugët pedonale në këto zona në mënyrë që të 
mbrohet trashëgimia kulturore, historike, urbanistike e arkitektonike e qytetit të Shkodrës dhe qendrave të 
tjera të urbanizuara. Do të ndihmohen pronarët për restaurimin e ndërtesave historike. Për të mbrojtur këto 
zona do të aplikohet instrumenti i transferimit të të drejtave për zhvillim. 

 
Programet Strategjike për OS4 janë si më poshtë: 
• Programi Strategjik OS4PS1: Rikualifikimi i Ballinave Ujore 
• Programi Strategjik OS4PS2: Restaurimi i Ndërtesave Historike dhe mbrojtja e trashëgimisë 

historike e kulturore 
• Programi Strategjik OS4PS3: Rikualifikimi i Hapësirave Industriale  
• Programi Strategjik OS4PS4: Urbanizimi i Zonave Informale 
• Programi Strategjik OS4PS5: Rigjenerimi Urban 
• Programi Strategjik OS4PS6: Përmirësimi dhe Integrimi i Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane 
• Program Strategjik OS4PS7: Përmirësimi i qendrave të Njësive Administrative, përmes 

ndërhyrjeve të rikualifikimit urban 
• Programi Strategjik OS4PS8: Hapësirat Publike; Hapësirat Rekreative dhe Sportive 
• Program Strategjik OS4PS9: Përmirësimi i infrastrukturës nëntokësore të ujësjellësit 
• Programi Strategjik OS4PS10: Strehimi Social dhe i Përballueshëm 
• Programi Strategjik OS4PS11: Efiçienca Energjetike dhe Energjia e Rinovueshme 
• Programi Strategjik OS4PS12: Transporti Publik 
• Programi Strategjik OS4PS13: Biçikletat 
• Programi Strategjik OS4PS14: Gjallëria Urbane 
• Programi Strategjik OS4PS15: Parkimet 
 
Objektivi Strategjik 5- Mbrojtja e mjedisit dhe aftësia për tu përshtatur, mbrojtur dhe rimëkëmbur 

nga rreziqet natyrore 
Programet Strategjike për OS5 janë si më poshtë: 
• Programi Strategjik OS5PS1: Mbrojtja e Mjedisit 
• Programi Strategjik OS5PS2: Mbrojtja nga përmbytjet 
• Programi Strategjik OS5PS3: Përmirësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane 
• Programi Strategjik OS5PS4: Mbrojtja e akuifereve nga ndotja 
• Programi Strategjik OS5PS5: Qendra e menaxhimit nga risku i përmbytjeve 
• Programi Strategjik OS5PS6: Menaxhimi i Rreziqeve Natyrore 
• Programi Strategjik OS5 PS7: Menaxhim i pyjeve dhe Kullotave 
• Programi Strategjik OS5 PS8: Ndryshimet Klimatike 
 
 
Plani i Përgjithshëm Vendor ka përcaktuar dhe masat e ndërhyrjes në Infrastrukturë dhe transport 
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Për përmirësimin e cilësisë së akseve rrugoren janë parashikuar ndërhyrjet dhe ndryshimet 
infrastrukturore bazuar në specifikimet dhe rregullat e kodit rrugor të Shqipërisë duke ruajtur distancat dhe 
specifikimet teknike përkatëse: 

 

 
Figura 2-7: Rrugët Interurbane Kryesore 
 

 
Figura 2-8: Rrugët Interurbane Dytësore 
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Figura 2-9: Rrugët Urbane Kryesore 

 

 
Figura 2-10: Rrugët Urbane Dytësore 
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Rrjeti i Lëvizjes me biçikleta  
Struktura e rrjetit të biçikletave në Bashkinë Shkodër është e ndarë në 4 module kryesore. Secili nga 

modulet ka karakteristika të ndryshme që i përshtaten korsive të biçikletave 
 

.  
Figura 2-11: Rrjeti i propozuar i korsive të biçikletave 

 

• Moduli A: kryesisht përgjatë infrastrukturës interurbane dytësore, në të cilin korsitë e biçikletave 
janë të integruara me hapësirën e automjeteve dhe kanë hapësirë të dedikuar me trafik ndarëse. 

• Moduli B: përshtatet brenda qendrës së qytetit ku korsitë e biçikletave janë të integruara me 
hapësirën e dedikuar automjeteve dhe ndahen me sinjalistikë horizontale. 

• Moduli C: aplikohet përgjatë tokave bujqësore që kane kanale bujqësore përgjatë aksit rrugor dhe 
korsitë e biçikletave nuk janë të integruara me hapësirën e automjeteve por janë të shkëputura nga 
korsia e automjeteve me hapësira ndarëse midis tyre.  

• Moduli D: i përshtatur në hyrjen kryesore të qytetit (itinerarin përgjatë Bahçallëkut) ku hapësira 
është e ndarë midis këmbësorëve dhe çiklistëve me anë të sinjalistikës horizontale. 
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Plani i organizimit të linjave të transportit publik (ne 6 Linja) 

 
Figura 2-12: Linjat e transportit publik të propozuara 
 
Terminali multimodal interurban Shkodër 

Në kuadër të Objektivit Strategjik “Përmirësimi i Aksesit dhe Marrëdhënieve Rajonale” PPV 
parashikon dhe ndërtimin e një terminali multimodal Shkodër (Stacioni I trenit) i cili do të përfshijë: 

• Hapësirë për parkimin dhe ndalimin e autobusave interurbanë 
• Hapësirë për parkim të përkohshëm për udhëtarët 
• Hapësirë për parkim afatgjatë 
• Biletari dhe Tabela Elektronike Informuese për udhëtarët 
• Hapësirë dhe Vendndalim (Stacion) për ndërlidhjen me autobusa dhe sistemin e transportit 

publik urban dhe rreth qytetas. 
• Hapësirë për parkimin e biçikletave 
• Hapësirë për marrjen me qira të biçikletave 
• Hapësirë tregtare për shitjen dhe ofrimin e shërbimeve të tjera për lehtësimin e udhëtimit 

të udhëtarëve 
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Figura 2-13: Plani i hapësirës së Terminalit multimodal 
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3 PLANI I HAPËSIRËS SË TERMINALIT MULTIMODAL 

3.1 Aktivitetet 
 
Konsulenti do të kryejë një numër matjesh trafiku dhe survejime si në rrugë ashtu dhe në familje. 

Qëllimi është të përcaktohet kërkesa në transport në zonën e studimit që është qyteti i Shkodrës. 
 
Në të përfshihen survejimet e mëposhtme: 

• Matjet në Kordonin e jashtëm 
• Matjet e fluksit në rrugë 
• Matje në kryqëzime 
• Matje në parkime. 

Ndërsa anketimet që do të kryhen janë: 

• Anketimet në kordonin e jashtëm 
• Anketimi familjar 
• Anketime e udhëtimeve ditore. 

Anketimet dhe matjet e trafikut do të realizohen në një periudhë prej pesë javësh megjithatë 
konsulenti ka filluar punë lidhur me mobilizimin e stafit për të kapur afatet .Paraprakisht është hartuar plani 
I punës për realizimin e projektit i cili jepet në tabelën e mëposhtme.  
Tabela 3-1. Plani i punës për realizimin e Survejimeve  

Aktivitete 
Java 1 Java2 Java 3 Java 4 Java 5 

          
Matje Automatike Trafiku 

 

      
Survejimi Origjinë-Destinacion 

 

      
Survejimi në familje   

 

Survejimi Parkime 
 

      
Survejimi Kryqëzime 

 

      
Përpunimi të dhënave   

 

 
Aktivitetet do të kryhen në muajin Shtator 2018. Matjet e trafikut do të kryhen me anë të pajisjeve 

matëse automatike dhe të kamerave . 
 

3.2 Kampionimi 
Përcaktimi i mostrës kampionit është bazuar mbi eksperiencën ndërkombëtare. Në kampionim është 

pasur parasysh dhe tipi i trafikut ku kemi të bëjmë kryesisht me trafik urban në të cilin përqindjen më të 
madhe e zënë autoveturat. 
Matjet Origjinë Destinacion 

Matjet Origjinë Destinacion në rrugë do të realizohen për një përudhë 3 orëshe. Përqindja e trafikut 
që duhet të intervistohet është nga 10-20% për çdo kah lëvizje.  

Përcaktimi i numrit të intervistave është  bazuar në eksperiencën ndërkombëtare. Në tabelën e 
mëposhtme jepen përqindjet minimale të intervistave. 
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Tabela 3-2. Plani i punës për realizimin e Survejimeve  

 
Tabela – Ortuzar Willumsen 

 

3.3 Intervista në Familje 
Intervistat në familje do të kryhen në bazë të shpërndarjes njësive të banimit. Do të intervistohen të 

gjithë pjesëtarët e familjes lidhur me udhëtimet e kryera një dite më parë duke përcaktuar dhe tipin e mjetit 
që do të përdoret. 

Në bazë të të dhënave të INSTAT lidhur me numrin e banesave të banueshme dhe të numrit të 
popullsisë, konsulenti propozon që intervistat në familje duhet të kryhen në 2% e familjeve. 

Bazuar në eksperiencën ndërkombëtare për popullsi nën 100 000 banorë numri minimal i familjeve 
që duhet të inetrvistohen është 2 %.  

Në tabelën e mëposhtme është dhënë numri i familjeve që duhet të intervistohen në bazë të 
popullsisë dhe banesave të banuara. 

 
Tabela 3-3. Instat:Të dhëna mbi popullsinë 

Qyteti Popullsia Banesa të Banuara Kampioni /Familje 
Shkodër 75.223 25,074 501 
Total 75.223 25,074 501 

 
Kampionimi do të bazohet në zonat elektorale të qyteteve sepse një ndarje e tillë është më 

homogjene sepse bazohet në numër pak a shumë të barabartë banorësh. Numri i zonave është dyfish 
numrin e lagjeve. Si pikënisjeje merret një godinë, një kryqëzim, pra diçka që është e mirë përcaktuar. 
Mbahet krahu i djathtë dhe zgjidhen një në tre godina banimi. Kjo mund të jetë pallat ose një shtëpi banimi 
e vogël. Nuk ka dallim mes tyre. Nëse është pallat, ngjitesh në katin më të lartë dhe numëron një në tre 
hyrje, pra 1, 2, dhe ndalon tek e treta dhe bën intervistën. Nëse nuk ka njeri aty, rifillon numërimin 4, 5, dhe 
ndalon tek e gjashta dhe kështu me radhë. 

Pasi të kryhet intervistimi të dhënat do të përpunohen në mënyrë të tillë që të jenë të përdorshme 
nga ana e modelit të trafikut që do të ndërtohet mbi bazën e këtyre të dhënave. 

Në hartën e mëposhtme është dhënë ndarja zonale e Qytetit të Shkodrës. 
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Figura 3-1: Zonimi i territorit 

 

3.4 Matjet në Kordonin e Jashtëm dhe Automatike 
Qyteti i Shkodrës është një qytet i cili është përqendruar në krahun lindor të lumit të Bunës. Matjet 

në Kordonin e jashtëm janë parashikuar të jenë në tre pikat hyrëse të Qytetit.  
Pas inspektimit të rrjetit rrugor dhe pikave problematike lidhur me trafikun u arrit në konkluzionin që 

tre janë pikat hyrëse të qytetit të Shkodrës. Në hartën e mëposhtme jepen pikat me të gjelbër ku do të 
kryhen matje automatike dhe Origjinë-Destinacion. 

 
Figura 3-2: Pikat e matjes në kufirin e jashtëm 

Matjet në kordonin e jashtëm do të kryhen për të dy krahët e rrugës për një periudhë 3 orëshe . 
Gjithashtu do të bëhen matje automatike dhe manuale për të bërë të mundur shpërndarjen e të dhënave 
për periudhë 24 orëshe. 
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Nga vrojtimi që iu bë rrjetit rrugor të Shkodrës  u konstatua që nivelet e trafikut në këtë qytet janë të 
larta sidomos në disa kryqëzime në hyrje dhe dalje të Shkodrës.  

Tipi i pyetësorit që do të përdoret gjatë survejmit jepet në aneksin e këtij dokumenti. 
 

3.5 Matje në Kryqëzime dhe Parkime 
Matjet në kryqëzime dhe parkime do të kryhen për një periudhë 1-2 ditore. Në të janë përfshirë pikat 

kryesore të qytetit të Shkodrës.  
Intervista e parkimeve është planifikuar të bëhet në zonat kryesore të parkimit të qytetit. Parkimet 

që do të survejohen janë ato në anë të rrugëve kryesore.  
Në figurën e mëposhtme jepen vendet ku do të kryhen matjet në kryqëzime si dhe survejimet për 

parkimet. 

 
Figura 3-3: Pika matje në kryqëzime dhe parkime 

 

3.6 Surevjime lidhur me gjendjen e sinjalistikës rrugore 
 
Konsulenti bashkë me survejimet e trafikut do të kryejë survejime lidhur me sinjalistikën rrugore si 

dhe semaforët që nevojiten në qytetin e Shkodrës me qëllim që të hartojë planin e investimeve. Sinjalistika 
përbën një faktor të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për menaxhimin e trafikut. Në përputhje me 
skemën e menaxhimit të trafikut është parashikuar që të jepen dhe nevojat për sinjalistikë në këtë qytet. 
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4 FORMULARËT E SURVEJIMIT 

4.1 Formulari 1 :Survejime Origjinë-Destinacion 
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4.2 Formulari 2: Matje manuale 
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4.3 Formulari 3: Matje automatike 
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4.4 Formulari 4: Formulari kapaciteti i parkimeve 
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4.5 Formulari 5: Survejimi i lëvizjes së mjeteve në parkim 
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4.6 Formulari 6 : Intervista në Familje 
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