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Parathënie 
Që prej qershorit 2015, qeverisja vendore në Shqipëri është përfshirë nga reforma 
administrativeterritoriale. Si rezultat, janë krijuar 61 bashki të konsoliduara, të cilat përballen 
me sfidat e pushtetit vendor, të shumëfishuara si pasojë e rritjes së sipërfaqes dhe 
kompleksitetit territorial, shtimit të detyrave të reja nga reforma e decentralizimit, dhe nevojës 
gjithmonë në rritje për zhvillim dhe mirëqenie sociale dhe ekonomike. 
Në këto kushte, Bashkia Shkodër, për t`iu përgjigjur sa detyrimeve ligjore, aq edhe sfidave 
reale, ka punuar intensivisht për të përgatitur dokumentin e analizave si pjesë e procesit të 
Hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të saj. Duke pasur parasysh që, jo vetëm 
konceptualisht, por edhe ligjërisht është pranuar nga palët se planifikimi i territorit përmban 
njëkohësisht edhe dimensionin strategjik dhe atë rregullator, kjo analizë përbën hapin e parë të 
hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit të bashkisë Shkodër. 
Dokumenti i Analizës së Thelluar të Zhvillimit të territorit hartohet nga Bashkia Shkodër me 
mbështetjen teknike të Universitetit POLIS, MetroPOLIS Sh.p.K, Arizona State University, në 
kuadër të nismës së ndërmarrë nga Ministria e Zhvillimit Urban për mbështetjen financiare të 
qeverisjes vendore për hartimin e planeve të përgjithshme vendore.  
Përmbajtja e dokumentit të Analizës të territorit mbështetet në ligjin nr. 107/2014, datë 
31.07.2014, “Për Planifikimin e dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar dhe në aktet nënligjore 
të tij. Veçanërisht, si bazë referuese është Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 
29.07.2015, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”. Megjithatë, për shkak të 
natyrës mjaft komplekse dhe shumë dimensionale që ka ky dokument, duke mbuluar nevoja të 
territorit urban dhe rural, gjatë hartimit të tij janë referuar edhe akte të  tjera ligjore e 
nënligjore si dhe dokumente udhëzuese. Ndër më të rëndësishmet janë: 

 Ligji nr. 7850, datë 29.07.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar”; 

 Ligji nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar”; 

 Ligji nr. 9317, datë 18.11.2004 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”; 

 Vendimet e KKT-së në 3 vitet e fundit, në lidhje me përcaktimin e çështjeve, zonave 
dhe objekteve të rëndësisë kombëtare; 

 Manuali teknik “ Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit në Shqipëri”; 

 Etj. 
Metodologjia e ndjekur gjatë hartimit të këtij dokumenti është mbështetur mbi përcaktimet 
ligjore përsa i përket strukturës së instrumenteve (dokumenteve të planifikimit) dhe procesit 
që duhet të ndiqet. Kështu, për nga ana përmbajtësore, ky dokument përmban kapitullin e 
analizave, duke veçuar këtu analizën e metabolizmit, por edhe analiza territoriale dhe social-
ekonomike, që hapin shtegun për analizat e thelluara në vijim të hartimit të Planit. Më pas, 
paraqiten konkluzionet përfshirë edhe analizën e pikave të forta, të dobëta, mundësive dhe 
rreziqeve, si dhe hapat të cilat do të ndiqen për vijim e punës në kuadër të hartimit të 
strategjisë territoriale dhe më pas planit të përdorimit të tokës dhe rregulloreve përkatëse.  
Ky dokument ndërtohet jo vetëm mbi bazën e analizave shkencore e territoriale, por edhe të 
nevojave dhe dëshirave të shprehura nga banorë dhe grupet e ndryshme të interesit në 
bashkinë Shkodër. Gjatë periudhës së hartimit të tij, janë realizuar 3 vizita në terren si dhe janë 
kryer takime ekspertë vendor e aktorë të tjerë që opërojnë në këtë territor, institucione 
publike me qëllim grumbullimin sa më të efektshëm të informacionit dhe krijimin e bazës së të 
dhënave në sistemin gjeografik të informacionit. 
Në vijim, Bashkia e Shkodrës do të punojë ngushtësisht me Universitetin POLIS, MetroPOLIS, 
Arizona State University dhe në koordinim të ngushtë me AKPT për të kaluar në hapat ligjore e 
teknike të hartimit të planit të përgjithshëm (strategjia e zhvillimit të territorit, përdorimi i 
tokës, infrastrukturat, mjedisi) dhe të rregullores së tij. Finalizimi i planit të përgjithshëm të 
territorit do të jetë një nga arritjet më të para të një bashkie të re, të krijuar pas reformës 
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territoriale dhe me dëshirën e vullnetin për t`iu përgjigjur nevojave edhe afatgjata të 
qytetarëve, si dhe për të përballur sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit. 
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KAPITULLI 1- HYRJE (POZICIONI STRATEGJIK I BASHKISË SHKODËR) 
1.1 Pozita Gjeografike  

Bashkia Shkodër shtrihet në pjesën Veriore të territorit të Republikës së Shqipërisë. Me ndarjen 

e re Territoriale dhe Administrative ka një pozicion të tillë që mbulon edhe zonën detare dhe 

bujqësore në jug të saj, gjithashtu edhe zonën më malore të Shqipërisë në veri. Ndërsa në 

pjesën perëndimore kufizohet nga, Liqeni i Shkodrës, i cili ka një rëndësi mjaft të madhe 

kombëtare dhe ndër-kutare në marrëdhënie me Malin e Zi.  

Parë pikërisht nga marrëdhëniet ndërkutare, pozicioni i favorshëm gjeograk, mundëson lidhjet 

si territoriale po ashtu edhe ekonomike dhe natyrore të Shkodrës me Malin e Zi dhe Kosovën; 

duke e kthyer kështu në një pozicion mjaft të favorshëm strategjik për gjithë rajonin.  

1.2 Shkodra në raport me Qëndra të tjera Urbane 

Përsa i përket Qarkut Shkodër, në territorin e Bashkisë Shkodër, ndodhet qyteti i Shkodrës i cili 

ka një rëndësi të veçantë si qëndër historike e rajonit veri-perëndimor. Shkodra ka qënë 

gjithmonë një qëndër e rëndësishme urbane për rajonin dhe kjo gjë tregohet jo vetëm nga 

madhësia e shtrirjes urbane të qytetit por edhe nga funksionet që ka pasur. Qyteti ka luajtur 

një rol të rëndësishëm edhe nga pikëpamja ekonomike për rajonin veçanërisht si rrjedhojë e 

lidhjeve tregtare me qytetin e Venedikut (Venecias). Nga Shkodra kalonin shumë rrugë të 

rëndësishme tregtare të periudhës së mesjetës dhe rilindjes të tilla si Venedik (Venecia)- 

Shkodër e cila më pas ndiqte luginën e Drinit për të dalë në Gjakovë dhe Prizren e prej këtej për 

të vazhduar në Shkup drejt lindjes.  

I fokusuar në lidhjet e rrugëve të kategorisë europiane dhe shtetërore, tregohen qartësisht 
pjesët e territorit të Bashkisë Shkodër të aksesuar nga këto rrugë të rëndësishme që nuk lidhin 
vetëm Bashkinë Shkodër me njësitë e tjera territoriale dhe administrative në shkallë 
kombëtare, por kalojnë kufijtë duke treguar lidhjet e drepërdrejta apo tranzitore me qytetet 
më të rëndësishme të shteteve ndërkutare si Podgorica, Bar, Ulqinj, Pejë, Gjakovë apo Prizren.  

Janë treguar gjithashtu qendrat urbane, të cilat janë kategorizuar në bazë të rëndësisë që 
marrin kur analizohen në raport me Bashkinë Shkodër dhe marëdhëniet që ato krijojnë. Pika të 
rëndësishme urbane, përpos atyre ndërkufitare të përmendura më sipër, mund të veçojmë 
Lezhën, Kukësin apo Tropojën, të para së bashku si pika mjaft të rëndësishme për pjesën 
veriore të Shqipërisë dhe për gjithë Rajonin si nga lidhjet ekonomike, natyrore dhe deri diku 
kulturore. 
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Harta 1: Pozicioni i Shkodrës 

Ndërkohë, edhe në periudhat e mëvonshme Shkodra ka luajtur dhe luan një rol të 

rëndësishëm. Është qëndra e qarkut Shkodër dhe qyteti me popullsinë dhe shtrirjen më të 

madhe të rajoni veri perëndimor. Është një qëndër e rëndësishme arsimimi duke qënë se ka 

edhe një prej Universiteteve kryesore të këtij rajoni. Gjithashtu, pjesa më e madhe e drejtorive 

rajonale si ato të arsimit dhe bujqësisë janë të vendosura në qytetin e Shkodrës. Në Shkodër 

gjithashtu ndodhet edhe qëndra e informimit të Bashkimit Evropian në lidhje me projektet 

ndër-kufitare si dhe zyrat rajonale të disa programeve të rëndësishme ndërkombëtare si DLPD 

Helveticas. Në këtë kontekst Shkodra ka një avantazh të madh konkurues nga pikëpamja 

institucionale.  

1.3 Shkodra në raport me rrjetin infrastrukturor  
Shkodra ka një aksesueshmëri relativisht të mirë përsa i përket rrjetit infrastrukturor rrugor 

dhe hekurudhor. Hekurudha kalon në mes të Bashkisë Shkodër dhe në lindje të qytetit të 

Shkodrës me linjën Durrës-Shkodër-Han i Hotit e cila më pas lidhet me Malin e Zi. Aktualisht kjo 

linjë nuk ofron shërbimin e transportit për pasagjerët por vetëm për mallra. Gjithësesi, në të 

ardhmen përbën një potencial të mirë për zhvillimin e rrjetit hekurudhor dhe rikonstruksionin e 

linjave ekzistuese. 
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Përsa i përket rrjetit infrastrukturor rrugor qyteti i Shkodrës është i lidhur mirë me rrugë 

kombëtare. Ndërkohë, vështirësi paraqitet në aksesisin e zonave malore të cilat si rrjedhojë 

edhe e infrastrukturës së dobët dhe kushteve të vështira atmosferike në periudhat e dimrit 

bëhen të paaksesueshme. Në Shkodër gjendet edhe pika kufitare e Muriqanit e cila është një 

ndër pikat më të rëndësishme doganore për lidhjen me Malin e Zi.  

Ndërkohë bazuar në analizën e Planit të Përgjithshëm Kombëtar dhe Planit të Integruar 

Ndërsektorial të Bregdetit, Shkodra shihet si një qëndër e rëndësishme dhe primare urbane. 

Kjo do të thotë që edhe roli i saj në zhvillimin rajonal do të jetë shumë i rëndësishëm dhe 

integral. Gjithashtu, aksesueshmëria e Shkodrës do të përmirësohet me zhvillimin e korridorit 

Blu (Autostradës) dhe me parashikimet për përmirësimin e infrastrukturës hekurudhore, 

vendosjes së stacionit multimodal ndërkombëtar dhe zgjerimit të portit të Shëngjinit.  

1.4 Shkodra në Raport me Porte/ Aeroporte  
Shkodra gjendet rreth 90km nga Aeroporti i Rinasit i cili është dhe aeroporti i vetëm 

ndërkombëtar për momentin në Shqipëri. Edhe pse rruga kombëtare Tiranë-Shkodër është 

ende e papërfunduar, aksesi është relativisht i mirë, ku për një hark kohor prej 1 orë e 30 min 

mund të aksesohet lehtësisht aeroporti. Ndërkohë aeroporti i Kukësit është rreth 2 orë larg, 

dhe në momëntin që do të hiqet ekskluziviteti i Aeroportit “Nënë Tereza” dhe Aeroporti i 

Kukësit do të jetë funksional atëherë do të shtohen alternativat kombëtare për fluturim.  

 

 

Harta 2: Lidhjet ajrore nga Aeroporti i Tiranës dhe i Podgoricës 
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Por, në krahasim me vendet e tjera (përveç Tiranës), Shkodra ka një aksesueshmëri shumë të 

mirë nga ajri si rrjedhojë e afërsisë me Podgoricën dhe aeroportin e saj.  

Ndërkohë përsa i përket aksesit nga deti, Shkodra sërish ka një pozicion mjaft të favorshëm 

duke qënë se është vetëm 39km larg portit të Shëngjinit dhe rreth 90km nga Porti i Durrësit i 

cili është dhe porti më i madh i transportit të mallrave dhe pasagjerëve në vend. Afërsia me 

Malin e Zi bën që Shkodra të ketë mundësi shfrytëzimi edhe të porteve të rëndësishme të 

vendit fqinj si Bar, apo edhe portet turistike të Ulqinjit, Budvës dhe Kotorit.  

1.5 Shkodra në raport me zonat ekonomike 

Bashkua Shkodër karakterizohet nga një shumëllojshmëri aktivitetesh ekonomike ku mund të 
gjejmë elementë të industrisë, energjisë, zonave turistike dhe ekonomike, hidrocentraleve dhe 
mineraleve. Në pjesën e ultësirës shtrihet një sipërfaqe e konsiderueshme tokash bujqësore e 
cila është një burim i rëndësishëm ekonomik për zonën në fjalë. Veçanërisht, njësitë 
administrative Bërdicë, Velipojë, Dajç, Gur i Zi dhe Postribë kanë një avantazh të 
konsiderueshëm përsa i përket zhvillimit të bujqësisë.  

Një tjetër avantazh konkurues i Bashkisë Shkodër si rrjedhojë e pozicionit të saj gjeografik 

është edhe zhvillimi i turizmit të shumëllojshëm dhe gjithë-vjetor. Kjo nënkupton zhvillimin e 

turizmit detar në zonën e Velipojës, zhvillimin e turizmit kulturor dhe historik, zhvillimin e 

turizmit malor, zhvillimin e eko-turizmit etj.  Në zonen e Shkodrës ekziston një gamë e gjerë 

bukurish natyrore, që nga malet deri tek vija bregdetare e Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të 

madh në Ballkan deri në muret shkëmbore të Kështjellës së Rozafës, e cila qëndron 

madhështore mbi një qytet i cili njëqind vjet më pare, nepermjet Lumit Buna sillte në zemër te 

tij mjaftë anije tregtare dhe udhëtarë. Qyteti i Shkodrës me historinë e tij 2400 vjeçare eshte 

quajtur kryeqyteti i kulturës shqiptare, duke mbajtur akoma dëshmi dhe relike të historisë së 

gjatë dhe të trazuar, si kështjellat, kishat, xhamitë, muzeun arkeologjik, shtëpitë e rrugët e 

vjetra tradicionale, arkivin e vjetër e të rrallë të fotografive, evenimentet e ndryshme kulturore 

etj.  

Aktualisht, kapaciteti strehues per turiste i qytetit të Shkodrës është 12 hotele dhe 350 

shtretër. Me 3 pikat e kufirit me Malin e Zi (Muriqan 13 km nga Shkodra, Hani-Hotit 30 km nga 

Shkodra dhe një anije transporti pasagjeresh per në Virpazar përmes liqenit), Shkodra 

përfshihet në paketa të ndryshme turistike, kryesisht ato që mbulojnë udhëtimet një ditore për 

turistët që vizitojnë Malin e Zi dhe Kroacinë. 

Alpet e Shqipërisë me bukuritë natyrore dhe traditat kulturore, janë kosideruar gjithmonë si 

një pikë per t’u zbuluar nga turistet, duke rritur interesin e vizitorëve lokalë dhe 

ndërkombëtarë të cilët ndalojnë netëve në Shkodër dhe  organizojnë udhëtime 1-3 ditore për 

në Vermosh, Theth ose Razëm, ku strehohen nga vendasit në hotele private. 

Liqeni është përdorur tradicionalisht nga vendasit për pushime verore, veçanërisht gjatë 

fundjavave. Baret dhe restorantet (rreth 22 në bregun perëndimor) përgjatë bregut të liqenit 

ne vijen Shiroka-Zogaj dhe Sterbeq përbëjnë një tjetër tërheqje për vendasit, si dhe një ofertë 

për turistët. Zogaj dhe Shiroka janë lokalitetet e përdorura nga shkodranët jo vetëm për 

turizmin kurativ dhe familjar, duke përdorur shtëpitë private si vend qëndrimi, por edhe për 

turizmin kulturor me traditat e artizanatit dhe peshkimit. Megjithatë, sporti ujor, turizmi 

natyror dhe kampingu akoma nuk ofrohen si potencial turistik.  
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Duke qënë qëndra më e madhe urbane në rajonin veri-lindor Shkodra gjithashtu krijon mundësi 
të shumta në zhvillimi ne sektorit të shërbimeve dhe të tregtisë. Në këtë mënyrë, Bashkia 
Shkodër, shihet si porta kryesore e veriut, duke konsideruar këtu edhe rolin influencues që ka 
në rajon me qytetet ndër-kutare Mal i Zi Kosovë, Ulqin Podgoricë - Gjakovë, Prizren, Prishtinë 
dhe në shkallë kombëtare Rajoni Shkodër - Lezhe dhe Rajoni Kukës-Has-Tropojë.  

Mjaft të rëndësishëm janë projektet që do të zhvillohen në të ardhmen si IAP (Ionian Adriatic 
Pipeline) që do të kalojë në pjesën perëndimore të Shqipërisë, nga Fieri në Shkodër, për të 
furnizuar Malin e Zi, Bosnjën dhe Kroacinë. Kalimi i IAP në territorin Shqiptar e sidomos në 
Bashkinë Shkodër kërkon krijimin e strukturave të përshtatshme territoriale dhe 
administrative, fakt ky që e kthen pozicionin e kësaj bashkia, në një pikë mjaft të rëndësishme 
strategjike, sidomos për arsyen që ka lidhje direkte me Malin e Zi. 
 

1.6 Shkrodra në raport me parqet kombëtare 
Pavarësisht se e vendosur në një nga pjesët më të ashpra veriore përsa i përket terrenit, 

Bashkia Shkodër ka elementë mjaft të pasur natyrorë dhe bujqësorë. Ky territor i ka disa parqe 

të mbrojtura kombëtare, duke përmendur këtu edhe rrjetin Emerald, mjaft i rëndësishëm për 

florën dhe faunën. Por pavarësisht karakterit malor në pjesën veriore, nëse zbresim drejt jugut, 

përballemi me tokat e shumta pjellore bujqësore, të cilat shihen si rrjet i gjithë pjesës së pasur 

të zonës perëndimore bujqësore të Shqipërisë. Përsëri edhe ky sistem, karakterizohet nga 

korridore të cilët e tejkalojnë edhe shkallën ballkanike në këtë rast duke kaluar në shkallë 

Europiane dhe duke qenë kështu pjesë e Brezit të Gjelbër Europian.  

Pjesë e Bashkisë Shkodër janë zonat e mbrojtura të tilla si Parku Kombëtar i Thethit në Veri-

Lindje të Bashkisë. Gjithashtu, një pjesë e parkut të Alpeve të Shqipërisë shtrihet në territorin e 

Bashkisë Shkodër. Në këtë zonë është zhvilluar dhe një ndër projektet më të suksesshme ndër-

kufitare, Peaks of the Balkans, i cili lejon zhvillimin ndërkufitar të zonave malore. Pjesë e këtij 

projekti janë dhe shtigjet këmbësore për të kaluar nga një shtet në një tjetër si pjesë e 

zhvillimit turistik malor.  

Liqeni i Shkodrës është në qëndër të Bashkësisë Shkodër dhe është një ndër ekosistemet më të 

rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Përtej vlerave natyrore liqeni i Shkodrës ofron 

mundësi të mira për zhvillimin e hapësirave rekreative për zonën e Shkodrës. Ndërkohë në 

pjesën perëndimore të bashkisë, në zonën e Velipojës gjenden lumi Buna si dhe Viluni, dy zona 

të mbrojtura shumë të rëndësishme.  
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KAPITULLI 2- ANALIZA E PLANEVE  
Bazuar në ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014, “Për Planifikimin e dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar dhe në aktet nënligjore të tij. Veçanërisht, si bazë referuese është Vendimi i Këshillit 

të Ministrave nr. 671, datë 29.07.2015, “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit” 

një ndër analizat e para të cilat zhvillohen në kuadër të hartimit të një dokumenti planifikimi 

është analiza/studimi i planeve të hartuara më parë për territorin e Bashkisë.  

Metodoligjia e hartimit të analizës së planeve të mëparshme është bazuar në një studim të 

dokumenteve të planifikimit. Për strukturim të informacionit ato janë ndarë në 3 kategori 

kryesore të tilla si plane dhe strategji të nivelit ndërkombëtar ose kombëtar, plane dhe strategji 

të nivelit “rajonal” dhe në fund plane dhe strategji të nivelit vendor. Prej secilit dokument janë 

identifikuar objektivat dhe disa nga masat kryesore të cilat kanë implikime në hartimin e planit 

të ri të përgjithshëm vendor për Bashkinë Shkodër.  

2.1  Analiza e Planeve Ndër/Kombëtare 

2.1.1 Strategjia 2020 e Evropës Jug-Lindore – Punësimi dhe prosperiteti në një këndvështrim 

Evropian (BE/ Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal)  

 
Ky dokument është hartuar në vitin 2011, si përgjigje ndaj kërkesës së qeverive të vendeve të 
Ballkanit 
Perëndimor, nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në bashkëpunim me qeveritë e vendeve të 
këtij rajoni, për përgatitjen e një dokumenti në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me 
konkurrencën rajonale dhe strategjitë e rritjes. Ky dokument fokusohet në pesë shtylla të 
modelit të ri zhvillimor: 

- Rritje e Integruar – me fokus Tregjet Rajonale, ekonominë e orientuar drejt eksportit 
dhe investimeve të huaja, etj. 

- Rritje e Zgjuar – me fokus rritjen e konkurrueshmërise Rajonale, udhëheqjen nga 
njohuria dhe novacioni dhe bazuar në kapitalin njerëzor, teknologjitë moderne të 
komunikimit dhe industritë kreative 

- Rritje e Qëndrueshme – me fokus në infrastrukturën dhe energjinë e qëndrueshme, në 
përdorimin me efikasitet dhe ndjeshmëri të burimeve, sidomos atyre natyrore 

- Rritje Gjithëpërfshirëse – me fokus avancimin përtej një shoqërie përjashtuese drejt një 
situate ku të gjithë përfitojnë nga zhvillimi në mënyrë të drejtë 

- Qeverisje në funksion të rritjes - me fokus qeverisjen transparente, funksionale dhe 

efikase 

2.1.2 Strategjia e Bashkimit Evropian për Euro Rajonin Adriatik – Jon EUSAIR (BE/Adrigov 

Operational Plan) 

Eurorajoni Adriatik - Jonian (EAI) është një shoqatë e themeluar për promovimin e 
bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe ndër rajonal mes rajoneve dhe autoriteteve lokale të 
vendeve të pellgut të Adriatikut dhe të Jonit. Në këtë kuadër është hartuar Strategjia e 
Bashkimit Evropian për Euro Rajonin Adriatik-Jon EUSAIR, në të cilën theksohen 4 shtylla 
zhvillimore, të cilat janë marrë parasysh gjatë hartimit të Planit të Veprimit: 

- 1. Udhëzime drejt zhvillimit detar dhe të produkteve detare përmes risive 
- 2. Lidhja e rajonit përmes transportit dhe infrastrukturës 
- 3. Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit 
- 4. Rritja e atraksionit rajonal 
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Rekomandimet specifike të disa prej këtyre shtyllave janë marrë parasysh gjatë vlerësimit të 
projekt ideve, si pjesë e Planit të Veprimit të Qarkut Shkodër, kryesisht ato që kanë të bëjnë me 
alternativat e transportit të qëndrueshëm, mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit dhe rritjen e 
atraksionit rajonal, në rastin konkret përmes turizmit. 
 

2.1.3 Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA Shqipëri-Mal i Zi 2014-2020  

 
Objektivi i Përgjithshëm  
Të promovojë/forcojë marrëdhëniet të mira të fqinjëve dhe zhvillimin socio-ekonomik të 
rajoneve kufitare, me anë të valorizimit të potencialeve turistike, një zhvillimi ekonomik të 
qëndrueshëm nga pikëpamja mjedisore dhe gjithëpërfshirës nga pikëpamja sociale, duke 
respektuar trashëgiminë e përbashkët kulturore e natyrore.  
 
Objektivat Specifike 

- Konkurueshmëria e sektorit të turizmit përmirësohet nga valorizimi ekonomik i 
trashëgimisë kulturore dhe natyrore  

- Zgjerimi i mbrojtjes së burimeve mjedisore në zona liqenore dhe alpine 
- Mundësohet punësimi dhe gjithëpërfshirja sociale  
- Sigurohet implementimi efektiv, efiçient dhe në kohë i programit si dhe rritet 

ndërgjegjësimi  
 
Prioritetet Tematike 

- Mbështetja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore e natyore  
- Mbrojtja e mjedisit, promovimi i mitigimit dhe adaptimit ndaj ndryshimeve klimatike, 

parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve  
- Promovimi i punësimit, lëvizshmërisë së forcës punëtore dhe gjithëpërfshirjes sociale 

përtej kufijve 
- Asistencë Teknike  

 

2.1.4 Plani i Menaxhimit të Alpeve IPA 2010 

Ky plan menaxhimi është dokumenti më i rëndësishëm i politikave për Luginën e Parqet 
Kombëtare të Luginës së Valbonës, Thethit, dhe Rezervatit Strikt Natyror të Gashit. Ofron një 
perspektivë për të gjithë ata të cilët kanë një impakt në planifikimin dhe zhvillimin e Parkut 
Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë.  Plani koordinon dhe integron veprimet të cilat impaktojnë 
në menaxhimin e tre zonave të mbrojtura. Nuk duhet të ndërmerren vendime madhore të cilat 
impaktojnë këto tre zona të rëndësisë kombëtare pa referencë tek Plani i Menaxhimit.  
 
Vizioni 

“Një park kombëtar i Alpeve të Shqipërisë si një shembull inspirues i zhvillimit të 
qëndrueshëm ku komunitetet dhe vizitorët kanë mundësi të kuptojnë, shijojnë dhe 
kontribuojnë në mbrojtjen e pasurisë së madhe të trashëgimisë kulturore dhe të 
biodiversitetit”  

 
Objektivat Afat-gjatë të menaxhimit  

- Fuqizimi i Sistemit të menaxhimit të zonës së mbrojtur  
Të sigurohet që zona e mbrojtur të menaxhohet në mënyrë korrekte, duke përfshirë aktorët  
dhe palët e interesuara vendore në një proces gjithëpërfshirës për të kontribuar në 
menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve në zonë duke mbajtur një ekuilibër të përshtatshëm 
midis konservimit natyror dhe zhvillimit të aktiviteteve njerëzore.  

- Rritja e Mbrotjes dhe Konservimit të habitatit dhe biodiversitetit  
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Të mbahen habitatet e shumëllojshe të zonave të mbrojtura, të mbrohet varieteti i pasur i 
florës dhe faunës si dhe ndërveprimi i mirë midis ekosistemeve, të sigurojë një cilësi të mirë të 
ujërave në lumenj dhe përrenj si dhe të mbrojë proceset unike natyrore dhe biologjike.  

- Zhvillimi i përdorimeve rekreacionale dhe turistike  
Të menaxhohet përdorimi dhe të ofrohen hapësira dhe vlerat kulturore dhe rekreacionale në 
zonë, duke siguruar bashkë-ekzistencën e mbrojtjes së natyrës dhe të zhvillimit të tipeve të 
ndryshme të aktiviteteve turistike.  Të ofrohen mundësi të shumëllojshme dhe të aksesueshme 
për vizitorët dhe rezidentët, duke inkurajuar jetesën e shëndetshme, shijimin e peizazhit dhe 
sensin aventurës.  

- Zhvillimi i agrikulturës së qëndrueshme dhe aktiviteteve socio-ekonomike  
Të sigurohet përfitueshmëria e fermerëve, me anë të prodhimit të ushqimeve, menaxhimit të 
tokës dhe bizneset e fermave të bazuara tek familjet, duke mbështetur zhvillimin ekonomik 
tradicional dhe modern që është inovativ, i mirë menaxhuar dhe përshtatshëm për 
konservimin e burimeve natyrore në rajonet e alpeve.  

- Promovimi i kërkimit shkencor dhe edukimit   
Promovimi i edukimit, ndjeshmërisë së natyrës dhe kërkimit shkencor mbi vlerat biologjike, 
gjeofizike dhe kulturore në zonat e mbrojtura.  
Propozimi për zonimin e Parqeve Kombëtare të Thethit dhe Valbonës dhe Rezervatit Strikt 
Natyror të Gashit  

 
Harta 3: Plani i Alpeve 

 
Zona e Parkut Kombëtar të Thethit është propozuar që të ndahet në tre zona si më poshtë:  

- Zona Qëndrore: përfshin pjesën e sipërme të luginës së lumit Shala, duke përfshirë 
burimin e tij Okoli. Pjesa më e madhe e zonës është e dominuar nga pyje, të cilat kanë 
bimësi endemike pishe Ballkanase (Pinus peuce) si dhe pisha Boshnjake (Pinus 
heldreichii ssp. leucodermis). Sipërfaqja e zonës qëndrore është 1980 hektarë dhe 
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korrespondon me 75% të të gjithë zonës (2630 hektarë) E gjithë zona është brenda 
kufijve të komunës Shalë.  

- Zona e Përdorimit Tradicional: mbulon një sipërfaqe prej 548 hektaresh dhe konsiston 
kryesisht nga shkurre dhe pyje.  

- Zona Rekreative: 102 ha përgjatë shtratit të lumit Shala.  
 

Zona 
 

Sipërfa
qe (ha) 

Asete 
Natyrore 

Qëllimi Qëllimi i 
Menaxhimit 

Aktivitete të 
Lejuara 

Aktivitete të 
Papërputhshm
e 

Zona 
Qëndrore 
 

1980  
 

Kjo zonë 
përfaqëson 
një natyrë të 
pa dëmtuar, 
habitatet 
natyrore dhe 
pyjet e vjetra 
të cilat 
mbrohen nga 
rezidentët 
dhe drejtoria 
e shërbimeve 
pyjore. 
Gjithësesi, në 
disa pjesë 
vërehen 
prerje të 
pemëve dhe 
gjurmë të 
prerjeve 
seletive.   

Për të 
ofruar një 
referencë 
të një zone 
natyrore, të 
padëmtuar. 
Përfshin 
vegjetacion 
alpin në 
shkëmbinj 
acidikë dhe 
gëlqerorë, 
si dhe pyje 
të vjetra.  
 

Theksi 
vendoset 
tek mbrotja 
e mjedisit 
natyror. 
Aktivitetet 
njerëzore 
janë të 
limituara 
tek kërkimi 
shkencor i 
aprovuar. 
Nuk ka 
banorë të 
përhershëm 
në zonën 
qëndrore të 
Parkut 
Kombëtar 
të Thethit.  

Kërkimi 
shkencor 
është i 
lejuar 
 

Ecjet dhe 
aktivitete të 
tjera turistike 
duhet të 
kufizohen 
brenda 
shtigjeve të 
parashikuara. 
Disa zona 
duhet të 
mbahen të 
“mbyllura” për 
turistët në 
mënyrë që të 
lejojnë kushte 
optimale për 
jetën e 
gjallesave.  
 

Zona e 
përdorimi
t 
Tradicion
al 
 

548  
 

Zona 
tradicionale 
kryesisht 
është e 
përbërë nga 
pyje dhe 
shkurre 
alpine.  
 

Të 
mundësojë 
njerëzve të 
cilët jetojnë 
brenda 
Parkut 
Kombëtar, 
si banorëve 
të 
përhershë
m dhe 
atyre të 
përkohshë
m, të kenë 
mundësi të 
vazhdojnë 
jetesën me 
anë të 
metodave 
tradicionale
.  
 

Kjo hapësirë 
përbën një 
zonë 
zbutëse për 
zonën 
qëndrore. 
Këtu 
mbrojtja e 
natyrës ka 
një prioritet 
të lartë dhe 
funksion 
konservues i 
cili është 
edhe qëllimi 
kryesor i 
menaxhimit
.  
 
 

Aktivitete 
ekonomike 
sezonale, si 
mbledhja e 
bimëve 
medicinale, 
prodhime 
dytësore të 
pyjeve, 
prerje 
selective të 
pemëve për 
përdorime 
vendore 
mund të 
lejohen 
vetëm me 
leje nga 
drejtoria e 
shërbimit 
pyjor.  

Barinjtë janë të 
shpeshtë në 
zonat alpine 
ashtu si dhe në 
pyje. Numri i 
kafshëve duhet 
të monitorohet 
në mënyrë 
periodike dhe 
nëse është e 
nevojshme 
duhet të 
vendosen 
rregullore. 
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Zona e 
Përdorimi
t për 
Rekreacio
n/Argëti
m  

102  
 

Kjo zonë 
përfshin 
hapësirat me 
“guest house” 
 

Menaxhim 
për 
konservimi
n e natyrës 
dhe 
përdorimin 
në qetësi 
dhe 
argëtim.  
 

Kjo zonë 
ofron 
mundësi 
për 
përdorime 
rekreacional
e/argëtimi e 
impakt të 
ulët dhe 
zhvillim 
infrastruktu
re .  
 

Aktivitete 
sociale, eko-
turizëm, 
pelegrinazh 
dhe ndërtim 
infrastruktu
re që nuk 
dëmtojnë 
integritetin 
ekologjik të 
ekosistemit 
janë të 
lejuara.  
 

Aktivitetet 
publike të 
lejuara në këtë 
zonë përfshijnë 
ecjen, 
pedalimin 
(vetëm në 
shtigje 
ekzistuese) 
piknik (nuk ka 
facilete). 
Kampingu 
duhet të jetë i 
ndaluar, dhe 
aktivitete 
tregtare mund 
të ndodhin 
vetëm me 
lejen e 
drejtorisë së 
shërbimeve 
pyjore.  

Tab: 1 Zonimi i Parkut të Thehit 

 
Harta 4: Plani i Alpeve 2 

 



20 
 

2.1.5 Plani i Përgjithshëm Kombëtar  

Plani i Përgjithshëm Kombëtar është një nismë e marrë nga qeveria me propozim të Ministres 

për Zhvillimin Urban dhe Turizmin. Ky plan duhej të ishte bërë më parë dhe vonesa e tij ka 

rënduar situatën në terren, duke degraduar panoramën e përgjithshme me ndërtime të 

realizuara në mungesë të një plani kombëtar, dhe për më tepër kanë shkaktuar dëm ekonomik 

kombëtar pasi ndërkohë është stimuluar hartimi i planeve vendore dhe rajonale, të gjitha 

hartuar dhe miratuar në mungesë të një kornize politike kombëtare të planifikimit.  

Zhvillimet kaotike dhe shpesh informale në territor, si dhe mungesa e planifikimit dhe e 

kontrollit të territorit nga njësitë vendore, kanë dëmtuar rëndë edhe peizazhin natyror. Plani i 

Përgjithshëm Kombëtar do të orientojë përdorimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

burimeve dhe potencialeve të Shqipërisë. Brenda këtij kuadri do të ketë një vëmendje të 

veçantë për rivlerësimin e aseteve të trashëgimisë kulturore dhe të burimeve natyrore. Qëllimi 

i hartimit të një Plani të Përgjithshëm Kombëtar konsiston në krijimin e platformës drejtuese 

dhe të garancisë ligjore të nevojshme për një zhvillim të qëndrueshëm urban, ekonomik, social 

e mjedisor në territor.  

Qëllimet specifike strategjike që synon të përmbushë Plani i Përgjithshëm Kombëtar, bazuar 

edhe në parimet e Ligjit të PT, janë: 

 të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit, nëpërmjet përdorimit racional të 

tokës dhe të burimeve natyrore,  

 të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në nivel kombëtar e 

vendor, në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e 

njerëzore dhe interesave publike e private,  

 të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së 

trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike dhe 

të peizazhit, 

 të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me 

interesat e shoqërisë, instrumentet planifikuese dhe legjislacionin,  

 të krijojë kushte të përshtatshme e të drejta dhe shanse të barabarta për banim, 

veprimtari ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, kohezion ekonomik e 

social dhe gëzim të të drejtave të pronësisë,  

 të sigurojë që autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit, të hartojnë e të 

përditësojnë rregullisht instrumente të planifikimit, sipas kërkesave te tregut dhe 

nevojave sociale,  

 të sigurojë që autoritetet e planifikimit të bashkërendojnë veprimtaritë e tyre për të 

nxitur planifikimin e harmonizuar e të integruar të territorit,  

 të garantojë, sipas legjislacionit për ndërtimin, zbatimin e rregullave të sigurisë së 

ndërtimeve dhe të punimeve të ndërtimit për jetën dhe shëndetin e njerëzve.  

Objektivat e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të Territorit, në përputhje me përcaktimet ligjore 

janë:  

 përcaktimi i parimeve dhe i drejtimeve për një zhvillim të qëndrueshëm e të balancuar 

të territorit; 

 krijimi i kushteve territoriale për zhvillimin rajonal;  

 drejtimi i krijimit dhe zhvillimit të infrastrukturës publike kombëtare;  

 krijimi i kushteve për ruajtjen e ekosistemeve, biodiversiteteve, burimeve natyrore mbi 

e nëntokë dhe të pasurisë natyrore e kulturore, balancimi i efekteve të sistemeve të 
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banimit e veprimtarive ekonomike dhe mbrojtja e zhvillimi i sipërfaqeve të gjelbra e 

sipërfaqeve të tjera të kultivueshme;  

 orientimi i objektivave për planifikimin rajonal, ndërvendor e vendor;  

 bashkërendimi i punës, harmonizimi dhe orientimi i objektivave sektorialë të zhvillimit 

me efekt në territor;  

 përputhja me orientimet dhe udhëzimet e dokumentit të perspektivës europiane për 

zhvillimin hapësinor.  

Dokumenti i Planit të Përgjithshëm Kombëtar do të përmbajë, të paktën:  

 Dokumentin e Analizës  

 Vizionin strategjik dhe objektivat e zhvillimit  

 Propozimin me përcaktime territoriale ‒ Planin e veprimeve dhe investimeve për 

zbatimin e PPK-së  

 Hartat që shoqërojnë dhe pasqyrojnë përmbajtjen e secilës prej pikave më sipër, në 

shkallën që varion nga 1:100,000 deri në 1:250,000  

 Relacionin e propozimeve  

 Studimin e vlerësimit strategjik mjedisor ‒ Propozime për ndryshimin e kuadrit 

institucional dhe ligjor  

 Indikatorët për monitorimin e zbatimit të PPK-së.  

Bazuar në draft Planin e Përgjithshëm Kombëtar të publikuar nga AKPT dhe MZHU disa nga 

direktivat kryesore të cilat rrjedhin për PPV Shkodër janë:  

- Shkodra është pjesë e Rajonit Zhvillimor Shkodër-Lezhë 

- Shkodra është pjesë e Rajonit Ndërkufitar Shkodër-Podgoricë-Ulqin 

- Shkodra është pjeëe Rajonit Natyror Alpin 

- Duhen vendosur një “zonë mbrojtëse” prej 200m për të gjitha brigjet ujore si det, lum, 

liqene 

- Në Shkodër kalon Korridori Blu 

- Në Shkodër kalon IAP (Ionnian Adriatic Pipeline) 

- Në shkodër duhet të ndërtohet një Terminal Multimodal Ndërkombëtar 

- Duhet mbështetur rigjenerimi i infrastrukturës hekurudhore 

- Shkodra është një qëndër primare urbane dhe si e tillë duhet të përmirësojë cilësinë 

dhe sasinë e shërbimeve për t’ju përgjigjur këtij niveli.  

- Zhvillimi i një Qëndre grumbullimi për bujqësinë 

- Zhvillimi i korridoreve të pedalimit si mënyrë aksesi për zonat e mbrojtura mjedisore 

2.1.6 Plani i Integruar Ndër-sektorial për Bregdetin  

Pozicioni gjeografik i Shqipërisë në Basenin e Mesdheut dhe hapësira e gjerë në Detin Adriatik 

dhe Jon, ka krijuar mundësi të mëdha për zhvilllimin e turizmit në Shqipëri, e si rrjedhojë edhe 

për zhvillim ekonomik. Ekosistemet tokësore dhe detare të Shqipërisë janë pjesë e zinxhirit 

mesdhetar dhe ballkanik të ekosistemeve natyrore.  

Pavarësisht kësaj, brezi bregdetar përbën terrenin më vulnerabël përsa i përket presionit që 

ushtrohet nga zhvillimi dhe si rrjedhojë menaxhimi i kësaj zone ngelet akoma një sfidë për 

vendin tonë. Ndër problemet që kanë shkaktuar një zhvillim jo të qëndrueshëm dhe në disa 

raste kaotik mund të përmendim: strukturat e dobëta administrative, mungesa e politikave 

integruese, mungesa e burimeve financiare, zhvillimet e ndjeshme sociale e ekonomike gjatë 
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periudhës së tranzicionit, lëvizja demografike, zënia e pakontrolluar e territorit, urbanizim 

pjesërisht i planifikuar dhe në disa zona kaotik dhe informal.  

Ky plan kombëtar sektorial ka për qëllim zhvillimin strategjik të një ose më shumë sektorëve të 

ndryshëm, sipas fushave të kompetencës, të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për 

planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Problematikat kanë ardhur edhe si rrjedhojë e mungesës 

së një plan të integruar ndërsektorial (PINS) për këtë hapsirë kaq strategjike. Ky plan do të 

shërbente si sistem rregullues për të siguruar standarte në planifikim dhe garantimin e 

instrumentave që mundësojnë shërbime cilësore turistike dhe zhvillim ekonomik. Ky i fundit do 

të ishte fenomen jo vetëm për zonën bregdetare por edhe atë në brendësi, e cila ka potencial 

për ta furnizuar brgdetin me produkte ushqimore, me produkte kulturore dhe burime 

njerëzore. Këto mungesa kanë rënduar situatën në terren, duke degraduar panoramën e 

bregdetit me ndërtime të realizuara në mungesë të një planifikimi kombëtar e ndërsektorial.  

Mungesa e një PINS për bregdetin ka shkaktuar edhe parcelizimin e planifikimit, aty ku 

kompetencat dhe juridiksionet territoriale ndahen. Për më tepër të gjitha planet vendore dhe 

ato rajonale (të pakta në numër), si dhe zhvillimet deri më sot, janë jetësuar pa rakorduar një 

vision të qartë rajonal, e aq më pak kombëtar. Ndaj, hartimi i PINS është një nevojë urgjente 

për të ndaluar përkeqësimin e situatës në territorin e bregdetit dhe jo vetëm. Vizioni që do të 

përcaktojë Plani i Integruar Ndërsektorial për Bregdetin (PINS B), do të vendosë një raport të 

drejtë dhe ekuilibra mes objektivave të zhvillimit sipas këndvështrimit të politikave të qeverisë, 

të njohjes dhe nevojës lokale, të së drejtës për zhvillim dhe burimeve natyrore në territor.  

Ky proçes do të ketë në fokus përmirësimin e gjendjes aktuale në zonën e bregdetit, duke 

ligjëruar e zbatuar një vizion të ri, nëpërmjet aplikimit të instrumentave ligjore dhe urbane, që 

do të realizojnë sfidat, duke mirëadministruar potencialet e vendit dhe duke i dhënë hov të 

madh e cilësor zhvillimit në përgjithësi dhe atij të turizmit në veçanti. 8 Plani i Integruar 

Ndërsektorial për Bregdetin do të përfshijë të gjitha bashkitë e reja që preken nga brezi 

bregdetar dhe që janë: Shkodra, Lezha, Kurbini, Durrësi, Kavaja, Rrogozhina, Divjaka, Fieri, 

Vlora, Himara, Saranda dhe Konispoli.  

Në përputhje me objektivat dhe parimet e përcaktuara, palët e përfshira në proçes do të 

përpiqen për të siguruar përdorimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të zonave bregdetare, në 

mënyrë që të ruajnë habitatet natyrore bregdetare, peisazhet, burimet natyrore dhe 

ekosistemet, në përputhje me standartet ndërkombëtare dhe normat ligjore, duke: 

 Identifikuar dhe përcaktuar (definuar) kufijtë jashtë zonave të mbrojtura dhe buffer 

zone;  

 Kufizuar shtrirjen lineare të zhvillimit urban dhe krijuar infrastrukturën e transportit 

përgjatë bregdetit;  

 Siguruar se problematikat mjedisore janë të integruara në rregullat për menaxhimin 

dhe përdorimin e domenit detar publik;  

 Siguruar për lirinë e aksesit të publikut në det dhe përgjatë bregut;  

 Kufizuar, ose kur është e nevojshme, duke ndaluar lëvizjen dhe parkimin e mjeteve 

tokësore, si dhe lëvizjen dhe ankorimin e anijeve detare në gjire të brishta natyrore.  

Dokumenti i Planit të Integruar Ndërsektorial për Bregdetin do të përmbajë, të paktën:  

 Dokumentin e Analizës për sektorin  

 Strategjinë dhe Objektivat e zhvillimit të sektorit  

 Propozimin me përcaktime territoriale  
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 Rregulloren e PKS-së  

 Hartat që shoqërojnë dhe pasqyrojnë përmbajtjen e secilës prej pikave më sipër, në 

shkallën që varion nga 1:50,000 deri në 1:250,000  

 Relacionin e propozimeve të planit  

 Studimin e vlerësimit strategjik mjedisor/vlerësimit të ndikimit nga zhvillimi dhe të 

ndikimit në mjedis 

 Vlerësimin ekonomik dhe financiar për zbatimin e PKS-së 

 Planin e veprimeve dhe investimeve për zbatimin e PKS-së  

 Propozime për ndryshimin e kuadrit institucional dhe ligjor ‒ Indikatorët për 

monitorimin e zbatimit të PKS-së 

Bazuar në draft Planin e PINS Bregdeti disa nga direktivat kryesore për PPV Shkodër janë: 

- Shkodra është pjesë e rajonit me fokus Natyrë dhe Agrikulturë (Parku Natyror) 

- Shkodra është qëndër urbane Primare 

- Velipoja është qëndër urbane e specializuar 

- Promovimi i turizmit gjithë-vjetor dhe i turizmit të integruar midis sektorëve të 

ndryshëm  

- Shkodra është pjesë e korridorit blu 

- Mbrotja dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore dhe fshatrave me arkitekturë 

karakteristike të zonës 

- Mbrotja nga përmbytjet dhe adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike 

2.2 Plane Rajonale/Qarku 

2.2.1 Plani Rajonal Shkodër- Lezhë 

Ky plan është një dokument planifikimi rajonal, hartuar në vitin 2005, bazuar në konceptin e 
Vizionit të Zhvillimit Rajonal brenda nje zonë territoriale (rajonale) specifike dhe të identifikuar 
qartë, duke grupuar të gjithë qendrat urbane dhe venbanimet e tjera brenda rajonit Shkodër- 
Lezhë (rajoni verior), me një qëllim të përbashket, zhvillimin me facilitete dhe shërbime të 
përbashkëta të infrastrukturës dhe me potenciale të zhvillimit ekonomik. 
Ky koncept është i bazuar në idetë e Zhvillimit Rajonal Europian (INTERREG) për të bërë 
eficentë përdorimin maksimal të burimeve lokale, aseteve dhe kapaciteteve që ndihmojnë në 
zhvillimin e ekonomisë lokale dhe veprojnë kundër eksodit rural të popullsise. Disa koncepte 
bazë të ketij plani janë si më poshtë: 

 Zhvillimi i Shqipërisë se Veriut, si nje rajon i fortë e kohesiv. Një vizion ky që parandalon 
mbi-përqëndrimin në zonën Tiranë - Durrës të potencialeve ekonomike të Shqipërise. 

 Krijon një "Rajon Urban Policentrik", përgjatë kufirit me Malin e Zi, duke lidhur 
ekonomitë urbane të Shkodrës, Lezhës, Podgoricës, Tivarit dhe Ulqinit në nje kornizë 
për zhvillimin ekonomik rajonal dhe shpërndarjen e popullsisë. 

 Krijon një korridor të transportit rajonal nga Kosova tek porti i Tivarit përgjatë rajonit 
Shkodër-Lezhë, e deri në Malin e Zi, duke krijuar një shkallë të lartë të mundësive të 
zhvillimit përmes rajonit verior. 

 Zgjeron zonën e rivierës së Malit të Zi, drejt jugut, në afersi të bregut Shqiptar duke 
ndërtuar një urë Ulqin - Velipojë përgjatë lumit Buna, duke krijuar kështu një qëndër të 
madhe për zhvillimin e turizmit. 

 Racionon strukturën fizike dhe ekonomike të "Zones së Largët Malore". Menaxhohet 
rritja e popullsisë ndërsa rritet cilësia e jetës. 

 Stabilizon popullsinë e qyteteve të Pukës, Kurbinit dhe rrethit të Mirdites, kështu që 
një produkt rajonal në rritje është në gjendje të shpërndajë të mirat maksimale. 



24 
 

 Mbron tokën bujqësore, dhe kufizon ndërtimin e fshatrave të "rajonit urban", karshi 
familjeve që janë pjesë autentike e ekonomisë rurale. 

 Harta e mëposhtme tregon disa projekte të rekomanduara dhe interesante për 
fuqizimin rajonal dhe zhvillimin e ndërkufitar me vendet fqinje, si Mali i Zi dhe Kosova, 
ashtu si korridori kombëtar Shqiptar dhe i transportit ndërkombëtar. Më poshtë në 
trajte skematike janë paraqitur ndërhyrjet kryesore strategjike që propozon Plani 
Rajona Shkodër-Lezhë: 

 Akset kryesore rrugore, 

 Projektet e zhvillimit ekonomik dhe 

 Zonat e rritjes urbane 
Studimet e mëposhtme i janë dedikuar qytetit të Shkodres, rrugës by-pass të qytetit dhe 
korridori i Koplikut. I pari është studimi që lidhet me infrastrukturen e qytetit ku evidentohet 
qartë prezenca e by-pass që lehtëson shume trafikun e qyetit duke shmangur të gjitha 
automjetet që vijnë nga pjesë të ndyshme të vendit të drejtuar për në Malin e Zi, përmes pikës 
kufitare të Hanit të Hotit. Ky by-pass tashmë është në fazën e zbatimit por që nga fillimi i tij 
punimet janë pezulluar. Ka qënë e propozuar gjithashtu një brez i gjelbër ndërmjet Liqenit të 
Shkodrës dhe rrugës së Unazës perëndimore të qytetit, gjë e cila nuk përputhet me konceptin e 
planifikimit të sotëm të zhvillimit urban të Shqipërisë. 
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Harta 5: PLani Rajonal Shkodër-Lezhë 

 

Rruga nga Shkodra në kufi me Malin e Zi, në Han të Hotit ka qenë një tjetër ndër propozimet 
kryesore infrastrukturore të këtij plani. Evidentohet fakti që në atë kohë rruga ishte në nje cilesi 
të keqe krahasuar me aspiratat zhvillimore. Propozimet kryesore të këtij plani janë: 
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 Rruga ekzistuese Shkodër-Koplik që është 15 km e gjatë duhet të zgjerohet dhe të 
përmirësohet. Ndërprerjet me rrugët lokale duhet të bëhen në nje interval 1 km, së 
paku, dhe të sigurojnë hyrje tek ndërtesat. 

 Zonat kryesore të tokave të pazhvilluara duhet të ruhen për ferma të vogla 

 Duhet të identifikohen vendet për shkolla, përdorime publike dhe tregtare. Duhet të 
identifikohet një zonë biznesi në Koplik (në fundin verior të korridorit). 

 Rrugët anësore duhet të permbajne kanalizime ujërash, me një kolektor të radhitur 
paralel me bregun e liqenit. 

 Hekurudha nga Lezha në Podgorice duhet të vihet në funksionim me stacione të reja 
(me parking makinash) në intervale prej 2 kilometrash. 

 

Harta 6: Plani rajonal Shkodër Lezhë 2 
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2.2.2 Plani Rajonal i Veprimit në Mjedis (REC) 
 

Objektivi i këtij Plani është mbështetja e Qeverisë për të përmbushur kriteret e zhvillimit të 
qëndrueshëm të Shqipërisë, në përputhje me kërkesat e BE-së në fushën e mjedisit, me fokus 
kryesor deltën e lumit Drin në Qarqet Shkodër – Lezhë. Në këtë kuadër, ky plan ka analizuar 
dhe propozuar ndërhyrje strategjike në 6 fusha kryesore: Gjeologjia dhe Energjia, Hidrologjia, 
Agrikultura dhe Peshkimi, Biodiversiteti dhe Zonat e 
Mbrojtura, Planifikimi i territorit dhe Dinamikat njerëzore, si dhe Turizmi. Parashikimet e planit 
të veprimit të këtij dokumenti janë integruar me planin e veprimit të hartuar të Qarkut 
Shkodër, përmes përfshirjes së disa projekt propozimeve që vijnë nga Plani Rajonal i Veprimit 
në Mjedis, në Planin e Veprimit të Qarkut Shkodër, duke u fokusuar kryesisht në projekte që 
kanë të bëjnë me menaxhimin e Pellgut Ujëmbledhës të lumit Drin, disiplinimin e shkarkimit të 
ujërave nga KUL Zadrimë në lumin Drin, etj. 

2.2.3 Studim mbi zonat funksionale në Shqipëri (DLDP) 

Studimi i hartuar në funksion të fazës së tretë të programit DLDP, ka për qëllim studimin e pesë 
Qarqeve në Shqipëri, duke aplikuar konceptin e Zonave Funksionale, si një ushtrim për 
identifikimin e NjQV-ve partnere, të cilat mund të bëhen qendrat e dinamikave të zhvillimit 
rajonal dhe mund të shërbejnë si modele për efikasitet në dhënien e shërbimeve publike. 
Koncepti i Zonave funksionale synon të identifikojë hapësira (të cilitdo nivel – vendor apo 
rajonal) në të cilat ndodhin ndërveprime të caktuara, me karakter kryesisht socio-ekonomik, 
dhe të cilat jo domosdoshmërish përkojnë me ndarjet administrative apo historike. Me qëllim 
identifikimin e zonave funksionale në pesë qarqet e studiuara, janë marrë parasysh disa 
indikatorë: indikatorët ekonomikë me fokus punësimin dhe konsumin, indikatorët që kanë të 
bëjnë me aksesin ndaj shërbimeve me fokus shëndetësinë dhe arsimin, indikatorët që kanë të 
bëjnë me qeverisjen me fokus bashkëpunimin ndërvendor. Megjithëse metodologjia e ndjekur 
gjatë analizave të potencialeve të zhvillimit ekonomik nënrajonal është e ndryshme nga ajo e 
ndjekur për identifikimin e zonave funksionale, për grupin e punës RDP/Këshilli i Qarkut 
Shkodër kanë qenë me interes gjetjet e studimit të 
DLDP, të cilat japin një panoramë në lidhje me marrëdhëniet e ndërvarësisë të njësive vendore 
aktuale në qark, duke iu referuar kritereve të përcaktuara paraprakisht. 
Në përfundim të këtij studimi, janë arritur konkluzionet e mëposhtme për Qarkun Shkodër, të 
cilat janë marrë parasysh gjatë studimit të potencialeve nënrajonale që do të prezantohen në 
vijim të këtij dokumenti: 

1. Rrethi i Pukës dhe i Malësisë së Madhe i përkasin modeleve të organizimit 
monocentrike, ndërsa Rrethi i Shkodrës i përket modelit të organizimit policentrik. 

2. Rrethi i Pukës përbëhet nga një Zonë Funksionale, me qendër qytetin e Pukës. 
3. Rrethi i Malësisë së Madhe përbëhet nga një Zonë Funksionale me qendër qytetin e 

Koplikut. Megjithatë, duhet marrë në konsideratë efekti gjithmonë e në rritje i zonës 
ndërkufitare me Malin e Zi, i cili mund të forcojë rolin e komunës së Kastratit dhe 
Kelmendit në këtë rreth, me hapjen e një pike të re kufitare. 

4. Rrethi i Shkodrës përbëhet nga katër Zona Funksionale: 

• Shkodër (Bashkia Shkodër dhe komunat Rrethina dhe Ana e Malit) 
• Nënshkodër (Bushat, Bërdicë, Dajc,Velipojë) me Bushatin si qendër. 
• Zadrimë (Vau I Dejës, Guri i zi , Hajmel dhe Vig Mnelë nga Qarku Shkodër, së 

bashku me Dajçin dhe Blinishtin nga Qarku Lezhë) me Vaun e Dejës si qendër. 
• Postribë-Dukagjin. (Postribë, Kir, Shllak, Shohs, Shalë, Temal) me qendër Postribën. 
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2.2.4 Koncepti strategjik i zhvillimit rajonal (GIZ/ Këshilli i Qarkut Shkodër) 

Koncepti Strategjik i Zhvillimit Rajonal është hartuar nga Këshilli i Qarkut Shkodër, me 
mbështetjen e GIZ, si instrumenti kryesor i planifikimit strategjik, që vendos parimet dhe 
prioritetet kryesore mbi të cilat do të orientohet zhvillimi i Qarkut Shkodër gjatë viteve në 
vijim. “Paketa e masave dhe projekteve për zbatimin dhe monitorimin e KSZhR të Qarkut 
Shkodër” ndërtohet mbi këtë Koncept Strategjik Zhvillimi Rajonal dhe synon të lehtësojë 
zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të tij. Koncepti Strategjik i Zhvillimit Rajonal parashtron 
pesë fusha veprimi, të cilat përkojnë me prioritetet e zhvillimit të përcaktuara nga Këshilli i 
Qarkut Shkodër për territorin e administruar prej tij. Për secilën nga këto pesë fusha prioritare, 
është përcaktuar qëllimi strategjik në nivel rajonal, si dhe masat dhe nënmasat në funksion të 
zbatimit të këtij Koncepti Strategjik. Fushat prioritare të përcaktuara nga KSZhR-ja janë: 

1. Arsimi, trajnimi dhe ndërtimi i kapaciteteve 
2. Infrastruktura dhe Shërbimet 
3. Turizmi dhe agrobiznesi 
4. Bashkëpunimi Ndër-rajonal dhe me partnere te tjerë 
5. Mbrojtja nga përmbytjet 

Po ashtu, pjesë e KSZhR-së është edhe Shtojca, e hartuar në formatin e një Plani Veprimi, i cili 
përcakton, në terma kohorë, zbatimin e masave dhe nënmasave, brenda intervalit 2010-2015. 
Po ashtu, kjo Shtojcë përfshin edhe një listë projekt-idesh, si shembull mbi të cilin Qarku mund 
të hartojë propozimet e veta. Ky plan veprimi, i hartuar për intervalin kohor 2010-2015, ka 
pasur vështirësi në zbatim. Kjo vjen kryesisht për dy arsye: (i) ngarkesa e tepërt që ka, po të 
merren parasysh burimet e kufizuara njerëzore dhe financiare që disponon qarku, dhe (ii) mos-
përcaktimi i instrumenteve specifike (projekteve) përmes të cilave do të zbatohen parashikimet 
e masave dhe nënmasave. Projektet e dhëna si shembuj në Shtojcën e KSZhR-së, nuk janë bërë 
pjesë e planit të veprimit dhe nuk paraqesin realisht projektet më prioritare për t’u vënë në 
zbatim gjatë këtij intervali kohor, por janë thjesht një shembull sesi mund të hartohen projekte 
në kuadër të KSZhR-së. Për këtë arsye, si dhe për të përditësuar Planin e Veprimit për 
institucionin e Qarkut, Këshilli i Qarkut Shkodër, me mbështetjen e ekspertëve të RDP-së, ka 
hartuar këtë dokument që përmban një Plan të zbatueshëm Veprimi dhe strategji monitorimi 
për KSZhR-në. 

2.2.5 “Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër” (2015) 

Dokumenti “Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër” është hartuar në kuadër të 
zbatimit të Programit të Zhvillimit Rajonal në Shqipërinë Veriore (Regional Development 
Program Northern Albania – RDP); program i financuar nga Sëiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC) dhe Austrian Development Cooperation, dhe i zbatuar nga 3 organizata, 
përkatësisht Sëiss Intercooperation-Zvicër, OAR Austri dhe Co-Plan-Shqipëri. 
“Skenarët e zhvillimit nënrajonal në Qarkun Shkodër” ka për qëllim që të sjellë së bashku 
objektivat e përgjithshme dhe sektoriale zhvillimore të prezantuara në disa dokumente 
strategjike të Qarkut Shkodër, të hartuara nga Këshilli i Qarkut apo aktorë të tjerë, si dhe të 
mbështesë zbatimin e tyre duke i lidhur me potencialet e zhvillimit territorial 
Nga analiza, janë identifikuar nënrajonet e mëposhtme, me potenciale të ngjashme në 
zhvillimin e sektorit të bujqësisë/ blegtorisë: 

- Nënrajoni i Mbishkodrës: i cili përfshin pjesë të komunave Shkrel, Kastrat, Qendër, 
Rrethina, Gruemirë, Postrribë dhe bashkinë Koplik. (Ky nënrajon duhet të nxisë 
kultivimin dhe përpunimin e produkteve tipike, si element kyç i ekoturizmit, i cili do të 
jetë fokusi i zhvillimit ekonomik në këtë zone)  

- Nënrajoni i Nënshkodrës: i cili përfshin komunat Ana e Malit, Bërdicë, Dajç Bregu i 
Bunës, Gur i Zi, Bushat, Hajmel dhe Velipojë (Ky nënrajon përmban rreth 41% të tokave 
bujqësore të Qarkut Shkodër, me bonitet të lartë (kategoria 1-4). Po ashtu, në këtë 
nënrajon vërehet një përqendrim i lartë i qendrave të përpunimit të qumështit.)  
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- Nënrajoni i Veriut: i cili përfshin komunën e Kelmendit. Edhe kjo zonë paraqet interes 
të veçantë në kuadër të ndërthurjes së aktiviteteve bujqësore me ato turistike. 

- Nënrajoni i Pukës: i cili përfshin pjesë nga komunat Fierzë, Iballë, Qelezë, Temal, 
Qerret, Rrapë, Qafë Mali, Blerim dhe Gjegjan dhe bashkitë Pukë dhe Fushë Arrëz. Në 
këtë nënrajon shtrihen rreth 61% të kullotave të të gjithë Qarkut Shkodër 
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Harta 7: Nënrajonet me potenciale të ngjashme bujqësore 
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Nënrajonet në bazë të zhvillimit të turizmit 
 

- Nënrajoni i Liqenit: ky nënrajon shtrihet në njësitë vendore të Kastratit, Qendrës, 
Koplikut, Gruemirës, Rrethinave, Postribës (pavarësisht se nuk laget nga liqeni i 
Shkodrës) dhe Shkodrës. Shtrirja e tij gjeografike ndërthur afërsinë me liqenin e 
Shkodrës në perëndim, me rrëzën e Alpeve në lindje, kufirin e Malit të Zi dhe qendrën e 
Qarkut Shkodër, qytetin e Shkodrës në jug. Përveç aseteve natyrore që ka nënrajoni 
(Liqeni i Shkodrës), në të gjenden edhe disa prej aseteve historike/kulturore më 
domethënëse të qarkut, si: Kalaja e Rozafës, Kulla e Sahatit të Inglizit, Xhamia e 
Plumbit, Katedralja Katolike, Kisha e Zojës së Këshillit të Mirë, Studioja Fotografike 
Marubi, Muzeu Historik i Shkodrës (Shkodër), Kalaja e Drishtit, Ura e Mesit (Postribë), 
Gërmadhat e Kishës së Shëngjinit (Gruemirë), Kalaja e Marshejt dhe Ura e Përroit të 
Thatë (Kastrat). 

- Nënrajoni i Alpeve: që përfshin pjesë nga njësitë vendore Kelmend, Shalë dhe Shkrel. 
Ky nënrajon përfshin Parkun Kombëtar të Thethit, si aseti më tërheqës natyror në 
Qarkun Shkodër dhe më gjerë. 

- Nënrajoni i Zadrimës: i cili përfshin disa sipërfaqe të njësive vendore të Anës së Malit, 
Dajçit, Bërdicës, Bushatit, Hajmelit, Vaut të Dejës, Gurit të Zi, Velipojës (ku mund të 
përfshihen edhe njësi të tjera që janë pjesë e fushës së Zadrimës dhe Shëngjini nga 
Qarku Lezhë). 

- Nënrajoni Lindor: Ky nënrajon ka potenciale të limituara për zhvillimin e turizmit, 
megjithatë ekzistenca e monumenteve të shumta natyrore,si ekosisteme/biotipeve të 
veçanta të gjendura aty, shpella karstike, ujëvara, etj. mund të jetë tërheqëse për 
turistët që preferojnë ekoturizmin. 
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Harta 8: Nënrajonet me potenciale zhvillimin e turizmit 
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Nënrajonet e mjedisit 
Analizat e hartuara, si të dobësive ashtu edhe potencialeve mjedisore të Qarkut Shkodër, kanë 
ndihmuar në identifikimin e tre nënrajoneve:  

- Nënrajoni Alpin: i fokusuar kryesisht në njësitë vendore Shalë dhe Kelmend. Ky 
nënrajon përmban një ndër zonat natyrore më tërheqëse në Shqipëri, me interes 
gjithmonë e në rritje nga vizitorët e ndryshëm. Alpet Shqiptare janë pjese e territoreve 
të administruara nga disa njësi të qeverisjes vendore dhe nga dy qarqe: Qarku i 
Shkodrës dhe Qarku i Kukësit. 

- Nënrajoni i Habitatit të Liqenit të Shkodrës: Ky nënrajon përfshin zonën e liqenit të 
Shkodrës së bashku me zonën buferike të tij, që shtrihet në Shkodër, Rrethina, 
Gruemirë, Koplik, Qendër dhe Kastrat. Liqeni i Shkodrës është liqeni me sipërfaqen më 
të madhe në Ballkan, e cila varion nga 370 km2 në 530 km2; një e treta e sipërfaqes 
shtrihet në territorin shqiptar ndërsa pjesa tjetër në territorin malazez. 

- Nënrajoni i Nënshkodrës: Ky nënrajon përfshin sipërfaqe nga Rrethinat, Ana e Malit, 
Dajçi, Bërdica, Bushati, Velipoja, Hajmeli dhe Vig Mnela. Një pjesë e madhe e 
sipërfaqes së këtij nënrajoni është shpallur Peizazh i Mbrojtur, duke përfshirë shtratin e 
lumit Buna dhe bregdetin Adriatik. Delta e lumit Buna përfshin habitate natyrore të 
larmishme. 

Harta 9: Nënrajone me potenciale natyrore 
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2.3 Plane Vendore 

2.3.1 Plani Rregullues i qytetit të Shkodres 1994 

Plani rregullues i qytetit Shkodër, miratuar nga KRRTRSH në vitin 1994, përbën një nga 
instrumentat kryesorë të zhvillimit të qytetit gjatë viteve së tranzicionit. Baza ligjore mbi të 
cilën u hartua ky plan ishte ligji nr. 7693, dt. 6.04.1993, i ndryshuar, dhe aktet nënligjore në 
zbatim të tij. Pavarsisht se ky plan nuk parashikonte hopin e madh të industrisë së ndërtimit në 
vitet në vijim, gjithsesi shërbej si një bazë shumë e vlefshme për ruajtjen e zonave të mbrojtura 
historike dhe me vlera mjedisore të qytetit. 
 

Harta 10: Plani i Shkodrës 1994 

 
 
Studimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të Shkodrës është mbështetur në detyrën e 
projektimit të miratuar me VKM Nr.30, datë 8 Shkurt 1984, si dhe kërkesat e kohës si pasojë e 
ndryshimeve sociale dhe ekonomike të viteve 1990-1993. Kryesisht ky plan zgjidh 3 probleme 
kryesore: 

 Zonimin funskional 
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 Sistemin (rrjetin) rrugor 

 Vijën kufizuese të ndërtimeve 
Plani parashikohet të funksionojë për një periudhë 20 vjeçare dhe sugjeron që zhvillimi të 
ndodhi brenda territoreve ekzistuese të qytetit, kryesisht duke dendësuar zonat me shtepi 
private. Sipas zonimit funksional të bërë, projektuesit e ISPU që janë dhe autorët e planit, 
pretendojnë që dendësia bruto nga 136 banorë / ha aktualisht (në vitin 1994) të arrijë deri në 
250 banorë/ha. Përsa i përket zgjerimeve të mundshme afatshkurtër të qytetit janë dhënë 4 
propozime: 

 Zona buzë kodrave të Tepes (18ha); 

 Zona tek artistikja (6.7ha); 

 Zona tek antifilokseriku (6.7ha); 

 Zona mbi unazë në pjesën jug-përendimore. 
Ndërsa ato të perspektivës afatgjatë janë: 

 Sipërfaqet buzë liqenit 

 Sipërfaqet në pjesën veriore (pranë Dobraçit); 

 Zona e Institutit Zooteknik deri në afërsi të fshatit Golem. 
Vija kufizuese e ndërtimeve, në bazë të rregullores së këtij plani, shpreh kufijtë e lejuar të 
shtrirjes së qytetit në prespektivën e afërt. Sipërfaqja brenda kësaj vije është 1700ha dhe 
përbën një rritje prej 900ha në krahasim me sipërfaqen e kufizuar nga vija e verdhë e vjetër.  
Brenda kësaj vija janë përfshirë sipërfaqe të reja të planifikuara në zonimin funksional, si 
hapësirat në veri, ato buzë liqenit kodrat e Tepes dhe Bahçalleku, i cili bëhet përfundimisht 
pjesë përbërëse e qyetit të Shkodrës. 
Përsa i përket sistemit rrugor të propozuar, ai është kryesisht aplikim i projektit të zbatimit të 
bërë në vitin 1979 (sipas të cilit janë realizuar gati 90% e rrejtit të kanalizimeve të ujrave të 
zeza). Autostrada e re (by-passi veri -lindor) propozohet të kalojë në shtratin e lumit Kir, pa 
ndërprerë zhvillimin e zonës industriale. Një tjetër propozim që theksohet në plan është edhe 
aksi i ri rrugor, që lidh Universitetin “Luigj Gurakuqi” me stacionin e trenit. 
Përsa i përket Zonës Industriale, ajo parashikohet të zhvillohet duke sistemuar shtratin e lumit 
Kir dhe duke vënë në dispozicion të qytetit një sipërfaqe shtesë 300 ha. Kjo zonë ishte 
parashikuar që do ndahej nga zona e banimit me një brez sanitar mbrojtës 50m. 
Zonimi funksional i planit rregullues të Shkodrës përmban 16 kategori përdorimi toke për të 
cilat, as në plan as në rregulloren që shoqëron planin, nuk jepen detaje apo tregues zhvillimor 
konkret.  
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Harta 11: Plani Rregullues i Shkodrës 1994 (zonimi) 

 
 

2.3.2 Studim urbanistik pjesor - Qendra e qytetit të Shkodrës 

Studimit urbanistik të qendrës së qytetit i paraprin detyra e projektimit dhe zgjerimi i vijës 
kufizuese të kësaj qendre, miratuar me vendim të KRRTRSH-së nr .4, dt. 19.02.2003. Sipas vijës 
kufizuese të përcaktuar me këtë vendim, zona e qendrës ka një sipërfaqe 18 ha. 
Ndryshimi nga qendra e parashikuar sipas Planit Rregullues të vitit 1994, konsiton në zgjerimin 
e saj me disa zona dhe sheshe dhe jo në trajtimin e qendrës si një aks rrugor. Pas 2 vitesh nga 
hartimi dhe miratimi i detyrës së projektimit miratohet studimi urbanistik pjesor i Qendrës së 
qytetit me vendimin e KRRTRSH nr.3, dt. 7.05.2005. Propozimi konsiston në një program 
gradual të rinovimit urban të ndërtesave ekzistuese gjate rrugeve të vjetra të qendrës së 
qytetit. Me vendimin e KRRTRSH nr.3, dt. 15.06.2005 miratohet rregullorja në zbatim të këtij 
studimi. Pjesë e kësaj rregulloreje është edhe një hartë e përgatitur nga Instituti i 
Monumenteve të Kulturës për objektet monument kulture dhe ato arkeologjike brenda vijës 
kufizuese të qendrës. 
 



37 
 

Harta 12: Studim Pjesor qëndra e qytetit 

 
 
 

2.3.3 Projekti për zhvillimin e zonës liqenore të qytetit të Shkodrës 

Ky projekt u hartua nga Bashkia e Shkodër, me konsulencën e Universitetit të Firencës. Nisma 
për zhvillimin e kësaj zonë u morr duke konsideruar veçoritë dhe karakteristikat peisazhistike 
dhe mundësitë e zhvillimit në drejtimin jugor të qytetit. Duhet patur parasysh këtu që mjaft 
ndërtues treguan interes të veçantë për këtë pjesë të qyetit dhe mund të themi që zona e hyrje 
në qytet është ajo ku është përqendruar një zhvillim i madh në vitet 2005-2010. Ndërtimi i by-
pass-it përendimor të qytetit, që shërben edhe si një digë mbrojtëse për gjithë trojet që 
mbyteshin me fillimin e rreshjeve, e bën edhe më real implementimin e këtij projekti. 
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Imazh 1: Projekti për zhvillimin e zonës liqenore 

 

 
 

 

2.3.4 Plan rregullues i bregut perëndimor të liqenit të Shkodrës 

 
Në kushtet e rritjes së atraksionit turistik në zonën Shirokë-Zogaj, Bashkia e Shkodrës, ka 
kërkuar hartimin e Planit të Përgjithshëm Rregullues për këtë zonë, në mënyrë që jo vetëm të 
kontrollojë zhvillimin nganjëherë spontan e të pakontrolluar të këtyre zonave, por njëkohësisht 
të mbrojë e të promovojë vlerat e veçanta të tyre.Ky plan është hartuar nga Bashkia Shkodër 
dhe GTZ në kuadër të projektit “Planifikimi Hapësinor i Rajonit Ndërkufitar të Liqenit të 
Shkodrës, Shqipëri dhe Mal i Zi”. Kuadri ligjor mbi të cilin është bazuar ky plan është, ligji 8405, 
dt.17.9.1998 “Për urbanistikën”, i ndryshuar dhe VKM nr.722, dt.19.11.1998 “Për miratimin e 
rregullores se urbanistikes”, i ndryshuar. 
Bazuar në përcaktimet ligjore të cituara më sipër, studimi përmban: 

 Të dhënat, analizat e të dhënave dhe prognozat 

 Objektivat dhe Strategjinë që Bashkia kërkon të arrijë, të ndara sipas zonave. 

 Mendimet, sugjerimet dhe propozimet e përfituara nga procesi i përfshirjes qytetare. 

 Përcaktimet që influencojnë mbi pronësinë mbi tokën dhe vlerësimin e saj, sipas 
funksioneve, mënyrës së zbatimit nëpërmjet studimit urbanistik pjesor, intensitetit dhe 
tipologjisë së ndërtimeve. 

 Klasifikimin në zona funksionale të territorit që përfshihet nga plani, duke u 
mbështetur në gjendjen ekzistuese, në përdorimet e mundshme, në dendësitë e 
banimit, në infrastrukturat inxhinierike e sociale, si edhe rregullat që duhen ndjekur 
brenda secilës prej tyre për të ndryshuar destinacionin e përdorimit. 

 Shqyrtimin e zonave që do t’i nënshtrohen rikonstruksionit urbanistik, si edhe zonave 
për shtrirjen e qytetit. 
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 Strukturën e përgjithshme organike të territorit nëpërmjet elementëve përcaktues të 
zhvillimit urban, veçanërisht nëpërmjet sistemit të përgjithshëm të komunikacionit 
rrugor, etj. 

 Përcaktimin e ndërhyrjeve për vlerësimin dhe ruajtjen e burimeve mjedisore, 
bujqësore, peizazhistike e historike, duke vendosur kushtëzime për përdorimin e tyre. 

 Parashikimet dhe drejtimet kryesore të vendosura prej studimit urbanistik rajonal. 

 Kufizime në lidhje me ndërtimet për: 
o territore apo zona me ndërtime që paraqesin interes mjedisor, peisazhistik, historik 

e kulturor; 
o mbrojtjen e funksionit të infrastrukturave dhe impianteve me interes publik. 

Territoret e zonës Shirokë-Zogaj, me sipërfaqe respektive 66 ha dhe 80 ha, janë përfshirë 
brenda kufirit administrativ të qytetit të Shkodrës, që nga Janari i vitit 1997. Zona turistike e 
marrë në studim është rreth 600 ha, dhe me një gjatësi vije ujore rreth 14.5 km, nga e cila rreth 
10 km kanë breg shkëmbor dhe 4.5 km fushor. Studimi është mbështetur në Detyrën e 
Projektimit, e cila është hartuar nga Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim dhe asistencë nga 
GTZ dhe është miratuar në KRRT të Bashkisë Shkodër me Vendim nr. 3, date 02.11.2007. 
 

2.3.5 Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër (2010)  

 
Nga vleresimi i "Pikave të Forta", "Dobesive", "Mundësive" dhe "Rreziqeve" të paraqitura në 
kapitullin e mësipërm - "Gjetjet Kryesore nga Matricat SWOT", dhe nga konkluzionet e nxjerra 
në mbledhjet me grupet e interesit si dhe në konsultimet me Bashkine, Konsulenti ka nxjerre 
Vizionet e meposhteme për qytetin e Shkodres deri në vitin 2020.  

 
Vizioni 1 
Shkodra do të vazhdoje të luaje rolin e qendres kryesore urbane e ekonomike të veriut të 
Shqipërise siç ka qene në të kaluarën, dhe mund të behët nje qytet i qendrueshem me një cilesi 
jetese të krahasueshme me nivelet evropiane: 

 Qyteti tashme udheheq zhvillimin e rrethinave qe mbulojne të gjithe Provincen Veriore 
dhe me tej dhe perqendron brenda rajonit të tij urban pothuajse të gjitha aktivitetet e 
punesimit dhe facilitetet e tregut të mbështëtura nga nje rrjet infrastrukturor për 
mobilitetin e mallrave dhe njerezve. Master Plani I ri për Shkodren do të propozioje 
perforcimin e metejshem të tyre duke shfrytezuar në maksimum projektet e tanishme, 
forcat potenciale, dhe oportunitetet dhe duke adresuar dobesite e rendesishme 
(sidomos në sektorin e rrugeve, mjedisit dhe komunikacionit). 

 Afersia e saj me Kosoven dhe Malin e Zi dhe nje numer rrugesh inter-rajonale do ta 
vendose ate në qendren e rrjetit rrugor Evropian të rajonit. 

Vizioni 2 
Shkodra mund të jete nje qender e rendesishme e dijes për promovimin e sherbimeve të 
edukimit modern dhe kerkimeve, nje vend studimi për kulturen, historine, dhe trashegimine 
antike dhe bashkekohore. 

 Qyteti posedon tashme nje Universitet të njohur nderkombetarisht me nje numer të 
mire fakultetesh me nje standart të larte edukimi. 

 Plani i Përgjithshëm Vendor duhet të propozoje krijimin e nje qendre shkencore 
universale studimi për migrimin Euro Afrikan të zogjve dhe levizjet e tyre (ne lidhje me 
kontaminimin e gripit të shpendeve), nje qender për mbrojtjen e disa specieve të rralla 
të peshkut në Liqenin e Shkodres dhe Lumenjte. Të propozoje gjithashtu krijimin e nje 
qender studimi për kulturen antike dhe parahistorike dhe arkitekturen. 

Vizioni 3 
Shkodra mund të jetë një qendër e rëndësishme eko-turizmi e dimensioneve kombetare dhe 
nderkombetare: 



40 
 

 Fale pranise se aseteve të bollshme të nje varieteti të pejsazheve natyrore, lumenjve e 
Liqenit, grykave e kanioneve, ndertesave historike dhe kulturore, varieteteve të rralla 
të flores dhe faunes, Shkodra mund të jete nje qender për zhvillimin e eko-turizmit – 
nje sektor qe po lulezon tashme pavaresisht nga kriza e tanishme ekonomike. 

 Plani i Përgjithshëm Vendor për Shkodren do të propozoje aksione të pershtatshme për 
të arritur kete vizion. 

Vizioni 4 
Shkodra mund të jete nje qender e rendesishme për promovimin e prodhimeve të artizanatit: 

 Fale perqendrimit të rendesishem të artizaneve të kualifikuar qe praktikojne aktivitete 
tradicionale të punimeve me dore, Shkodra mund të manaxhoje kerkesen e larte për 
keto produkte nga turistet. Kjo do të krijonte jo vetem nje punesim në shkalle të ulet 
për grate por edhe do të ulte varferine për grupet e dobeta. 

 Plani i Përgjithshëm Vendor do të lokalizoje zona me facilietete për ti grupuar keto 
aktivitete dhe për ti zhvilluar ato në menyren e duhur. 

Vizioni 5 
Shkodra do të jete nje qytet i standardit europian, do të zhvillohet në shkalle njerezore dhe do 
të jete porta e veriut për Shqipërine në Evrope 

 Shkodra është nje qytet i mirë-strukturuar i gjelbër dhe i qetë me dendesi mesatare 
dhe me arkitekture tradicionale, e parqe të gjelbra dhe siperfaqe të hapura dhe ka nje 
vlere të moderuar të tokes – qe perben në atraksion të fuqishem për kompantitë e 
ndërtimit që operojnë më vend dhe në rajon. 

 Plani i Përgjithshëm Vendor i Shkodres do të perforcoje kete vision me ekzekutimin e 
planeve të pershtatshme për perdorimin e tokes. 

Vizioni 6 
Bashkia e Shkodres është fuqimisht e angazhuar për ta kthyer qytetin e vet në nje qytet të 
gjelber të qendrueshem me dimensione njerezore: 

 Bashkia e Shkodrës është fuqimisht e angazhuar për zhvillimin e një qendre të madhe 
në veri të Shqipërise, si Porte e Gjelbër me të gjitha karakteristikat e veta kulturore e 
tradicionale me facilitete të përshtatshme zhvillimi. 

 



41 
 

Harta 13: Vizioni i Zhvillimit te Qytetit (2010) 

 
Synimet e qytetit jane përcaktuar nga rezultatet e analizave SWOT dhe konsultimeve publike:  
1. Shkodra - Porta e gjelbër e Shqipërisë. 
Liqenet, lumenjte dhe malet Shkodra mund të jete një qendër e rëndësishme eko-turizmi fale 
prezënces se aseteve të bollshme natyrore. Shkodra është e rrethuar nga uji, tre lumenj, 
liqenet, dhe mocaloret. Liqeni i Shkodres është me i madhi në rajonin e Ballkanit. 
2. Shkodra - Qytet Europian 
Nje qytet i qendrueshem i standarteve evropiane Shkodra mund të jete qendra me e 
rendesishme e rritjes urbane dhe ekonomike dhe qyteti kryesor I veriut të Shqipërise me në 
cilesi jetese të standartit evropian. 
3. Shkodra - Qytet i qëndrueshëm dhe dinamik. 
Nje qytet qe kombinon tegjitha facilitetet urbane për nje punesim me të mire, banese dhe 
mjedis të jetueshem. (qytet i zgjuar) Sebashku me oportunitetet qe derivojne nga ekonomia e 
dijes perfaqesuar nga sistemi universitar dhe sektori i turizmit, edhe ekonomia locale si sektori 
bujqesor dhe ai tekstil mund të perfitojne nga rinovimi i zonave industriale dhe fuqia punetore 
ekzistuese e specializuar. Shkodra mund të jete gjithashtu nje qender e rendesishme për 
promovimin e artizanatit tradicioal dhe produkteve artistike. 
4. Shkodra - Qytet i dijes 
Universiteti, kerkimi, mjedisi. Ne fakt Shkodra është historikisht qyteti i madh verior i 
Shqipërise dhe kryeqytet i rajonit PODShkod dhe nje nga 4 qendrat unversitare kombetare. 
Tani ajo është nje qender për studentet e veriut me nje influence të madhe në ekonomine 
(9.000 student). Aktualisht universiteti ka shume lidhje me organizata rajonale dhe 
nderkombetare kerkimi Shkodra mund të jete nje qender e rendesishme e dijes për sherbime 
edukimi dhe kerkimi, nje porte hyrse për studimin e cultures antike dhe bashkekohore, 
historise dhe trashegimise, nje qender universal specifike studimi për migrimin e zogjve nga 
Afrika në Evrope dhe nje qender për mbrojtjen dhe studimin e specieve të rralla të Liqenit dhe 
lumenjve. 
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5. Shkodra - Qytet i aksesueshëm 
Nje qytet i aksesibilitetit të larte dhe mobilitetit urban. Infrastrukture me të mire dhe me të 
sigurte të rrugeve, shperndarje mallrash dhe sherbimesh – nje qytet i mencur (SMART). 
Shkodra është nje qytet i mire-strukturuar i gjelber dhe paqesor me dendesi mesatare dhe me 
arkitekture tradicionale, me parqe të gjelbra dhe siperfaqe të hapura dhe ka nje vlere të 
moderuar të tokes – qe perben nje atraksionm të fuqishem. Zhvillimi i ardhshem i Shkodres do 
të jete i lidhur strategjikisht me qytetin e Dijes, qytetin e qendrueshmerise, i lidhur me bukurite 
dhe burimet e veta natyrore, trashegimine historike dhe kulturore. Per me teper vizioni merr 
gjithashtu në konsiderate nje qytet të jetueshem bazuar në punë me të mire për të gjithe SME 
siç janë sektori i modes, tekstilet, veshjet, si dhe nje cilesi e larte e prodhimeve agroindustriale. 
Infrastrukturë rrugore me të mire dhe më të sigurtë me standarte evropiane dhe shërbimi 
mund të permiresojë imazhin e pergjtihshem dhe zhvillimin e krejt qytetit. Nje qytet qe është 
porta e Ballkanit. 
 

2.3.6 Plani i Përgjithshëm Vendor Komuna Rrethinat (2013)  

Hartimi i këtij materiali u realizua duke u mbeshtetur ne konsultimet me perfaqesues te 
komunes Rrethina, Shkodër, keshilltarë, specialistë, banorë dhe grupe të tjera interesi. Nga 
konsultimet u azhornuan të dhëna informuese të Komunës që kanë të bejnë me zhvillimin 
demografik, ekonomik, social kulturor, mjedisore dhe fenomeneve problematike natyrore. 
Qëllimi i studimit është t’i paraprijë zhvillimeve ekonomiko-sociale dhe turistike të Komunës 
Rrethina. Do të hartohet një plan, cili do të marrë në konsideratë ndërtimet dhe 
infrastrukturën duke u kujdesur edhe për mbrojtjen e mjedisit. Qëllimi i këtij plani është, të 
percaktojë tokën, që është e papërshtatshme për zhvillim, të identifikojë zonat e zhvillimit 
urban, dhe të përcaktojë zonat e mbrojtura, që janë të përjashtuara nga procesi i zhvillimit për 
një periudhë prej 15 vjet deri në një rivlerësim. Autoritetet vendore janë të ftuar për 
parashikimin dhe përgatitjen e Planeve të Detajuara Vendore (PDV) si vazhdë e këtyre 
dokumenteve. 
Komuna Rrethina, Shkodër ne keto vite eshte perballur me probleme te shumta qe kane 
ndodhur keto 20 vitet e fundit te ndodhura per shkak te ndryshimeve te shpejta dhe te 
papritura qe ndodhen ne te gjithe vendin tone per shkak te ndryshimit te sistemit të qeverisjes. 
Kjo solli nje nevoje te madhe per ndertime te reja dhe kjo situate e gjeti Komunën të 
papregatitur dhe kryesisht ndertimet qe u ngitën, nuk u paraprinë nga studime urbanistike, 
duke shkaktuar demtimin e tokës bujqësore, infrastruktures rrugore, territore te gjelberuara, 
etj. Por edhe ndertimet e ndertuara ne menyre te ligjshme dhe me kushtet ligjore kane sjelle jo 
pak probleme per komunën per shkak te kushteve dhe normave qe kishte ligji paraardhës ne 
fuqi.  Ndërhyrjet në komunën Rrethina janë menduar në mënyrë të detajuar, duke marrë 
parasysh çdo aspekt të mundshëm i cili mund të ndikojë në arsyetimet për zhvillimin e 
ardhshëm urban apo ekonomiko-social. Nëpërmjet kësaj ndërhyrjeje do të arrihet që, investimi 
në infrastrukturat kryesore dhe shërbimet publike në të ardhmen, të jetë efikas dhe lehtësisht i 
zbatueshëm. 

 
Objektivat Strategjikë 
 

- Përmirësimi i infrastrukturës  
Zhvillimi i infrastrukturës publike 
Përmirësimi i aksesit midis vendbanimeve dhe mirëmbajtja e rrugëve komunale duhet kthyer 
në prioritet strategjik për komunën Rrethina. Prioritar duhet të jetë ndërtimi i rrugëve që lidhin 
fshatrat në jug të lumit Kir, të cilët kanë infrastrukturë rrugore mjaft të amortizuar dhe kanë 
nevojë emergjente ndërtimin e një ure të re për automjetet, me të paktën 2 korsi. 
Arsimi  
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Shtimi i ambienteve arsimore dhe përmirësimi i cilësisë së tyre është pikë e rëndësishmë e 
trajtuar në PPV. PPV parashikon nje zonë të re të dedikuar për objekte arsimore dhe sportive 
në pjesën perëndimore të komunës. 
Shëndetësia 
Nevojitet që krahas përmirësimit të kushteve, cilësisë së shërbimit dhe zgjerimit të stafit, të 
ngrihen dhe struktura të reja, duke mbuluar kështu në mënyrë korrekte të gjitha zonat e 
komunës me këtë shërbim. PPV parashikon gjithashtu dhe një zonë të re të dedikuar për 
objekte dhe hapësira për shërbimin shëndetësor në perëndim të komunës Rrethina 
Mbetjet urbane dhe ujërat e zeza  
PPV parashikon zgjidhjen përfundimtare të problemeve ambientale që po ndodhin me mbetjet 
urbane, të cilat shfaqen dendur në peisazhet e secilit fshat, ose derdhen në sasi akoma më të 
mëdha në shtratin e lumit Kir. Propozimi është që të krijohen kushtet për një zonë të 
përshtatshme (në Bardhaj-Bleran), ku mbetjet urbane të depozitohen, përpara se të nisen për 
në landfill (Bushat). Në këtë vendgrumbullim mund të bëhet dhe përzgjedhja e materialeve për 
riciklim. 
Përmirësimi i infrastrukturës bujqësore  
Plani i Përgjithshëm Vendor parashikon ndërhyrje të fuqishme në strukturën e amortizuar të 
kanaleve vaditëse dhe kulluese. Pika më e fortë e këtyre zonave janë pjelloria e lartë e tokës 
fushore dhe klima mesdhetare, të cilat të japin mundësi për larmi produktesh bujqësore, drurë 
frutorë, arrorë, etj 
Përmirësimi i infrastrukturës turistike  
Plani i Përgjithshëm Vendor parashikon përmirësimin e aksesit dhe infrastrukturave kryesore 
në zonat me potencial agroturizmi dhe ekoturizmi. PPV propozon ripyllëzimin e zonave 
kodrinore në Bardhaj e Bleran për të shmangur rriskun e erozionit që ekziston në këto kodra, 
duke u hapur rrugën kështu, krijimit të zonave të reja rezidenciale elitare (p.sh. në fshatin 
Zues). 

- Rritja e efiçencës së përdorimit të tokës dhe burimeve natyrore  
Mbrojtja e tokës bujqësore dhe pyjeve  
Mbrojtja e tokës bujqësore, pyjeve dhe kullotave është çështje e rëndësishme e vendit në 
përgjithësi dhe e komunës Rrethina në veçanti. PPV parashikon vendosjen e tyre në një status 
të privilegjuar si zona, duke garantuar mbrojtjen e tyre nga dëmtimi i mëtejshëm dhe duke 
garantuar kështu zhvillimin bujqësor, agroturistik dhe ekoturistik në të ardhmen.  
Menaxhimi i burimeve natyrore  
Menaxhimi i burimeve natyrore mund të jetë më i efektshëm kur komunitetet janë të përfshira 
në të. Gjithashtu duhen realizuar aktivitete për mbrojtjen e ambientit nga degradimi, 
rivitalizimi ekologjik i tij dhe vënia e turizmit natyror në prioritetet e komunës 
Planifikimi i zonave të reja  
Krijimi i një qendre me karakter ekonomik dhe tregtar apo industrial lind si nevojë dhe 
domosdoshmëri për komunën duke marrë parasysh dhe konfiguracionin e shpërndarë të 
njësive ekzistuese të shërbimit. 

- Përmirësimi i mjedisit rural duke rritur potencialet e zhvillimit të turizmit natyror  
Kategoritë e turizmit, ekzistues dhe me potencial real zhvillimi në komunën rrethina, janë:  

- Agroturizmi  
- Ekoturizmi  
- Turizmi i kulinarisë  
- Turizmi i vizitorëve tranzit 

 
 

2.3.6 Plani i Përgjithshëm Vendor Velipojë (2015) 
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Si rezultat i vlerësimit të situatës ekzistuese, takimeve me grupet e interesit dhe takimeve me 
zyrtarë të ndryshëm të Komunës Velipojë, konsulenti ka hartuar dokumentin e politikës dhe të 
strategjive të zhvillimit. Zhvillimi i ardhshëm i Komunës Velipojë bazohet në vizionin e 
mëposhtëm:  

Velipoja synon rritjen e mirëqënies së banorëve të saj, duke u zhvilluar si një zonë agro-
turistike e standarteve europiane, në harmoni me mjedisin, bazuar në pozitën e 
favorshme bregdetare, si dhe burimet njerëzore.  

Për të arritur realizimin e vizionit janë identifikuar qëllimet/synimet kryesore që duhet të 
arrihen, këto qëllime janë zbërthyer në objektiva e në programe.  
Qëllimi 1: Velipoja do të promovojë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të ekoturizmit, 
bujqësisë e blegtorisë dhe peshkimit.  
Qëllimi 2: Velipoja do të ofrojë një zhvillim urban, shoqëror e social në respekt të mjedisit 
duke përmirësuar infrastrukturën inxhinierike, sistemin arsimor, shëndetësor, kulturor dhe 
sportiv të zonës me parametra e standarte europiane.  
Qëllimi 3: Velipoja do të sigurojë ruajtjen e burimeve natyrore dhe promovimin e tyre. 
Elementet natyrorë të zonës do të bëhen pjesë e jetës aktive të komunitetit dhe të turistëve. 
Politika dhe Strategjitë e zhvillimit përmblidhen në skenarin e zhvillimit që zbërthehet më tej 
në Planin e Përgjithshëm të Komunës Velipojë. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik (me bazë 
eko-turizmin, bujqësinë e blegtorinë dhe peshkimin), zhvillimi urban shoqëror e social dhe 
ruajtja e burimeve natyrore të komunës Velipojë, përbëjnë planet afatgjata të komunës drejt 
rrugës së përmirësimit të ekonomisë e jetesës së banorëve. 
 

Harta 14: Vizioni per Zhvillimin e Velipojes 2015 

 
 
Në vijim janë përmbledhur elementët kryesorë të strategjisë.  

- Zhvillimi i ekoturizmit duke përmirësuar dhe krijuar struktura për akomodimin e 
turistëve si hoteleri, bare, restorante druri etj sipas standarteve bashkëkohore të 
projektimit.  
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- Ruajtja e parkut të Baks Rrjollit duke përcaktura zonat për të ngritur infrastrukturat e 
nevojshme për krijimin e zonave për kamping.  

- Zhvillimi i zonës së Lagunës duke mundësuar shëtitjet me varka dhe ngritjen e 
strukturave të shërbimit.  

- Krijimi i shëtitoreve për këmbësorët dhe korsive të biçikletave (në zonën e Bunës).  
- Promovimi dhe mbështetja për krijimin e stallave dhe baxhove në fshatra. Ndërtimi i 

strukturave të shërbimeve pranë staneve në kodra. Krijimi i pikave turistike dhe të 
vrojtimit në zonat kodrinore.  

- Promovimi dhe ndërtimi i serave për kultivimin e produkteve vendase  
- Rikualifikimi i strukturave turistike ekzistuese për të mundësuar klasifikimin si hotele 

dhe B&B  
- Promovimi i turizmit dhe krijimit të një imazhi pozitiv të komunës si destinacion 

turistik. Zhvillimi i turizmit bregdetar dhe i formave të tjera të turizmit si: peshkimi 
sportiv, vrojtimi i zogjve (birdëatching), agroturizmi etj.  

 

2.3.7 Plani i Zhvillimit Komuna Dajç (2009) 

Plani Strategjik i Komunës Dajç, është përgatitur në kuadër të Programit për Decentralizimin 
dhe Zhvillimin Lokal (dldp) në Rajonin verior të Shkodrës. Synimi kryesor i Programit është 
përmirësimi i qeverisjes qendrore në Rajonin e Shkodrës, duke u fokusuar në përmirësimin e të 
gjithë komponentëve të qeverisjes, menaxhimit dhe administrimit të infrastrukturave, 
shërbimeve, transparencën me publikun, duke mbështetur procesin e decentralizimit si dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm. 

Dajçi si një qendër e rëndësishme e prodhimit bujqësor dhe blegtoral në Rajonin e 
Shkodrës, ku koordinohen më së miri traditat vendase të kultivimit dhe prodhimit bujqësor 
e blegtoral me karakteristikat e veçanta dhe potencialet natyrore që disponon zona. 
Dajçi si një bërthamë e shëndoshë komunitare rurale, me shërbime dhe infrastruktura 
sociale cilësore dhe ku banorët bashkëpunojnë me autoritetet për sa i përket zgjidhjes së 
problemeve dhe shqetësimeve të tyre. 
Dajçi me një mjedis natyror të pastër e të shëndetshëm, i cili mbrohet dhe ripërtërihet nga 
kujdesi dhe ripërtërihet nga kujdesi dhe angazhimi i të gjithë banorëve të komunës si dhe 
mbështetja dhe monitorimi i kujdesshëm i autoriteteve vendore. 

Objektivat Strategjike të Zhvillimit  
A - Në fushën e zhvillimit ekonomik; 
Promovimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të reja ekonomike në Komunën Dajç duke u përqendruar 
në përmirësimin e klimës së biznesit të prodhimeve bujqësore e blegtorale, promovimin e 
sipërmarrjes vendore si dhe krijimin e një mjedisi tërheqës për investitorët vendas dhe të huaj. 

- A1. Rivitalizimi i aktiviteteve ekonomike bujqësore dhe blegtorale 
- A2. Promovimi i agroturizmit si një nga mundësitë e zhvillimit të ekonomisë vendore të 

Komunës. 
- A3. Promovimi i kulturave të fidanëve dekorativë (planteve) si një variant i ri biznesi 

për zonën. 
- A4. Mbështetja dhe fuqizimi i aktiviteteve të vogla të shërbimit në zonë si mundësi 

shtesë punësimi. 
B - Në fushën e menaxhimit të territorit; 
Konsolidimi i qendrës urbane kryesore të Komunës Dajç në kryqëzimin e rrugës së Pentarit me 
rrugën kryesore të Komunës si dhe disiplinimi i ndërtimeve të ardhshme rreth kësaj qendre dhe 
përgjatë korridoreve rrugore duke forcuar instrumentet e nevojshëm administrativë dhe 
teknikë për menaxhimin dhe kontrollin e territoreve urbane dhe rurale. 

- B-a1. Mbrojtja e fondit të tokës bujqësore nga ndërtimet e pakontrolluara me karakter 
rezidencial apo shërbimesh në tokat bujqësore të Komunës 
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- B-a2. Orientimi i zhvillimeve të ardhshme urbane drejt qendrës së Komunës Dajç dhe 
aksit kryesor rrugor rajonal. 

- B-a3. Mbrojtja e tokës bujqësore dhe zonave urbane nga erozioni gërryes i lumit Buna 
si dhe nga degradimi apo kënetëzimi. 

- B-b1. Rritja e dendësisë së banimit të parcelave rezidenciale të propozuara në Komunë 
nëpërmjet sigurimit të hapësirave të nevojshme për ndërtim brenda zonave urbane të 
identifikuara 

- B-b2. Rritja e kapaciteteve për menaxhimin dhe kontrollin e zhvillimit dhe përdorimit të 
tokës urbane në Komunë 

- B-b3. Krijimi dhe konsolidimi i strukturave të qëndrueshme urbane, me hapësirat e 
nevojshme publike, sociale, të shërbimeve etj. 

C - Në fushën e përmirësimit të infrastrukturës dhe shërbimeve; 
Rritja e cilësisë së shërbimeve publike dhe infrastrukturës fizike dhe sociale në të gjithë 
territorin e Komunës Dajç duke respektuar riorganizimin e territoreve të propozuar, urbane 
dhe rurale të Komunës. 

- C-1. Konsolidimi i rrjetit rrugor të Komunës Dajç duke përmirësuar komunikimin e 
zonave të ndryshme urbane. 

- C-2. Ndërtimi i rrjeteve të ujësjellës-kanalizimeve në fshatrat e Komunës që nuk 
disponojnë këto lloj shërbimesh. 

- C-3. Përmirësimi i kushteve fizike të shkollave dhe kopshteve të Komunës duke rritur 
kështu cilësinë e mësimdhënies 

- C-4. Krijimi dhe konsolidimi i një sistemi për grumbullimin dhe depozitimin e 
mbeturinave  

- C-5. Mbrojtja e mjedisit dhe përmirësimi i kushteve të tij në të gjithë territorin e 
Komunës 

D - Në fushën e përmirësimit të qeverisjes vendore; 
Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe administruese të pushtetit vendor në Komunën Dajç, në 
funksion të respektimit të pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje, mbështetjes së të 
drejtave sociale të grupeve të cenueshme si dhe mbrojtjes së mjedisit 

- D-1. Rritja e nivelit të transparencës nga ana e autoriteteve në Komunë; 
F - Në fushën e rritjes së të ardhurave vendore 
Rritja e kapaciteteve të administratës së Komunës për mbledhjen e të ardhurave vendore si 
dhe identifikimi i burimeve të reja për financimin e projekteve të infrastrukturës dhe 
shërbimeve. 

- F-1. Përmirësimi i sistemit të informacionit mbi taksat vendore në Komunë. a. 
përmirësimi i bazës së të dhënave fiskale në Komunën Dajç. 

- F-2. Rritja e të ardhurave vendore nga taksat dhe burime të tjera potenciale për 
Komunën Dajç 
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KAPITULLI 3- ANALIZA E KUSHTEVE FIZIKE TЁ TERRITORIT   

3.1 Topografia 
Shkodra ndodhet në veri-perëndim të Shqipërisë. Koordinatat gjeografike janë: Gjerësi 
19o30’42”, gjatësi 45o03’05”. Bashkia e re Shkodër ka një larmishmëri relievi si rrjedhojë e 
zgjerimit të saj nga perëndimi në drejtim të Velipojës dhe nga Veri-lindja në drejtim të Alpeve.  

Qyteti është i vendosur kryesisht në rrafshinë. Në drejtimin jug-perëndim veri-lindje ka kuotat 
nga 9.5 m deri në 24 m mbi nivelin e detit. Gjeologjikisht qyteti ndodhet në rajonin e një 
fundosje tektonike të periudhës së pliocenit. Në truallin e qytetit gjinden depozitimet e 
lumenjve përreth. Klima është mesdhetare me një përzierje kontinentale dhe detare. Në 
veriperëndim të tij ndodhet Liqeni i Shkodrës.  

Nga liqeni buron Lumi i Bunës (44 km) që derdhet në detin Adriatik. Rrjedhja e poshtme e lumit 
Buna ndan kufirin me Malin e Zi. Lumi Bunës bashkohet me lumin Drin rreth 2 km në jug-
perëndim të qytetit. Nga ana lindore qyteti kufizohet nga Lumi i Kirit që buron nga Malësitë e 
Veriut dhe është 43 km i gjatë. Ky lum derdhet në Lumin Drin që rrethon Shkodrën nga ana 
jugore.  

Pjesa kryesore fushore e qytetit ka një shtrirje prej 1,150 ha, ndërsa pjesa kodrinore ka një 
shtrirje prej 350 ha. Në qytet përfshihen dhe tre lagje periferike: Bahçalleku në jug, Shiroka dhe 
Zogaj në perëndim, të cilat zënë gjithsej një sipërfaqe prej 180 ha. Shkodra nga ana lindore dhe 
jugore rrethohet nga një varg kodrash deri në 110 m lartësi, kodrat e Rrencit në lindje dhe të 
Tepes në jug.  

Në jugperëndim gjendet kodra shkëmbore e kalasë së Rozafës me lartësi 130 m dhe sipërfaqe 
3.6 ha. Nga veriu dhe veri-perëndimi shtrihet Fusha e Mbishkodrës përtej të cilës fillojnë Alpet 
e Shqipërisë. Rreth 30 km në juglindje ndodhet bregdeti Adriatik me Plazhin e Velipojës. Siç 
shihet brenda një rreze prej 30 km, me qendër Qytetin e Shkodrës, ekziston një tërësi bukurish 
natyrore, nga malet e larta Shqiptare deri tek bregdeti mesdhetar i Adriatikut, nga brigjet e 
liqenit më të madh në Ballkan tek kodra shkëmbore e kështjellës së Rozafës, e cila qëndron 
madhërishëm mbi një qytet i cili para 100 vjetësh kishte një lum të lundrueshëm duke sjellë 
anije tregtare dhe pasagjere në gjirin e saj. 

Shkodrës i takojnë 13 maja në Alpe, që i kapërcejnë të 2000m lartësi si: Jezerca (2694m), 
Papluka, Mali i Vilës, Radohima (2570m), Mali i Shënikut (2550m) si dhe Biga e Gimajve (mbi 
2200m) etj. Krahas këtyre majave në Shkodër gjenden male të tjera më të ulëta si Taraboshi 
(595m), Shita e Hajmelit e deri te kodrat e Bushatit, të Bërdicës, të Kodhelit, të Kakarriqit, të 
Rrencit e të Tepes. Ndër luginat më të bukura në rrethin e Shkodrës është lugina e Shalës (e 
përbërë nga dy lugina të vogla: lugina e Kopreut dhe lugina e Thethit), lugina e Kirit dhe lugina 
e Përroit të Thatë. 

3.2 Gjeologjia 
Në territorin e Bashkisë Shkodër gjejnë përhapje shkëmbinj dhe dhera me litologji të ndryshme 
të moshave nga Permiani e deri në Kuaternar. Këto shkëmbinj dhe dhera i përkasin zonave 
tektoniko – faciale të “Gashit”, n/zona “Vermoshi”, të Alpeve Shqiptare, të “Mirditës”, të 
“Krasta - Cukalit” dhe të “Krujës. Në territorin e Bashkisë në sipërfaqe shfaqen shkëmbinj 
rrënjësore dhe dhera të kuaternarit të tipit mbulesor por që kanë trashësi të tille që nuk mund 
të neglizhohen gjate kryerjes se ndërtimeve në fushëpërhapjen e tyre.  Shkëmbinjtë dhe dherat 
ndahen në grupe: 

 Shkëmbinj të fortë 
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 Shkëmbinj mesatare 

 Shkëmbinj të butë 

 Dhera pa kohezion 

 Dhera me kohezion 

 Dhera me veti speciale 

1– Shkëmbinjtë e fortë,  
Shkëmbinjtë intruzive magmatike ultrabazike (Iu) janë te përhapur vetëm ne zonën 
strukturoro-faciale “Mirdita”. Kane përhapje të madhe duke formuar katër masive ultrabazike: 
Krrabit, Pukës, Gomsiqes dhe te Pilinardes (pjesërisht), mund te përmendim edhe masivin e 
Bardhanjorve. Mosha e tyre është e Jurasikut të Mesëm. Ne këto masive takohen lloje të 
ndryeshme të shkëmbinjve ultrabazike si intruzione ultramafike, piroksenite, dunite, lercolite, 
harcburgite etj. Në të gjithë masivet tektonika është e zhvilluar kryesisht ne kontaktet me 
shkëmbinjtë rrethues dhe me pak brenda tyre. 
Gëlqerorët (G): Gjejne përhapje ne zonat tektoniko – faciale “Gashi”, “Alpet Shqiptare”, 
“Mirdita”, “Krasta - Cukali” dhe “Kruja. Ne zonen “Gashi”, n/zona “Vermoshi” kanë përhapje në 
formën e “pullave” në kurrizoren nga Marlula deri në Majë të Bojës, në Smutirogë dhe ne 
Seferçe si dhe ne Majen e Trojanit. Mosha e tyre eshte e triasikut të poshtëm - mesëm (T1-T2 
a-l). Gëlqerorët e T1 janë shtresëhollë me pamje rreshpore, ndërtojne bazamentin e 
depozitimeve me të reja të n/zonës “Vermoshi”, ndërsa ato të T2 jane shtresë mesëm-trashë, 
të dolomitizuar deri në dolomite të mirëfillta. Janë të prekur nga nje sistem çarjesh shumë i 
zhvilluar sipas së cilave zhvillohen fenomene karstike.  
Në zonën e “Alpeve Shqiptare” janë shkembinj mbizotrues. Zënë rreth 80% të sipërfaqes së 
përgjithshme. Shtrihen nga fusha e Mbishkodrës në jug – jugperëndim kufiri shtetëror me 
Malin e Zi në perëndim dhe verilindje zona e Kelmendit, nga flishi “Vermoshi në veri dhe 
depozitimet terrigjene të permo- trasikut ne jug - juglindje. Gjitashtu ndërtojne edhe kurrizoren 
dhe shpatin verilindor të Taraboshit. 
Mbizotërojnë gëlqerorët me megalodonte, gëlqerorët stromatolitike, gëlqeroret brekçioze, dhe 
më pak gëlqeroret e dolomitizuar dhe dolomitet. Janë të prekur nga nje sistem çarjesh shumë i 
zhvilluar sipas së cilave zhvillohen fenomene karstike kryesisht në formën e fushës karstike. Në 
shumë raste këta gëlqerore paraqiten të copetuar si rezultat i tektonikave bllokore afro 
vertikale duke krijuar shpate me kend rënie nga 30 deri 70, rralle 80°. 
Në zonën “Krasta – Cukali” gëlqeroret kanë perhapje mesatare. Mosha gjeologjike e tyre është 
e Triasikut të Siperm (T3), Jurasikut te Poshtem - Mesem (J1-2) dhe Kretak i Siperm (Cr2). 
Përhapen në forme masivi ne Prekal në malin e Cukalit dhe një pjese malin e Shoshit, në zonen 
e Pultit dhe ne formë brezash dhe pullash ne afersi të Brashtes, Toplanes, Merturit dhe 
Komanit. Janë të përbërjes gëlqerore biomikritike me globotrunkana, gëlqerore turbiditike dhe 
me rrallë gelqerore silicore. Kanë strukturë pllakore shtrese vogël (1 – 2 cm) deri ne 40 cm 
rrallë masive [2]. 
2 – Shkëmbinjte mesatare.  
Konglomerate dhe ranore të kuqrremte (Kl) në zonën strukturo - faciale “Alpet Shqiptare” 
kanë përhapje relativishte të vogel, në afërsi të Koplikut dhe në fshatin Reç. Keto depozitime ne 
Koplik janë të neogjenit te siperm (N2), ndërsa ato te Reçit janë të moshes neogjen - kuternarit 
(N - Q). Perfaqesohen nga konglomerate, ranore dhe silicore. 
Shkëmbinjte efuzivo - sedimtare (Es). Takohen ne formen e nje brezi me shkeputje ne pjesen 
perendimore dhe veriperendimore te zones “Mirdita”, nga Vig-Mnela - Karma deri ne Porav - 
Miliska. Si dhe ne afersi te Kçires. Janë të moshes Triasik i mesem - Jurasik i poshtëm (T2 - J1). 
Perfaqesohen kryesisht nga diabase te ndërthurur nga rreshpe argjilo - silicore te kuqe. 
Kontaktojnë kryesisht tektonikisht me shkëmbinjte rrethues. 
Shkëmbinjte flishore dhe me pamje flishore (Fl): Zene nje pjese te konsiderueshme të territorit 
te Bashkisë. Keta shkembinj gjejne perhapje ne zonat tektoniko – faciale “Krasta - Cukali”dhe 
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“Kruja”. Mosha gjeologjike e tyre varion që nga Jurasiku i Sipërm (J3) deri paleocen. Në zona të 
ndryshme shkembinjte flishore dhe ata me pamje flishore kane moshe te ndryshme litologjike 
dhe perberje po ashtu të ndryshme. E përbashketa e tyre është ndërthurja ritmike midis 
përbërësve litologjike argjilore, alevrolitore dhe ranore (me rrallë edhe brekçe). 
Në zonen “Krasta - Cukali” shkembinjte flishore kane perhapje të madhe që nga Drishti ne ne 
Berdice, ne Dukagjin, në Mërtur dhe nga Karma, Komani, deri ne Fierzë. Vendoset sipër 
gelqeroreve te Cr2 nepermes pakos kalimtare dhe paraqitet me ndërthurje ritem hollë të 
komponentëve alevrolitore, argjilave, mergeleve dhe ranore, rralle ndershtresa gelqerori. Ne 
siperfaqe ky flish paraqitet shume i copetuar dhe I prekur nga tektonikat rrudhosese. Në zonën 
“Kruja” shkëmbinjt flishore kanë përhapje të kufizuar. Zenë pjesët më të ulta të kurrizoreve të 
Rrencit dhe Kakarriqit në zonën e Velipojës në kodrat e Bushatit dhe në Oblike, ashtu edhe 
shkëmbinj me pamje flishore. Shkëmbinjtë flishore i përkasin moshave të Oligocenit të 
Poshtëm (Pg31). Ndërtohen nga ndëthurje te shtresezave argjilo – ranoro - alevrolitik. 
3 – Shkëmbinjtë e dobët.  
Serpentinitet (Ms) takohen vetëm ne zonën strukturoro - faciale “Mirdita” në formen e një 
brezi me gjerësi 0.3 km dhe gjatësi rreth 6 km nga Berisha deri në Bugjon. Janë shkëmbinj të 
përpunuar dhe millonitizuar. Kontaktojne tektonikisht me shkembinjte rrethues. 
4 – Dhera pa kohezion.  
Zhavorre e popla me origjinë aluviale të përziera me pak material argjilor (P): Konturohen në 
fushën e Mbishkodrës, në rrjedhat e sipërme te lumenjve dhe ne brendesi te zonave malore si 
ne Kelmend, Dukagjin dhe më pak ne zonën e Pukës dhe në Hot dhe Hajmel. Shenohen ne 
hartë me simbolin (Qp - h). Ndërtohen nga copra të shkembinjëve rrethues te pa perpunuar 
plotesishte te perzier me pak material argjilor. Kanë veti të larta filtruese. Madhësia e coprave 
të tyre është tepër heterogjene dhe kanë trashësi 2 – 15 m. 
Rerat (R): Kanë përhapje në formë rripash dhe në vetvete nënkuptojnë depozitime aluviale 
(Qh) me granulometri të ndryshueshme pranë liqenit të Shkodrës dhe depozitime detare (Qh) 
të quajtura rëra te plazheve ne Velipoje dhe Rrjollë. Mund të jenë rëra nga kokrrizmadh deri 
kokrriz imet deri në surera me trashësi nga 2 deri ne 20 m. 
5 – Dhera me kohezion.  
Kryesisht suargjila të përziera me material zhavoror (Szh): Përhapen kryesisht në fushën e 
Nënshkodres nga Berdica dhe Stajka, në veri-verilindje deri në Velipoje (Luarze) ne jug-
jugperendim dhe me pak ne Ultesiren Shkodrane ne afersi te Dobraçit. Në hartën gjeologjike 
shënohen (Qh). Ndërtohen kryesishte nga material argjilor, suargjilor të ndërthurur me “linza” 
raore dhe rrallë zhavore. Kanë trashësi të ndryshme nga rreth100m në ultësirën Shkodrane dhe 
30 me në fushën e Nenshkodrës. 
6 – Dhera me veti speciale.  
Kryesisht torfa dhe suargjila torfike (T): Perhapen kryesisht ne fushen e Mbishkodres gjate 
brigjeve të liqenit të Shkodrës dhe fushen e Velipojes nga Viluni deri ne brigjet e Bunes. Ne 
harten gjeologjike shenohen (Qh). Ndërtohen kryesishte nga material argjilor, suargjilor te 
nderthurur me material torfik (organogjen bimor). Kane trashesi te ndryshme nga 10 m deri ne 
30 m. 
 

3.3 Kushtet gjeologo – inxhinierike të trojeve të ndërtimit 

Për vlerësimin e kushteve gjeologo – inxhinierike të trojeve të ndërtimit rolin kryesor e luajnë 
vetite fiziko mekanike (ose gjeoteknike) të tyre. Gjithashtu rol të madh ka edhe pozicioni i 
gjeografik dhe gjeomorfologjik i tyre. Per kete aresye per trojet të ndërtimit të Bashkisë 
Shkoder do të trajtohen 2 çështje: 

 Kushtet gjeomorfologjike 

 Vetite fiziko – mekanike (gjeoteknike) 
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3.3.1 Kushtet gjeomorfologjike. 

Territori i Bashkisë Shkoder shtrihet në një hapesirë me kontraste të medha përsa i përket 
kushteve gjeomorfologjike. Ai fillon që nga male të larta në veri dhe në lindje e deri në bregun 
e detit në jugperendim. Brenda ketij territori gjenden zona fushore te sheshta ose gati te 
sheshta, shpate kodrash te buta deri mesatare, shpate malore te pjerreta deri te thiketa, 
shpate te luginave lumore te formave te ndryshme, deri ne kanione si dhe bregdet i tipeve 
akumulativ. Per lehtesi vleresimi te gjithe territorin e Bashkisë është ne 3 njesi kryesore 
morfologjike: 

o Njesia morfologjike fushore 
o Njesia morfologjike kodrinore 
o Njesia morfologjike malore 

Njesia morfologjike fushore ze nje pjese te konsiderueshme te territorit. Nen njesia fushore 
perendimore – jugperendimore ka perhapje qe nga bregdeti ne jugperendim Velipoja dhe deri 
ne veriperendim ne zonen e Hotit. Dy jane fushat kryesore qe perbejne kete njesi; fusha e 
Nenshkodres dhe ajo e Mbishkodres. Fusha e Nenshkodres ne vetevhte perbehet nga disa 
fusha te rendeve me te ulta si ajo e Velipojes, Luarzes, Trushit Dajçit, Bushatit, Mjedes, Stajkes 
dhe Berdices. Jane fusha te sheshta me kuota nga 0,0 m deri ne 5 m, rralle deri 20m (fusha e 
Mjedes). Kane nje pjerresi shume te vogel deri horizontale. Nga ana gjeologjike ndertohen 
kryesisht nga argjila te perziera me material ranor. Pershkohen nga nje sistem i dendur 
kanalizimesh dhe perdoren edhe per kultivim te kulturave bujqesore.  
Fusha e Mbishkodres ne vetvehte perbehet nga disa fusha te rendeve me te ulta si ajo e 
Shtojit, Gruemires, Koplikut (Fig 16), Buzes se Ujit dhe Bajzes. Jane fusha me kuota nga 5 m 
(kuota e Liqenit te Shkodres) deri ne 300 m (ne afersi te Dedajve). Kane nje pjerresi mesatare 
deri te pjerrta. Pjerrsia e tyre arrin deri 3 - 4° rralle 5 - 6°. Nga ana gjeologjike ndertohen 
kryesisht nga rera dhe zhavore te perziera me material argjilor dhe me pak nga argjila.  
Njesia morfologjike kodrinore zhvillohet jug, jugperendim dhe perendim. Menjehere sapo 
perfundon njesia fushore shfaqen format e kodrave te cilat kane kuota nga 50 m deri ne 700 m. 
Ne vartesi te strukturave gjeologjike ku ato gjenden shfaqen edhe forma relievi tipike si p.sh, 
relievet kodrinore te strukturave monoklinale dhe relievet kodrinore te strukturave te 
rrudhosura. Rajon tipik ku shfaqen format morfologjike te strukturave monoklinale eshte brezi i 
kodrave nga Gruemire deri ne Bajze. Nga ana gjeologjike ndertohen kryesisht nga gelqeroret e 
jurasi-kretakut te zones se Alpeve Shqiptare. Kuotat e tyre levizin nga 50 deri 450m. kane 
pjerresi te shpateve ne perendim te bute dhe ne lindje me te larte deri ne 30° . Strukturat e 
rrudhosura antiklinale kemi kodrat ne afersi te Velipojes (Vazhdimi veriperendimor i 
Kurrizoreve te Kakarriqit dhe Rrencit) ndertohen kryesisht nga gelqeroret e kretakut te siperm 
dhe eocenit te zones Kruja dhe kodrat e Bushatit dhe Berdices Tepes dhe Oblikes te cilat 
ndertohen nga depozitimet flishore te zones Krasta - Cukali dhe Kruja. Shpatet e ketyre kodrave 
kane pjerresi nga 5 deri ne 350 dhe drejtime renie te ndryshueshme. Kuotat e tyre jane te ulta 
nga 50 deri 150m. Shpatet shpesh jane te rrumbullakosur nga modelimi i shkaktuar nga 
rrjedhjet ujore siperfaqesore. Njesia kodrinore ne Bashkinë e Shkodres eshte e zhvilluar edhe 
lindje te qytetit te Shkodres ne zonen Bardhaj - Guri i Zi – Mazrek - Vilze. Ketu kodrat paraqiten 
ne menyre te shrregullt kjo per faktin se kane perberje te ndryshme gjeologjike nga gelqeroret 
e Alpeve Shqiptare; gelqeroret e zones Krasta - Cukalit (Kodrar e Sheldise); flishi dhe 
Shembinjte ultrabazike te masivit te Bardhanjoreve. Kane shpate ne pergjithsi shpate te bute 
dhe kuata te vogla nga 50 deri 600 m. Njesia kodrinore e zones Mnele – Gomsiqe – Korthpule 
shtrihet ne jug te Bashkisë tone. Shpatet e tyre jane me pjerresi mesatare deri 25°. Kuotat 
levizin nga 150 deri 600 m. Nga ana gjeologjike ndertohen nga shkembinj ofiolitike te zones 
Mirdita masivi ultrabazik I Gomsiqes dhe vazhdimi verilindor i masivir gabro - peridotit te 
Kashnjetit.  
Njesia morfologjike malore ze një pjese të rëndësishme te siperfaqes se Bashkisë tonë. Ajo 
shtrihet ne pjesen veriore verilindore dhe lindore te territorit te bashkisë. Ajo fillon me shpatet 
malore te Alpeve Shqiptare nga kufiri shtetror me Malin e Zi ne perendim deri ne kufi me 
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qarkun e Kukesit. Karakteristike kryesore jane kreshtat e larta, luginat e thella dhe shpatet e 
thepisura. Keto karakteristika i japin zones malore te bashkisë te Shkodres nje nje vlere te larte 
ne aspektin turistik.  
 

3.3.2 Burimet Gjeotermale  

 
Harta 15: Temperatura e tokës 

 
Përsa i përket shfrytëzimit të energjisë gjeotermale territory i Bashkisë Shkodër ofron mundësi 
të pakta. Bazuar në hartën e mësipërme, zona e Velipojës është ajo që ka potencialin më të 
madh për përdorimin e energjisë gjeotermale. Gjithësesi, në krahasim me zona të tjera në 
territorin e Shqipërisë, është relativisht e vogël.  
 

3.4 Sizmiciteti  
Në zonën e Shkodrës që përkon ndryshe me pjesën veriperëndimore të Shqipërisë, vërehet 

pikë takimi apo planet e ndarjes së disa nga zonave tektonike të Albanideve dhe pjesë të 

ultësirës ndërmalore e mbivendosur, siç mund të konsiderohet zona e ulët e Shkodrës. Një 

mpleksje e tillë e shumë zonave tektonike ndarë me plane thyerjesh me shtrirje gjatësore nga 

verilindja në jugperëndim dhe veriperëndimi-juglindje dhe nga tërthorja Shkodër-Pejë ose 

ndryshe thyerja e Drinit, tregon shumë, pse rajoni i Shkodrës ka qenë dhe mbetet me aktivitet 

tektonik, neotektonik dhe sizmik të konsiderueshëm. Në të gjitha zonat sipas periudhave kanë 

ndodhur ngjarje të ndryshme të intensitetit të rrudhosjes, të uljes ose të ngritjes, apo të 

fundosjes, lidhur këto dhe me përbërjen gjeologjike me qëndrueshmëri të ndryshme.  

Qyteti i Shkodrës sipas hartës së rajonizimit sizmik të Shqipërisë gjendet në një nga zonat e 

vatrave të fuqishme të vendit tonë, ku mund të priten tërmete me magnitudë 6.4-6.9 ballë. 

Zona e Shkodrës është nga ato zona të vendit tonë që është tronditur disa herë nga tërmete të 

fuqishme, prej të cilëve shquhen tërmeti i 1 qershorit 1905. Tërmeti me fuqi 9 ballë shkatërroi 
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1500 shtëpi, duke lënë 200 të vrarë dhe 500 të plagosur; dhe në 15 prill 1979, të cilët janë 

dokumentuar mjaft mirë sipas të dhënave instrumentale ku janë dëmtuar 17 118 shtëpi e 

objekte social-kulturore Megjithëse ishte fillim shekulli, pasgoditjes së fuqishme të tërmetit të 

1 qershorit 1905 janë rregjistruar mbi 500, nga stacionet sizmologjike europiane, qoftë edhe 

nga kronistët e kohës. Gjithashtu në 1943 regjistrohet një tërmet tetë ballësh. Tërmeti i 15 

prillit 1979 u shoqërua nga një numër i madh pasgoditjesh, të cilat vazhduan deri në pranverën 

e vitit 1980.  

Duke u bazuar në të dhënat sizmologjike, vihet re se zona e qytetit të Shkodrës, përfshihet në 
zonën, e një prej vatrave më të fuqishme të vendit tonë. Sipas të dhënave sizmotektonike 
rezulton se potenciali sizmik i pritshëm, për ngjashmëri me termetet që kanë ndodhur, është 
6.5-7.0. Si rrjedhojë vlera e magnitudës M=7.0 është vlerë me probalitet ndodhjeje tërmeti të 
fortë në këtë vatër. Që nga tërmeti i 15 prillit 1979, vatra e zonës së qytetit të Shkodrës 
vazhdon të paraqitet aktive me çlirim të vazhdueshëm të energjisë.  
Zona e Alpeve të Shqipërisë është më pak e prekura nga lëkundjet e tërmeteve. Shqipëria është 
dominuar nga mikrotërmete dhe nga tërmete fare të vegjël. Gjatë vitit 2008 kanë rënë një 
numër i konsiderueshëm tërmetesh me një intensitet prej 3 ballë dhe të paktë kanë qenë ata 
me intensitet 4 dhe 5 ballë. Në vitin 2012 tërmetet kanë qenë në numër të vogël vetëm me 
intensitet 3-3.5 ballë.   
Duke u bazuar sa më sipër mund të përcaktohet edhe nxitimi maksimal që mund të gjenerojë 
një tërmet të tillë në shkëmbenjtë rrënjësorë.  Për mikrozonimin sizmik të qytetit të Shkodrës, 
dallojmë këto zona:  

1. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 7 ballë, e cila zë 9% të territorit, dhe përfshin 
pjesën kodrinore Tepe-kala Rozafa si dhe rrëzën e malit të Taraboshit;  
2. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 7.5 ballë, e cila zë 12% të territorit, ku 
përfshihet pjesa veriperëndimore e qytetit në zonën industriale;  
3. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 8 ballë, e cila zë 32% të territorit, ku përfshihet 
pjesa qendrore e qytetit të sotëm dhe rrëzën e kodrave të Tepe-kala Rozafa;  
4. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 8.5 ballë, e cila zë 40% të territorit, ku 
përfshihet pjesa perëndimore e qytetit, lagjia Bahçallek dhe Tabakët;  
5. Zona me intensitet maksimal të pritshëm 9 ballë, e cila zë 9% të territorit, dhe përfshin 
pjesë të kufizuara të qytetit të Shkodrës.  
 

3.5 Hidrogjeologjia 
Për studimin e situatës hidrogjeologjike të Bashkisë Shkodër është bërë interpretimi i të 

dhënave hidrogjeologjike të marra nga harta hidrogjeologjike e Shqipërisë.  Nga pikëpamja 

hidrogjeologjike, territori i Shqipërisë ndahet në disa zona: zona e përhapjes së shkëmbinjve të 

shkrifët poroze, e shkëmbinjve karbonatikë, e shkëmbinjve molasikë, e shkëmbinjve 

magmatikë, e shkëmbinjve flishiodal dhe flishore shkëmbinjve metamorfikë dhe të 

shkëmbinjve evaporite.  Për shkak të relievit të larmishëm që ndodhet në territorin e Bashkisë 

Shkodër, kemi shpërhapjen e shkëmbinjve me veti të mira kolektore (zhavorrë, gelqerorë), si 

dhe shkëmbinj pa porozitet të mjaftueshëm ndërkokrrizor ose çarjesh (argjila, flish, gipse). 

Bazuar në të dhënat e Hartës Hidrogjelogjike të Shqipërisë kemi disa lloje akuiferësh prezent në 

zonë:  

1. Me porozitet ndërkokrrizor dhe ujëpërcjellshmëri shumë të lartë-të lartë (rërë+zhavorr, 

rërë+zhavorr+surargjila). Këto lloje shkëmbinjsh janë të shpërhapur kryesisht në pjesën 

perëndimore të territorit të Bashkisë. Vecanërisht në zonën pranë liqenit si dhe në 

zonat përgjatë shtetërve të lumenjve.  Rezervat ujore që ndodhen në këto lloje 
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shkëmbinjsh, kanë rëndësi të madhe pasi shërbejnë edhe për furnizimin me ujë të 

qendrave të banimit, për industri dhe për ujitje.  

2. Me porozitet ndërkokrrizor dhe ujëpërcjellshmëri mesatare- të ulët 

(argjila+rërë+surargjila).  Këto lloje shkëmbinjsh kanë një përhapje të kufizuar në 

territorin e Bashkisë. Gjenden kryesisht pranë zonave bregdetare dhe liqenore. 

Përfaqësohen me depozitimet proluviale të konuseve të derdhjes dhe nga koluvionet 

shpatore me çimentim të dobët.  

3. Me porozitet çarje-karst dhe ujëpërcjellshmëri tepër të ndryshueshme, shumë e lartë-

shumë e ulët (gëlqeror, dolomite). Shpërhapja e tyre është në të gjithë territorin e 

Bashkisë, megjithatë më e theksuar bëhet në pjesën veriore të saj. Ujërat karstike 

shfrytëzohen kryesisht me anën e burimeve. Në pjesët e zbuluara të gëlqerorëve 

karstike ujërat nëntokësorë kanë një cilësi të mië, janë të ëmbël me një mineralizim të 

përgjithshëm 0.2-0.4 g/l. Në pjesët ku këto ujëra ndodhen më në thellësi dhe janë të 

mbuluar nga depozitime flishore dhe molasike, shpesh janë termominerale të ngopura 

me H2S.  

4. Me porozitet çarjesh dhe ujëpercjellshmëri të ndryshueshme, mesatare-e ulët. 

(shkëmbinj magmatikë, metamorfikë). Shpërhapja e tyre është shumë e vogël në 

territorin e Bashkisë. Këto lloj shkëmbinjsh janë të varfër në ujëra nëntokësorë. Në 

çarjet ë këtyre shkëmbinjve dalin burime me prurje shumë të vogël 0.01-0.06 l/s. 

Gjithashtu nga harta hidrogjeologjike vihet re që të shpërhapur në territorin e Bashkisë ka edhe 

jo akuiferë: 

1- Shkëmbinj pa porozitet të mjaftueshëm ndërkokrrizor ose çarjesh (argjila, flish, gipse). 

Këto lloje shkëmbinjsh janë të përhapur në të gjithë territorin e Bashkisë, veçanërisht 

në pjesën veri-lindore. Burimet qe dalin nga këto lloje shkëmbinjsh kanë prurje të 

vogël, 0.01-0.1 l/s, për shkak se kanë çarshmëri dhe porozitet të ulët si dhe shkallë të 

lartë çimentimi.  

Pjesa më e madhe e burimeve që gjenden në zonë janë të vegjël (1-10 l/s) dhe mesatarë (10-

100 l/s), megjithatë në disa zona të caktuara, veçanërisht aty ku akuiferët janë poroz dhe kanë 

ujëpërcjellshmëri të lartë vihet re prezenca e burimeve të mëdhenj me prurje mesatare 100-

1000 l/s.  

Akuiferët me porozitet ndërkokrrizore dhe karstikë vlerësohen me ujëmbajtje shumë të lartë-të 
lartë, dhe paraqesin rëndësi të madhe në furnizimin e qendrave të mëdha të banuara me ujë të 
pijshëm. Qyteti i Shkodrës furnizohet me ujë nga zona ujëmbajtëse e Dobracit:  

 Në Dobrac shfrytëzohen me puse shpimi një sasi uji me prurje totale 1000-1100 l/sek. 
Shpime të tjera që shfrytëzohen për furnizimin e fshatrave me ujë si më poshtë: 

 Stacioni i pompimit të Bërdicës (100 l/sek, 2 – shpime). 

 Stacioni i pompimit të Bushatit (Q = 2 l/sek). 

 Stacioni i pompimit të Bahçallëkut (Q = 100 l/sek). 

 Stacioni i pompimit të Dajçit (Q = 11 l/sek). 

 Stacioni i pompimit të Oblikës (Q = 2 l/sek). 

 Shpime të tjerë (Q = 80-100 l/sek). 
Sasia e përgjithëshme e ujit që shfrytëzohet nga pellgu i Shkodrës është rreth 1200-1300l/s. 
Koefiçienti I shfrytëzimit të pellgut kuaternar varion K = 0.33-0.5 
Nga të dhënat e studimeve të mëparshme të relacioneve janë matur debitet e puseve. Nga 
këto studime rezulton se nga shpimet me vetëderdhje dhe me stacione pompimi të veçanta 
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apo ujësjellësa, merren nga fusha e NënShkodrës afërsisht 1000 lit/sek. Këtu përfshihen edhe 
burimet në zonën e studimit, që dalin nga gëlqerorët që janë të lidhura me reshjet atmosferike, 
kurse nga zona e Zadrimës merren afërsisht 300l/s me gjithë burimet për rreth. Nga kjo sasi uji 
që merret hyjnë: 

 Q = 100 lit/sek që merren nga stacionet e pompimit të zonës NënShkodrës, 

 Q=300l/s merren nga privati me puse shpimi dhe puse fshati edhe për vaditje, 

 Q = 50 l/s merren nga burimet. 

 Gjithsej: Q = 450 lit/sek. 
Nga këto studime rezulton se nga shpimet me vetderdhje dhe me stacione pompimi të veçanta 
apo ujësjellësa, merren nga fusha e NënShkodrës afërsisht 900-100it/sek. Këtu përfshihen edhe 
burimet në zonën e studimit, që dalin nga gëlqerorët që janë të lidhura me reshjet atmosferike, 
kurse nga zona e Zadrimës merren afërsisht 300l/s me gjithë burimet për rreth. Nga kjo sasi uji 
që merret hyjnë: 

 Q = 100 lit/sek që merren nga stacionet e pompimit të zonës NënShkodrës, disa prej 
tyre sot nuk punojnë. Q=300l/s merren nga privati me puse shpimi dhe puse fshati 
edhe për vaditje. 

 Q = 50 l/s merren nga burimet. 

 Gjithsej: Q = 450 lit/sek. 
Resurset dinamike të ujërave nëntokësore 
Në shfrytëzimin racional të çdo pellgu ujëmbajtës, sidomos për perspektivën ku pritet marrja e 
sasive më të mëdha uji, rëndësi merr vlerësimi i resurseve, resurset dinamike (Qdin) , që kalon 
në prerjen tërthore të rrjedhjes në njësinë e kohës. Mbi bazën e krahasimit të tyre përcaktohet 
dhe bilanci ujor i shtresës ujëmbjatëse të zhavoreve. 
Resurset e shfrytëzueshme të ujrave në Pellgun e Shkodrës. 
Ujërat nëntokësore të zhavoreve ujëmbajtëse në pellgun e Shkodrës janë kapur me një numur 
të madh shpimesh. Sikurse e kemi përmendur edhe më sipër shpimet shfrytëzojne horizontin e 
zhavorreve, që përmbajnë ujëra të ëmbla të pijshëm. 

1. Zona e Liqenit të Shkodrës , Dobraç e Lindje, zona e ish ndërmarrjes zooteknike, si edhe 
zonat e tjera më në lindje e aftësisë ujëdhënëse (gjithmonë me shpime) merren nga 
80-100 l/sek në zonën e Dobraçit deri në 10-15 l/sek më në lindje. Në veri të Dobraçit 
duke u spostuar më në lindje për shkak të trashësisë së reduktuar (prerje efektive më e 
vogël) debitet janë mbi 5 l/sek, Dragoç, Vrakë, Gril, Grunjë e më në Veri. 

2. Zona tjetër me perspektivë është pa dyshim kontakti i karbonateve me depozitimet e 
kuaternarit në gjithë gjatësinë Shkodër- Demiraj, ku karbonatet shkarkojnë me 
intensitet për shkak të nivelit më të ulët të këtij kontakti në raport me nivelin e ujërave 
nëntokësore të zhavoreve. 

Rrjedhja e ujrave nëntokësore (Resurset Dinamike) 
Rrjedhja e ujërave nëntoksore ose resurset dinamike formohet për llogari të rrjdhjes së ujërave 
nëntokësore të infiltruar nga karbonatet që qarkojnë gjithë krahun lindor të Pellgut Shkodër. 
Për llogaritjen e resurseve dinamike kemi llogaritur sipërfaqen mesatare tërthore të zhavoreve 
e cila rezulton rreth 572500 m2. Koefiçentin mesatar të filtrimit m/ditë, që në puset e Dobraçit 
rezulton rreth 150 m/ditë si dhe gradient hidraulik që rezulton në vlerën 0.005 m/m.  
Gjithë kjo sasi uji kuptohet se vjen nga infiltrimi i ujit nga karbonatet në zhavorret e kuaternarit 
në gjithë gjatësine e kontaktit të këtyre formacioneve. Nga përllogaritjet e pellgut ujëndarës të 
tyre e cila rezulton një sipërfaqe rreth 270 x 10 6 m3 Koefiçentin e infiltrimit të rreshjeve në 
gëlqeror që pranohet rreth 0.6, rezulton që nga 2000 m/m shi në vit filtrojnë në gëlqeror 1200 
m/m ose 1.2 m/vit (I). 
Infiltrimi i dobishëm në gjendje ekuilibri të bilancit, sasia e ujit që infiltron në masiv (Ië) 
rezulton: Ië= S x I = 270 x 10 6 x 1.2 m/dite = 7.13 m3/sek ose 7130 l/sek 
Nga sa shihet nga përllogaritjet, sasia e ujit që futet në zhavorret e kuaternarit me atë që del 
dhe shkarkon në liqen është afërsisht e barabartë ose më saktë rreth 1000 l/sek më shumë. 
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Nga pellgu ujëmbajtës sot për sot merren rreth 1100 l/sek (ujësjellësi Shkodër + Komunat në 
këtë pellg). Nga sa shikohet sot për sot shfrytëzohen rreth 18-20 % e aftësisë rrjedhëse të 
pellgut. Sasia e ujit që shkarkohet nga gëlqerorët duhet marrë me rezervë për faktin se kërkon 
studime e llogari më të sakta sepse ajo përbën rreth 2 % të sasisë që shkarkon Buna nga liqeni 
(320 m3/sek). Në këto kushte kuptohet që infiltrimi në gëlqeror mund të jetë me i madh por 
mungesa e studimeve në këtë drejtim nuk lejon të bëhen llogari të sakta. Në përgjithësi, nga sa 
shihet, kapaciteti ujëdhënës i pellgut nuk mund të jetë më i madh se 6 m3/sek. Në rast se do të 
rrisnim këto sasi uji në shfrytëzim do të ndodhte devijim i rrjedhjes së ujërave nga drejtimi i 
tanishëm PL në drejtimin LP (Liqeni – Zhavore të pellgut, një fenomen tepër i dëmshëm. Kështu 
duke patur parasysh faktorët e mësipërm ne do të rekomandonim shfrytëzimin e jo më shumë 
se 70 % të resurseve dinamike ose 4.2 m3/sek. 
Resurset dinamike për fushën NënShkodër-Zadrimë janë për llogari të infiltrimit të ujit nga lumi 
Drin dhe Buna me një front ushqimi prej 20 km, trashësi të shtresës së zhavoreve prej 10-60 m, 
K=100-150 m/ditë dhe i = 0.002 rryma nëntokësore natyrore (Që) e përcaktuar me formulën 
Darsi dhe rezultojnë rreth 600l/s në pjesën e profilit të paraqitur në bregun e Bunës dhe 400l/s 
për bregun e lumit Drin, pra rreth 1000 l/s. 
Erozioni detar 
Kjo dukuri është më aktive përgjatë derdhjes së lumit Buna. Ndërkohë që në zonën e Bunës 
deti ka përparuar 500 m në brendësi të tokës. Sipas disa vrojtimeve të specialistëve, një ndër 
shkaqet kryesore për përparimin e bregdetit është bllokimi i aluvioneve, që llogariten 13 herë 
më pak krahasuar me ato të vitit 1854, kur lumi u nda në dy degë (njëra u bashkua me Lumin 
Buna, 1,5 km poshtë Liqenit të Shkodrës dhe dega tjetër që vinte poshtë në Lezhë tashmë 
është kthyer në kanal). Një ndikim të madh në këtë fenomen kanë luajtur dhe veprat e mëdha 
hidroteknike mbi lumin Drin, të ndërtuara pas vitit 1963. 
 

3.6 Hidrografia 
Shqipëria dallohet për një rrjet hidrografik të pasur dhe vet bashkia Shkodër ka një 

shumëllojshmëri elementësh ujor të përbërë nga përrenj, lumenj, burime, liqene, si dhe ujërat 

e detit Adriatik. Elementët e rinj hidrografik janë dhe ujëmbledhësit artificial të shumtë në 

numër si dhe sistemi i gjerë i kanaleve kulluese e ujitëse. Ky rrjet hidrografik përveç vlerave 

natyrore dhe estetike të peisazhit ka dhe rëndësi ekonomike e jetësore. Elementet ujore më të 

rëndësishëm në këtë territor janë: liqeni i Shkodrës, lumi Drin, lumi Buna, lumi Kir, lumi Shalë 

laguna e Vilumit, këneta e Domnit etj.  

3.6.1 Liqeni i Shkodrës  

Është liqeni më i madh në Gadishullin Ballkanik, për sa i përket sipërfaqes ujore. Liqeni i 

Shkodrës përfshihet në pellgun ujëmbledhës të detit Adriatik. Ndohet në kufi ndërmjet Malit të 

Zi dhe Shqipërsë, në pjesën Jugore të Alpeve Dinarike. Sipërfaqja totale e Liqenit është 5500 

km2, nga ku 4470 km2 i takojnë Malit të Zi dhe 1030 km2 Shqipërisë.  Përmes lumit Buna ai 

derdhet në jug-lindje në Adriatik. Liqeni i Shkodrës dhe rrethinat e tij janë shpallur Rezervat 

Natyror i Menaxhuar si dhe zonë Ramsar.  

Ka një lartësi mesatare prej 5 m mbi nivelin e detit, thellësi maksimale prej 8.3 m, thellësi 

mesatare prej 5.01 m, kapacitet prej 1931.62 x 10-6 m3. Thellësia e liqenit rritet në pjesën jug-

perëndimore, në izobatin e 7 dhe 8, përgjatë segmentit të kufirit kombëtar. 165 km2 të Liqenit 

janë nën nivelin e detit. Ka një nivel mesatar minimal 5.15 m mbi nivelin e detit. Amplituda 

maksimale e Liqenit është 5.33m (në Shqipëri 5.13m), amplituda mesatare është 3.34mm 

thellësia maksimale (në syrin e Rdushës), është mbi 80m.   19% e ujit mblidhet nga pellgu 
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ujëmbledhës në pjesën Shqiptare. Lumenj që derdhen në Liqen janë: Lumi Moraça, Lumi Cem, 

Lumi Zeta, Lumi Rijeka Crnojevica, Lumi Orahovshtica, Lumi Crmnica, etj.  

Pellgu ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës nga ana e tij veriore kufizohet me pellgun e lumenjve 

Trebeshnica, Neretva, Piva e Tara. Nga ana jug-lindore pellgu ujëmbledhës i liqenit kufizohet 

me pellgun e lumit Drin dhe nga ana jugore me Ultësirën Perëndimore Shqipëtare, ku ndodhet 

dhe shtrati i lumit Buna. Nga ana perëndimore kufizohet më ujërat e Detit Adriatik. Liqeni i 

Shkodrës grumbullon ujërat e një pellgu ujëmbledhës me sipërfaqe të përgjithshme 

ujëmbledhëse rreth 5175 km2, prej të cilave 1025.2 km2 përfshihen brenda territorit Shqipëtar 

dhe pjesa tjetër në Malin e Zi.  

Rrjeti hidrografik i liqenit ushqehet si nga rreshjet atmosferike ashtu edhe nga ujërat 

nëntokësore. Ku ujërat nëntokësor përfaqsojnë 34% të rrjedhjes së përgjithshme ujore, ndërsa 

ato sipërfaqësore 66% të saj. Në shpërndarjen stiore, stinët me më shumë ujë në rrjetin 

hidrografik të Liqenit të Shkodrës janë dimri dhe pranvera, përkatësisht me 40% dhe 31% të 

rrjedhjes vjetore, ndërsa stinët me më pak ujë janë vera dhe vjeshta, me 14% dhe 15% të 

rrjedhjes vjetore. Shkarkimi i ujërave nëpërmjet shtratit të lumit Buna përbënë rreth 94% të 

sasisë së përgjithshme të ujit që largohet nga ky liqen, ndërsa avullimi përfaqëson vetëm 6% të 

kësaj sasie. Temperatura mujore e këtyre ujërave lëkundet nga 6.8oC në janar, që është dhe 

muaji më i ftohtë i vitit e deri në 25.9oC në gusht që është muaji më i ngrohtë.  

Për shkak të aftësive të vogla ujëmbledhëse të lumit Buna, nivelet e liqenit të Shkodrës bëjnë 

të mundur që në periudhën e lagësht të vitit të përmbyten sipërfaqe të mëdha toke, sidomos 

në brigjet e ulëta veriore e veri-perëndimore të këtij liqeni. Në anën jug-lindore të liqenit të 

Shkorës është qyteti i Shkodrës, ndërsa në brigjet jug-perëndimore ndodhet qendra e 

rëndësishme klimatike e Shirokës. Ujërat e liqenit të Shkodrës shfrytëzohen për peshkim dhe 

për ujitje. 

3.6.2 Lumi Drin  

Është lumi më i madhë i rrjetit hidrografik të Shqipërisë si dhe një ndër lumenjtë më kryesorë 

të bregut lindor të detit Adriatik, si për nga sipërfaqja e pellgut të tij ujëmbledhës, ashtu edhe 

nga shkalla e ujëshmërisë. Drini formohet nga bashkimi i dy lumenjve afluentë, Drini i Bardh 

dhe Drini i Zi. Gjatësia e përgjithshme e lumit Drin është 285 km. Nga burimi e deri në derdhjen 

e tij ai ka një rënie të përgjithshme prej 685 metrash, që i përgjigjet një pjerrësie mesatare prej 

2%. Pas bashkimit të dy lumenjve Drin i Bardhë dhe i Zi, lugina e lumit Drin kalon nëpër 

shëmbinj magmatik, që përmbajnë ujëra çarjesh me sasira të vogla. Nga Vau i Dejës e deri në 

derdhjen e tij në Bunë, Drini kalon nëpër shtresa të kuaternarit, të cilat mbulojnë formacionin 

terrigjen neogjenik. Lumi Drin pas daljes nga H/C i Fierzës e deri në derdhjen e tij në shtratin e 

lumit Buna, merr ujërat e disa afluentëve të tij të rëndësishëm si ato të lumenjve Valbona, 

Nikaj, Shalë, Gjadër dhe Kiri.  

Koefiçenti i lëkundshmërisë së rrjedhjes ujore vjetore në rrjetin hidrografik të Drinit është 

Cv=0.25. Kjo tregon se potenciali ujor i rrjetit hidrografik të këtij lumi gjatë periudhës 

shumëvjecare lëkundet në kufij jo shumë të gjerë në krahasim me lumenjt e tjerë të vendit 

tonë.  

Prurja maksimale e Drinit në derdhje me përsëritje 1 herë në 100 vjet është QM
1%=6530 m3/s. 

Rrjedha e aluvioneve pezull gjatë periudhës ujëshumtë të vitit në lum përfaqëson rreth 92% të 

sasisë vjetore, ndërsa gjatë periudhës ujëpaktë rreth 8%. Ujërat e Drinit kanë një mineralizim 

mesatar prej mj=257mg/l. Temperatura e ujërave të këtij lumi lëkundet nga t=5.3oC në janar 
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deri në t=20.1oC në gusht. Ujërat e Drinit përdoren gjerësisht edhe në ujitjen e tokave 

bujqësore.  

3.6.3 Lumi Shalë  

Është lumi më i rëndësishëm i gjithë rrjetit hidrografik të Alpeve Shqipëtare nga shkalla e tij 

ujëshmërisë. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës së këtij lumi është 260 km2, lartësia mesatare 

1081 metra mbi nivelin e detit, gjatësia e shtratit është 39.3 km, pjerrësia 22.6 m/km dhe 

dendësia e rrjetit hidrografik 3.2 km/km2. Fillimin sipërfaqësor të rrjedhës së tij e ka në tek 

burimet e fuqishme të Okallit dhe të Shtrazës, që dalin në rrëzën jug-lindore të malit të 

Padohijës, në rajonin e Thethit.  

3.6.4 Lumi Kiri  

Është lumi i cili buron nga shpatet e Bigës, Ndërkjores e Qafës së Bëshkasit dhe derdhet në 

lumin Drin pranë Kalasë së Shkodrës. Lumi ka marrë emrin e fshatit dhe jo fshati emrin e lumit 

përmes të cilit kalon, sepse në kohët e hershme ky lumë kishte emrin Clusala. Rrjedha e lumit 

nuk është e qëndrueshme sepse varet nga rreshjet edhe pse furnizohet nga përrenj nga Alpet 

Shqiptare. Është i pasur me trofta. Mbi këtë lum qëndron Ura e Mesit e ndërtuar gjatë sundimit 

osman, harku i së cilës kujton atë të Urës të Mostarit, në Bosnje. 

3.6.5 Lumi Buna  

Është i vetmi lum fushor në rrjetin hidrografik të Shqipërisë. Rrjedh nga liqeni i Shkodrës, nga 

skaji i tij më jugor në jug-perëndim të qytetit të Shkodrës dhe përfaqson të vetmin emisar të 

këtij liqeni. Lumi ka gjatësi 44 km dhe rrjedh përgjatë fushave të Bregut të Bunës ku përfshihen 

Fusha e Anamalit në të djathtë të lumit dhe Fusha e Trushit bashkë me fushën e Velipojës në të 

majtë. Prurja mesatare vjetore e Lumit Buna është 320 m3 ujë/sek. E dyta në rajonin e 

Adriatikut pas Lumit Po dhe e pesta në rajonin e Mesdheut. Lumi Buna bashkohet me Lumin 

Drin 1.5 km larg nga Liqeni. Ndonëse Buna është lum tipik fushor, i karakterizuar si pjesërisht i 

lundrueshëm, ai grumbullon ujëra nga një territor i theksuar malor. Në rast të prurjeve masive 

Lumi Drin e bllokon Lumin Buna.  Disa nga faktorët kryesorë që ndikojnë në regjimin e ujërave 

të Lumit Buna janë: bllokimi i grykës së Bunës nga dallgë të mëdha të krijuara gjatë baticave 

dhe erërave të forta që vijnë nga perëndimi, prurjet e Lumit Drin, efektet rregulluese të Liqenit 

të Shkodrës.  

Buna derdhet në detin Adriatik me deltë të vendosur në jug të qytetit të Ulqinit. Gjatësia e këtij 

lumi është 41 km, ndërsa rënia 1.2 m/km. delta e bunës aktualisht është e përbërë prej disa 

degëzimesh të veçanta që janë pasojë e qenies së ishujve aluvional të vendosur në 

grykderdhjen e këtij lumi si ai i Adës, i Franc Jozefit, Ishulli Pa Emër etj. Në dalje të liqenit të 

Shkodrës sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës të lumit Buna është 5179 km2, prej të cilave 1025 

km2 përfshihen brenda territorit shtetëror të Shqipërisë ndërsa pjesa tjetër ndodhet në Malin 

e Zi. Prurja mesatare shumëvjeçare e Bunës në dalje të liqenit është Q0=320 m3/s. Pas 

bashkimit me lumin Drin, lumi Buna grumbullon ujërat e një pellgu me sipërfaqe të 

përgjithshme F=19 582 km2. Koefiçenti I rrjedhjes vjetore të lumit Buna në dalje të liqenit të 

Shkodrës është shumë i madh a0=0.90. Ujërat e lumit kanë një mineralizim mesatar 

mj=222mg/lit. Temperatura e ujërave të lumit Buna në dalje të liqenit lëkundet nga t=6.8oC në 

janar deri në t=25.9oC në gusht. Ujërat e Bunës përdoren për ujitjen e tokave bujqësore dhe 

për peshkim. Buna është i vetmi lumë i lundrueshëm në Shqipëri.  

3.6.5 Laguna e Vilunit  

Ndodhet në pjesën veriore të Ultësirës Bregdetare, në anën e majtë të deltës së Bunës. 

Sipërfaqja e pasqyrës së ujërave të kësaj lagune është 1.6 km2, gjatësia maksimale është 3.10 
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km, ndërsa gjerësia është 0.9 km. Kjo është një lagunë kryesishtë e cekët me origjinë 

potamogjene dhe më pak limniogjene, e cila është formuar nga akumulimi i prurjeve të ngurta 

të lumit Drin. Laguna e Vilumit lidhet me detin Adriatik me anën e një kanali natyror nëpërmjet 

të cilit kryhet dhe një proces aktiv ujëkëmbimi. Si rrjedhojë ujërat e kësaj lagune janë të 

kripura. Edhe nivelet e ujërave të lagunës së Vilumit i nënshtrohen lëkundjeve të theksuara të 

cilat kanë një ecuri që në përgjithsi përkon me atë të detit Adriatik. Në këtë lagunë bilanci ujor 

është pozitiv mbasi në të derdhen edhe ujëra të rrjetit lumor. Në këtë mënyrë sado që 

ujëkëmbimi me detin është intensive, temperatura e kripshmëria e ujërave të kësaj lagune 

ndryshon në kufinj të gjerë jo vetëm gjatë muajve të stinëve të ndryshme të vitit por edhe në 

periudhën shumëvjeçare. Në lagunën e Vilumit është i zhvilluar peshkimi.  

3.6.6 Digat e bujqësisë 

Rezervuari artificial i Shtodrit ndodhet ndodhet rreth 5.8 km në veri-lindje të qytetit të 

Shkodrës. Rezervuari është ndërtuar në vitin 1970. Ajo është e formuar nga një digë e vetme 

rreth 38 metra e lartë. Kapaciteti zyrtar i rezervuarit në nivel të lartë të ujit është 11 Mm3. 

Sipërfaqja e rezervuarit është përafërsisht 98 ha.  

3.7 Klima 
Klima në Bashkine Shkodër është mesdhetare fushore, kodrinore, pjesërisht paramalore me 
gërshtime të natyrave detare e kontinentale, ndërkohë që në pjesën veriore është kontinentale 
malore. Ajo karakterizohet nga klime tipike mesdhetare me verë të nxehtë e të thatë dhe dimër 
relativisht të butë, me vjeshtë e pranverë të paqëndrueshme, si nga pikëpamja e reshjeve 
ashtu edhe e temperaturave. Ndërkohë zona verilindore karakterizohet nga dimër i ftohtë me 
rreshje dëbore, dhe verë të freskët.  

Kushtet klimatike janë formuar nën veprimin e një sërë faktorësh. Në këtë aspekt mund të 
rradhisim: 

 Prania e relievit të lartë malor të Alpeve Shqiptare në veri e lindje, prej nga zbresin 
erëra të ftohta si dhe mundësia që i japin këto male hapësirës së Shkodrës, të përfitojë 
nga kondesimi i avujve të ujit që ndodh në lartësitë dhe shpatet e tyre;  

 Të prezencës së ndikimit detar nga perëndimi e jugperëndimi, por njëkohësisht edhe të 
rolit të relievit kodrinor të vargut Tepe-Kala-Tarabosh, që pengon pak ndikimin e 
lirshëm të puhisë detare;  

 Depërtimi i erërave të ftohta që zbresin nga malet e Mali të Zi, të cilat favorizohen nga 
ulja graduale e këtij relievi në formën e një lugu, që zbret drejt jugut për në fushën e 
Podgoricës dhe liqenit të Shkodrës;  

 Nga pozicioni verior i qytetit në raport me hapësirat jugore të Ultësirës Perëndimore, 
ku bën pjesë qyteti i Shkodrës, gjë që reflektohet në intensitetin e rrezatimit diellor, 
nën qarkullimet e masave ajrore që ndërthuren apo alternohen gjatë periudhave të 
ndryshme të vitit, sidomos gjatë dimrit.  

 Rol shumë të spikatur luajnë erërat lokale me karakteristike, si murlani dhe shiroku, që 
alternohen me periudha zakonisht dekadike gjatë dimrit, por dhe gjatë gjysmës së dytë 
të vjeshtës dhe gjysmës së parë të pranverës.  
 

3.7.1 Rrezatimi diellor 

Rrezatimi diellor paraqitet si faktor kryesor i formimit dhe i ndryshimit të klimës. Sasinë dhe 
efektin e energjisë diellore e përcakton këndi i rënies së rrezeve të diellit i cili varet nga gjerësia 
gjeografike dhe elementë të tjerë orografike, vranësirat. 

Në qyteti e Shkodrës shperndarja e orëve me diell shkon rreth 2300-2500 ore ne vit. Vlen të 
shënohet se rrezatimi diellor është një faktor i rëndësishëm klimatik që ndikon në krijimin e 
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mikroklimës së qytetit të Shkodrës.  Zona e Velipojes, dallohet per sasinë e madhe të orëve me 
diell që janë rreth 2500-2700 orë me diell në vit.  Ndërsa në pjesen veriore të bashkise, orët me 
diell shkon deri 2100 -2300 orë në vit.  

Harta 16: Rrezatimi mesatar vjetor 

 
Vlera më e lartë e zgjatjes faktike mujore të diellizimit është në muajin korrik, ku zgjatja 
astronomike e ditës është më e madhe, por qershori karakterizohet nga vranësira më të mëdha 
sesa korriku dhe gushti, prandaj edhe gushti ka më shumë orë me diell sesa qershori. 
 

3.7.2 Erërat 

Njohja e klimës së Shkodrës është e lidhur ngushtë me njohjen e erërave karakteristike, sepse 
rrymat ajrore nuk janë vetëm një shfaqje e klimës, por mund të konsiderohen edhe një nga 
faktorët drejtues të saj. Regjimi i erërave është i lidhur ngushtë me regjimin sezonal, me 
pozicionin dhe shtrirjen e rrugëve si dhe me ndikimin e detit Adriatik. Erërat më karakteristike 
janë murlani e veriu, të ftohta e të thata, shiroku, e ngrohtë e me lagështi. 

Në Shkodër fryejnë erëra që gjatë vitit ndryshojnë shpesh si drejtimin ashtu edhe shpejtësinë. 
Drejtimi i erërave, ndryshon gjatë vitit, dhe në të ndikojnë faktorët lokale, afërsia me detin, 
drejtimi i vargmaleve dhe i luginave të lumit Kir dhe Drin.  

Nga vrojtimet e kryera në hartën e mëposhtme tregohet se gjatë stinës së vjeshtës e verës 
shpejtësia e erës, është më e vogël se në dy stinët e tjera të vitit. 
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Harta 17: Shpejtësia mesatare e erës 

 

Shpejtësitë e mëdha të ere jane gjatë dimrit, ato janë karakteristike edhe gjatë muajit mars. 
Gjatë periudhës se dimrit rrymat e shirokut ushtrojnë një ndikim të madh në shkrirjen e 
dëborës, duke shkaktuar fryerjen e liqenit dhe të lumenjve të Shkodrës, per pasojë krijimin e 
situatave të vështira përmbytëse si ato të vitit 2010. 

3.7.3 Temperatura e ajrit 

Në përgjithësi temperatura mesatare shumëvjeçare në Shkodër është 14.8o C. Amplituda 
mesatare vjetore është 19.7o C. Deti Adriatik dhe liqeni i Shkodrës ushtron një ndikim zbutës, si 
ndaj ashpërsisë së dimrit ashtu edhe ndaj të nxehtit veror duke e zvogëluar në mënyrë të 
ndjeshme amplitudën. Të dhënat e tabelës së mëposhtme, na lejojnë të gjykojmë mbi ecurinë 
vjetore të temperaturës së ajrit. Kjo ecuri paraqet një maksimum dhe një minimum.  
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Harta 18: Temperaturat 

 

Maksimumi është në gusht ndërsa minimumi në janar. Variacioni mesatar ndër mujor d.m.th 
ndryshimet e temperaturës se një muaji të dhënë dhe të muajit të mëparshëm tregon se në 
përgjithësi ndryshime të theksuara nuk ka. Këto ndryshime vihen re në fillim të vjeshtës dhe të 
pranverës. Vlerat maksimale të këtij ndryshimi i gjejmë në periudhën shtator-tetor (5.2oC) dhe 
vlerat minimale në periudhën korrik-gusht (0.1oC). 

 

Temperatura mesatare shumëvjeçare në gradë Celcius (oC) 
 

Ecuria ditore e temperaturës së ajrit karakterizohet nga një maksimum në orët e para të 
pasdites dhe nga një minimum para lindjes së diellit. Veçoritë themelore të ecurisë ditore të 
temperaturës së ajrit jepen nga rrezatimi (insolacioni dhe rrezatimi tokësor të marra së 
bashku). Për sa i përket vlerave mesatare një interes të madh si nga ana teorike dhe praktike, 
paraqesin njohja e vlerave skajore, ku meritojnë vëmendje maksimumet e minimumet 
absolute. 

Ndërkohë në zonat malore temperaturat mesatare janë shumë herë më të ulta se ato në zonat 
perëndimore të Shkodrës. Gjatë periudhës Nëntor-Shkurt temperaturat mesatare variojnë 
midisa -4/-5 dhe në periudha të caktuara mund të arrijnë në nivele shumë të ulta duke kaluar -
20 oC.  
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Ndryshueshmëria rreth vlerave normale me disa periudha të dallueshme me tendenca të 
ndryshmegjate 15 viteve te fundit - (rritje e temperaturave ditore si në vlerat maksimale dhe 
minimale, veçanërisht në verë. Ndëkohë mbas 2000 për disa vite perqindja e rritjes se 
temperaturave minimale është më e lartë se ajo e maksimumit ne verë. 

3.7.4 Lagështira e ajrit 

Lagështira e ajrit është një element tjetër i rëndësishëm, që së bashku me elementët e tjerë 
ndikon në krijimin e mikroklimës. Ardhja e masave ajrore me origjinë polare nga gjerësitë 
mesatare, shoqërohet me uljen e lagështirës, kurse ato me origjinë atlantike sjellin rritjen e 
përmbajtjes së lagështirës në ajër. Përmbajtja e lagështirës në ajër krijon kushte potenciale, 
për rënien e reshjeve, forcon ose dobëson veprimin e elementëve të tjerë meteorogjikë mbi 
njerëzit, botën bimore dhe shtazore. Vlerat më të larta të lagështirës relative të ajrit, vërehen 
në muajt nëntor dhe dhjetor, ndërsa vlerat më të ulëta të lagështirës relative vërehen në muajt 
korrik-gusht. 

3.7.5 Reshjet atmosferike 

Megjithëse kushtet klimaterike në qytetin e Shkodrës, e favorizojnë copëtimin horizontal, sasia 
e reshjeve është e madhe. Sasia mesatare vjetore e reshjeve luhatet në 1800-1900 m/m, 
ndërsa sasia maksimale në vite të veçanta, arrin 3000 m/m. Kjo sasi shpjegohet me hapjen e 
territorit, nga perëndimi e jugperëndimi, prej nga vijnë masat ajrore detare të ngarkuara me 
avuj uji. 
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Harta 19: Rreshjet 

 

Qyteti i Shkodrës karakterizohet nga reshje të shumta, 2065 mm në vit, sasitë më të mëdha të 
reshjeve vërehen gjatë muajit nëntor (274 mm) dhe muajit dhjetor (280 mm), ndërsa muaji me 
i thatë është korriku me 42 mm.  Në qytetin e Shkodrës brenda 24 orëve kanë rënë 130 mm 
reshje shiu, ndërsa për 30 minuta kanë rënë 80 mm reshje shiu.  

Pasojë e reshjeve intensive janë vershimet dhe përmbytjet e mëdha të lumit Drin e Kir nga 
njëra anë dhe të liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna nga ana tjetër, duke shkaktuar kushte 
anormale pune e banimi për banorët e prekur.  

Trashësia e dëborës është e vogël dhe nuk qëndron gjatë, veçse në raste të jashtëzakonshme. 
Trashësia maksimale e dëborës e regjistruar deri më tani është 40 cm. Breshëri është një dukuri 
e rrallë. Me breshër regjistrohen mesatarisht 4-5 ditë dhe me kohëzgjatje të shkurtër 10-12 
minuta. 

Shkodra karakterizohen nga reshje intensive me shira të vazhdueshëm kryesisht në formë 
shtërngate, me rrufe të rrezikshme madje me erëra të forta. Të gjitha këto duhet të merren 
parasysh në planifikimin e territorit dhe në proçesin studimor të zhvillimit urban, si në 
projektimin e pallateve ashtu edhe në ndërtimin e banesave individuale. Është e rëndësishme 
të ndalohet ndërtimi pa kriter dhe jashtë kushteve urbanistike, si dhe të ketë një bashkëpunim 
mes urbanistëve, arkitektëve dhe meteorologëve.  
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Ndërkohë përsa i përket zonave malore ajo dallohet kryesisht për reshje të dëborës dhe të 
ngricave. Në periudhat Janar-Shkurt trashësia e dëborës mund të kalojë 1m trashësi. Aksesi në 
këto zona është i vështirë edhe si rrjedhojë e rreshjeve të dëborës. Ndërkohë gjatë periudhës 
së pranverës dëbora fillon të shkrijë duke qënë një rezik potencial edhe për përmbytje, 
veçanërisht kur shoqërohet me shira.  

3.7.6 Ndryshimet Klimatike 

Në vitin 1995, Shqipëria ratifikoi Konventën për Ndryshimet Klimatike (UNFÇC). Në vitin 2004, 
miratoi një ligj për të ratifikuar Protokollin e Kiotos dhe për ta zbatuar atë në vend. Prej vitit 
1998, është ngritur në Ministrinë e Mjedisit të Shqipërisë, një zyrë e veçantë. Me mbështetjen 
e UNDP-së, kjo zyrë merret posaçërisht me çështjet e ndryshimit të klimës dhe impaktin e saj 
në situatën energjetike në vend. 

Imazh 2: Ndryshimet Klimatike 

 

Ndonëse Shqipëria vetë kontribon më një vlerë relativisht të ulët të emisioneve të gazrave 
serë, pasojat në rritje të emisioneve globale për vendin janë tashmë të dukshme.  

Temperatura në rritje (në vitin 2050, pritet një rritje mesatare e temperaturave vjetore me 2 
gradë C dhe në vitin 2100 me 4 gradë, krahasur me sot); Mungesa e reshjeve (në vitin 2050, 
pritet një pakësim i reshjeve vjetore prej 5-10%, ndërsa në vitin 2100 madje edhe nga 10 - 20% 
në krahasim me sot); Parregullsira atmosferike, sidomos reshje të furishme; Të dhënat tregojnë 
se pritet të ketë rritje të temperaturës dhe ulje të sasisë së reshjeve, e për rrjedhojë do të ketë 
dimër më të butë, pranverë më të ngrohtë, verë më të nxehtë e më të that, dhe vjeshtë më të 
thatë. Vera pritet të shoqërohet me thatësira për shkak të rritjes së temperaturës dhe 
mundësisë së avullimit, çka nuk do të balancohet me reshje. Si pasojë e rritjes së 
temperaturave, mundësia e fenomeneve ekstreme dhe ndryshueshmërisë së temperaturave 
ditore minimale se sa atyre maksimale. Rriten mundësitë e thatësirave më të shpeshta dhe më 
të ashpra të cilat shtojnë më shumë rrezikun e zjarreve.  
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Për shkak të rritjes së temperaturave mesatare të dimrit, pritet që sasia më e madhe e reshjeve 
të jetë në formën e shiuat dhe jot të borës, çka do të shkaktojë rritje si të lagështisë së tokës 
ashtu dhe të prurjeve. Rritja e nivelit të përgjithshëm të reshjeve mund të shtojë rrezikun e 
erozionit të tokës në varësi të intensitetit të shiut.  

Rritja e nivelit të detit (niveli i detit mund të rritet deri në vitin 2100 me 50 centimetra). Deri në 
vitin 2050, rreth 60.000 njerëz pritet të preken drejtpërdrejt nga ndryshimet e shkaktuara nga 
efektet e ndryshimeve klimaterike, në 2100 numri mund të shkojë edhe mbi 100.000 vetë. 
Qysh sot janë shënuar fenomenet e mëposhtme, gjë e cila ka gjasa të përforcohet në mënyrë 
të konsiderueshme në të ardhmen: Rritja e temperaturave mesatare vjetore (stinët e shkurtra 
dimërore dhe thatësira të tejzgjatura në verë); Shtim i numrit të ditëve me diell dhe reduktim i 
reshjeve; Lagështia e madhe në një ditë të nxehtë, me një frekuencë më të madhe të reshjeve 
të rënda; Deti Adriatik është i prekur fort nga ngrohja globale: Uji është aktualisht në rritje në 
rreth një centimetër një vit dhe Deti Adriatik është ngrohur që nga viti 1970, me një gjysmë 
gradë Celsius;  

Peizazhi malor me temperatura zakonisht të ftohta dhe afërsia me brigjet e ngrohta 
mesdhetare, favorizojnë një rritje të reshjeve, intensiteti i të cilave është i vështirë të 
parashikohet. Harku kohor i reshjeve të tilla e ndryshon intensitetin shumë më fort se më parë. 
Mund të vërehet qysh në ditët e sotme, se ditët e verës (sidomos të muajit gusht kanë shënuar 
një rritje të fortë në volumin e ditëvë të nxehta), shënojnë periudha më të gjata të thatësirës.  

Dimrat janë shkurtuar në kohëzgjatje, por janë shtuar reshjet e shpeshta e të rënda, të cilat 
përgjatë vitit 2010, në muajt janar dhe dhjetor, shkaktuan përmbytje dramatike të qytetit të 
Shkodrës (në veri të Shqipërisë, vendosur mbi lumin Drin). Sipërfaqja e Detit Adriatik është 
rritur tashmë nga disa cm (dhe ndoshta do të vazhdojë të rritet) dhe ka çuar ndërkohë në dëme 
të rënda për ekonomitë e zonës bujqësore bregdetare. Fushat e tokat bujqësore, pyjet e 
pishave dhe liqenet përmbajnë tashmë shumë kripë dhe burimet e ujit të pijshëm nuk janë më 
të përdorshme. 

Ultësira e Drinit dhe Bunës në qarkun veriperëndimor shqiptar të Shkodrës preket nga 

përmbytje të mëdha, të cilat kanë ndodhur rregullisht gjatë viteve të fundit dhe mund të 

shpeshtohen dhe shtohen për shkak të ndryshimeve klimatike në rajon. Përmbytjet e mëdha 

më të fundit në janar 2010, dhjetor 2010 dhe mars 2013 shkaktuan humbje ekonomike dhe 

mjedisore të mëdha. Pa një përshtatje adekuate ndaj rritjes së rrezikut të përmbytjeve ka të 

ngjarë të rriten dëmet social-ekonomike dhe shëndetësore. 

3.8 Rreziku i Përmbytjeve  
Rreziku i përmbytjeve në Shkodër është mjaft i madh dhe me shtimin e problematikave të 

ndryshimeve klimatike kthehet në një çështje tejet të rëndësishme. Mund të thuhet se rreziku i 

përmbytjeve vjen si rrjedhojë e faktorëve natyrore dhe atyre njerëzore. Nga faktorët natyrorë 

mund të përmenden:  

- Lumenjtë Kir dhe Gjadër paraqesin një burim të rrezikshëm përmbytjeje për shkak të 

sedimenteve të mëdha që ata përcjellin me vete. Prita në Malin e Rrëzuar është prishur 

dhe lumi Gjadër paraqet rrezik serioz për fushën e Zadrimës.  Lumi Kir ka dëmtuar 

shumë argjinaturën e tij dhe, gjatë reshjeve të mëdha, ai paraqet rrezik serioz për 

fshatrat përreth, por edhe për vetë qytetin e Shkodrës. 

- Kuota kritike e lumit Drin në zonën e Lezhës është + 2,2 metra. Në këtë kuotë, uji 

përmbyt komunën Blinisht, fshatin Bacel dhe 200 ha tokë bujqësore. Me rritjen e 

kuotës, siç ishte rasti i shtatorit 2002, kur kuota shkoi + 3,04 metra, u përmbytën mbi 

5000 ha toke, pra sipërfaqja e përmbytur është e lidhur me rritjen e kuotës së lumit 
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Drin. Në zonën e Torovicës, me një sipërfaqe 2200 ha, kuota kritike është + 1,7 deri 1,8 

metra dhe me këtë kuotë përmbyten 600 ha, me rritjen e kuotave sipërfaqja e 

përmbytjeve shtohet (PRVM-Delta e lumit Drin, ShkodërLezhë, 2007). Për kullimin e 

ujërave në zonën e Lezhës funksionojnë 5 hidrovore. Mbushja e lumit Drin influencon 

negativisht në kullim dhe prurjet e ngurta, të cilat zvogëlojnë kapacitetin kullues 40 cm 

në vit. Kapaciteti përcjellës i lumit Drin sot është 300 m /sek, nga 500 m 3 /sek që 

duhet për kullimin e gjithë sipërfaqes së Lezhës së marrë në studim.  

- Shirat e vazhdueshme, shpesh herë të rënda, për disa ditë pa pushuar rënduan mjaft 

situatën hidrike. Duhet theksuar se shirat e vazhdueshme dhe ritmike, në dukje të 

pakta, janë më të rrezikshme për përmbytjet se sa shirat e shkurtra e intensive, uji i të 

cilave kalon më shpejt sepse rrugët janë të lira dhe toka thith mjaft ujë për t’u ngopur. 

Përkundrazi, vazhdimësia e reshjeve për një periudhë 10-15 ditore e ngjesh tokën, sado 

e thatë, e shkrifëruar dhe ujëthithëse të rezultojë, e tej ngop atë dhe ajo detyrohet te 

nxjerrë ujë në sipërfaqe në vend të asimilimit. Nga ana tjetër një faktor tjetër me 

ndikim negativ për situatën ishin reshjet e borës me lartësi shtrese deri 1 m që 

mbuluan gjithë pellgun ujëmbledhës  të Drinit dhe të atij Bunë-liqen (Alpe, Malësia 

Pukë-Mirditë, Vargu i Korabit, Malet e Lurës, Mali i Zi, Kosovë, Maqedoni që  arrin mbi 

22.000 km 2). 

- Kombinimi i reshjeve të shiut me ato të borës, shoqëruar me ulje e ngritje të shpejta 

të temperaturës, kushte që kanë ndikuar në shkrirjen e shpejt brenda dy ditësh të 

borës, dukuri që është përsëritur 2 herë gjatë 10-15 ditëve, klasifikohet  si një dukuri e 

rrallë. Kjo gjë ka ndodhur në vitin 1962-1963 por brenda një periudhe 2-3 mujore e jo 

brenda një periudhe 15 ditore si në rastin e permbytjeve te fillim Janarit. Me sa duket 

ngrohja globale po e bën klimën më kapricioze, me shprehje më të shpeshta të 

ndryshimeve dhe të dukurive të rrezikshme atmosferike e të kombinuara. Kjo ka disa 

kohë që është thënë, nga Drejtori i NASA-s për klimën, Xhejms  Hësen, e të tjerë pas tij 

gjatë këtyre 20 vjetëve të fundit.  Sidomos kur njeriu nuk menaxhon mirë mjedisin, siç 

ka ndodhur e po ndodh në të gjithë botën, ashtu dhe në vendin tonë, atëherë natyra 

godet ashpër, herë në një pikë e herë në një pikë tjetër, herë me një dukuri negative 

atmosferike e herë më një dukuri tjetër klimatike. Shoqëria që nuk studion e nuk 

menaxhon mirë është e predispozuar të kapet në befasi.   

- Fryrja e Liqenit të Shkodrës që derdh ujë në Bunë për shkak të dominimit të tij nga 

shirat dhe bora e një pellgu të gjerë e të lartë hidrografik (pjesa më e madhe e territorit 

të Malit të Zi dhe Alpet Perëndimore etj, zonë e njohur për reshje shumë të mëdha në 

Europë), ka sjellë shkarkimin e sasive të mëdha uji në Bunë. Pra, Bunës i është dashur 

të tërheq ujërat e dy furnizuesëve të mëdhenj (Drinit dhe Moracës + të Kirit e Gjadrit), 

por që praktikisht nuk mund ta realizojë për shkak të volumit të madh dhe paaftësisë 

së përhershme Bunës për të tërhequr. Buna e ka kapacitetin maksimal për tërheqje 

1800 m kub në sekond, ndërkohë që i duhet të tërheq rreth 3 fishin në raste të tilla, në 

kushtet kur rrjedhjen e saj e bllokon edhe rryma e fortë e Drinit që krijon rrymën e 

penguar si dhe atë të kundërt në raste të veçanta. 

- Fryrja e erës së Shirokut e cila është një erë shumë violente dhe e vazhdueshme për 

shumë ditë. Në të tilla  raste, kjo erë mufat ujin e detit në bregdet, shkakton dallgë të 

mëdha të cilat kalojnë brezin e rërës së plazhit apo kordonet e lagunave ose i çan ato 

dhe furnizon me ujë territorin në brendësi. Kjo dukuri kombinohet apo koincidon edhe 

me ndodhjen në këtë rast edhe të baticave më të larta se mesatarja shumëvjeçare(mbi 

60 cm). Kjo dukuri përmbyti zonën bregdetare të Lezhës. Të dyja këto dukuri 

shkaktojnë bllokimin e derdhjeve të ujërave të lumenjve, në këtë rast të Bunës në 
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grykderdhje, për shkak edhe të pjerrësisë shumë të vogël të shtratit e të territorit në 

përgjithësi. Në këto raste ndodh që Buna rrjedh për orë edhe në drejtim të kundërt, 

pra krijohet edhe rryma e kundërt, përveç rrymës së penguar. Por, mjafton vetëm 

bllokimi i rrjedhjes dhe derdhjes në det, pra rryma e penguar, që ujërat në Bunë të 

rrisin shpejt nivelin e të përhapen me shpejtësi nëpër fushat e ulëta në dy anët e saj. 

- Mospërputhja e kapaciteteve ujëmbledhëse dhe ujë përcjellëse. Nga njera anë, pjesa 

malore me lartësi e pjerrësi të madhe të shpateve dhe sipërfaqe shumë më të madhe 

ujëmbledhëse (afro 22.000 km) që prodhon sasira kolosale ujërash brenda  një kohe të 

shkurtër duke e transportuar atë në rrugë sipërfaqësore e nëntokësore drejt aksit të 

lumenjve dhe pellgjeve liqenorë. Nga ana tjetër pjesa fushore, me sipërfaqe shumë 

herë më të vogël dhe me pjerrësi shumë të vogël, rrjedhimisht e paaftë për të tërhequr 

dhe përcjellë atë prodhim aq të madh e të shpejt prurjesh për shkak të pjerrësisë së 

vogël të territorit të saj. 

Ndërkohë përsa i përket faktorëve njerëzorë: 

 Çlirimi i papritur i sasive shumë të mëdha të ujit nga rezervuarët e veprave 

hidroenergjetike  

 Sistemi i drenazhimit që nuk funksionon siç duhet poshtë në fushë. 

 Në shpatet e zonës malore janë bërë ndërhyrje të mëdha e pa krier, pa studim, që kanë 

cënuar raportet e ekuilibrit midis elementeve të ndryshëm  natyrorë. ë. Në këtë kuadër 

theksojmë sidomos prerjen masive të pyjeve të larta dhe ekspozimin e territorit 

kundrejt reshjeve dhe shpërlarjes. 
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KAPITULLI 4- ANALIZA DEMOGRAFIKE E BASHKISË SHKODËR 
 

4.1 Popullsia e Shqipërisë.  
Ndryshimet politike në Shqipëri në vitet 90, u shoqëruan me një emigrim masiv të popullatës 

që ishte dhe faktori kryesor në ndryshimin rrënjësor demografik të saj. Popullata shqiptare e 

pas viteve 90” pësoi një rritje negative (-0,3 % në vit) në periudhën 1989-2001, nga një rritje 

vjetore positive prej 2% në periudhën 1979-1989.  

Megjithëse pas regjistrimit të përgjithshëm të vitit 2001, emigrimi pritej të reduktohej në 

mënyrë të konsiderueshme, censusi i vitit 2011, tregoi se emigrimi vazhdoi në një shkallë 

masive, duke mbetur sërisht faktori më i rëndësishëm në humbjen neto të popullsisë me rreth 

270 mijë persona në periudhën ndërmjet censuseve të viteve 2001-2011.  

 

Tabela 1. Popullsia shqiptare në vite 

Treguesit e popullsisë në vite 1979 1989 2001 2011 

Numri i popullsisë (në mijë) 2.59 3.18 3.069 2.8 

Ndryshimi ndërmjet censuseve (në mijë)   590 -111 -269 

Ndryshimi ndërmjet censuseve (në %)   22,8 -3,5 -8,8 

Ndryshimi vjetor mesatar ndërmjet censuseve (në mijë)   58 -11 -26 

Ndryshimi vjetor mesatar ndërmjet censuseve (në %)   2,0 -0,3 -0,9 

Burimi: Instat, census data 2011 

 

Procesi i vazhdueshëm i emigrimit në shkallë të gjerë, si dhe rënia e lindshmërisë e 

vdekshmërisë, patën një ndikim shumë të madh në strukturën demografike të popullsisë, jo 

vetëm në nivel kombëtar por sidomos në shpërndarjen rajonale të saj. 

 

Popullsia e Shqipërisë më 1 Janar 2015 arriti në 2.893.005 banorë duke pësuar një rënie prej 

0.1%  krahasuar me vitin e kaluar, ose rreth -6% krahasuar me vitin 2001. Nga kjo popullsi, 1,47 

milion janë meshkuj dhe 1,43 milion janë femra dhe për rrjedhoje koeficienti gjinor është 102 

meshkuj për çdo 100 femra.   

Ky tregues po ti referohemi analizës 15 vjeçare të tij për periudhën 2000-2015, pas vlerës prej 

100, për periudhën 2002-2011 (100 meshkuj për cdo 100 femra) në vitin 2012 e në vazhdim, 

vlerat në rritje te treguesit gjinor, flasin për një dominancë të lehtë te popullsisë së meshkujve 

ndaj femrave. 

 Mosha medianë e popullsisë së Shqipërisë në 1 Janar 2015 është 35 vjeç.  

Gjatë periudhës 2001-2015, popullsia shqiptare ka pësuar një rënie mesatare vjetore prej -

0.4%.  

Ndërkohë që vlen për t’u përmënduar ndryshimi strukturor që ka pësuar popullata në lidhje me 

raportin urban/ rural të popullsisë, ku viti 2008 shënon vitin e “kthesës” së këtij raporti në 
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favor të popullatës urbane dhe aktualisht në vitin 2015, popullsia urbane përfaqson rreth 

57% të popullsisë gjithsej.  

 

Një tjetër tregues i rëndësishëm demografik është struktura moshore e popullatës. Njohja e 

strukturës moshore dhe gjinisë së popullatës si në nivel kombëtar por sidomos në nivel rajonal 

(qark/bashki) është e rëndësishme për te llogaritur, parashikuar dhe plotësuar nevojat e saj në 

drejtim të shërbimeve sociale, përfshirë këtu arsimimin, sistemin shëndetsor, infrastrukturën, 

etj. Gjithashtu analiza sipas grupmoshave tregon rëndësinë relative që kanë grupet e ndryshme 

të popullatës dhe sidomos kategoria në moshë pune dhe sa më të larta të jenë vlerat numerike 

të këtyre grupmoshave, aq më e lartë është potencialisht përfshirja e tyre në tregun e punës, 

dhe për rrjedhojë aq më e lartë  do të jetë e ardhura kombëtare.  

Nësë grupmoshat e tjera të popullsisë joaktive ( të rinjtë(0-14) vjeç dhe mosha e trete,65+) 

kanë një peshë të ulët në strukturën moshore të popullatës, atëhere të ardhurat e gjeneruara 

mund të rifuten në ekonomi/prodhim duke shumfishur potencialisht mirëqënien e 

përgjithshme, pra vendimarrja për zhvillimin socio-ekonomik të vendit varet shumë nga 

situata dhe zhvillimet demografike të popullatës.  

 

Tabela 2. Struktura moshore, Shqipëria në censuset e popullsisë 

Grupmoshat në % Viti 1979 Viti 1989 Viti 2001 Viti 2011 Vitit 2015 

(0-14)vjeç 37 33.1 29.3   20.7 19 

(15-64)vjeç   57.8 61.6 63.2 68 69 

 65+ vjeç    5.3   5.3 7.5    11.3 12 

 Gjithsej  100 100 100 100 100 

Burimi : Instat,2015 

 

Analiza e strukturës moshore të popullatës shqiptare si dhe mosha mesatare e re e saj, 

tregojnë se aktualisht popullata shqiptare vazhdon të jetë akoma një popullsi e re.  Por në 

referencë të analizës së serive kohore të popullatës në grupmosha, për shkak te zvogëlimit të 

grup-moshës së re (+15vjec) dhe rritjes së grupmoshës (+ 65vjec), edhe popullsia shqiptare ka 

hyrë në “rrugën” e mplakjes së saj.    

Projeksionet e popullsisë janë një tjetër tregues i rëndësishëm, sepse nëpërmjet tyre ofrohet 

informacion i detajuar për numrin, shpërndarjen dhe strukturën demografike të popullatës në 

periudhat e ardhshme.  

Sipas projeksioneve, popullsia shqiptare parashikohet të pësojë rënie në 2 skenaret e saj ( rritje 

e ulët e popullsisë rreth (-13%) dhe rritje e mesme e popullsisë (-4%) dhe me  një rritje  të lehtë 

me skenarin e rritjes së lartë të popullsisë  me  rreth (+ 5% ), krahasuar me popullsine e 1 

janarit 2016. 

Prandaj analizat demografike të popullatës janë shumë të nevojshme për të kuptuar në kohë 

ndryshimet thelbësore në aspektin demografik sepse, ato shoqërohen me implikime madhore 



70 
 

në çështjet e zhvillimit  ekonomik, social, urban e mjedisor  të vendit në tërësi e rajoneve në 

veçanti.  

 

Tabela 3. Popullsia shqiptare sipas 3 skenarëve të projeksioneve, 2016-2031 

Viti Skenari i rritjes së ulet Skenari i rritjes së mesme Skenari i rritjes së lartë 

2016 2.866.653 2.888.995 2.906.871 

2017 2.851.251 2.884.624 2.911.407 

2018 2.833.433 2.879.941 2.917.409 

2019 2.813.176 2.874.873 2.924.807 

2020 2.790.463 2.869.350 2.933.530 

2021 2.765.292 2.863.311 2.943.520 

2022 2.737.646 2.856.674 2.955.010 

2023 2.710.245 2.849.846 2.966.197 

2024 2.683.043 2.842.753 2.976.953 

2025 2.656.007 2.835.342 2.987.173 

2026 2.629.114 2.827.569 2.996.766 

2027 2.602.354 2.819.401 3.005.655 

2028 2.576.491 2.810.804 3.013.768 

2029 2.551.481 2.801.764 3.021.054 

2030 2.527.254 2.792.264 3.027.473 

2031 2.503.751 2.782.310 3.033.017 

Burimi: Instat,2014 

 

4.2 Popullsia dhe treguesit demografike sipas qarkut. 
Mbështetur në të dhënat e fundit të publikuara nga INSTAT, popullsia gjithsej dhe ajo e qarkut 

Shkodër, për periudhën 2001-2016, paraqitet sipas tabelës në vijim (tabela 1).  

 

Në reference të këtyre të dhënave, vërejme së numri total i popullsisë për qarkun Shkodër, ka 

pësuar rënie nga viti në vit, sikundër rënia e popullsisë totale dhe rënia e popullsisë në pjesën 

më të madhe të qarqeve të tjera të vendit (me përjashtim të qarqeve Tiranë dhe Durrës).  

 

Ndryshimet në numër që ka pësuar popullata në nivel qarku janë të ndryshme në qarqe të 

ndryshme. Konkretisht nga 12 qarqe në vend , në  10 prej tyre u shënuan  rënie të popullsisë 

ndërmjet censuseve të viteve 2001 dhe 2011, me përjashtim të Tiranës dhe Durrësit. Për më 

tepër, të gjitha qarqet me rritje negative të popullatës pësuan rënie që është të paktën rreth 

dyfish krahasuar me rënien e popullsisë kombëtare me 8,8 përqind. Rëniet më të mëdha të 

popullsisë u identifikuan në qarqet më të skajshme të vendit si Kukës e Gjirokastër.  

 

Nga këndvështrimi i procesit demografik, popullsia e qarqeve ndjek të njëjtin model zhvillimi 

demografik sikundër edhe popullsia në nivel kombëtar, që do të thotë së shkaqet e 



71 
 

ndryshimeve demografike në nivel qarku janë të njëjta me shkaqet e ndryshimeve të 

popullatës në nivel kombëtar, emigracion i lartë, lindshmëri e vdekshmëri të ulët.  

 

Tabela 1.Popullsia rezidente në 1 janar, 2001-2016 

Viti Shqipëria Shkodër 

1/1/2001 3,063,320 255,898 

1/1/2002 3,057,018 252,699 

1/1/2003 3,044,993 249,678 

1/1/2004 3,034,231 247,916 

1/1/2005 3,019,634 245,800 

1/1/2006 3,003,329 243,246 

1/1/2007 2,981,755 239,750 

1/1/2008 2,958,266 235,667 

1/1/2009 2,936,355 232,013 

1/1/2010 2,918,674 229,140 

1/1/2011 2,907,361 225,548 

1/1/2012 2,902,190 222,494 

1/1/2013 2,898,782 221,459 

1/1/2014 2,895,947 221,235 

1/1/2015 2,893,005 218,523 

1/1/2016 2,886,026 215,483 

Burimi: Instat,2015 

 

Popullsia e qarkut Shkodër, në vite ka pësuar rënie e cila vlerësohet në ritme të larta nëse 

krahasohet me vitin 2001 me rreth (-16%), ndërkohë që rënia mesatare vjetore afatgjate e 

popullsisë së qarkut, pas vitit 2001, për periudhën 2001-2016,  vlerësohet  të  jetë rreth (-1%).   
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Tabela 2. Ndryshimi vjetor i popullsisë, Shqipëria dhe qarku Shkodër 

  Shqipëria Shkodër 

Vitet 

Ndryshimi vjetor me  

bazë vitin 2001 

Ndryshimi vjetor 

zinxhir 

Ndryshimi vjetor 

me  

baze vitin 2001 

Ndryshimi 

vjetor zinxhir 

1/1/2001 

    1/1/2002 -0.2% -0.21% -1.3% -1.3% 

1/1/2003 -0.6% -0.39% -2.4% -1.2% 

1/1/2004 -0.9% -0.35% -3.1% -0.7% 

1/1/2005 -1.4% -0.48% -3.9% -0.9% 

1/1/2006 -2.0% -0.54% -4.9% -1.0% 

1/1/2007 -2.7% -0.72% -6.3% -1.4% 

1/1/2008 -3.4% -0.79% -7.9% -1.7% 

1/1/2009 -4.1% -0.74% -9.3% -1.6% 

1/1/2010 -4.7% -0.60% -10.5% -1.2% 

1/1/2011 -5.1% -0.39% -11.9% -1.6% 

1/1/2012 -5.3% -0.18% -13.1% -1.4% 

1/1/2013 -5.4% -0.12% -13.5% -0.5% 

1/1/2014 -5.5% -0.10% -13.6% -0.1% 

1/1/2015 -5.6% -0.10% -14.6% -1.2% 

1/1/2016 -5.8% -0.24% -14.6% 0.0% 

 Burimi: INSTAT, llogaritjet autori 

 

Treguesi demografik lidhur me raportin e shpërndarjes urban/rurale të popullatës, paraqitet 

me një pamje të ndryshme nga treguesi në nivel kombëtar, nëse në nivel kombëtar raporti 

është në favor te popullsisë urbane, në qarkun e Shkodres ndodh e kundërta, pra raporti i 

shpërndarjes urban/rurale të popullatës tregon mbizotërimin e popullsisë rurale ndaj asaj 

urbane.   

 

Më konkretisht, Shqipëria pas vitit 2008, ka një raport të popullsisë urban/rural, në favor të 

popullsisë urbane, dhe në vitin 2016, rreth 58% e popullata shqiptare klasifikohet si popullsi 

urbane, ndërkohë që ne qarkun e Shkodres, popullsia rurale vazhdon te mbetet mbizoteruese.  
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Megjithse në vite përgjatë periudhës 2001-2016, diferenca ndërmjet popullatës rurale dhe asaj 

urbane edhe për qarkun Shkodër ka ardhur duke u ngushtuar, sërisht në fund të kësaj periudhe 

raporti i popullatës urban/rurale tregon për “epersinë” e popullatës rurale ndaj asaj urbane e 

më konkretisht ky tregues është  (47%:53%), ose  popullata urbane e qarkut është 11 pike % 

më e ulët se mesatarja kombëtare. 
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Tabela 3 .Struktura urban/rurale e popullsisë gjithsej dhe qarkun Shkodër, 2001-2016  

Popullsia në vite 

Shkodër Shqipëria 

Urban Rural Urban Rural 

1/1/2001 37% 63% 42% 58% 

1/1/2002 38% 62% 43% 57% 

1/1/2003 39% 61% 45% 55% 

1/1/2004 40% 60% 46% 54% 

1/1/2005 40% 60% 47% 53% 

1/1/2006 41% 59% 48% 52% 

1/1/2007 41% 59% 49% 51% 

1/1/2008 42% 58% 50% 50% 

1/1/2009 43% 57% 51% 49% 

1/1/2010 43% 57% 52% 48% 

1/1/2011 44% 56% 53% 47% 

1/1/2012 44% 56% 54% 46% 

1/1/2013 45% 55% 56% 44% 

1/1/2014 45% 55% 57% 43% 

1/1/2015 46% 54% 57% 43% 

1/1/2016 47% 53% 58% 42% 

Burimi: INSTAT2015, llogaritjet autori 

 

Eshtë e rëndësishme të vemë në dukje sidomos në nivel qarku /bashkie, se krahas faktorëve të 

tjerë të përmënduar më sipër, si emigracioni masiv dhe eventeve demografike, lindshmëria, 

vdekshmëria, shtesa natyrore e popullsisë, një faktor shumë i rëndësishëm në përcaktimin e 

stokut neto të popullatës së qarkut është edhe migrimi i brëndshëm i popullsisë, pra lëvizjet e 

popullatës nga një qark/bashki në tjetrin.  

 

Modeli i ndryshimit të popullsisë në nivel qarku përputhet shumë me modelin e migrimit të 

brendshëm duke treguar së përveç emigrimit dhe rritjes natyrore të ndryshme, migrimi i 

brendshëm është një proces me domethënie të madhe në ndryshimet e popullsisë në rajonët e 

Shqipërisë (Instat,2014).  

 

Ashtu si në vende të tjera, migracioni i brendshëm në Shqipëri është më së shumti sinonim i 

fenomenit të urbanizimit. Pjesa më e madhe e njerëzve që ka ndryshuar vendbanimin ,kanë 

lëvizur në qendrat urbane, që në shumicën e rasteve, përfshijnë kryeqytetin, Tiranën, ose zonat 
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përreth tij. Edhe pse lëvizjet e brendshme janë shumëdimensionale, është e dukshme se 

shumica dërrmuese e flukseve të migracionit të brendshëm fokusohen drejt Tiranës.  

 

Analiza e lëvizjeve migratore të popullsisë, sipas të dhënave nga censusi i përgjithshem i 

popullsisë te vitit 2011, evidenton lëvizjet, hyrje/dalje te popullsisë për qarkun e Shkodres duke 

demonstruar qartazi se bilanci neto i lëvizjeve të popullsisë, është një bilanc negativ, që tregon 

se largimet e popullatës nga qarku janë pothuaj dyfish më të larta se sa hyrjet e popullatës.  

 

 

 

 Tabela 4. Lëvizjet migratore, 2001-2016 

 Qarku 

Popullsia 

 në hyrje 

Popullsia 

 në dalje 

Bilanci i 

lëvizjeve 

migratore 

Popullsia 

2001  

Popullsia 

2011 

Popullsia 

2015 

Ndryshimi 

2015-2001 

Impakti i 

levizjes 

migratore 

Shkoder 9,170 17,613 (8,443) 255,898 222,494 218,470 (37,428) 23% 

Burimi: INSTAT2014, llogaritjet autori 

 

Për më tepër nëpërmjet këtyre të dhënave mund të vlerësojmë statistikisht edhe impaktin që 

faktori “migracion i brëndshëm” ka sjell në përcaktimin e madhësisë totale të popullatës së 

qarkut, duke ndikuar në pakësimin e saj.  Më konkretisht vetëm për efekt të migrimit të 

brëndshëm, popullsia e qarkut Shkodër për periudhën 2001-2015, është pakësuar  me rreth (-

23%).  

 

Tabela 5. Ndryshimet vjetore të popullatës, qarku Shkodër 

Popullsia,01/01/2015 218,470 

Lëvizjet e brëndshme (-658) 

Shtesa natyrore +543 

Imigrantët +1606 

Emigrantët (-4203) 

Popullsia, 01/01/2016           215,758  

Burimi: Instat,2016 

 

Gjithashtu mbështetur në vlerësimet e fundit të Instat (2016), bilanci neto i levizjeve migratore 

për qarkun e Shkodrës edhe për vitin 2016 ( 01/01/2016) paraqitet  si bilanc negativ, e 

konkretisht (-2.6)mije banore, pra fluksi dales ( numri i banorëve të larguarve ose rreth ( -4,2 

mijë banorë ) i popullatës është më i madh se fluksi hyrës i saj ( ose rreth 1,6 mijë banorë). 

Sikundër lehtësisht konstatohet nga tabela e mësipërme, sërisht faktor kryesor në përcaktimin 

e madhësisë së stokut të popullatës edhe për fillim vitin 2016, mbetet fenomeni i emigracionit, 
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ndërkohë që shtesa natyrore e popullsisë mbetet faktori me peshën më të ulët për nga 

pikpamja e kontributit në përcaktimin e madhësisë së popullatës së qarkut Shkodër.      

 

Treguesit demografike, raporti gjinor 

Procesi i vazhdueshëm i emigrimit në shkallë të gjerë si dhe rënia e lindshmërisë dhe 

vdekshmërisë patën një ndikim shumë të madh në strukturën demografike te popullsisë në 

Shqipëri dhe sipas qarqeve. Duke qënë se migracioni është një proces i lidhur me gjininë, ai 

prek në mënyra të ndryshme meshkujt dhe femrat. Ecuria në vite e raportit gjinor,(meshkuj 

ndaj 100 femra) dëshmon së gjatë periudhës (1990-2000), migrimi ndërkombëtar dominohej 

nga meshkujt, duke “krijuar” një raport gjinor më të ulët, pra në favor te popullatës femërore. 

Por megjithëse emigrimi filloi si një fenomen tipik për meshkujt, ai është kthyer në një proces 

të balancuar nga ana gjinore në dekadën e fundit duke rezultuar në një raport gjinor pak më të 

rritur në vitin 2011. 

Krahas emigrimit ndërkombëtar, migrimi i brëndshëm është një tjetër faktor i rëndësishëm që 

luan rol në përcaktimin e raportit gjinor. Analiza e këtij fenomeni tregoi së migrimi i brendshëm 

ka një impakt të konsiderueshëm mbi diferencat gjinore ndërmjet qarqeve, raporti i 

migrantëve të brendshëm është mjaft i ndryshëm për meshkujt dhe femrat duke evidentuar 

faktin që femrat kanë tendencë të migrojnë brënda vendit me shumë se sa meshkujt. Shkaqet e 

ndryshimit cilësor të raportit gjinor në vitet e fundit, në një raport gjinor me gjini te balancuara  

sipas studime demografike, rezultojnë te jenë: ribashkimet familjare, si dhe rritja emigrimit të 

femrave  për arsye studimi dhe punësimi, duke “kompensuar”  kështu tepricën e meshkujve në 

grupmoshën 20-29 vjeç të emigruar në dekaden e parë pas viteve 90”.   

Treguesi demografik lidhur me raportin gjinor të popullatës për qarkun Shkodër paraqitet me 

vlerë më të ulët se vlera mesatare e këtij raporti në nivel kombëtar, duke demonstruar në këtë 

mënyrë një përparësi të lehtë të popullatës së femrave ndaj asaj të meshkujve. Edhe analiza në 

vite e këtij treguesi, tregon për një mbizotërim sistematik të popullatës së femrave, përgjatë 

gjithë periudhës 2001-2012. Vlera e këtij indikatori përmirësohet drejt balancimit gjinor, pas 

vitit 2012 dhe rezulton akoma i tillë deri në fillim të vitit 2016. 
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Tab.5 Koeficienti gjinor sipas qarqeve për periudhën 2001-2016  

          Vitet Shkodër Shqipëria 

1/1/2001 97.1 99 

1/1/2002 96.9 99 

1/1/2003 96.9 100 

1/1/2004 97.2 100 

1/1/2005 97.2 100 

1/1/2006 97.3 100 

1/1/2007 97.7 100 

1/1/2008 98.1 100 

1/1/2009 97.6 100 

1/1/2010 97.4 100 

1/1/2011 98.4 100 

1/1/2012 98.5 100 

1/1/2013 99.2 101 

1/1/2014 99.7 102 

1/1/2015 99.9 102 

1/1/2016 99.8 103 

Burimi: Instat 2015, llogaritjet autori 

 

Një tjetër tregues i shumë i rëndësishëm demografik është struktura moshore e popullatës. 

Analiza e strukturës moshore të popullatës shqiptare si dhe mosha mesatare e re e saj, 

tregojnë se aktualisht popullata shqiptare vazhdon të jetë akoma një popullsi e re.  Struktura 

moshore e popullatës së qarkut Shkodër paraqitet në nivele pothuaj të njëjta me strukturën 

moshore në nivel kombëtar. Në këtë analizë krahasuese gjithsesi  vlen të nënvizohet ndryshimi 

në rënie  me 1 pikë përqind  i grupmoshës (+65) vjec  por sidomos ndryshimi në rënie me 3 pikë 

përqind i grupmoshës (15-65) vjeç. Të dy këta tregues, demonstrojnë për një strukturë 

demografike të popullatës së qarkut në disfavor të popullsisë ekonomikisht aktive dhe në rritje 

të popullsisë ekonomikisht jo aktive, dhe kjo duhet të shërbejë si sinjal për politikbërësit në 

hartimin e strategjive të zhvillimit rajonal.  Nëse i referohemi analizës së serive kohore të 

popullatës në grupmosha, për shkak të zvogëlimit të grupmoshës së re dhe rritjes së 

grupmoshës (+ 65vjec), edhe popullsia e qarkut sikundër popullsia shqiptare në tërësi ka hyrë 

në “rrugën” e mplakjes së saj.  
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Tab.6  Struktura moshore sipas qarkut  

Popullsia, qarku,  Viti 2016 

sipas grup-moshave Gjithsej (0-14)vjeç (15-64)vjeç (65+)vjeç 

Qarku Shkodër 215,483        46,548    142,110     26,825  

Struktura në % 

    Shqipëria 100 18% 69% 13% 

Qarku Shkodër  100 22% 66% 12% 

Burimi: Instat 2015, llogaritjet autori 

 

Analiza e strukturës moshore te popullsisë na ndihmon gjithashtu në përllogaritjen e treguesve 

të tjerë demografike sikundër janë treguesit e varësisë totale, (raporti  i grupmoshave(0-14)+ 

(+65) ndaj popullsisë në moshë pune/(15-65))  treguesi varesisë së të rinjve ( raporti i 

gupmoshës (0-14)/(15-65) dhe varësisë së të moshuarve(raporti i grupmoshës (+65)/(15-65).  

 

Analiza e këtyre treguesve është e rëndësishme dhe një baze e dobishme informacioni për të 

vlerësuar burimet potenciale njerëzore që mund të përfshihen në tregun e punës dhe 

rrjedhimisht të ndikojnë në përmirësimin e performancës ekonomike të vendit në tërësi dhe 

zonave në studim. 

 

Koeficienti i i varësisë totale shpreh raportin e popullsisë inactive (në moshë jopune) ndaj 

popullsisë në moshë pune, duke treguar se sa individë në moshë jopune, “mbulohen” nga 100 

individë në moshë pune… 

Ky koeficient  ndahet edhe në: (a)koeficientin e varësisë së të rinjve dhe (b) koeficientin e 

varësisë së të moshuarve, të cilët përfaqësojnë respektivisht raportin e popullsisë së 

grupmoshave 0-14 vjeç dhe 65 vjeç e lart kundrejt popullsisë në moshën 15-64 vjeç.  

 

Nga analiza e këtyre treguesve  për periudhën 1979-2011, identifikojmë se Shqipëria, për vitin 2011 ka 

koeficientin e saj me të ulët të varësisë totale prej 47 përqind, që do të thotë se çdo 100 

individë në moshë pune ka në ngarkim 47 individë në moshë jopune.  

 

Vlera e këtij treguesi (varesia totale) tregon se vendi ndodhet në te ashtuquajturën episod i 

“dividendit demografik” dhe kjo si rezultat i një numri të lartë popullsie potencialisht 

ekonomikisht aktive (15-65) përkundrejt një numri të ulët popullsie të re (0-14) vjeç dhe të 

moshuar(+65) vjeç. 
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Tab.7 Treguesit e varësisë moshore, për popullaten gjithsej dhe qarkun 

Treguesit e varesisë ,2011                                Shqipëria Shkodër 

Raporti i varësisë  totale  {(0-14)+ (+65)}/(15-65)                                                           47 52 

Raporti i varësisë së të rinjve    (0-14)/(15-65)    30 33 

Raporti i varësisë  së të moshuarve  (+65)/(15-65)                                 17 19 

Indeksi i zëvëndësimit (0-14/popullsia Gjithsej)                            0.21 0 

Indeksi i moshës së vjetër  (+pop 65 /popullsia Gjithsej)                           0.11 0 

Mosha mesatare               35 35 

Mosha medianë  33 33 

Burimi: Instat,2014 

 

Fenomeni i “dividendit demografik”është gjithashtu i pranishëm edhe në qarkun Shkodër por 

vlera e treguesit të përgjithshëm të varësisë totale është më e lartë me 5 pikë përqindje se 

vlera mesatare e këtij treguesi në nivel kombëtar. Gjithashtu edhe treguesit e detajuar  të 

varësisë ( të të rinjve dhe të të moshuarve) sërisht janë të ndryshëm nga mesatarja në nivel  

kombëtar dhe konkretisht +3 pikë përqindje dhe +2 pikë përqindje... 

 

Nëse Shqipëria edhe qarku do të përfitojnë nga ky “dividend demografik” kjo varet nga 

efektiviteti i politikave social ekonomike që duhen të ndërmerren nga politikbërësit, përfshirë 

këtu edhe arsimimin dhe kualifikimin e mjaftueshëm të fuqisë puntore për të mundësuar 

integrimin e saj në punë produktive të cilat më pas do të ndikojnë jo vetëm në përmirësimin e 

performancës e ekonomike por edhe në rritjen e mirëqënies së popullatës.  

 

Ndërkohë që koeficienti varësisë totale në nivel kombëtar dhe qarku, flet për egzistencën e 

”dividendit demografik”, analiza e treguesve të tjere të varësisë në harkun kohor (1979-2011) 

tregojnë një rritje e konsiderueshme në numrin e personave të moshuar 65 vjeç e lart, ( nga 9% 

në 17%) dhe një rënie e grup-moshës së re, (nga 60% në 30%) duke demonstruar qartazi për 

“hyrjen” në një faze të re  demografike të popullsisë, atë të” plakjes”.  

Ndryshimet thelbësore në aspektin demografik të popullatës (sëbashku në nivel kombëtar dhe 

në nivel qarku), jo vetem  nënkuptojnë një ndryshim rrënjësor të shoqërisë pas viteve 90’, por 

ato shoqërohen me implikime  madhore në çështjet e zhvillimit  ekonomik, social,  urban e 

mjedisor  të vendit në tërësi e rajoneve në veçanti, prandaj analizat demografike të popullatës 

janë shumë te nevojshme për te kuptuar në kohë ndryshimet thelbësore në aspektin 

demografik  me qëllim hartimin e politikave socio-ekonomike-mjedisore  që t’u paraprijnë 

këtyre ndryshimeve. 

 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm në studimet demografike është edhe përgatitja e 

projeksioneve të popullsisë, për të paktën 2 dekada. Projeksionet e popullsisë ofrojnë 
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informacion në lidhje me numrin e ardhshëm, strukturën demografike dhe shpërndarjen 

territoriale të banorëve sipas hipotezave më të mundshme të prirjeve në sjelljen demografike. 

Ato janë me interes për shoqërinë në përgjithësi dhe shërbejnë si bazë për planifikimin e 

zhvillimit socio- ekonomik te vendit/zonave, përfshirë këtu edhe studimin e tregut. 

 

Shënim metodik (autori): 

Instat mbështetur në te dhënat e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë si dhe në “trendin” 

që kanë pësuar treguesit demografik te lindshmerisë, vdekshmerisë, emigracioni dhe 

migracion,i ka ndertuar skenaret e projeksioneve te popullsisë, Sipas këtyre përllogaritje janë 

ndertuar 3 skenare te numrit te popullsisë shqiptare deri në vitin 2031, përkatesisht skenari i 

rritjes ulet, (lindje te ulta, vdekshmeri e lartë, migracion i lartë) skenari i rritjes së mesme ( 

lindshmeri, vdekshmeri dhe migracion me rritje te mesme) dhe skenari i rritjes së lartë 

(lindshmeri e lartë, vdekshmeri e ulet dhe migracion i ulet). Për efekt planifikimi (demografik, 

financiar-buxhetor,) rekomandohet përdorimi i te dhënave që rezultojnë nga skenari i rritjes së 

mesme te popullsisë.  Gjithashtu vlen te theksohet së Projeksionet e popullsisë për rastin e 

qarqeve, janë përllogaritur duke shfrytezuar skenarin e rritjes së mesme, në periudha 5 vjecare 

dhe vetem në nivel qarku, pra nuk ka llogaritje në nivel bashkie ose komune.  

 

Tab.8 Popullsia e Shqipërisë dhe qarkut  sipas skenarit të rritjes së mesme 2015-2031 

  Popullsia, qarku, 2011 2015 2016 2021 2026 2031 

Shqipëria 

 

2,902,190 

 

2,893,005 

 

2,886,026 

 

2,863,311 

 

2,827,569 

 

2,782,310 

 

Qarku  Shkodër 

 

222,494 

 

218,523 

 

215,483 

 

204,898 

 

196,915 

 

188,816 

 

Burimi: Instat,2014 

 

Sipas parashikimeve të popullsisë, (skenari i rritjes së mesme), popullsia e vendit, pëson rënie, 

e cila si mesatare vjetore 15 vjeçare, vlerësohet të jetë 0.3%. Sikundër popullsia shqiptare edhe 

popullsia e qarkut Shkodër parashikohet me rënie, e cila mesatarisht në vit vlerësohet të jetë 

rreth 1%.  

 

Një nga faktorët që mendohet se do të vazhdojë të ndikojë në përcaktimin e stokut të  

popullsisë  rezidente edhe në vitet e ardhshme, është faktori migrim, vazhdueshmëria, e të cilit 

për periudhën 2016-2031, argumentohet me perspektivën e një largimi të vazhdueshëm të të 

rinjve nga sektori bujqësor, në migrimet e studentëve që transformohen në një qëndrim 

afatgjatë përtej studimeve, si dhe në rëndësinë e normave patriarkale në krijimin e familjeve, 

që do të ruajë një migrim të lartë të femrave në moshë të re.     
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4.3 Popullsia dhe treguesit demogafik, Bashkia Shkodër: 
Zbatimi i ligjit 115/2014, për ndarjen e re administrative, sipas të cilit kemi një rikompozim të ri 

bashkive dhe komuna, nuk implikon ndryshime në totalin e popullsisë në nivel qarku, por është 

shoqëruar me ndryshime drastike të numrit të popullsisë të njësive vendore në nivel bashkie e 

komunash.  

Ndërkohë që popullsia në nivel kombëtar dhe rajonal ka pësuar rënie, popullsia në “bashkitë e 

reja”  është pothuaj  dyfishuar për shkak të bashkimit të ish njësive vendore egzistuese duke 

sjellë në këtë mënyrë apriori shumfishimin e problematikave që lidhen me mirëmenaxhimin e 

burimeve natyrore, pasurore dhe njerëzore të këtyre njësive vendore. 

Mbështetur në të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë të vitit 2011, si dhe në 

përputhje me ndarjen e re administrative, popullsia e bashkisë Shkodër ka pësuar ndryshimet 

në vijim: 

  

 Tabela 1. Popullsia sipas ndarjes së re administrative për bashkinë Shkodër 

Popullsia sipas 

qarkut/bashkisë 

Viti 2011*           
Dendësia e 

popullsisë ishte bëhet  Viti, janar 2016 

Qarku  Shkoder 222,494 222,494 

 

215,483 64 

Bashkia Shkoder 79,633 140,113 135,698 83 

Burimi:Te dhënat për qarqet Instat, në nivel bashkie, komunash-llogaritje te autorit, 

* shifrat 2011 te korigjuara sipas publikimit te Instat,2015 

 

Bashkia Shkodër, historikisht ka qënë dhe mbetet qëndra më e rëndësishme, demografike, 

administrative dhe ekonomike e qarkut Shkodër.  Me ndarjen e re administrative, bashkia 

Shkodër përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Shkodrës dhe 10 njësi të 

tjera administrative.  Nga këndvështrimi strukturor demografik në bashkinë Shkodër, banojnë 

rreth 63 përqind e popullatës së qarkut Shkodër, ndërkohë që pjesa tjetër e popullatës është e 

shpërndarë në bashkitë e tjera të qarkut si Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Pukë dhe Fushë Arrëz, 

respektivisht  me rreth 14.3%,14.1%,5% dhe 3% e popullatës gjithsej të qarkut. Popullata 

rezidente e bashkisë Shkodër, si rrjedhojë e ndarjes së re administrative është rritur me rreth 

76%, duke shënuar një numër popullsie stok në fillim të vitit 2016, në 136 mijë banorë.  
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Tabela 2. Popullsia sipas ndarjes së re administrative, 2011-2016  

       

 

Burimi: popullsia e qarkut sipas Instat, llogaritjet 

ne nivel njesish vendore,autori 

Popullsia e kësaj bashkie është e 

përqëndruar kryesisht në qytetin e 

Shkodrës me rreth 57%, ndërkohë që 

pjesa tjetër e popullsisë është e 

shpërndarë në njësitë e tjera vendore 

ndërmjet të cilave përmendim njësitë 

vendore me numrin më të madh të popullsisë e konkretisht Rrethinat dhe Guri i Zi, 

respektivisht me 16% dhe 6%, të popullsisë së bashkisë. Njësitë e tjera vendore të gjitha 

sëbashku mbulojnë rreth 27% të popullsisë gjithsej dhe shpërndarja e popullsisë në këto njësi 

është pothuaj e barabartë, mesatarisht rreth 4%.  

 

Popullsia e bashkisë Shkodër, e krahasuar me vitin 2011, ka pësuar rënie me rreth 4000 

banorë, ose rreth 2% me pak, rënie e cila si fenomen tashmë është prezent pothuaj në te gjitha 

njësitë vendore të vendit (përjashtuar këtu qarkun Tiranë dhe Durrës) pas viteve “90”.  

Shkaqet e rënies së popullsisë në bashkinë Shkodër, lidhen me faktorët e emigrimit,uljes së 

ritmeve të shtesës natyrore te popullsisë si dhe ritmeve të larta të migrimit të brëndshëm, 

duke ndjekur të njëjtin model  të  zhvillimit demografik të popullsisë, sikundër në njësitë e tjera 

vendore të vendit..  

 

Tabela 3. Popullsia sipas gjinisë bashkia Shkodër, për vitet 2011-2016 

 Popullsia, qarkut, bashkise 

dhe njesive te tjera vendore 

Viti 2011 Viti 2016(1 janar 2016) 

Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra 

Bashkia Shkoder 140,113   69,536 70,577     135,698         67,797       67,901  

Shkodër 79,633 39,521 40,112       77,124         38,532       38,591  

Popullsia,qarku,  

bashkia,njësitë vendore 2011 

2016 

(1 janar 2016) 

Bashkia Shkodër 140,113 135,698 

Shkodër 79,633 77,124 

Ana e Malit 3,986 3,860 

Bërdicë 5,965 5,777 

Dajç 4,014 3,887 

Guri i Zi 8,353 8,090 

Postribë 7,304 7,073 

Pult 1,580 1,530 

Rrethinat 21,903 21,212 

Shalë 1,864 1,805 

Shosh 314 304 

Velipojë 5,198 5,034 

Gjithsej, Qarku Shkodër 222,494 215,483 
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Ana e Malit 3,986 1,978 2,008          3,860           1,929          1,932  

Bërdicë 5,965 2,960 3,004          5,777           2,886          2,891  

Dajç 4,014 1,992 2,022          3,887           1,942          1,945  

Guri i Zi 8,353 4,146 4,208          8,090           4,042          4,048  

Postribë 7,304 3,625 3,679          7,073           3,534          3,539  

Pult 1,580 784 796          1,530               764             766  

Rrethinat 21,903 10,870 11,033       21,212         10,598       10,614  

Shalë 1,864 925 939          1,805               902             903  

Shosh 314 156 158             304               152             152  

Velipojë 5,198 2,580 2,618          5,034           2,515          2,519  

 Qarku Shkoder 222,494 110,420 112,074 215,483 107,659 107,824 

 Burimi: popullsia e qarkut sipas Instat, llogaritjet ne nivel njesish vendore,autori 

 

Popullsia e bashkisë Shkoder nga këndvështrimi i raportit gjinor, ruan një diferencë të lehtë 

përsa i përket ndarjes gjinore të popullsisë, në meshkuj e femra.  

 

Tabela 4. Raporti gjinor për bashkinë Shkodër, 2011-2016 

Popullsia, qarkut, bashkise 

dhe njesive te tjera vendore 

Raporti gjinor 

Viti 2011 Viti 2016 

Bashkia Shkodër 98.5 99.9 

Shkodër 98.5 99.9 

Ana e Malit 98.5 99.9 

Bërdicë 98.5 99.9 

Dajç 98.5 99.9 

Guri i Zi 98.5 99.9 

Postribë 98.5 99.9 

Pult 98.5 99.9 

Rrethinat 98.5 99.9 

Shalë 98.5 99.9 

Shosh 98.5 99.9 

Velipojë 98.5 99.9 

 Qarku Shkodër 98.5 99.9 

Burimi:Të dhënat për qarkun Instat, në nivel bashkie, komunash-llogaritje te autorit 
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Mbështetur dhe në te dhënat e popullsisë për dy vitet 2011-2016, treguesi demografik i 

raportit gjinor (meshkuj /femra*100) tregon se për dy vitet raporti gjinor është në favor të 

popullatës femërore megjithse për vitin 2016 raporti gjinor paraqitet në një vlerë më të lartë se 

viti 2011 duke shprehur një situatë gjinore pothuaj të balancuar ( 99.9 meshkuj për çdo 100 

femra për vitin 2016). 

 

Gjithashtu nëse krahasojmë raportin gjinor të popullatës së bashkisë Shkoder  me atë të 

qarkut, identifikojmë vlera të njëjta të raportit gjinor, kjo dhe për shkak të peshës/rolit të 

rëndësishëm që ka popullsia e bashkisë, në përcaktimin e profilit demografik të popullsisë së 

qarkut.  

 

Një tjetër tregues i rëndësishëm demografik është struktura moshore e popullatës. Analiza e 

strukturës moshore të popullatës si dhe mosha mesatare e re e saj,( 35 vjeç për vitin 2015 ose e 

barabartë me moshën mesatare  në nivel kombëtar) tregojnë se aktualisht popullata e bashkisë Shkodër 

vazhdon te jetë akoma një popullsi e re sikundër edhe popullata shqiptare në tërësi.   

 

Tabela 5. Popullsia rezidente, bashkia Shkodër, sipas grup-moshave 

Popullsia  Viti 2011 Viti 2016(1 janar 2016) 

Gjithsej 0-14 15-64 65+ Gjithsej 0-14 15-64 65+ 

Bashkia Shkoder         140,113       
29,706  

       92,983      
17,424  

      
135,698  

           
28,770  

     90,053       
16,875  

Shkodër           79,633       
16,884  

       52,847        
9,903  

        
77,124  

           
16,352  

     51,181          
9,591  

Ana e Malit             3,986            
845  

         2,645           
496  

           
3,860  

                 
818  

       2,562             
480  

Bërdicë             5,965         
1,265  

         3,958           
742  

           
5,777  

             
1,225  

       3,834             
718  

Dajç             4,014            
851  

         2,664           
499  

           
3,887  

                 
824  

       2,580             
483  

Guri i Zi             8,353         
1,771  

         5,544        
1,039  

           
8,090  

             
1,715  

       5,369          
1,006  

Postribë             7,304         
1,548  

         4,847           
908  

           
7,073  

             
1,500  

       4,694             
880  

Pult             1,580            
335  

         1,048           
196  

           
1,530  

                 
324  

       1,015             
190  

Rrethinat           21,903         
4,644  

       14,535        
2,724  

        
21,212  

             
4,497  

     14,077          
2,638  

Shalë             1,864            
395  

         1,237           
232  

           
1,805  

                 
383  

       1,198             
224  

Shosh                314              67              208             
39  

              
304  

                   
64  

           202                
38  

Velipojë             5,198         
1,102  

         3,450           
646  

           
5,034  

             
1,067  

       3,341             
626  

 Qarku Shkoder         222,494  48,063  146,733  27,698  215,483 46,548     142,110  26,825  

Burimi:Te dhënat për qarqet Instat, në nivel bashkie, komunash-llogaritje te autorit 

 

Për vitin 2015 struktura moshore e popullatës së bashkisë Shkoder, tregon së 66% e saj i takon 

grupmoshës (15-64) vjeç, dhe 21% grupmosha (0-14) vjeç te dhëna keto shumë optimiste dhe 
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që evidentojnë së bashkia/qarku ka një potencial te lartë te popullsisë në moshë punë 

ekonomikisht aktive, por se sa e angazhuar është ajo realisht në performancen ekonomike te 

zonës, kjo duhet analizuar sëbashku edhe me te dhënat për punësimin.  

 

Analiza e strukturës moshore të popullatës edhe në nivel njësish vendore që përfshihen brënda 

bashkisë Shkoder, tregon se popullata e kësaj grupmoshe (15-64) vjec është e pranishme në 

nivele pothuaj të njëjta brënda intervalit (65-67%) . 

 

Megjithatë analiza e detajuar e strukturës moshore evidenton ndryshimet ndërmjet njësive 

vendore e konkretisht ndërmjet bashkisë Shkodër (si bashki e re) krahasuar me të njëjtën 

strukturë të qytetit Shkodër ( ish bashkia Shkodër). Kjo e fundit ka nivelin më të lartë prej 68% 

të popullsisë ekonomikisht aktive (15-64)vjeç ndërkohë që ky nivel pëson rënie me 2 pikë 

përqind  në rastin e bashkisë Shkodër sipas ndarjes aktuale administrative. Gjithashtu nga kjo 

analizë evidentojmë se Dajç është njësia vendore me peshën më të lartë të popullsisë mbi 65 

vjeç, rreth 18%  ndërkohë që njësia vendore Pult  rezulton me peshën më të lartë të popullsisë 

në moshë të re me rreth 27%, e ndjekur pas nga njësia vendore Rrethinat me rreth 26%. 

 

 

Graf. Struktura moshore e popullatës, bashkia Shkodër 

 

 

Burimi: Instat, llogaritjet autori 

 

Nëpërmjet të dhënave të ndarjes së popullsisë sipas grupmoshave, mundësohet gjithashtu 

edhe llogaritja e treguesve të varësisë, tregues këta shumë të rëndësishëm në analizën socio-

ekonomike. 
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Analiza e këtyre treguesve është e rëndësishme për të vlerësuar burimet potenciale njerëzore 

që mund të përfshihen në tregun e punës dhe rrjedhimisht të ndikojnë në përmirësimin e 

performancës ekonomike të zonës në studim. 

 

Treguesit e varësisë klasifikohen në, treguesit e varësisë totale,(raporti  i grupmoshave [ (0-

14)+ (+65)] /(15-65) ndaj popullsisë në moshë punë, treguesi varësisë së të rinjve ( raporti i 

gupmoshës (0-14)/(15-65) dhe treguesi i varësisë së të moshuarve (raporti i grupmoshës 

(+65)/(15-65). Koeficienti i varësisë totale shpreh raportin e popullsisë joaktive (në moshë jo 

pune) ndaj popullsisë në moshë pune, duke treguar se sa individë në moshë jo pune, 

“mbulohen”/përballohen nga 100 individë në moshë pune. Sa më e vogël të jetë vlera e ketij 

treguesi, aq më shumë mund te rritet potencialisht performanca ekonomike ndërkohë, 

koeficienti i varësisë së të rinjve dhe i varësisë së të moshuarve, tregojnë repektivisht raportin 

e popullsisë së grupmoshave (0-14 ) vjeç  dhe(+ 65) vjeç kundrejt popullsisë në grupmoshën 

(15-64) vjeç.  

Gjithashtu interpretimi ekonomik i treguesit te varesisë së të rinjve, është i ngjashem me 

treguesin e varesisë totale, pra një tregues i lartë i varësisë së të rinjve, shpreh optimizëm në 

drejtim të rritjes së numrit te popullsisë aktive në një periudhë të ardhshme, ndërkohë që rritja 

e treguesit te varesisë së të moshuarve, është “sinjal” për alokim fondesh-investimesh për të 

lehtësuar e përmirësuar jetësën dhe mirëqënien e kësaj kategori të popullsisë.   

 

Konkretisht, për bashkinë Shkodë treguesit e varesisë moshore totale, e varësisë së të rinjve 

dhe varësisë së të moshuarve paraqiten në vijim në tabelën 5. Mbështetur në këta tregues 

konstatojme së treguesi i varesisë totale për bashkinë e Shkodrës shënon vlerën 51 ( pra 51 

banorë te moshës joaktive ( 0-14 vjec dhe +65vjec) “përballohen” nga 100 banorë te moshës 

aktive për punë(15-64 vjec) , ndërkohë që vlera e këtij treguesi në nivel kombëtar është 47. 
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Tabela 6. Koeficientet e varësisë, bashkia Shkodër 

Koeficientet e varesisë, qarku, 

bashkia,  2011 

Kofiecientet e varësisë 2011/2015 

Varësia totale 

Varësia 

e të rinjve 

Varësia 

e të moshuarve 

Shkodër 48% 29% 19% 

Ana e Malit 52% 30% 22% 

Bërdicë 52% 33% 19% 

Dajç 50% 23% 27% 

Guri i Zi 54% 36% 18% 

Postribë 58% 42% 17% 

Pult 58% 42% 15% 

Rrethinat 57% 41% 16% 

Shalë 55% 39% 15% 

Shosh 48% 31% 18% 

Velipojë 50% 31% 19% 

Bashkia, Shkoder 51% 32% 19% 

Qarku Shkoder  52% 33% 19% 

Burimi:te dhënat për qarqet Instat, në nivel bashkie, komunash-llogaritje te autorit 

 

Viti 2011 është viti në te cilin ky tregues ka shënuar vlerën e tij më të ulët (1979-2011) si në 

nivel kombëtar ashtu dhe në nivel njësie vendore, duke treguar në këtë mënyrë se bashkia 

ndodhet në të ashtuquajturën episod i “dividendit demografik” dhe kjo si rezultat i një numri të 

lartë popullsie potencialisht ekonomikisht aktive (15-65 vjeç) përkundrejt një numri të ulët 

popullsie të re (0-14) dhe të moshuar (+65). Sërisht treguesi i varësise totale i analizuar në 

nivele më të ulta të njësive vendore, evidenton ndryshime ndërmjet tyre dhe konkretisht vlerat 

më të larta të varësisë totale i gjejmë në njësitë vendore, Postribë, Rrethinat, dhe vlerën më të 

ulët të tij në qytetin e Shkodrës, pra ndarja e re administrative si rezultat i bashkimit të ish 

komunave me qytetin Shkodër është shoqëruar edhe me ndryshimin e vlerave të treguesve 

demografike për këtë bashki.   

 

Nëse Bashkia/qarku do të përfitojë nga ky “dividend demografik” kjo varet nga efektiviteti i 

politikave social ekonomike te politikbërësit, përfshirë këtu në mënyrë të veçantë edhe 

arsimimin dhe kualifikimin e mjaftueshëm të fuqisë puntore për të mundësuar integrimin e saj 

në punë produktive të cilat më pas do të ndikojnë jo vetëm në përmirësimin e performancës e 

ekonomike por edhe në rritjen e mirëqënies së popullatës.  
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Ndërkohë që koeficienti varesisë totale, flet për egzistencën e “dividendit demografik”, analiza 

e treguesve të tjerë të varesisë tregojnë një rritje e konsiderueshme në numrin e personave të 

moshuar 65 vjeç e lart, ( nga 9% në 17%) dhe një rënie e grup-moshave të reja, (nga 60% në 

28%) duke demonstruar qartazi për “shenjat” në hyrjen në një fazë të re  demografike të 

popullsisë, atë të ” plakjes”…Rritja e grupmoshës (+65), shoqërohet dhe me nevojën e rritjes së 

investimeve për të lehtësuar e përmirësuar aspektin socio-ekonomik  të kësaj kategorie të 

popullsisë. 

 

Prandaj analizat demografike të popullatës janë shumë të nevojshme për të kuptuar në kohë 

ndryshimet thelbësore në aspektin demografik sepse ndryshimet demografike shoqërohen me 

implikime madhore në çeshtjet e zhvillimit ekonomik, social, urban e mjedisor të vëndit në 

tërësi e rajoneve në veçanti.  

 

Një tjetër aspekt i rëndësishëm në studimet demografike është edhe përgatitja e projeksioneve 

të popullsisë, për të paktën 2 dekada. Projeksionet e popullsisë ofrojnë informacion në lidhje 

me numrin e ardhshëm, strukturën demografike dhe shpërndarjen territoriale të banorëve 

sipas hipotezave më të mundshme të prirjeve në sjelljen demografike. Ato janë me interes për 

shoqërinë në përgjithësi dhe shërbejnë si bazë për planifikimin e zhvillimit socio- ekonomik te 

vendit/zonave, përfshirë këtu edhe studimin e tregut. 

 

 Shënim metodik (autori): 

Instat mbështetur në te dhënat e regjistrimit te përgjithshem te popullsisë si dhe në “trendin” që kanë 

pësuar treguesit demografik te lindshmerisë, vdekshmerisë, emigracioni dhe migracion,i ka  ndertuar 

skenaret e projeksioneve te popullsisë, Sipas këtyre përllogaritje janë ndertuar 3 skenare te numrit te 

popullsisë shqiptare deri në vitin 2031, përkatesisht skenari i rritjes ulet, (lindje te ulta, vdekshmeri e 

lartë, migracion i lartë) skenari i rritjes së mesme ( lindshmeri, vdekshmeri dhe migracion me rritje te 

mesme) dhe skenari i rritjes së lartë (lindshmeri e lartë, vdekshmeri e ulet dhe migracion i ulet). Për efekt 

planifikimi (demografik, financiar-buxhetor,) rekomandohet  perdorimi i te dhënave që rezultojnë nga 

skenari i rritjes së mesme te popullsisë.  Gjithashtu vlen te theksohet së Projeksionet e popullsisë për 

rastin e qarqëve, janë përllogaritur duke shfrytezuar skenarin e rritjes së mesme, në përiudha 5 vjecare 

dhe vetem në nivel qarku, pra nuk ka llogaritje në nivel bashkie ose komunë.  

 

Mbështetur në te dhënat e popullsisë për komunat, bashkitë dhe peshën e tyre respektive ndaj 

qarkut për vitin 2011, janë përgatitur “projeksionet e popullsisë në nivel bashkie dhe komunash 

për periudhën 2016-2031. 

 

Në vijim po paraqesim tabelat me numrat e popullsisë për periudhën, 2011-2031, gjithmon 

sipas totalit të popullsisë në nivel qarku të përgatitur nga Instat, të përllogaritura sipas variantit 

të skenarit të rritjes së mesme.  

Sipas këtyre të dhënave  vlerësohet se popullsia e bashkisë Shkodër , sikundër edhe ajo e 

qarkut, do të  pësojë një rënie të konsiderueshme e cila si mesatare vjetore për periudhën 
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2015-2031, llogaritet të jetë rreth (-1%), ndërkohë që rënia e popullsisë e krahasuar me vitin 

2015, vlerësohet të jetë akoma më e madhe e konkretisht   rreth (-14%). 

 

Tabela 7.Popullsia rezidente e bashkisë Shkodër, 2011-2031 

Popullsia,qarku, bashkia, 

njesite vendore  2011 2015 

2016 

(1 

janar2016) 2021 2026 2031 

Bashkia Shkoder 140,113 137,612 135,698 129,032 124,005 118,904 

Shkodër 79,633 78,212 77,124 73,335 70,478 67,579 

Ana e Malit 3,986 3,915 3,860 3,671 3,528 3,383 

Bërdicë 5,965 5,858 5,777 5,493 5,279 5,062 

Dajç 4,014 3,942 3,887 3,696 3,552 3,406 

Guri i Zi 8,353 8,204 8,090 7,693 7,393 7,089 

Postribë 7,304 7,173 7,073 6,726 6,464 6,198 

Pult 1,580 1,552 1,530 1,455 1,398 1,341 

Rrethinat 21,903 21,512 21,212 20,170 19,385 18,587 

Shalë 1,864 1,831 1,805 1,716 1,650 1,582 

Shosh 314 308 304 289 278 267 

Velipojë 5,198 5,105 5,034 4,787 4,600 4,411 

Qarku Shkoder 222,494 218,523 215,483 204,898 196,915 188,816 

Burimi: Te dhënat për qarqet Instat, në nivel bashkie, komunash-llogaritje te autorit 

 

Parashikimi në rënie i numrit të popullsisë rezidente për gjatë periudhës 2015-2031, është i 

pranishëm në të gjitha njësite vendore te qarkut/bashkisë, duke ruajtur të njëjtin ritëm 

mesatar rënie sikundër edhe bashkia.   

 

Një nga faktorët që mendohet se do të vazhdojë të ndikojë në përcaktimin e stokut të  numrit 

të popullsisë rezidente edhe në vitet e ardhshme, është faktori migrim, vazhdueshmëria e të 

cilit për periudhën 2015-2031, argumentohet me perspektivën e një largimi të vazhdueshëm të 

të rinjve nga sektori bujqësor, në migrimet e studentëve që transformohen në një qëndrim 

afatgjatë përtej studimeve, si dhe në rëndësinë e normave patriarkale në krijimin e familjeve, 

që do të ruajë një migrim të lartë të femrave në moshë të re.     
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Konkluzione të analizës demografike të popullsisë për bashkinë Shkodër: 

 

 Popullsia e bashkisë Shkoder, në 1 janar 2016 regjistroi  një numër popullsie prej rreth 
136,mijë banorë rezidente, nga të cilët 67,7mijë meshkuj dhe 67,9mijë femra. Rreth 
57% e kësaj popullsie klasifikohet si popullsi urbane, ndërkohë që diferenca prej 43% si 
popullsi rurale. Gjithashtu rreth 66% e kësaj popullsie i përket  grup-moshës(15-64) 
vjec,dhe  21% e grupmoshës (0-14) vjec  të dhëna këto që tregojnë se bashkia ka 
potenciale të larta të popullsisë ekonomikisht aktive, përfshirja e të cilës në tregun e 
punës do të ndikojë ndjeshëm në rritjen performancës ekonomike dhe përmiresimin e 
mirëqënies së popullatës. Struktura aktuale demografike e popullsisë rezidente si dhe 
mosha mesatare e saj e re, tregojnë se popullsia e zonës është akoma e re.  

 Gjithsesi, procesi i vazhdueshëm i emigrimit, ritmet e larta të migrimit të brëndshëm si 
dhe rënia e lindshmërisë e vdekshmërisë, kanë ndikuar jo vetëm në ndryshimin drastik 
të strukturës së saj demografike, por edhe në rënien e numrit gjithsej të popullsisë. 

 Një faktor shumë i rëndësishëm në përcaktimin e stokut neto të popullatës rezidente 
te bashkisë  është edhe migrimi i brëndshëm i saj, pra lëvizjet e popullatës nga një qark 
në tjetrin. Për periudhën 2001-2015, vetem si rezultat i migracionit te brendshem 
popullsia e qarkut eshte pakesuar me rreth 23%, krahasuar me vitin 2001.  

 Sipas projeksioneve të popullsisë-skenari i rritjes së mesme- popullsia e 
qarkut/bashkisë  Shkodër do të pësojë rënie, me një ritëm mesatar vjetor, rreth 1% dhe 
si faktor kryesor mendohet të jetë migracioni i brëndshëm 

 Popullsia rezidente e bashkisë Shkodër do të performojë edhe në një periudhë të 
afërme, një tregues të varesisë totale të ulët në vlerat (51-55) duke demonstruar 
kështu për mundesinë ruajtjes së të ashtuquajturit “divident demografik” deri në vitin 
2021. 

 Për të përfituar nga ky devident demografik, kërkohen politika të bashkërenduara në 
nivel qëndror e lokal, për të mundësuar, arsimimin, trajnimin dhe përfshirjen në tregun 
e punës të kësaj kategorie të popullatës, me qëllim rritjen dhe përmirësimin në 
vazhdimësi të mirëqënies së saj.       
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KAPITULLI 5- ANALIZA EKONOMIKE DHE SOCIO-EKONOMIKE 

5.1 Analiza ekonomike, nëpërmjet treguesve makroekonomike 
 

5.1.1 Prodhimi i Brëndshëm Bruto. 
Produkti i brendshëm bruto (PBB-ja) dhe punësimi janë dy nga indikatorët më të rëndësishëm për të 
gjykuar mbi performancën ekonomike të vendit apo të një zonë të caktuar. Qarku Shkodër, sipas 
ndarjes statistikore të vendit në 3 zona, bën pjesë në zonën veriore.  Veriu shtrihet në një 
sipërfaqe prej 38 % të territorit, (dhe renditet në vend të dytë për nga siperfaqja), ka një 
popullsi prej 30 % ndaj popullsisë së vendit dhe kontribuon me rreth 24% në PBB-në 
kombëtare. 

Pesha specifike e qarkut të Shkodrës ndaj PBB-së kombëtare në vitin 2013 është 5.5%. Në 

renditjen e qarqeve sipas peshës specifike të PBB-së lokale ndaj PBB kombëtare, qarku Shkodër 

renditet i 7-ti dhe i 2-ti në zonën veriore sipas ndarjes statistikore të vendit. PBB-ja për frymë 

në këtë qark është 27% më e ulët se mesatarja kombëtare, me 2,406 EUR për banor sipas të 

dhënave të fundit publikuar nga INSTAT. 

Tab: 2 PBB totale dhe PBB për frymë sipas qarqeve në zonën veriore të vendit 

PBB-VITI 2013 PBB, çmime korrente Stuktura 

ndaj 

PBB-së 

Kontributi 

ndaj 

rritjes 

PBB për frymë 

ne mln 

ALL 

mln 

euro 

mln$ ne 000 

ALL 

ne 

euro 

ne $ 

Shqiperia 1,350,555     9,629 12,781 100 1,11 466 3,323 4,411 

zona veriore 319,839 2,280 3,027 23,7 0,03 372 2,652 3,520 

Dibër 42,524 303 402 3,1 -0,001 307 2,191 2,908 

Durrës 129,726 925 1,228 9,6 0,25 471 3,359 4,459 

Kukës 30,998 221 293 2,3 0,12 358 2,554 3,391 

Lezhë 41,885 299 396 3,1 -0,14 303 2,159 2,866 

Shkodër 74,707 533 707 5,5 -0,19 338 2,406 3,194 

Burimi: Instat 

Përsa i përket kontributit të qarkut në rritjen reale të ekonomisë kombëtare, sikundër 

evidentohet edhe nga të dhënat, ky është një kontribut me vlerë negative  i cili për vitin 2013, 

vlerësohet me rreth (-0.19%).  Jo vetëm që rritja ekonomike është me vlerë negative por 

qarku Shkodër ka edhe kontributin më të ulët në rritjen ekonomike, krahasuar me qarqet e 

tjera të vendit. Rritja ekonomike me vlerë negative është prezente përgjatë gjithë periudhës 

2011-2013, duke demonstruar në këtë mënyrë një performancë ekonomike të përkeqësuar të 

qarkut. 

Tab: 3 Shkalla e rritjes reale të PBB- së qarkut në periudhën 2009-2013 

Rritja reale 

e PBB ne 

vite 

Rritja reale e PBB-së 

2009 2010 2011 2012 2013 

 Shqipëria 3,4 3,7 2,5 1,4 1,1 

Shkodër 4,3 6,8 -0,003 -2,4 -3,3 

Burimi: Instat 
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Por cilët janë sektorët ekonomikë që kanë ndikuar në rritjen negative të PBB-së lokale?  

Analiza e detajuar e performancës ekonomike të qarkut duke marrë në konsideratë 

ndryshimet në vlerat nominale të sektorë ekonomike si dhe peshat e tyre ndaj vlerë së shtuar 

bruto të qarkut, tregon qartazi se megjithë rritjen pozitive të sektorëve të bujqësisë e 

industrisë, respektivisht me rreth 2.2% dhe 2.1%, rënia e madhe e sektorëve të tregtisë dhe 

shërbimeve (- 5%) si dhe e sektorit të ndërtimit, (-1%) kanë ndikuar në rritjen negative të 

ekonomisë reale të qarkut për vitin 2013.        

Tab: 4 Ndikimi i sektorëve ekonomike në shkallën e rritjes ekonomike të qarkut. 

Vlera e shtuar bruto,sipas sektorëve te 

ekonomisë(VSHB) 

Ndryshimi VSHB 

2013/2012 

Pesha e sektorëve 

ndaj totalit te 

vleres se shtuar 

bruto 

Ndryshimi 

sebashku me 

peshën 

Bujqësia, gjuetia dhe pyjet; Peshkimi 6.4% 35% 2.2% 

Industria 14.7% 14% 2.1% 

Ndërtim -9.7% 10% -1.0% 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, transporti dhe 

magazinimi, Hoteleria dhe -28.2% 14% -3.9% 

Komunikacioni -8.2% 2% -0.1% 

Aktivitete financiare dhe të siguracionit -7.4% 2% -0.1% 

Aktivitete të Real estate 8.7% 7% 0.6% 

Aktivitete profesionale, shkencore, teknike, 

administrative dhe shërbime mbështetëse -26.9% 2% -0.4% 

Aktivitete të Administratës Publike, mbrojtjes, 

arsimit, shëndëtsisë dhe punë sociale 4.1% 14% 0.6% 

Shërbime të tjera -16.4% 2% -0.3% 

Gjithsej, (vlera e shtuar bruto e qarkut ) -2.6% 1 -2.6% 

Burimi:  INSTAT, llogaritjet autori 

Po të shikojmë strukturën e PBB-së (vlerës së shtuar bruto) sipas sektorëve, për qarkun e 

Shkodrës, vërejmë se sektori i bujqësisë për vitin 2013, zë peshën më të madhe në PBB-se 

rajonale me rreth 35% të PBB-së lokale, duke e profilizuar në këtë mënyrë ekonominë e qarkut 

si një ekonomi me natyrë bujqësore.  

Për më tepër ky konstatim përforcohet nëse analizojmë strukturën ekonomike të PBB-së në 

vite ku sektori i bujqësisë ruan nje peshë pothuaj konstante e të qëndrueshme të vlerësuar 

mesatarisht rreth 30% si kontribut në PBB-në lokale. Pas sektorit të bujqësisë, për nga rëndësia 

në kontributin ndaj PBB-ne lokale renditet sektori i shërbimeve tregtare i cili ne vite ka pësuar 

rritje te konsiderueshme, megjithse ne vitin 2013 ka shënuar rënie me rreth 4 pikë përqind, 

krahasuar me vitin 2012. Te tjerë sektorë te rëndësishëm te ekonomisë lokale janë ndertimi 

dhe industria te cilët kanë nje kontribut mesatar afatgjate ne ekonominë lokale respektivisht 

me rreth 13% dhe 14%. 
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Tab: 5 Vlera e shtuar bruto ne vite, sipas sektorëve të ekonomisë 

Vlera e shtuar bruto sipas 

akt.ekonomik 

Njësia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vlera e shtuar bruto Mln Lekë 52,747 56,837 64,396 68,509 66,855 65,177 

Bujqësia, gjuetia dhe pyjet; 

Peshkimi 

% 30,7 30,1 30,8 27,9 31,6 34,5 

Industria % 14,5 15,6 15,1 11,3 11,9 14,0 

Ndërtim % 12,5 11,7 15,1 17,5 10,9 10,1 

Tregtia me shumicë dhe pakicë, 

transporti dhe magazinimi, 

Hoteleria  

% 12,0 12,0 9,8 14,7 18,6 13,7 

Komunikacioni % 4,7 4,4 3,4 1,8 1,7 1,6 

Aktivitete financiare dhe të 

siguracionit 

% 1,9 1,6 1,6 1,7 2,0 1,9 

Aktivitete të Real estate % 7,0 6,6 6,0 6,0 6,1 6,8 

Aktivitete profesionale, 

shkencore, teknike, administrative 

dhe shërbime mbështetëse 

% 1,6 1,7 2,5 3,9 2,0 1,5 

Aktivitete të Administratës 

Publike, mbrojtjes, arsimit, 

shëndëtsisë dhe punë sociale 

% 12,7 13,8 13,6 13,2 13,2 14,1 

Shërbime të tjera % 2,4 2,7 2,2 2,0 2,1 1,8 

pesha ne PBB,kombëtare % 5,64 5,74 5,80 6,06 5,79 5,53 

Rritja Ekonomike e PBB-së %   4,3 6,8 0,0 -2,4 -3,3 

PBB për frymë Euro 2,124 2,157 2,294 2,509 2,500 2,406 

   Burimi: Instat 

Variacionet në popullsinë rajonale natyrshem reflektohen në masën e VSHB-së së prodhuar 

(vlera e shtuar bruto). Ndryshueshmëria midis rajoneve në përmasat e tyre (siperfaqe, 

popullatë,biznese) e  bëjnë të vështirë krahasimin e performancës ekonomike ndërmjet zonave 

dhe rajoneve, thjesht duke u mbështetur në të dhëna absolute. Në këto kushte treguesi më i 

përshtatshëm, është indikatori i PBB-për frymë të popullsisë, ndërkohë qe ky tregues mund të 

variojë (ne rritje ose ulje) në varësi të ndryshimit te populates (Instat, llogarite rajonale-2015).  
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Graf 1 Struktura e  PBB-se  sipas  ndarjes  administrative 

   

Burimi:te dhenat si qark Instat,  llogaritjet ne nivel bashkie, autori 

Konkretisht duke marrë në konsideratë PBB-në për banor për vitin 2013, bashkia Shkodër  

vlerësohet të ketë kontribuar me rreth 63% te PBB –se qarkut Shkodër, dhe pjesa tjetër e PBB-

se se qarkut është kontribut i bashkive të tjera, Malesia e Madhe, Puke, Vau- Dejes dhe Fushe- 

Arrez..  

Struktura e PBB për bashkinë Shkodër, sipas njësive përbërëse administrative, gjithnjë sipas  

vlerësimit  indirekt statistikor ,evidenton se rreth 57% e PBB-se bashkise, është kontribut i 

qytetit Shkodër, pjesa tjetër e saj, rreth 43% ,është kontribut i zones rurale ose i 10 komunave 

që  janë tashmë pjesë e  bashkisë se re.  Ndërkohë, është evidente përsa kohë që 

metodologjikisht si kriter për shpërndarjen e PBB-së në njësitë vendore është aplikuar numri i 

popullsisë, që njësitë vendore me numrin më të madh te popullsisë, të”zotërojnë” edhe pjesën 

më të madhe të PBB-së lokale, e konkretisht Komunat Rrethina e Guri i Zi,   kontribuojnë 

respektivisht me rreth 16 %dhe 6% të PBB-së së bashkisë Shkodër. 

Nga këndvështrimi i sektorit ekonomik që kontribuon në krijimin e PBB-së për bashkinë 

Shkodër, si dhe duke patur parasysh peshën e madhe të popullsisë urbane në bashki, mund të 

gjykohet se sektori primar në nivel bashkie nuk është bujqësia, sikundër ndodh në nivel qarku, 

por vlera e shtuar bruto sigurohet kryesisht nga aktivitetet e industrisë përpunuese, ndërtimit 

dhe shërbimeve të ndryshme.   
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5.1.2 Punësimi  

Të dhënat për punësimin dhe papunësinë në nivel qarku i referohen kombinimit kryesisht të të 

dhënave nga burimeve administrative (shërbimi kombëtar i punësimit, drejtoria e tatimeve) dhe 

burime statistikore (anketa e forcave të punës).  

Është e rëndësishme të vemë në dukje që në fillim që të dhënat statistikore aktuale nuk mbulojnë të 

dhënat e punësimit në nivel qarku apo njësi më të vogla administrative. Të dhënat aktuale 

statistikore ofrojnë të dhënat mbi punësimin në nivel kombëtar me periodicitet vjetor e tremujor.  

Prandaj të dhënat që i referohen sidomos papunësisë mbështeten vetëm në atë pjesë të 

punëkërkuesve që janë të regjistruar në zyrat e punës dhe nuk pasqyrojnë realisht, papunësinë në 

nivel qarku, bashkie apo njësi të tjera vendore.  

Punësimi në qarkun e Shkodrës, në referencë të këtyre të dhënave për periudhën 2010-2014,  

paraqitet në tabelën në vijim, e klasifikuar  sipas sektorëve kryesore publike e privat. 

Tab: 6 Punësimi sipas sektorëve dhe viteve, qarku Shkodër 

Sektorët/vitet Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 

Administrata publike 11,989 11,505 11,547 11,553 11,213 

Administrata lokale 1,157 1,154 1,191 1,191 1,191 

Sektori privat jobujqesor 13,457 13,727 13,665 13,764 13,882 

Sektori privat bujqesor 36,103 38,498 37,378 38,962 38,229 

Gjithsej te punesuar 62,706 64,884 63,781 65,470 64,515 

Burimi:Instat, statistikat  rajonale 2015  

Sikundër konstatojmë nga këto të dhëna, punësimi gjatë kësaj periudhe ka pësuar luhatje në ulje 

ngritje por në vlera relativisht të ulta. Lëvizjet në vlerat gjithsej të punësimit janë shkaktuar 

përgjithsisht nga ndryshimet e punësimit në sektorin privat bujqësor dhe në sektorin jobujqësor. 

Punësimi gjithsej për vitin 2014 krahasuar me vitin 2010, vlerësohet me rritje rreth 3%, ndërsa nëse 

e krahasojmë me vitin e kaluar punësimi ka pësuar rënie me rreth (-1%). 

Graf 2 Struktura e punësimit sipas sektorëve 

 

Burimi: Instat,statistikat rajonale,2015 

Nëse analizojmë punësimin sipas klasifikimit publik/privat, aktualisht rezulton se rreth 19% e tij 

është kontribut i sektorit publik dhe diferenca prej 81% kontribut i sektorit privat. Është e 

rëndësishme të vemë në dukje se roli i punësimit ne sektorin publik gjatë periudhës 2010-2014, ka 

pësuar rënie  nga viti në vit dhe krahasuar  me vitin 2010, ku kjo peshë ka qëne 21% , aktualisht ajo  
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është pakësuar me 2 pikë % . Natyrshëm zvogëlimi i peshës se punësimit në sektorin publik është 

shoqëruar me rritjen e peshës së sektorit privat nga 79% në vitin 2010 në 81% në vitin 2014. 

Analiza e punësimit në vite sipas sektorëve, evidenton se punësimi në administratën publike ka 

pësuar rënie nga viti në vit, rënie e cila krahasuar me vitin 2010 vlerësohet në (-6%) ndërsa 

krahasuar me vitin e kaluar në rreth (-3%). Përsa i përket sektorit privat punësimi i krahasuar me 

vitin 2010 ka shënuar rritje, respektivisht në privat bujqësor rreth 6% dhe privat jobujqësor rreth 3%. 

Ndërsa krahasuar me vitin e kaluar, sektori bujqësor ka shënuar rënie me (-2%) kurse sektori 

jobujqësor rritje me 1%. 

Në mungesë të të dhënave për bashkinë e re, por sipas të dhënave vetëm për qytetin Shkodër 

vërejme se për vitin 2014, rreth  64% e punësimit  ne administraten publike(sektorin publik) te 

qarkut perfaqsohet nga te punesuarit ne qytetin e Shkodres dhe afersisht e njejta shkalle perfaqsimi 

ne punesim eshte edhe punesimi ne sektorin privat jo bujqesor ,me rreth 66%.  

Punesimi ne qytetin e Shkodres per vitin 2014 ka shenuar rritje krahasuar me vitin 2013, rritje e 

vleresuar me rreth 19% (ref. tab.3).Rritja e punesimit per qytetin Shkoder vjen si rezultat i dyfishimit 

te punesimit ne administraten publike (sektorin publik) e cila per vitin 2014 shenon një numër prej 

rreth 8 mijë punonjesish, nderkohe qe kjo shifer ne vitin 2013 ishte rreth 3 mije të punesuar. 

Meqenese rritja e punesimit ka prekur vetem sektorin publik, gjykojme se shtimi i të punesuarve te 

administrates te kete ndodhur si pasoje e zgjedhjeve elektorale.  

Nderkohe ne te njejten periudhe per vitin 2014, verejme uljen e punesimit ne sektorin privat 

jobujqesor, me rreth 2000 ose rreth 19% me pak krahasuar me vitin 2013.               

Tab: 7 Punesimi ne qytetin Shkoder 

vitet Gjithsej(1+2+3) 

Administrata publike(1) Sektori privat jo bujqesor(2) 
Privat 

bujqesor-

qarku(3) qarku 

Qyteti 

Shkoder qarku Qyteti Shkoder 

2010 

                                        

62,706  

           

13,146  
3,055 

13,457 
12,234 

                36,103  

2011 

                                        

64,884  

           

12,659  
3,958 

13,727 
12,705 

                38,498  

2012 

                                        

63,781  

           

12,738  
3,860 

13,665 
12,472 

                37,378  

2013 

                                        

68,633  

           

12,744             3,163  13,764 11,217                 38,962  

2014 

                                        

72,493  

           

12,404             7,978  13,882 9,085                 38,229  

 Burimi: Instat per te dhenat e qarkut dhe bashkia Shkoder per qytetin. 

Pavaresisht se shifra e te punesuarve ka shenuar rritje per vitin 2014, meqenese kjo rritje e i 

dedikohet rritjes se punesimit ne nje sektor joproduktiv, sikunder eshte administrata publike dhe ne 

te njejten kohe kemi renie te punesimit ne sektorin prodhues privat, kjo situate spjegon perse 

performanca ekonomike e zones nga kendveshtrimi I treguesit te PBB-se, reflekton rritje ekonomike 

negative.   Per vitin 2015, punesimi ne qytetin Shkoder ka regjistruar nje numer punonjesish prej 

17,6 mije  ose serisht  me rritje rreth 600 punonjes krahasuar me vitin 2014. Rritja pozitive per vitin 

2015, eshte shoqeruar me nje shkalle rritje pozitive por ajo vleresohet me e ulet se rritja ne vitin 

2014 dhe konkretisht eshte rreth 3%(ref. tab 3). Rritja e punesimit per vitin 2015, eshte rezultat i 
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formalizimit te punesimit ne sektorin privat jo bujqesor ( me rreth 2000 punonjes) nderkohe qe gjate 

kesaj periudhe eshte pakesuar numri i te punesuarve në sektorin publik me rreth 1300 punonjes, 

gjithnje krahasuar me vitin 2014. 
Tab: 8 Punësimi sipas sektoreve 

Qyteti Shkoder 
Gjithsej Sektori publik 

Sektori privat jo 

bujqesor 

2013              14,380                  3,163                    11,217  

2014              17,063                  7,978                       9,085  

2015              17,657                  6,671                    10,986  

Burimi: Bashkia Shkoder 

Persa i perket shprendarjes se punesimit sipas degeve ekonomike nga te dhenat ne vijim verejme se 

rreth 27% e te punesuarve punojne se sektorin e prodhimit (industri dhe ndertim) dhe diferenca ne 

sektorin e sherbimeve. Brenda deges se sherbimeve nuk eshte e qarte nga te dhenat e raportuara se 

ne cilat aktivitete jane te angazhuar te punesuarit e sektorit privat jobujqesor.  

Tab: 9 Punësimi në qytetin Shkoder sipas aktivitetit ekonomik 

Punesimi sipas 

akt.ekonomik 2013 2014 

 

 

2015 

Shkalla e rritjes 

2015-2014 

Pesha e 

sektorit ndaj 

totalit 2015 

kontributi 

sipas degeve 

Bujqësia e Peshkimi                           

               

115                 44  

                     

113  157% 1% 1.00% 

Industria      

           

4,296           3,395  

                 

4,187  23% 24% 5.53% 

Ndërtimi      

           

1,274               565  

                     

477  -16% 3% -0.42% 

Tregtia                            

           

2,152           2,380  

                 

2,417  2% 14% 0.21% 

Transporti e 

Komunikacioni       

               

799               912  

                     

963  6% 5% 0.30% 

Shërbime të tjera                                

           

5,744           9,767  

                 

9,500  -3% 54% -1.47% 

Qyteti Shkoder 

         

14,380         17,063  

               

17,657  3% 100% 3% 

Burimi: Bashkia Shkoder 

Gjithashtu nga analiza me e detajuar e punesimit sipas degeve ekonomike, verejme se ne rritjen e 

punesimit per vitin 2015 ka ndikuar rritja e punesimit ne degen e industrise me rreth 5.5%, nderkohe 

qe rritja e pergjithshme e punesimit eshte pakesuar si rezultat i kontributit negativ ne punesim i 

degeve te ndertimit dhe sherbimeve te tjera, respektivisht me (-0.5%) dhe (-1.5%). 

Përsa i përket numrit të të papunëve, sipas të dhënave administrative të shërbimit të punësimit 

rezulton se në qarkun Shkodër për vitin 2014 janë  të regjistruar rreth 16,5 mije punëkërkues, të cilët 
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përfaqsojnë rreth 11% të punëkërkuesve në nivel kombëtar. Sikundër lehtësisht konstatohet, rreth 

73% e punëkërkuesve janë punëkërkues afatgjatë. 

Shifra e punëkërkuesve, krahasuar me vitin 2013 ka pësuar rënie me rreth 13%, por nuk ka studime 

konkrete për të analizuar nëse kjo rënie është për shkak të përfshirjes së tyre në tregun e punës, apo 

janë largime nga listat e regjistrimit për shkak të zhgënjimit në shpresën e tyre për të gjetur një 

punë. 

Një tjetër e dhënë interesante që jusitifkon edhe shkallën e ulët të regjistrimit të punëkërkuesve 

është  përqindja shumë e ulët  e indidvidëve-të papunë  që përfitojnë pagesën e papunësisë e cila 

për vitin 2014 vlerësohet në masën 4.5% ose më e ulët nga viti 2013 me rreth 0.5 pikë përqindje.   

Tab: 10 Të papunët e regjistruar në zyrat e punës 

Analiza e detajuar e punëkërkuesve 

sipas profilit arsimor, gjinisë e moshës, 

evidenton se pjesa më e madhe e tyre 

rreth 53% janë femra dhe pjesa tjetër e 

punëkërkuesve janë meshkuj. 

Gjithashtu rreth 13% e punëkërkuesve 

i takojne grupmoshës (15-24) vjec, por 

në të dhënat e publikuara nuk ka informacion sipas nivelit arsimor për këtë kategori të 

punëkërkuesve.  

Sipas nivelit arsimor, struktura e punëkërkuesve evidenton se rreth 48% e tyre janë me arsim fillor, 

ndërsa pjesa tjetër me arsim të mesëm e të lartë.  

Graf 3 Struktura e punëkërkuesve, sipas nivelit arsimor dhe gjinise 

 

Burimi: Instat, statistikat rajonale,2015 

Ajo që vlen të theksohet në shpërndarjen e punëkërkuesve sipas nivelit arsimor, është numri i 

konsiderueshëm i punëkërkuesve me arsim profesional  rreth 2200 persona,të cilët përfaqsojnë 

rreth 13% të totalit të punëkërkuesve  si dhe përqindja e konsiderueshme e të papunëve me arsim të 

lartë, rreth 5%!   

Gjithashtu mbështetur në të dhënat mësipër, mund të përllogarisim edhe disa tregues sintetik të 

punësimit që lidhen me forcat e punës, shkallën e punësimit dhe të papunësisë. Konkretisht për 

qarkun Shkodër për vitet 2013,2014 , nga përllogaritjet kemi këta tregues: 

Tab: 11 Treguesit e punësimit, qarku Shkodër 

Te papunet sipas kategorive 2013 2014 

punëkërkues 18,901 16,449 

punëkërkues afatgjate 13,807 11,077 

punëkërkues me pagese papunesie 962 748 
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Treguesit e punësimit, qarku Shkodër 2013 2014 

1 Popullsia gjithsej 
        

222,494  

         

218,523  

2 Popullsia në moshë pune 146,733 144,115 

3 Shkalla bruto e pjesëmarrjes në punë (2/1*100) 66% 66% 

4 Forcat e punës(të punësuar+të papunë) 84,371 80,964 

5 Shkalla aktive e pjesëmarrjes në punë (4/2*100) 57% 55% 

6 Shkalla e punësimit(të punësuar/4*100) 78% 80% 

7 Shkalla e papunësisë (të papunë/4*100) 22% 20% 

Burimi: Instat, statistikat rajonale, llogaritjet autori 

Nga analiza e treguesve të punësimit për qarkun e Shkodër, vërejmë se treguesit për vitin 2014 janë 

në rënie, jo vetëm pë shkak të rënies së numrit të popullsisë por dhe për shkak të pakësimit të 

numrit të punëkërkuesve të regjistruar. Kjo situatë ka sjellë që në këndvështrimin e treguesve 

sintetik për vitin 2014, të shënohet rënie si në numrin e të punësuarëve me rreth (-1%) ashtu edhe 

në numrin e punëkërkuesve me rreth (-13%), por për shkak të peshës së ndryshme që ato kanë në 

forcat e punës, (shuma e të punësuarve dhe të punëkërkuesve) kanë sjellë që forcat e punës për 

vitin 2014 të pakësohen me rreth (-4%) krahasuar me vitin 2013.  

Ndryshimi në forcat e punës është shoqëruar edhe me ndryshimin në shkallën e papunësisë dhe 

shkallën e punësimit, respektivisht në ulje me 2 pikë përqindje dhe në rritje me 2 pikë përqindje. 

Pavarësisht një përmirësimi të lehtë në shifra, të shkallës së papunësisë (në 20% nga 22%) rënia e 

vazhdueshme e produktit të përgjithshëm bruto si dhe rënia e numrit të bizneseve, janë argumenta të 

rëndësishme dhe të mjaftueshme për të gjykuar se shifra e papunësisë që deklarohet nga regjistri 

administrativ lidhur me numrin e punëkërkuesve, nuk është gjithëpërfshirëse, dhe kjo sepse nuk 

mund të ndodh njëkohësisht edhe rënie e PBB-së edhe rënie e papunësisë!  

Pra në realitet në qark ka një numër shumë më të lartë të papunësh të cilët nuk figurojnë të 

regjistruar për shkak edhe të mosbesimit që kanë në gjetjen e punës nga institucionet e pushtetit 

vendor.   

Nga te dhenat e raportuara nga bashkia Shkoder, por qe i referohen vetem qytetit Shkoder, shifra e  

te papuneve  te regjistruar per vitin 2014, eshte rreth 9,5 mije  punekerkues ose rreth 22% me e ulet 

se shifra te te papuneve te regjistruar ne vitin 2013. Nga diskutimet me specialistet e bashkise, 

pakesimi i numrit të punëkerkuesve eshte rezultat i verifikimit e kontrollit te listes se punekerkuesve 

dhe largimit nga kjo e liste e individeve qe nuk plotesonin kriteret per te perfituar ndihme 

ekonomike. 

Te papunet e regjistruar ne qytetin e Shkodres perfaqsojne nje peshe te rendesishme ne totalin e te 

papuneve ne nivel qarku e konkretisht kjo peshe vleresohet ne rreth 64% per vitin 2013 dhe me 

rreth 58% per vitin 2014. Renia e numrit të të papuneve dhe e peshes respektive te tyre ndaj qarkut, 

eshte e paqarte dhe mund te argumentohet me mungesen e studime konkrete te tregut te punes 

per bashkine Shkoder.  
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Krahas numrit gjithsej te punekerkuesve, jane pakesuar edhe kategori te tjera te punekerkuesve si 

ata afatgjate por edhe ata qe perfitojne pagesa papunesie e konkretisht per 2014, punekerkuesit 

afatgjate jane pakesuar me rreth 2,4 mije ndersa ata qe perfitojne pagese me rreth 120  

punekerkues, krahasuar me vitin 2013 

Tab: 12 Punëkërkuesit sipas kategorive 

Punekerkuesit sipas kategorive  

Qarku qyteti Shkoder 

2013 2014 2013 2014 

Punekerkues 18,901 16,449       12,069  9,471 

nga te cilet afatgjate 13,807 11,077 7,689 5,317 

nga te cilet perfitojne pagese papunesie 
962 748 

 

601 

 

480 

Burimi: Instat per qarkun dhe bashkia Shkoder per qytetin 

Analiza e punekerkuesve sipas karakteristikave te demografike, evidenton se pjesa me e madhe tyre 

jane meshkuj ndersa femrat perfaqsojne mesatarisht rreth 45% te totalit te punekerkuesve. 

Nderkohe sipas grupmoshave, te rinjte (15-34) vjec perfaqsojne mesatarisht rreth 30% te 

punekerkuesve. 

Ne  strukturen e te papuneve sipas grupmoshes, vlen te shenohet rritja ne numer e punekerkuesve 

ne moshen mbi 50 vjec,kategori e cila per periudhen  2013 - 2015 ka shenuar nje rritje nga 18% ne 

38% te totalit te punekerkuesve.   

Tab: 13 Punekerkuesit sipas moshes dhe nivelit arsimor 

Punekerkues 2013 2014 2015 

 Gjithsej punekerkues          12,069      9,471          7,736  

 nga te cilet te grupmoshes(15-34)vjec             4,927      2,635          2,382  

 Punekerkuesit sipas arsimit        

   Arsim 8 vjecar             5,558      4,863          4,093  

   Arsim i mesem             5,852      3,805          2,996  

       nga te cilet me arsim profesional             1,700      1,262             951  

   Arsim universitar                 659         803             647  

Burimi: bashkia Shkoder 

Persa i perket struktures se punekerkuesve sipas nivelit arsimor, mesatarisht 50% e tyre jane me 

arsim 8vjecar, rreth 42% me arsim te mesem dhe diferenca prej 8% me arsim te larte. Ne analizen e 

te punekerkuesve sipas nivelit arsimor, vlen per t’u theksuar numri relativisht i konsiderueshem i 

punekerkuesve me arsim profesional, i cili gjithsesi eshte edhe kategoria qe ka pesuar ndryshimin 

me te madh ne numer nder vite, si trend zbrites me rreth (-25%) per  vitin 2015 krahasuar me vitin 

2014.   
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5.1.3 Ekonomia sipas sektorëve, ndërmarrjet/bizneset jobujqësore. 

Bizneset/kompanite janë promotori i zhvillimit ekonomik, prandaj analiza e kontributit të tyre është 

parësore për të gjykuar mbi performancën ekonomike të rajonit/bashkisë. 

Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, në qarkun Shkodër për vitin 2013 janë të 

regjistruara mbi 8,950 biznese, ndër të cilët rreth 7,300 në rrethin e Shkodrës. Vetëm në qytetin e 

Shkodrës janë të regjistruar mbi 62% e bizneseve të të gjithë qarkut, si edhe 62% të biznese të 

mëdha e të mesme të qarkut. 47% e bizneseve operojnë në fushën e tregtisë, 17% janë hotele dhe 

restorante, ndërsa rreth 4% në fushën e pasurive të paluajtshme.  

Ndërkohë që sipas të dhënave të INSTAT, që i referohet jo thjesht numrit të ndërmarrjeve/bizneseve  

të regjistruara por atyre që praktikisht janë aktive në ushtrimin e veprimtarisë së tyre, vërejmë se  

numri i ndermarjeve në vite për qarkun Shkodër përfaqson rreth 6% te totalit të ndërmarrjeve në 

nivel kombëtar ose rreth 26% të ndërmarrjeve të zonës veriore të vendit. 

Tab: 14 Ndërmarrjet/bizneset aktive ne vite 

Qarqet                                               2010 2011 2012 2013 2014 

Shqiperia 103,038 109,039 106,837 111,083 112,537 

zona veriore 24,513 25,824 24,053 22,872 21,644 

Dibër 2,097 2,142 1,945 2,077 2,164 

Durrës 12,316 12,918 11,625 10,599 9,578 

Kukës 998 1,053 986 1,062 1,068 

Lezhë 2,844 3,104 2,954 3,189 3,388 

Shkodër 6,258 6,607 6,543 5,945 5,446 

Ndërmarrjet si peshë ndaj zones se veriut 26% 26% 27% 26% 25% 

Ndërmarrjet si si peshë ndaj vendit 6% 6% 6% 5% 5% 

Burimi: Instat, llogaritjet autori 

Konkretisht në vitin 2014 qarku ka regjistruar rreth 5400 ndërmarrje aktive të cilat krahasuar me 

vitin 2010, vlerësohen në rënie në masën (-13%) dhe krahasuar me vitin e kaluar rënia është rreth (- 

8%).   

Numri i ndërmarrjeve në qark ka ardhur në rënie duke mos ndjekur të njëjtin trend në rritje 

sikundër numri i ndërmarrjeve në nivel kombëtar. 

Në fakt trendi në rënie i ndërmarrjeve aktive mund të spjegohet jo vetëm me trendin në rënie të 

popullsisë por edhe me përkeqësimin e performancës ekonomike të qarkut në vitet e fundit. Rënia e 

numrit të ndërmarrjeve/biznese në vite është edhe faktori bazë që ka sjellë edhe rënie te PBB-së lokale  

Një tregues i rëndësishëm që shoqëron zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit të ndërmarrjeve është 

edhe numri i njësive lokale për çdo ndëmarrje dhe i detajuar sipas aktivitetit ekonomik. Rëndësia e 

njohjes dhe regjistrimit të njësive lokale është e domosdoshme dhe po aq e rëndësishme sa edhe 

regjistri i ndërmarrjeve ekonomike (biznesit) dhe kjo për nevojën e ndërtimit dhe matjes së 

treguesve statistikorë rajonale (qark/bashki).  

Sipas standarteve ndërkombëtare statistikore (Eurostat) “njësi lokale” konsiderohet një ndërmarrje 

ose një njësi e saj (psh fabrike, depo, njesi tregtare,magazine zyre…etj) e vendosur në një zonë të 
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identifikuar gjeografike, në të cilën ushtrohet një veprimtari e caktuar ekonomike dhe që ka të 

angazhuar një numër të caktuar punonjësish, për llogari të një ndërmarrje të vetme.  

Tab: 15 Njësitë lokale per qarkun e Shkodres dhe shperndarja e tyre sipas aktivitetit ekonomik 
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Shqiperia 112,537 16,989 2,260 10,154 4,575 95,548 44,969 7,562 18,061 2,590 22,366 

Shkodër 5,446 801 141 503 157 4,645 2,348 340 863 81 1,013 

Shqiperia 124,508 18,117 2,319 10,920 4,878 106,391 47,160 8,466 18,254 2,873 29,638 

Shkodër 6,341 886 145 561 180 5,455 2,469 413 876 101 1,596 

Tregues mesatare, njesi lokale per ndermarrje 

Shkodër 1.16 1.11 1.03 1.12 1.15 1.17 1.05 1.21 1.02 1.25 1.58 

Shqiperia 1.11 1.07 1.03 1.08 1.07 1.11 1.05 1.12 1.01 1.11 1.33 

Burimi: Instat., llogaritjet autori 

Ky tregues është i rëndësishëm për të demonstruar shkallën e shtrirjes dhe të zgjerimit të aktivitetit 

të së njëjtës ndërmarrje/kompani, në zona të ndryshme gjeografike dhe vlerat e larta të këtij 

treguesi flasin për rritje e zhvillim pozitiv të performancës ekonomike të kompanisë.          

Analiza krahasuese lidhur me numrin mesatar të njësive lokale sipas llojit të aktivitetit ekonomik për 

qarkun e Shkodrës dhe në nivel kombëtar, reflekton një situatë më favorizuese për qarkun e 

Shkodrës për shkak të vlerave më të larta se sa mesatarja në nivel kombëtar, sidomos kjo situatë 

është më e dukshme për aktivitetet që lidhen me shërbimet, respektivisht transporti, komunikacioni 

e shërbime të tjera, ndërkohë që në sektorin e prodhimit, është aktiviteti i ndertimit i cili paraqitet si 

dega me numrin më të madh të  njësive lokale të shpërndara brënda dhe jashtë qarkut. 

Një tjetër tregues i rëndësishëm i kompanive është dhe analiza e tyre sipas madhësisë ku si kriter i 

madhësisë së ndermarrjes, mund të shërbejë si numri i të punësuarve por edhe niveli i shitjeve 

vjetore (shifrës së afarizmit). Nga kjo analizë (sipas numrit të të punësuarve) vërejmë se mesatarisht 

rreth 90% e totalit të ndërmarrjeve janë ndermarrje mikro të vogla me (1-4) punonjës, ndërkohë që 

ndërmarrjet e mëdha me (+50) punonjës, përfaqsojnë vetëm 1% te totalit të ndërmarrjeve 

ekonomike jobujqësore të qarkut.   

Struktura e ndërmarrjeve sipas madhësisë përgjatë periudhës 5vjeçare, 2010-2014, ruan një 

strukturë pothuaj të njëjtë, me mbizotërim të ndërmarrjeve mikro, e cila është gjithashtu e 

ngjashme dhe ruan po të njëjtin profil strukturor edhe me strukturën e ndërmarrjeve në nivel 

kombëtar.    
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Tab: 16 Numri dhe struktura e ndërmarrjeve të qarkut Shkodër 

Madhesia e 

ndermarrjes 
2010 2011 2012 2013 2014 

   1-4 5,740 6,066 5,397 5,377 4,890 

   5-9 208 185 747 221 219 

   10-49 250 287 330 276 265 

   50+ 60 69 69 71 72 

Gjithsej  6,258 6,607 6,543 5,945 5,446 

  Në strukturë 

   1-4 92% 92% 82% 90% 90% 

   5-9 3% 3% 11% 4% 4% 

   10-49 4% 4% 5% 5% 5% 

   50+ 1% 1% 1% 1% 1% 

Gjithsej  100% 100% 100% 100% 100% 

Burimi:Instat , llogaritjet autori 

Ndryshimet strukturore që ka pësuar ekonomia kombëtare janë rrjedhoje e transformimeve që 

përjeton ekonomia lokale e qarqeve. Pikërisht këto ndryshime kanë orientuar zhvillimin ekonomik, 

në favor të zhvillimit të sektorit të shërbimeve. Struktura e ndërmarrjeve sipas sektorëve primare të 

ekonomisë (prodhim dhe shërbime) demonstron nje strukturë të përafërt edhe me mesataren në 

nivel kombëtar, pra rreth 84% e kompanive ushtrojnë aktivitetin e tyre në sektorin e shërbimeve dhe 

pjesa tjetër në sektorin e prodhimit. Ndryshimet me mesataren në nivel kombëtar bëhen të 

dukshme në nivel të aktivitetit ekonomik me të detajuar e konkretisht në degën e bujqësisë, të 

restoranteve e shërbime  të tjera, respektivisht  3.3 %, 18% dhe 11%. 

Tab: 17 Struktura e ndërmarrjet sipas aktivitetit ekonomik ne % 
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Shqiperia 112,537 

1=(2+3+4) 2 3 4 5=(6+7+8+9) 6 7 8 9 

15.8 1.7 9.9 4.2 84.2 44.6 15.5 10.2 13.9 

Shkodër 5,446 16.3 3.3 9.8 3.2 83.7 45.3 17.7 9.8 10.9 

Burimi:Instat, llogaritjet autori 

Ndërkohë struktura e ekonomisë lokale nëse e analizojmë sipas dy kritereve (ndërmarrjet sipas 

aktivitetit ekonomik që ato ushtrojnë dhe kontributin e degëve ekonomike në totalin e PBB-së) 
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konstatojmë se në përcaktimin e profilit të ekonomisë lokale duhet të mbështetemi në kontributin 

real që degët e ekonomisë ofrojnë në PBB-në lokale.  

Numri i ndërmarrjeve sipas aktivitetit ekonomik është dhe mbetet vetëm një tregues orientues i cili 

mund të përdoret në rastet kur nuk ka tregues sintetik të llogarive rajonale,( PBB-ja rajonale). 

Sikundër lehtësisht konstatohet edhe nga tabela 5, mbështetur në numrin e ndërmarrjeve, dega 

prioritare ekonomisë lokale, është tregtia dhe hoteleria me rreth 63% të totalit të ndërmarrjeve të 

qarkut, ndërkohë që kontributi që këto ndërmarrje ofrojnë në PBB-në lokale, vlerësohet të jetë rreth 

14%... prandaj sikundër nënvizuam edhe në analizën e profilit ekonomik të qarkut, sektori prioritar  

me kontributin më të lartë në ekonomi për qarkun Shkodër  vlerësohet bujqësia me rreth 34% e 

ndjekur pas nga shërbime të tjera të cilat të gjitha sëbashku kontribuojnë  në PBB-në lokale me rreth 

26%  të saj. 

Tab: 18 Struktura ekonomike qarku Shkodër, sipas ndërmarrjeve, PBB-së e punësimit 

Struktura ne % e 

ekonomisë,  

qarku Shkodër Ndërmarrjet ne % PBB-ja ne % Punësimi ne % 

Bujqesi¹ 11 34.5 1.5³ 

Industri 12 14 19.6 

Ndertim 3.2 10.1 8.4 

Tregti+hoteleri 63 13.7 22 

komunikacion 10 1.6 3.4 

shërbime te tjera 11 26 45.2 

Gjithsej² 100 100 100 

Burimi: Instat, llogaritjet autori 

1: perfshin numrin e fermave bujqësore te qarkut  

2: ne numrin gjithsej te kompanive jobujqësore nuk perfshihet numri i fermave bujqësore 

3: perfshin vetem  te punesuarit e angazhuar ne shërbimet ne bujqesi/blegtori  

Në analizën e performancës ekonomike të qarkut sidomos në këndvështrimin e eficencës së 

përfshirjes së popullsisë në moshë pune, aktivisht në tregun e punës, krahas kontributit të degëve 

ekonomike merr rëndësi struktura e punësimit sipas degëve të ekonomisë dhe nga kjo analizë sërisht 

si në rastin e strukturës së numrit të ndërmarrjeve, konstatojmë se rreth 70 % e të punësuarve 

punojnë në sektorin e shërbimeve (tregti dhe shërbime te tjera).  

Ndërkohë qe interesante është të vemë në dukje se sektori i ndërtimit pavarësisht kontributit te tij  

relativisht të lartë në PBB-nëlokale, regjistron një numër relativisht të ulët të të punësuarve, fakt ky 

që mund të spjegohet ndoshta me karakterin sezonal të këtij sektori si dhe me informalitetin e lart ë 

në regjistrimin e të punësuarve.  

Ndërmarrjet ne nivel bashkie Shkodër (sipas aktivitetit ekonomik, sipas pronesise, sipas madhësisë) 

Në fund të vitit 2012, bashkia Shkodër ka regjistruar një numër biznesesh aktive jobujqësore prej 

rreth 4900. Këto biznese (ndërmarrje me aktivitet jo bujqesor, jo fermat bujqësore e blegtorale) 

përfaqsojnë rreth 75% të totalit të bizneve për qarkun Shkodër.  
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Shpërndarja sipas aktivitetit ekonomik dhe rëndësia e tyre për nga pesha që zënë në sektorët e 

ekonomisë lokale, ndryshon nga aktiviteti në aktivitet. Konkretisht në degën e hotelerisë dhe të bar-

kafeve, në bashkinë Shkodër janë te regjistruara rreth 78% e bizneseve të këtij aktiviteti në nivel 

qarku i njëjti kontribut shënohet edhe në degën e tregtisë.  

Ndërkohë që në degën e bujqësisë sikundër edhe lehtësisht konstatohet, bashkia Shkodër shënon 

numrin më të vogël teë bizneseve dhe kjo si rezultat I përfshirjes brënda juridiksionit të saj  të 10 

komunave,në të cilat janë regjistruar rreth 50% e bizneseve të degës së bujqësisë.    

Tab: 19 Ndërmarrjet sipas aktivitetit ekonomik, viti 2012 

Ndarja 

administrative Gjithsej 

Bujqësia  

Peshkimi                           
Industria      Ndërtimi      Tregtia                            

Hotele, 

Kafe, 

Restorante                                                

Transport 

Komunikim       

Shërbime 

të tjera                                

Qyteti Shkodër 3,745 2 329 113 1,919 536 240 606 

Ana e Malit 50 0 4 1 15 11 14 5 

Bërdicë 121 5 22 2 53 22 13 4 

Dajç 76 21 14 0 19 1 14 7 

Guri i Zi 126 33 20 5 30 21 6 11 

Postribë 47 5 1 1 16 9 9 6 

Pult 4 2 0 0 0 0 0 2 

Rrethinat 242 1 21 19 91 54 35 21 

Shalë 14 8 1 0 2 0 1 2 

Shosh 2 0 0 0 1 0 0 1 

Velipojë 503 3 33 3 98 272 29 65 

Komunat 1,185 78 116 31 325 390 121 124 

Bashkia 

Shkodër 4,930 80 445 144 2,244 926 361 730 

Qarku Shkodër 6,543 163 626 196 2,927 1,192 496 943 

Burimi: Instat 

Nese analizojmë strukturën e bizneseve jo bujqësore në bashkinë e re Shkodër, evidentojmë se 76% 

e bizneseve të saj ushtrojnë aktivitetin e tyre në qytetin Shkodër ndërkohë që pjesa tjetër është e 

regjistruar në komunat që përfshihen brënda bashkisë, duke përcaktuar në këtë mënyrë edhe 

profilin strukturor ekonomik  për bashkinë Shkodër.  

 

 

 

 

 

 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisht në zonën urbane( qyteti Shkodër) struktura ekonomike, krahas dominancës së bizneseve 

tregtare,  dominancë kjo prezente në të gjithë territorin e vendit, vërehet një numër i 

konsiderueshëm i kompanive me aktivitet prodhues ( industri dhe ndertim), ndërkohë që struktura e 

bizneseve në zonën rurale, përfaqsohet kryesisht nga biznese me aktivitet shërbimi, tregti dhe bar-

kafe. Në ndryshim nga zona urbane ku ka një mbizotërim të bizneseve me aktivitet tregtar, 

krahasuar me bizneset me aktivitet bar-kafe (respektivisht 51% dhe 14%), në zonën rurale kjo 

strukturë është në favor të bizneseve me aktivitet bar-kafe krahasuar me bizneset me aktivitet 

tregtar(respektivisht 27%  dhe 33%) . 

Në njësitë vendore-komuna, gjithashtu ka ndryshime përsa i perket numrit të bizneseve, si dhe 

strukturës së tyre lidhur me natyrën e aktivitetit ekonomik që ato ushtrojnë. Konkretisht komuna me 

numrin më të madh të bizneseve jo bujqësore është njësia administrative Velipoje me një numër 

biznesesh prej rreth 500, nga të cilat më shumë se 50% e tyre ushtrojnë aktivitetin e tyre në degën e 

bar-kafe-restorante. Interesante është të vemë në dukje se numri i bar-kafeve-restoranteve në 

Velipojë është sa gjysma e numrit të këtyre bizneseve në qytetin e Shkodrës… Po kështu më shumë 

se 70% e bar-kafeve të zonës rurale, janë të regjistruara në komunën e Velipojës. Pas Velipojes, për 

nga numri i bizneseve jobujqësore renditet njësia administrative Rrethinat, në të cilën ndodhen 

rreth 20% e bizneseve të zonës rurale. Nga këndvështrimi strukturor, megjithse edhe bizneset e 

kësaj komune   janë të përqëndruara kryesisht në sektorin e shërbimeve sikundër trendi i 

përgjithshëm i bizneseve në nivel kombëtar,  vlen të përmendim numrin relativisht të 

konsiderueshëm tëbizneseve që janë të angazhuara në sektorin e ndërtimeve dhe industrisë, 

respektivisht 8% dhe 9% të numrit gjithsej të bizneseve jobujqësore. E vemë në dukje këtë fakt sepse 

në shpërndarjen strukturore të bizneseve në komunat e tjera, jo vetëm numri i tyre është i vogel, 
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por prezenca e kompanive në sektorin e ndërtimit evidentohet vetëm në komunën Rrethinat. Në 

zonën rurale të bashkisë Shkodër, përfshihen edhe dy komuna të tjera në të cilat janë të regjistruara 

një numër i konsiderueshem biznesesh jobujqësore, si njësia administrative “Guri I Zi” dhe 

“Berdice”, respektivisht me 126 dhe 121 biznese. Struktura e tyre sipas aktivitetit ekonomik, 

paraqitet me ndryshime, ndërkohë që vemë në dukje se në njësia administrative Guri i Zi kemi një 

mbizotërim të bizneseve që operojnë në degën e bujqësisë dhe peshkimit, ndërsa në njësinë 

administrative “Berdice” ka një numër të konsiderueshëm biznesh që operojnë në sektorin e 

prodhimit. 

Njësitë administrative Dajc, Ana e Malit, dhe Postribe regjistrojnë një numër afërsisht të barabartë 

biznesesh, përgjithësisht të përqëndruara në sektorin e shërbimeve, ndërkohë që vlen për t’u vënë 

në dukje njësia administrative Dajc në të cilën rreth 30% e bizneseve ushtrojnë aktivitet në sektorin e 

bujqësisë e peshkimit, duke u renditur kështu edhe e dyta,përsa i përket numrit të bizneseve në këtë 

sektor për gjithë bashkinë Shkodër. Komunat e tjera të bashkisë, Pult, Shale dhe Shosh kanë nje 

numër biznesesh të vogël, kjo rrjedhojë edhe e numrit të vogël të popullsisë në këto njësi 

administrative, të cilat sëbashku si popullsi përfaqsojnë rreth 3% të popullsisë  dhe rreth 0.4% të 

numrit të bizneseve të bashkisë Shkodër. 

Graf 5 Struktura e bizneseve sipas aktivitetit ekonomik, bashkia Shkodër 

 

Burimi: Instat, llogaritjet autori 

Përqëndrimi i bizneseve jobujqësore për shkak të përqëndrimit të popullsisë në këtë zonë (rreth 60% 

e popullatës së bashkisë Shkodër) gjithsesi shoqërohet edhe me ndryshimet përkatëse nëse marrim 

në konsideratë klasifikimin e territorit sipas ndarjes urbane dhe rurale.    

Persa i perket analizës se bizneseve te bashkise Shkodër per periudhen aktuale, te dhenat e 

raportuara nga bashkia Shkoder i referohen te dhenave per qytetin Shkoder.  
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Tab: 20 Bizneset sipas akt.ek dhe madhesise   

Qyteti Shkoder 

Viti 

2013 

Viti 

2014 

Viti 

2015 

Gjithsej 2494 2356 3179 

deri ne 6 

punonjes 2179 1986 2864 

7 - 24 punonjes 191 156 182 

25 - 100 

punonjes 56 77 32 

100 - 250 

punonjes 62 130 96 

mbi 250 

punonjes 6 7 5 

 

Burimi: Bashkia Shkoder 

Sipas ketyre te dhenave, ecuria ne vite e numrit te bizneseve paraqitet jo e qendrueshme, gjithsesi 

te dhenat per numrin e bizneseve ne qytetin e Shkodres ne dallim nga te dhenat e biznesit ne nivel 

qarku kane pesuar rritje per vitin 2015.  

Ne analizen e detajuar sipas aktivitetit ekonomik dhe sipas viteve, verejme se numri I bizneseve ne 

deget”tregti” dhe “sherbime te tjera” per vitin 2015 eshte rritur ne shkalle te konsiderueshme, 

respektivisht  37% dhe 64% , ndersa numri I bizneseve sidomos ne ndertim dhe industri ka pesuar 

renie , respektivisht (-49%) dhe (-27%) . 

Persa i perket analizes se bizneseve sipas madhesise (si kriteri per klasifikimin sipas madhesise eshte 

perdorur numri i te punesuarve) verejme se edhe ne qytetin Shkoder, mbizoterojne 

bizneset/ndermarrjet mikro, ose deri ne 6 punonjes. Ne totalin e pergjithshem te ndermarrjeve ato 

perfaqsojne rreth 90% te ndermarrjeve, nderkohe qe ndermarrjet e medha me mbi 100 punonjes 

zene afersisht rreth 3.2% te ndermarrjeve gjithsej.  

Per vitin 2015, krahasuar me vitin e meparshem numri gjithsej i ndermarrjeve eshte rritur me rreth 

35% ndersa ritmi i rritjes eshte i ndryshem ne kategori te ndryshme ndermarrjesh sipas madhesise. 

Keshtu ecuria e ndermarrjeve sipas madhesise, shenon rritje te konsiderueshme per ndermarrjet 

mikro (deri ne 6 punonjes) dhe te mesme (7-24 punonjes), respektivisht 44% dhe 17%. Nderkohe per 

grupet e tjera te ndermarrjeve, ne te gjitha grupimet, rritja e numrit te ndermarrjeve vleresohet si 

rritje negative dhe konkretisht eshte (-58%) per ndermarrjet me (25-100) punonjes, (-48%) per 

ndermarrjet me (100-250) punonjes dhe (-29%) per ndermarrjet me mbi 250 punonjes. 

5.1.5 Bujqësia, si dega primare e ekonomisë lokale. 

Fermat bujqësore, janë një tregues i rëndësishëm i zhvillimit te bujqësisë për qarkun e Shkodres. 

Sipas statistikave te publikuara te MBUMK, në këtë qark  për vitin 2014, ushtrojnë veprimtarinë e 

tyre rreth 39 mijë ferma bujqësore, të cilat përfaqsojnë rreth  30% të numrit të fermave për zonën 

veriore të vendit ose 11% të totalit të fermave në nivel kombëtar.  Numri i tyre ka shënuar një rritje 

të lehtë prej 2% krahasuar me një vit më parë, trend ky që konstatohen edhe në nivel kombëtar por 

Qyteti Shkoder 

Viti 

2013 

Viti 

2014 

Viti 

2015 

 Gjithsej        2494 2356 3179 

Bujqësia e 

Peshkimi              13 12 6 

Industria  256 282 205 

Ndërtimi  110 104 53 

Tregtia                 1011 953 1302 

Transporti e 

Komunikacioni 109 79 98 

Shërbime të 

tjera                     995 926 1515 
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shkalla e rritjes në nivel kombëtar është shumë më e vogël se ajo e qarkut Shkoder dhe vlerësohet 

rreth 0.2%.  

Tab: 21 Numri i  ekonomive bujqësore 

Qarku 
Numri fermave  Strukture ne % 

2013 2014 2013 2014 

Shqiperia 351,605 352,315 100 100 

zona veriore 126,991 128,933 36% 37% 

Diber 25,717 25,658 7% 7% 

Durres 30,128 28,770 9% 8% 

Kukes 9,940 10,108 3% 3% 

Lezhe 23,005 25,585 7% 7% 

Shkodër 38,202 38,812 11% 11% 

Burimi: Instat,MBUMK, llogaritjet autori 

Popullsia në moshë pune, (15-64) vjec në zonën rurale të qarkut , përfaqson rreth 70% të totalit të 

saj ose rreth  11% të totalit të popullsisë në moshë pune  në zonat rurale në nivel kombëtar, duke e 

renditur kështu qarkun e Shkodrës , të dytin si qark  pas Fierit , për nga numri i popullsisë që është e 

angazhuar në prodhimin bujqësor. Pjesemarrja relativisht e lartë popullsisë në moshë pune në 

aktivitetin bujqësor justifikon edhe rolin e rëndësishëm e primar që sektori i bujqësisë ofron në 

PBB-në lokale të qarkut.  

Tab: 22 Toka bujqësore dhe fermat sipas qarqeve 

 

Burimi: Instat,MBUMK,llogaritjet autori 

Siperfaqja e tokës bujqësore është nje element i rëndësishëm për të garantuar mundësinë e 

zhvillimit të sektorit të bujqësisë. Nëse analizojmë strukturën e tokës brënda qarkut Shkodër, 

konstatojmë se 14% e sipërfaqes së saj klasifikohet si tokë bujqësore, ndërkohë që në nivel 

kombëtar ky tregues vlerësohet rreth 24%. Treguesi për qarkun është larg jo vetëm nga mesatarja 

kombëtare por edhe nga shumë qarqe të tjera të vendit duke e renditur qarkun e Shkodrës në 

vendin e parafundit përsa i përket zotërimit të sipërfaqes së tokës bujqësore.  
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Për vitin 2014, sipas të dhënave nga Instat dhe MBUMK, në qarkun e Shkodrës janë regjistruar rreth 

39 mije ferma bujqësore. Duke marrë ne analizë numrin e fermave dhe siperfaqen e tokës bujqësore 

për qarkun Shkodër, vërejmë se madhesia mesatare e fermës bujqësore vlerësohet të jetë 1.47 ha 

ndërkohë që në nivel kombëtar madhësia mesatare e fermës bujqësore vleresohet rreth 2 ha (1.98).  

Numri i madh i njësive bujqësore dhe njëkohësisht madhësia e vogël mesatare e tyre është tregues 

evident i copëzimit të ekonomisë bujqësore, fenomen i cili nuk krijon mundësi dhe hapsirë për rritjen 

e prodhimit dhe sidomos produktivitetit në sektorin e bujqësisë.  

Konkretisht, Bashkia Shkodër, në territorin e saj ka një siperfaqe të tokës bujqësore të vlerësuar në 

rreth 16 mije ha, ose rreth 32% të tokës bujqësore në nivel qarku. Sipërfaqja tokësore gjithsej që 

mbulon bashkia është rreth 83 mije ha nga te cilat  rreth  81%, klasifikohet si toke jobujqësore.  

Gjithashtu numri i fermave bujqësore të regjistruara në komunat që përfshihen nëe bashkinë 

Shkodër, janë rreth 11 mije ose rreth    29% të totalit të fermave në nivel qarku. Në referencë të 

numrit të fermave dhe sipërfaqes së tokës bujqësore, të raportuara nga drejtoria e bujqësisë 

Shkodër rezulton se : 

Tab: 23 Njësitë bujqësore ne bashkinë Shkodër 

1. Struktura e tokes bujqësore e shpërndarë sipas 

njësive vendore brenda bashkise Shkodër, tregon 

se rreth 20% e saj i takon komunes Velipoje, e 

ndjekur pas nga komuna Dajc me rreth 17% te 

siperfaqes se tokes bujqësore,  

2. Komunat Ana e Malit, Berdice, Rrethinat, 

zoterojne afersisht të njejten siperfaqe te tokes 

bujqësore secila prej tyre rreth 15% te totalit te 

tokes bujqësore te bashkise. Pjesa tjetër e 

siperfaqes se tokes bujqësore prej rreth 20% 

administrohet nga komunat e tjera të bashkise. 

3. Madhesia mesatare e fermes ne bashkinë 

Shkodër, është rreth 1.5 ha, ndersa e qarkut 

vleresohet me rreth 1.3 ha. 

Burimi: Instat dhe MBUK, llogaritjet autori 

4. Komuna Ana e Malit, është komuna me 

madhësinë mesatare me te larte te fermes 

bujqësore prej 2.72 ha, madhesi qe tejkalon edhe 

madhësinë mesatare te fermes bujqësore ne 

nivel kombëtar. 

5. Komunat Pult, është komuna me madhësinë mesatare me te vogel te fermes bujqësore, prej 0.5 

ha    

Analiza krahasuese e prodhimit bujqesor e blegtoral, ndermjet komunave dhe kontributin e tyre ne 

totalin e bashkise, nxjerr ne pah disa gjetje: 

1. Komuna Velipoje, megjithse zoteron 19% te tokes bujqësore, realizon 5% te prodhimit 
frutave, 6% te prodhimit te perimeve dhe 6% te prodhimeve blegtorale, ne nivel bashkie. 

Njësitë 

administrative-

bashkia 

Shkodër 

Numri i 

fermave 

Siperfaqja 

e tokes 

bujqësore 

(ha) 

Madhesia 

mesatare e 

fermes(ha) 

Ana e Malit 842 2289 2.72 

Bërdicë 1,121 2379 2.12 

Dajç 1,437 2683 1.87 

Guri i Zi 1,332 1846 1.39 

Postribë 1,917 1040 0.54 

Pult 295 147 0.50 

Rrethinat 2,150 2352 1.09 

Shalë 376 259 0.69 

Shosh 58 71 1.22 

Velipojë 1,329 2988 2.25 

B. Shkodër 

 

10,857 

 

16,054 

 

1.48 
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2. Komuna Rrethinat, zoteron rreth 15% te siperfaqes se tokes bujqësore dhe realizon 46% te 
prodhimit te frutave, 12% te prodhimit te perimeve dhe 30% te prodhimeve blegtorale.  

3. Komuna Dajc, zoteron 17% te tokes bujqësore dhe kontribuon vetem me1% ne prodhimin e 
frutave, ndërkohë qe realizon rreth 19% te prodhimit blegtoral ne nivel bashkie 

4. Komuna Gur I Zi, realizon 42% te prodhimit te perimeve ne nivel bashkie. 
 

Graf 6 Struktura e produkteve bujqësore e blegtorale per bashkinë Shkodër 

 

Burimi: Bashkia Shkodër, llogaritjet autori 

Me konkretisht prodhimi bujqesor e blegtoral ne volum, per komunat qe perfshihen ne bashkinë 

Shkodër paraqitet ne tabelat ne vijim, nga te cilat konstatojmë se prodhimi blegtoral, perfason rreth 

63% te  prodhimit te pergjithshem bujqesor e blegtoral te bashkise. Nese analizojmë ne nivel 

komunash, pesha e prodhimit bujqesor/blegtoral është e ndryshme. Konkretisht ne Komunat 

Berdice, e Dajc, me shume se 90% te prodhimit te realizuar, është rezultat i prodhimit blegtoral, 

respektivisht 92% dhe 99 %. Pas tyre renditet komuna Rrethinat e cila gjithashtu rreth 70% te 

prodhimit bujqesor blegtoral, e realizon nga dega e blegtorise. Ndërkohë qe komunat Guri I Zi dhe 

Posribe, volumin me te madh te prodhimit e realizojne nga dega e bujqësisë, respektivisht me 77% 

dhe 61%. 
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Tab: 24 Prodhimi bujqesor e blegtoral ne volum/sasi, viti 2015 

 Ndarja administrative 
Prodhim 

frutash(kv) 
Prodhim perimesh(kv) Prodhim blegtorale(kv) 

Bashkia Shkodër 13,893 44,895 98,452 

Shkodër 0 0 0 

Ana e Malit 160 6,660 11,952 

Bërdicë 783 740 17,239 

Dajç 145 100 18,638 

Guri i Zi 1,620 18,980 6,050 

Postribë 4,000 10,160 9,225 

Pult 0 0 0 

Rrethinat 6,460 5,515 29,256 

Shalë 0 0 0 

Shosh 0 0 0 

Velipojë 725 2,740 6,092 

Burimi: Bashkia Shkodër 

Analiza e prodhimit bujqesor sipas kategorive te prodhimeve, mbështetur vetem ne të dhënat e viti 

2015, tregon se prodhimi i perimeve përfaqson rreth 76% te prodhimit gjithsej bujqesor te bashkise 

Shkodër. Shperndarja e volumit te prodhimit te perimeve e frutave është e ndryshme ne komuna te 

ndryshme. Konkretisht ne komunat Ana e Malit dhe Guri i zi, mbi 90% te prodhimit bujqesor e ze 

prodhimi i perimeve. Me pas renditet komuna Velipoje ne te cilen prodhimi i perimeve ze rreth 80% 

te prodhimit te saj bujqesor. 

Persa i perket prodhimit te fruta, vlen te permendet komuna Rrethinat, ku prodhimi i frutave 

përfaqson rreth 51% te prodhimit te pergjithshem bujqesor te kesaj komune. Gjithashtu kjo komune 

realizon, gjithmon ne terma volumi (ne kv) rreth 46% te volumit te pergjithshem te frutave te 

prodhuara ne nivel bashkie Shkodër. 
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Tab: 25 Prodhimi  frutave (ne kv), sipas llojeve dhe  sipas komunave,viti 2015 

 Ndarja 

administrative 

Q
er

sh
i 

P
je

sh
ke

 

R
ru

sh
 

U
lli

n
j 

A
gr

u
m

e
 

Te
 t

je
ra

 

G
jit

h
se

j 

Bashkia Shkodër 2,190 2,044 4,229 4,245 518 667 13,893 

Shkodër               

Ana e Malit         160   160 

Bërdicë   260 420 103     783 

Dajç     135     10 145 

Guri i Zi     900 720     1,620 

Postribë 290 900 500 2,250   60 4,000 

Pult               

Rrethinat 1,900 870 2,030 1,120   540 6,460 

Shalë               

Shosh               

Velipojë   14 244 52 358 57 725 

Burimi: Bashkia Shkodër 

Analiza e detajuar e prodhimit bujqesor sipas llojeve te produkteve bujqësore brenda te njejtes 

kategori, është interesante per te identifikuar me mire edhe profilin e cdo komune. Keshtu nese 

shikojme nga afertë dhënat e prodhimit te frutave, rezulton se nje pjese e komunave janë te 

orientuara ne prodhimin e nje numri te kufizuar frutash. Si te tilla mund te permendim, komunen 

Ana e Malit e orientuar drejt agrumeve, Komuna Dajc ne prodhimin e vreshtarise, Gur i Zi ne 

prodhimin e vreshtarise dhe ullinjve.  

Ndërkohë qe komunat e tjera, sidomos Rrethinat, Posribe dhe Velipoje karakterizohen nga nje 

prodhimtari e shumllojshme e frutave, pavarësisht se sasia e prodhimit është e ndryshme ne lloje 

frutash te ndryshme. Ne këtë kendveshtrim vlen te permendet sidomos komuna Postribe per 

prodhimin e ullinjve, e cila ofron rreth 50% te sasise te prodhuar ne nivel bashkie ndërsa komuna 

Rrethinat vlen te permendet per qershite, duke kontribuar pothuaj si i vetmi prodhues ne nivel 

bashkie.   
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Tab: 26 Prodhim perimesh (ne kv) sipas llojit dhe komunave, viti 2015 

Ndarja 

administrative 

d
o

m
at

e
 

tr
an

gu
j 

Sh
al

q
i 

sp
e

ca
 

P
je

p
e

r 
 

P
at

e
llx

h
a

n
 

Q
e

p
e

 e
 

th
at

e
 

te
 t

je
ra

 

G
jit

h
se

j 

Bashkia Shkodër 
13,400 

 

8,605 

 
8,320 

2,705 
2,200 2,280 2,660 

4,725      44,895  

Shkodër                   

Ana e Malit 580 280 2,600 360 700 630   1,510        6,660  

Bërdicë 430 
45   265         

           

740  

Dajç   
    100         

           

100  

Guri i Zi 7,800 5,720 2,330 800 800 890   640      18,980  

Postribë 2,370 2,290 1,300 780   760 2,660        10,160  

Pult       0                       -    

Rrethinat 380 270 1,500 290 700     2,375        5,515  

Shalë                               -    

Shosh                               -    

Velipojë 1,840   590 110       200        2,740  

Burimi: Bashkia Shkodër 

Persa i perket diversitetit te prodhimit te perimeve, analiza e detajuar sipas llojit te perimeve dhe 

komunave , evidenton se pjesa me e madhe e komunave kultivojne nje numër te konsiderueshem te 

llojeve  te perimeve, dhe si te tilla mund te permendim  komunat Rrethinat, Gur i zi,  Ana e Malit, 

Postriba. Ndermjet tyre vlen te permendim komunen e Postribes e cila me prodhimet e saj ne 

domate e tranguj, kontribuon me me shume se 50% te prodhimit ne nivel bashkie. 

Infrastruktura bujqësore – është nje tregues me rendesi kur analizohet performanca e sektorit te 

bujqësisë. Ngatë dhënat e raportuara nga MBU ne nivel qarku, rezulton se pavarësisht se qarku 

zoteron kapacitete te burimeve ujore te mjaftueshme per perballuar ujitjen te pothuaj 100% te 

tokes bujqësore, aktualisht infrastruktura egzistuese, mbulon ujitjen  e nje siperfaqeje si toke 

bujqësore prej rreth 16 mije ha ose rreth 32% te siperfaqes se pergjithshme te tokes bujqësore te 

qarkut. Ky koeficient i ulet i ujitjes ne nivel qarku sikundër raportohet nga diskutimet me specialistet 

e bashkise është rezultat I mungesës së  kanaleve vaditese, i keq menaxhimit të kanaleve vaditëse 

egzistuese, stacioneve të pompimit dhe tharjes së rezervuareve. 

Ne nivel bashkie, sikundër kemi permendur me lart, siperfaqja e tokes bujqësore e raportuar nga 

bashkia Shkodër është rreth 16 mije ha, por aktualisht nuk ka të dhëna lidhur me siperfaqen e ujitur 

per njësitë administrative qe perfshihen ne bashkinë Shkodër.  

5.1.5 Turizmi  

Është gjithashti nje sektor i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të rajonit/bashkise sidomos po te 

kemi parasysh impaktin qe ka zhvillimi i këtij sektori ne krijimin e vendeve te punes, ne rritjen e te 

ardhurave per familjet e zones por edhe te qeverisjes vendore e qendrore nga taksat, permiresimit e 
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rritjes se mireqenise se komunitetit. Duke e konceptuar turizmin jo vetem si nje sector me aktivitet 

sezonal (turizmi bregdetar) por duke e zgjeruar veprimtarine e tij edhe me konceptin e turizmit 

malor e kulturor rriten shanset per zhvillimin e tij dhe te mireqenies se pergjithshme te komunitetit 

te rajonit e vendit ne teresi. Ne këtë kendveshtrim duke shfrytezuar konceptin e zgjeruar te turizmit 

mund te themi se bashkia ka nje potencial te madh turistik e mundesi akoma te pashfrytezuara qe ja 

vlejne te eksplorohen investohen e shfrytezohen.    

Graf. Struktura e vizitoreve dhe e te ardhurave nga qendrat turistike 

 

 
 

  

 

   
       
       Burimi:  

Ministria  

      Burimi:MK,2013 

Ne reference ngatë dhënat e Ministrise se Kultures, lidhur me numrin e vizitoreve dhe te ardhuart e 

krijuara nga vizitat e kryera prane objekteve muzeale-kulturore mund te krijojme nje ide me te qarte 

se cili është kontributi I zones-qarkut Shkodër ne këtë aspect.  

Sikundër konstatojmë ngatë dhënat e vitit 2012, persa i perket numrit te vizitoreve vetem 1% e tyre 

kanë vizituar qarkun e Shkodres, ndërkohë qe te ardhurat e krijuara nga blerja e biletave per te 

vizituar qendrat muzeale, përfaqsojnë rreth 4% te te ardhurave ne nivel kombëtar. 

Graf 9 Numri I vizitoreve sipas qendrave turistike (nuk pefshihet muzeu Tiranes) 

 

Burimi: MK 

Referuar graf 10. lehtësisht mund te konstatohet se Shkodra nuk perfshihet ne vendet me te 

vizituara nga turistet vendas apo te huaj, prandaj nga kendvshtrimi I vizitoreve mund te thuhet se ajo 

nuk konsiderohet si nje destinacion iperzgjedhur apo kryesor turistik. Me shume duhet bere nga 

bashkia per te promovuar vlerat historike e kulturore te zones. Duke i perfshire objektivat e zhvillimit 

te turizmit ne objektivat e zhvillimit teresor te zones.  

Gjithashtu, për të parë sesa konkuruese është Bashkia e Shkodres në aspektin e turizmit bregdetar 

krahasuar me bashkitë e tjera të bregdetit shqiptar mund ti referohem dhe të analizojmë numrin e 

ndërmarrjeve aktive në fushën ekonomike të hotelerisë, bareve dhe restoranteve. Krahasuar me 

Bashkitë Vlorë dhe Durrës, Bashkia e Shkodres ofron më pak shërbime hotelerie duke e bërë këtë 

Bashki një destinacion jo parësor të turizmit në Shqipëri 

1% 

70% 

15% 

6% 
8% 

Struktura e numrit te vizitoreve  

Shkoder 

Tirana 

Vlora 

Durres 

Te tjere 

4% 6% 

77% 

5% 

8% 
Struktura e te ardhurave  

Shkoder 

Tirana 

Vlora 

Durres 

Te tjere 

Graf 7 Graf 8 
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Tab: 27 Ambjentet akomoduese sipas qarqeve 

Qarqet                              Gjithsej             Bujqësia  Industria      Ndërtimi      Tregtia                            

Hotele, 

Kafe, 

Restorante                                               

Transporti e 

Komunikacioni       

Shërbime të 

tjera                                

Gjithsej                             97,436 1,627 9,686 4,095 43,425 15,108 9,952 13,543 

Durrës 11,983 243 1,191 632 5,482 1,913 1,262 1,260 

Shkodër 5,942 196 581 190 2,693 1,054 580 648 

Vlorë 8,108 345 823 495 3,242 1,408 835 960 

Ne strukture, % 

Durrës 12% 15% 12% 15% 13% 13% 13% 9% 

Shkodër 6% 12% 6% 5% 6% 7% 6% 5% 

Vlorë 8% 21% 8% 12% 7% 9% 8% 7% 

Burimi :Instat, llogaritjet autori 

Nga analiza e situatës ekonomike konkludojme se: 

 Qarku i Shkodres është ndermjet qarqeve qe ka shënuar rënie te nivelit të Produktit të 
Brendshëm Bruto, rënie kjo e konstatuar per disa vite rresht.  

 Rënia e nivelit te produktit te produktit te brendshem bruto është shoqëruar edhe rritjen 
negative te PBB-se reale (PBB –ja me cmime konstante) dhe vlera me e larte negative është 
shënuar ne vitin 2013 me (-3%) 

 Sektorët qe kanë ndikuar pozitivisht  ne  PBB-ne lokale, janë bujqësia dhe industria, 
ndërkohë qe rritja pozitive e tyre është “ mbytur” nga rritja e madhe negative e sektorëve te 
tregtise e shërbimeve. 

 Ne mungese te nje treguesi te drejteperdrejte per matjen e PBB-se bashkise Shkoder, indirekt 
nepermjet PBB-per fryme, mund te gjykojme se edhe PBB-ja ne nivel bashkie, ka shënuar 
rënie dhe kjo per shkak te peshës se ulet qe ka sektori i bujqësisë dhe peshës se larte qe ka 
sektori I shërbimeve, ne ekonominë ne nivel bashkie. 

 Punësimi aktual ne nivel qarku ka shënuar rënie sidomos krahasuar me vitin e kaluar. Edhe  
papunesia, megjithse e deklaruar sipas shifrave te regjistrit administrativ shfaqet ne terma te 
larta jo vetem per qarkun por edhe krahasimisht me shkallen mesatare te papunesise ne 
nivel kombëtar, respektivisht 20% nga 17%. Papunesia informale ne rritje eshte rrjedhoje e 
drejteperdrejte e rënies se numrit te bizneseve dhe e rënies se produktit te pergjithshem 
bruto per qarkun Shkodër.  

 Analiza e detajuar sipas sektorëve te ekonomisë, (bujqësia, biznesi, turizmi..)sërisht 
mbështet  konkluzionin qe performanca ekonomike e qarkut/bashkise aktualisht është nje 
performance ekonomike e perkeqesuar  e ne rënie, ndërkohë qe zona ka potencialeve 
natyrore dhe njerezore te mjaftueshme  per permiresimin e performancës ekonomike 

 

5. 2 Analiza e situatës sociale (Arsimi, Shendetsia, Shërbime sociale,Mireqenia)  

5.2.1 Niveli arsimor  

Popullsia e qarkut Shkodër me moshe 10 vjec e siper, nga të dhënat e censusit te fundit te popullsisë 

2011, përfaqson rreth 85% te popullsisë gjithsej te qarkut.  Rreth 97% e kesaj popullsie dine shkrim e 

kendim dhe per rrjedhoje treguesi i analfabetizmit  per qarkun vleresohet te jete me rreth 3% 

(2.95%)  ose rreth 0.3% me i larte  se niveli kombëtar i analfabetizmit prej 2.65%. 
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Tendenca e përgjithshme e analfabetizmit në nivel qarku ka pësuar rritje krahasuar me periudhën 

1989-2001, ku niveli I analfabetizmit ne censusin e kaluar te popullatës ka rezultuar me nje 

koeficient prej 1.16% ose nje rritje gati 1.5 here krahasuar me vitin 2001. Tendenca ne rritje e 

analfabetizmit është rezultat  i problemeve qe lidhen me braktisjen e shkolles, kushtet e 

perkeqesuara ekonomike te familjeve te shoqëruara edhe me rritjen e nivelit te varferise,  aksesit të 

dobët drejt institucioneve arsimore, etj.   

Shkalla e analfabetizmit per Bashkinë Shkodër, vleresohet te jete mesatarisht rreth 2.6% ose e 

perafert me nivelin e këtij treguesi ne nivel kombëtar. Ndërkohë analiza e detajuar e këtij treguesi në 

nivel njësish administrative, brenda bashkise Shkodër, tregon se shkalla e analfabetizmit është e 

ndryshme ne qytetin e Shkodres ( rreth 2.2%) nga shkalla mesatare e  analfabetizmit per komunat qe 

janë pjese e bashkise, vlerësuar mesatarisht ne rreth 3.1%.  

Me konkretisht shkalla më e ulet e analfabetizmit shënohet ne qytetin e Shkodres me rreth 2.2% , 

gjithnje per pjesën e popullsisë ne moshen 10 vjec e siper, ndërkohë qe niveli me i larte i shkalles se 

analfabetizmit  shënohet ne komunen Velipoje  me rreth 4%  e ndjekur pas nga komunat Dajc,e  Gur 

I Zi, respektivisht me 3.6% dhe 3.5%.  

Tab: 28 Shkalla e analfabetizmit, bashkia Shkodër, 2011 

Persa i perket nivelit arsimor te popullsisë 10 vjec e 

larte te qarkut Shkodër, gjithnje ngatë dhënat e 

regjistrimit te pergjithshem te popullsisë 2011, 

rezulton se 97% e kesaj popullsie dine shkrim e 

kendim, pavarësisht faktit nese kanë ndjekur nje 

shkolle apo nuk kanë nje diploma. Brenda kesaj 

popullsie rreth 96% e tyre kanë ndjekur nje shkolle 

dhe pjesa tjetër prej 4% dine shkrim e kendim 

pavarësisht se nuk kanë ndjekur asnjehere 

shkollen.   

Analiza me e detajuar sipas nivelit arsimor dhe 

grupmoshave te popullatës per popullatën 6 vjec e 

siper dhe qe aktualisht ndjekin nje shkolle 

(popullsia e grupmoshave 5-29 vjec), tregon se 

rreth 58% e kesaj popullatë është e angazhuar ne 

institucionet arsimore ne te gjitha nivelet arsimore 

(arsim baze, mesem, i larte). Me konkretisht 

struktura e kryerjes se nje niveli te caktuar arsimor 

vleresohet ne masen 92% per arsimin fillor, 81% 

per ciklin e larte te arsimit 8 vjecar dhe 54% per 

arsimin e mesem.  

Graf 10 Struktura e popullatës 6 vjec e siper qe ndjekin nje shkolle, sipas nivelit arsimor 

Ndarja administrative 

Shkalla e 

analfabetizmit 

Shkodër 2.2% 

Ana e Malit 2.7% 

Bërdicë 2.7% 

Dajç 3.6% 

Guri i Zi 3.5% 

Postribë 2.7% 

Pult 3.1% 

Rrethinat 3.0% 

Shalë 3.2% 

Shosh 3.4% 

Velipojë 4.0% 

Bashkia Shkodër 2.6% 
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Burimi: Instat, census 2011, llogaritjet autori 

Nese analizojmë per periudhen aktuale, nivelin arsimor te popullatës se qarkut mbështetur ne të 

dhënat nga Instat, vërejmë se per arsimin baze (fillor+cikli I larte 8 vjecar) , qarku Shkodër  per te 

gjithe treguesit baze sasiore, si numër shkollash, mesues, nxenes , ofron nje performance me te mire 

se sa mesatarja e qarkut ne nivel kombëtar. Po keshtu analiza e ecurise ne seri kohore e treguesve 

mesatare ne nivel qarku (shkolla, mesues, nxenes), tregon per nje rënie te tyre nga viti ne vit, rënie e 

cila vleresohet respektivisht  si (-9%) (-8%) dhe (-14%) krahasuar me vitin 2009. 

Tab: 29 Tregues te arsimit baze per periudhen 2009-2013, qarku Shkodër 

vitet 

Arsimi 8 vjecar 

 Shkolla Mesues Nxenes 

Mesatarja,ne 

nivel qarku Shkodër 

Mesatarja,ne 

nivel qarku Shkodër 

Mesatarja,ne 

nivel qarku Shkodër 

2009                     133  147                   2,270                    2,463                36,666                37,008  

2010                     125  136                   2,164                    2,321                35,057                35,086  

2011                     123  136                   2,132                    2,278                33,642                33,198  

2012                     123  138                   2,105                    2,296                32,570                31,375  

2013                     122  137                   2,088                    2,266                31,423                29,578  

Burimi: Instat, statistikat rajonale 2015, llogaritjet autori 

E rëndësishme është te vemë ne dukje se i njëjti trend renes identifikohet edhe ne treguesit ne vite 

per qarkun Shkodër, e konkretisht keta treguese vlerësohen si (-7%), (-8%) dhe (-20%) respektivisht 

per shkollat, mesuesit dhe nxenesit.  Gjithsesi shkalla e rënies se ketyre treguesve është me e zbutur 

per qarkun e Shkodres se sa treguesit mesatare, perjashtim ketu ben numri i nxenesve, i cili ne 

mënyrë te dukshme është shume me teper ne rënie ne qarkun Shkodër se sa mesatarja kombëtare e 

qarkut. Trendi ne rënie i ketyre treguesve mund te spjegohet ndermjet te tjerave edhe me levizjet e 

popullatës dhe pakesimin e saj sidomos per qarqet veriore te vendit.  

Tabele 3.  

Tab: 30 Tregues sasiore te arsimit te mesem 

Vitet 

Arsimi i mesem 

 Shkolla Mesues Nxenes 
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Mesatarja,ne 

nivel qarku Shkodër 

Mesatarja,ne 

nivel qarku Shkodër 

Mesatarja,ne 

nivel qarku Shkodër 

2012 

                       

43  49 718 790                  12,869  

               

11,403  

2013 

                       

43  47 717 788                  12,661  

               

11,951  

Burimi:Instat, statistikat rajonale 2015, llogaritjet autori 

Persa i perket arsimit te mesem, sërisht treguesit sasiore per qarkun Shkodër, paraqiten ne nje 

situatë me te mire krahasuar me treguesit mesatare kombëtare ne nivel qarku. Perjashtim ketu ben 

treguesi lidhur me numrin e nxenesve, i cili është me i vogel se mesatarja e qarkut dhe kjo per te 

njëjtin argument qe lidhet me pakesimin ne vite te numrit e popullsisë.   

Tab: 31 Shkalla e pjesemarrjes ne nivelet arsimore baze dhe te mesme, qarku Shkodër 

Grup-moshat Popullsia Nxenes 

Shkalla e pjesemarrjes 

ne arsim 

Shqiperia 

(5-14) 415,073 403,704 97% 

(15-19) 268,746 152,182 57% 

Shkodër 

(5-14) 34,700   33,198                  96%  

(15-19) 22,207    11,403                  51 % 

Burimi:Instat statistikat rajonale 2015, llogaritjet autori 

Shkalla e pjesemarrjes ne arsimin baze dhe te mesem,  e vlerësuar si raport i numrit te nxenesve te 

arsimit baze/mesem  me numrin femijve te grupmoshave ( 5-14 vjec)/(15-19) per qarkun Shkodër 

vleresohet te jete rreth  mesatarisht rreth 96%, per arsimin baze dhe 51% per arsimin e mesem.  

Krahasuar me nivelin mesatar kombëtar per arsimin baze, treguesi paraqitet me nje performance te 

kenaqshme rreth 96% ndërsa mesatarja kombëtare është 97%, ndërkohë qe per arsimin e mesem, 

treguesi vleresohet me ulje e konkretisht me 6 pikë përqindje me pak se mesatarja kombëtare e cila 

vleresohet ne rreth 57%.  

Treguesi i shkalles se pjesemarrjes ne arsimin e larte ne nivel qarku duhet evituar si tregues sepse ky 

vleresim permban ne vetvehte nje marzh gabimi te konsiderueshem, po te kemi parasysh faktin qe 

shkollen e larte mund ta ndjekin edhe grupmosha me te medha se 24 vjec si dhe argumentin qe 

universitetin e qarkut mund ta frekuentojne edhe banore/studente qe nuk janë banore rezidente te 

qarkut.   

Ndërkohë, popullsia e bashkise Shkodër përfaqson 63% te popullsisë mbi moshen 10 vjec e siper 

keshtu qe edhe profili arsimor i popullatës se  qarkut Shkodër, kushtezohet ne nje peshë te 

rëndësishme nga niveli arsimor i  popullatës se kesaj bashkie.  
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Tab: 32 Bashkia Shkodër, popullata 10 vjec e siper qe ka ndjekur shkollen 

Ndarja administrative Gjithsej popullata 

Popullata qe ka ndjekur shkollen 

Arsimi 8vjecar Arsim i mesem Arsim i larte 

Shkodër               68,349            29,458               25,228            10,874     

Ana e Malit                 3,438              2,258                     880                  128     

Bërdicë                 5,074              4,005                     631                  125     

Dajç                 3,578              2,727                     579                     74     

Guri i Zi                 6,937              5,332                 1,080                  151     

Postribë                 5,983              4,635                     846                  117     

Pult                 1,276              1,098                       82                     11     

Rrethinat               17,890            12,765                 3,444                  656     

Shalë                 1,544              1,112                     323                     22     

Shosh                     268                  210                       40                       1     

Velipojë                 4,417              3,095                     913                  142     

Bashkia Shkodër            118,754            66,695               34,046            12,301     

Burimi: Instat, census 2011 

Keshtu, persa i takon nivelit arsimor të popullsisë, në Bashkinë Shkodër gjithnje per pjesën e 

popullsisë 10 vjec e larte, 56% e banorëve kanë përfunduar vetëm nivelin bazë arsimor (fillor ose 8-

vjeçar) e cila krahasuar me qarkun (rreth 58%), rezulton me e ulet si shifer, dhe konkretisht me 2 

pikë %, ndërsa lidhur me arsimin e mesem, shifra është me e larte per bashkinë Shkodër se sa ne 

nivel qarku, respektivisht 29% krahasuar me 24% ne nivel qarku. 

Nese analizojmë treguesin e perfundimit te shkolles sipas nivele arsimore dhe njësive administrative 

brenda bashkise Shkodër, evidentojme se pergjithsisht ne komunat kryerja e arsimit baze është 

relativisht e larte dhe vleresohet ne intervalin (65-80%) ndërsa kryerja e shkolles se mesme nga 

popullata e komunave është e ulet dhe vleresohet ne intervalin (6-20%) ne qytetin Shkodër, ky 

tregues vleresohet te jete rreth 37%. 

Ndjekja e arsimit të lartë në nivel bashkie shënon vlerën 10%, pak me e ulet se niveli kombëtar 

(11.8%), por sikundër nenvizuam me lart, analiza e pjesemarrjes se popullatës ne arsimin universitar 

duhet evituar si ne nivel qarku ashtu edhe ne nivel bashkie, per shkak te pefshirjes ne te edhe te 

banore/studenteve jorezidente te qarkut/bashkise, pra nga qarqe te tjera te vendit, ndërkohë qe 

popullsia rezidente mund te klasifikohet sipas niveleve  arsimore  te kryera ,perfshire ketu edhe 

arsimin e larte universitar.  

Ne bashkinë Shkodër gjenden rreth 190 institucione arsimore publike e private ne te cilat ofrohen 

sherbimet e arsimit ne te gjitha nivelet arsimore, duke mosperfshire ne kete numer, universitetin e 
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Shkodres. Ne te gjitha keto institucione, per vitin 2015 jane te regjistruar rreth 28 mije nxenes e 

femije si dhe jane te angazhuar nje staf mesuesish rreth 2000 mesuese. 

Tab: 33 Numri i institucioneve arsimore publike e private, bashkia Shkodër 

Njesia Administrative KOPSHTE 
SHKOLLA 

FILLORE 

ShKOLLA 9 

VJECARE 

SHKOLLA 

TE MESME 

SHKOLLA TE 

MESME 

PROFESIONALE 

NXENES 

GJITHSEJ 

MESUES 

GJITHSEJ 

Qyteti Shkoder 30   32 18 5 16,417 1,303 

Ana e Malit 6 2 4 1   814 66 

Berdicë 5 1 4 2   1,202 89 

Dajç 4 3 4 1   693 62 

Guri i Zi 4 0 7 1   1,576 108 

Postribë 5 3 7 1   1,606 109 

Pult 0 4 1 0   235 17 

Rethina 9 0 9 0   3,342 188 

Shalë 0 4 2 1   402 24 

Shosh 0 2 2 0   89 10 

Velipojë 2 4 2 1   1,087 69 

 Total komunat 35 23 42 8 0 11,046 742 

Bashkia Shkoder 65 23 74 26 5 27,463 2,045 

Burimi:  Bashkia Shkodër 

Nga pikëpamja e numrit të objekteve arsimore, Bashkia Shkodër paraqitet pergjithesisht e 

kompletuar. Shperndarja e tyre gjithsesi ne varesi edhe numrit te popullates paraqitet me mungesa 

te cilat konstatohen vetem ne zonat rurale. Keshtu kopshtet mungojne ne 3 njesi administrative, 

shkollat fillore ne 2 njesi administrative, ndersa shkollat 9 vjecare jane te pranishme ne te gjitha 

njesite administrative te bashkise Shkoder.  

Persa i perket analizes se institucioneve arsimore per qytetin Shkoder, nga te dhenat e raportuara 

nga bashkia, ne kendveshtrimin e objekteve shkollore numri i institucioneve arsimore per vitin 2015 

paraqitet me nje ndryshim te lehte ne ulje, dhe kjo si rezultat i pakesimit te numrit te shkollave 

private te arsimit 9 vjecar. Natyrshem pakesimi i numrit te institucioneve arsimore do te shoqerohet 

edhe me pakesimin e numrit te nxenesve, por shkalla e renies eshte me e madhe ne rastin e numrit 

te nxenesve dhe konkretisht  ne vitin 2015 qyteti Shkoder vlereson se ka  rreth 18 mije nxenes ne te 

gjitha nivelet arsimore (parashkollore- arsim i  mesem) ose rreth 1000 nxenes me pak se numri I tyre 

per vitin 2014 (ne terma indeksi, renia e numrit te nxenesve vleresohet rreth (-6%) ndersa e numrit 

te shkollave rreth(-4%) ).  

Gjithashtu vlen te permendet se ne arsimin e mesem, raporti i arsimit profesional me arsimin e 

pergjithshem te mesem eshte ne favor te arsimit professional, pra nga  10 shkolla te mesme, 6 prej 

tyre jane shkolla profesionale. Per vitin 2015 numri i shkollave profesionale per bashkine e re 

Shkoder pakesohet nga 6 ne 5 per shkak te mosperfshirjes ne juridiksionin e saj te shkolles 

profesionale qe ndodhet ne Bushat.  Megjithse numri  i shkollave  profesionale eshte pakesuar, 



122 
 

konstatohet  nje rritje e lehte e numrit te nxenesve per vitin 2015 dhe kjo ndoshta eshte nje sinjal i 

rendesishem ne drejtim te orientimit drejt arsimit professional dhe pershtatjes me nevojat e tregut 

te punes. 

Tab: 34 Institucionet arsimore ne qytetin Shkoder, ne vite 

Institucionet arsimore 

ne vite 

Viti 2014 Viti 2015 

Numer 

shkollash   

Numer 

nxenes 

Numer 

mesues 

Numer 

shkollash   

Numer 

nxenes 

Numer 

mesues 

Arsimi parashkollor 31 1,684 99 30 1,506 97 

publik 24 1,398 82 23 1,209 79 

privat 7 286 17 7 297 18 

Arsimi 9 vjecar 33 11,043 836 32 10,172 797 

publik 20 8,033 605 21 7,520 569 

privat 13 3,010 231 11 2,652 228 

Arsimi mesem 19 6,286 493 18 6,245 506 

publik 10 4,476 334 9 4,396 315 

privat 9 1,810 159 9 1,849 191 

Gjthsej publik(1) 54 13,907 1,021 53 13,125 963 

Gjthsej privat(2) 29 5,106 407 27 4,798 437 

Gjithsej(1+2) 83 19,013 1,428 80 17,923 1,400 

Burimi: bashkia Shkoder 

Nga analiza me e detajuar e infrastruktures arsimore, duke marrë në konsiderate treguesit mesatare 

sipas tabeles 8, mund te verejme se ne nivel bashkie, treguesi qe ka pesuar renie ne vitin 2015 

krahasimisht me vitin 2014, eshte numri mesatar i nxenesve per shkolle, ( ne 224 nga 229 nxenes per 

shkolle)  ndersa treguesi i numrit mesatar  te nxenesve per mesues, vleresohet po njesoj,ne te dy 

vitet,13 nxenes per mesues.  

Treguesit mesatare ne nivel bashkie nese i krahasojme me treguesit mesatare ne nivel qarku 

konstatojme se treguesi per numrin e nxenesve per shkolle, ne nivel bashkie eshte shume  me I larte 

se mesatarja e qarkut dhe konkretisht  per arsimin 9vjecar numri mesatar i nxenesve per shkolle 

eshte+ 55% me I larte dhe per arsimin e mesem eshte +30%  me I larte. 

Ndersa per treguesin e numrit mesatar te nxenesve per mesues, ne rastin e arsimit 9-vjecar, eshte I 

njejte dhe konkretisht 13 nxenes per mesues, ndersa per arsimin e mesem eshte  serisht 13 nxenes 

per mesues nderkohe qe ne nivel qarku eshte 15 nxenes per mesues…theksojme qe ndoshta 

diferencat ne treguesit mesatare ne nivel qarku dhe bashkie, jane edhe per efekt te krahasimit per 

periudha jo te njejta . 

Por analiza e ketyre treguesve, nuk duhet kufizuar vetem ne treguesit mesatare ne nivel bashkie, por 

duhet thelluar edhe ne paraqitjen e tyre sipas klasifikimit sektorial, privat e publik te arsimit. Nga 
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perllogaritjet e realizuara me te dhenat e raportuara nga bashkia rezulton se treguesit mesatare per 

arsimin privat jane dukshem me te ulet se ato te arsimit publik. 

Tab: 35 Tregues mesatare ne vite 

Institucionet arsimore ne vite 

Viti 2014 Viti 2015 

Numer mesatar 

nxenes per 

shkolle 

Numer mesatar 

nxenes per 

mesues 

Numer 

mesatar 

nxenes per 

shkolle 

Numer 

mesatar 

nxenes per 

mesues 

Arsimi parashkollor 54 17 50 16 

publik 58 17 53 15 

privat 41 17 42 17 

Arsimi 9 vjecar 335 13 318 13 

publik 402 13 358 13 

privat 232 13 241 12 

Arsimi mesem 331 13 347 12 

publik 448 13 488 14 

privat 201 11 205 10 

tregues mesatar, arsimi publik 258 14 248 14 

tregues mesatar, arsimi privat 176 13 178 11 

tregues mesatar, ne nivel bashkie 229 13 224 13 

Burimi: bashkia Shkoder, llogaritjet autori 

 

Ndryshueshmeria e treguesve konstatohet edhe brenda te njejtes periudhe, ndermjet arsimit privat 

e public por edhe ndermjet periudhave te ndryshme. Konkretisht per vitin 2015 ne nivel bashkie 

kemi nje numer mesatar nxenes per shkolle rreth 224, I cili krahasuar me vitin 2014  ku treguesi 

eshte 229, paraqitet me nje ulje relativisht te lehte.  

Nderkohe i njejti tregues nese e analizojme sipas llojit te arsimit, privat-publik, konstatojme 

ndryshime te konsiderueshme, si ndermjet sektoreve privat e public por edhe me treguesin mesatar 

ne nivel bashkie.  Keshtu per arsimin privat, treguesi vleresohet si numer 248 nxenes mesatarisht per 

shkolle ose rreth 11% me I larte se treguesi ne nivel bashkie dhe 39% me I larte se treguesi ne 

arsimin privat.  

Vlerat e treguesit, nxenes mesatar per mesues, paraqitet me konsistent,  natyrshem eshte me I larte 

ne arsimin public ( 14) dhe me I perafert me mesataren ne nivel bashkie(13), ndersa private 

vleresohet mesatarisht me (11) nxenes mestarisht per mesues.      

Interesante paraqitet analiza e treguesve mesatare sipas nivelit arsimor, ku dhe ndryshueshmeria e 

tyre behet shume me e dukshme.  Nga krahasimi I  treguesve mesatare ne nivel bashkie me treguesit 

mesatare sipas llojit te arsimit(public, privat) konstatojme se ndryshimet ndermjet treguesve 

mesatare per arsimin privat jane me te medha se ndryshimet e treguesve te arsimit public. 
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Gjithashtu ne reference te treguesve konkret mesatare vlen per te shenuar se ndryshimet jane me te 

theksuara ne treguesin e numrit mesatar te nxenesve per shkolle, nderkohe qe treguesi i numrit 

mesatar te nxenesesve per mesues, paraqitet me ndryshime me te lehta.  

Ndryshimet ndermjet treguesve mesatare sipas llojeve te arsimit dhe treguesve mesatare ne nivel 

bashkie jane me te dukshme ne arsimin e mesem, e ndjekur pas nga arsimi 9vjecar dhe ne fund 

renditet arsimi parashkollor (ref.tab 9).  

Tab: 36 Indekset e ndryshimit te treguesve mesatare per institucionet arsimore 

Institucionet arsimore ne vite 

Viti 2014 Viti 2015 

Numer mesatar 

nxenes per 

shkolle 

Numer mesatar 

nxenes per 

mesues 

Numer mesatar 

nxenes per 

shkolle 

Numer mesatar 

nxenes per 

mesues 

Arsimi parashkollor 54 17 50 16 

Index arsimit public/arsimit 

parashkollor 
7.2% 0.2% 4.7% -1.4% 

Index arsimit privat/arsimit 

parashkollor 
-29.9% -1.3% -19.3% 7.8% 

Arsimi 9 vjecar 335 13 318 13 

Index arsimit public/arsimit 9 

vjecar 
20% 1% 13% 4% 

Index arsimit privat/arsimit 

9vjecar 
-31% -1% -24% -9% 

Arsimi mesem 331 13 347 12 

Index arsimit public/arsimit te 

mesem 
35% 5% 41% 13% 

Index arsimit privat/arsimit te 

mesem 
-39% -11% -41% -22% 

Index, arsim publik/mesatares se 

bashkise 
12% 2% 11% 6% 

Index arsim privat /mesatares se 

bashkise 
-23% -6% -21% -14% 

Tregues mesatar ne nivel bashkie 

 

229 

 

13 

 

224 

 

13 

Burimi: bashkia Shkoder, llogaritjet autori 

Ndersa nese krahasojme treguesit mesatare, tashme ndermjet ndermjet arsimit public e privat, 

lehtesisht konstatojme se te dy tipet e treguesve vleresohen dukshem me te ulet ne arsimin privat 

krahasuar me ate public dhe serisht ndryshimet me te medha identifikohen ne arsimin e mesem. 

Vlera e ketyre treguesve eshte deshmi per mungese se kapaciteteve infrastrukturore qe po 

perjetojne institucionet arsimore publike dhe ne te njejten kohe per nje  infrastrukture mesimore 

me te pershtatshme te arsimit privat.  
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Tab: 37 Ndryshimet ndermjet treguesve mesatare te infrastrukturës mesimore 

Indekset e ndryshimit te 

treguesve mesatare te arsimit 

privat ndaj arsimit publik 

Viti 2014 Viti 2015 

Numer 

mesatar 

nxenes per 

shkolle 

Numer 

mesatar 

nxenes per 

mesues 

Numer 

mesatar 

nxenes per 

shkolle 

Numer 

mesatar 

nxenes per 

mesues 

Arsimi parashkollor -30% -1% -19% 8% 

Arsimi 9 vjecar -42% -2% -33% -12% 

Arsimi mesem -55% -15% -58% -31% 

Burimi: bashkia Shkoder, llogaritjet autori 

5.2.2 Shëndetësia 

Sherbimi shendetsor përfaqson një rrjet shërbimesh ku përfshihen spitalet, qendrat shëndetësore 

ambulancat, konsultoret, të cilat janë kryesisht publike, si dhe klinikat dentare e farmacitë qe janë 

private. Shërbimi shëndetësor pergjithesisht është i shpërndarë në territorin e rajonit, për të 

mbuluar me shërbime shendetsore si popullsinë urbane dhe ate rurale. 

Kujdesi shëndetësor dhe performanca e sherbimit shendetsor,kanë nje rendesi te madhe kur 

vlerësojmë  mirëqenien e popullatës dhe aktualisht një pjesë e konsiderueshme e popullsisë sot 

përballen me problematika te ndryshme lidhur me shërbimin shëndetësor, numër të pamjaftueshem 

qendrash shendetësore, mungesen e kushteve te pershtatshme ne spitale, numër të pamjaftueshëm 

të shtretërve, barnave dhe aparaturave mjekësore, etj.  

Shërbimi i kujdesit shëndetësor në qarkun Shkodër  mbulohet nga 2 spitale, 2 poliklinika, 175 

ambulanca, 36 qendra  shendetsore , 138 konsultore  të nënës me fëmijë..  

Gjendja e pergjithshme shendetsore ne qarkun e Shkodres e vlerësuar nga kendveshtrimi i disa 

treguesve cilesore, paraqitet relativisht mire krahasuar me treguesit mesatare ne nivel kombëtar.  

Tab: 38 Vdekshmeria foshnjore e feminore, qarku Shkodër 

Vdekshmeria 

foshnjore e 

feminore 

Vdekjet (0-1) vjec Vdekjet (1-4) vjec 

M F M F 

Shqiperia 8.8 5.6 1.4 1 

Shkodër 4.3 1.8 1.7 0.9 

Burimi: Buletini I Insitutit te shendetit public nr,4,2014 

Vdekshmëria foshnjore dhe ulja ne mënyrë te vazhdueshme e këtij treguesi si pjese e treguesve që 

paraqet nivelin e kujdesit shëndetësor dëshmon për përmirësim të shëndetit public ne këtë qark. 

Keshtu vdekshmëria foshnjore, e llogaritur për moshën 0-1 vjeç arrin 3/1000 lindje të gjalla, duke 

shënuar nje nivel dukshem me te mire se sa niveli mesatar per vendin ku kjo shifër është 7.2/1,000 

lindje te gjalla.  

Vdekshmëria neonatale sipas vleresimeve te kryera nga Instituti i shendetit publik zë 67.3% të 

vdekshmërisë foshnjore, prandaj kujdesi shëndetësor gjatë kësaj kohe duhet të jetë më i madh dhe i 
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vazhdueshëm.(ISHP). Ne rastin e qarkut Shkodër ky tregues vleresohet ne 2.6/1,000 lindje ndërsa ne 

nivel kombëtar është 4,9/1,000 lindje te gjalla. 

I njëjti tregues por per grup-moshen (1-4) vjec per qarkun e Shkodres, rezulton paksa me i larte se 

mesatarja kombëtare dhe konkretisht është 1.3/1,000 femije, ndërsa mesatarja kombëtare është 

1.2/1,000 femije te kesaj grupmoshe.  Nje tjetër tregues i rëndësishëm per te vlerësuar nivelin  e 

pergjithshem  shendetsor te popullatës është edhe numri i personave me të paktën një aftësi të 

kufizuar. 

Tab: 39 Gjendja e aftesise se kufizuar ne numër dhe strukture 

Gjendja e aftesise se 

kufizuar-viti 2011 

Ne numër Ne % 

Popullsia mbi 

15 vjec 

Me te pakten 

1 aftesi te 

kufizuar  

Popullsia mbi 

15 vjec/ndaj 

totalit 

Me aftesi te 

kufizuar 

/ndaj pop 15 

vjec 

Shqiperia 2,084,137 137,435 72% 7% 

Shkodër 156,510 12,318 72% 8% 

Burimi: Instat, census 2011, llogaritjet autori 

Nga të dhënat e regjistrimit te pergjithshem te popullsisë te vitit 2011, per here te pare kemitë 

dhëna ne nivele te detajuara administrative, lidhur me numrin e personave qe kanë te pakten nje 

aftesi te kufizuar.  

Sipas ketyretë dhënave rezulton se ky tregues i vlerësuar per popullsinë mbi moshen 15 vjec, ne 

nivel kombëtar përfaqson rreth 7% te popullatës gjithsej ndërkohë qe per qarkun Shkodër, rreth 8% 

e popullatës rezulton me te pakten nje aftesi te kufizuar . 

Ndërkohë analiza me e detajuar, lidhur me llojet e aftesive te kufizuara, evidenton se numri me i 

madh i personave me aftesi te kufizuara, është per shkak te paaftesise ne ecje, tregues ky qe ne 

rastin e qarkut Shkodër vleresohet rreth 32% ose 3 pikë përqindje me e larte ne mesatarja ne nivel 

vendi. Shperndarja ne strukture e llojeve te tjera te aftesive te kufizuara ne nivel qarku, paraqitet 

pothuaj e njejte me vlerat e tyre ne nivel kombëtar.   
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Graf 11 Struktura e gjendjes se aftesise se kufizuar sipas llojit te paaftesise,qarku Shkodër 

 

Burimi:Instat,census 2011 

Infrastruktura shëndetësore, gjithashtu është nje tregues i rëndësishëm per t’u patur ne konsideratë 

kur analizojmë jo vetem aksesin e popullatës ndaj sherbimit shendetsor por edhe performancen ne 

teresi te sherbimit shendesor.   

Në nivel qarku, në Shkodër ndodhen 2 spitale rajonale, 175 ambulanca, 36 qendra shendetsore, 

konsultoret e femijve e nenave .  

Tab: 40 Institucionet shendetsore ne qarkun Shkodër 

Vitet 

Poliklinika Qendra shendetsore Ambulanca 

Shkodër Shqiperia Shkodër Shqiperia Shkodër Shqiperia 

2009 2 46 59 624 148 1,812 

2010 2 46 37 475 141 1,927 

2011 2 46 37 456 159 1,920 

2012 2 46 37 421 153 1,946 

2013 2 46 36 409 175 1,998 

Tregues mesatare ne nivel qarku 2 4 41 40 155 160 

Burimi:Instat, statistikat rajonale 2015,llogaritjet autori  

 

Ne krahasim me numrin mesatar te intsitucioneve shendetsore ne nivel qarku, mund te themi se  

qarku Shkodër ka nje numër me te madh te qendrave shendetsore  e konkretisht  mesatarisht rreth 

41 qendra ndërkohë qe numri mesatar i qendrave per qark llogaritet  te jete 40 qendra shendetsore.  

Persa i perket disponibilitetit per llojet e tjera te institucioneve shendetsore, qarku Shkodër ka nje 

numër me te vogel ambulancash dhe poliklinikash  se sa mesatarja e qarkut ne nivel kombëtar, e 

konkretisht qarku ka 2poliklinika dhe 155 ambulanca, ndërsa mesatarja ne nivel qarku është 4 



128 
 

poliklinika dhe 160  ambulanca. Lidhur me kapacitetin e spitaleve (shtretër/10,000 banorë) qarku 

renditet I 7-ti ndermjet qarqeve duke e pozicionuar qarkun në disavantazh krahasuar me qarqet e 

tjera të ngjashme, si dhe më ulët se mesatarja kombëtare (30.6). Ky tregues i analizuar ne vite, është 

perkeqesuar sepse nga 30 qe ka qene ne vitin 2009 , aktualisht  per vitin 2013 ka shënuar nje vlere 

rreth 27/10,000 banore.   

Bashkia Shkoder per vitin 2015 ka te regjistruara rreth 130 institucione shendetsore publike dhe nuk 

ka te dhena lidhur me insitucionet shendetsore private.  Ne shperndarjen strukturore te tyre sipas 

llojit te institucionit, verejme se rreth 83% e tyre perfaqsohen nga ambulancat ndersa rreth 15% jane 

konsultore. E rendesishme eshte te veme ne dukje se te dy keto lloj institucione shendetsore jane 

prezente ne te gjitha njesite administrative qe perfshighen ne bashkine Shkoder.  

Tab: 41 Insitucionet shendetsore ne bashkine Shkoder per vitin 2015 

ndarja administrative Ambulanca 
Konsultore 

per gra/femije 
Spitale 

Numer personel 

shendetsor 

Mjeke 
Personel 

mjekesor 

Shkodër 23 10 2 47 126 

Ana e Malit 6 1   3 13 

Bërdicë 6 1   3 14 

Dajç 10 1   3 15 

Guri i Zi 10 1   3 13 

Postribë 12 1   4 22 

Pult 7 1   1 8 

Rrethinat 11 1   6 29 

Shalë 8 1   1 7 

Shosh 6 1   1 4 

Velipojë 10 1   3 11 

Bashkia Shkoder 109 20 2 75 262 

Burimi: bashkia Shkoder 

 

Ne analizen e serise kohore te te dhenave te institucioneve shendetsore, per periudhen 2013-2015, 

duhet theksuar renia drastike qe ka pesuar numri i personelit shendetsor  i cili eshte pakesuar me 

rreth 64% perfshire ketu edhe renien e numrit te mjekeve me rreth 47% ndersa pjesa tjeter e 

personelit shendetsor, ka pesuar renie me rreth 68%. Renia ne numrin e personelit shendetsor per 

vitin 2015 sipas diskutimeve me specialistet e bashkise eshte rezultat I shkurtimeve te kryera ne 

vendet e punes nga Ministria e Shendetesise.  
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Tab: 42 Institucionet shendetsore ne vite, qyteti Shkodër 

Institucion shendetsore Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 

Ambulanca 23 23 23 

Konsultore per gra/femije 10 10 10 

Spitale 2 2 2 

Numer personel shendetsor 484 484 173 

Mjeke 88 88 47 

Personel mjekesor 396 396 126 

Burimi: bashkia Shkoder 

5.2.4 Mirëqënia ekonomiko-sociale 

Mireqenia ekonomike e familjes shprehet ne termat e aksesit qe ajo ka ndaj mallrave dhe 

shërbimeve.Sa me i larte te jete konsumi, aq me i larte edhe niveli i mireqenies, pra te dyja këto 

aspekte janë te ndervaruara me njera tjetren dhe prandaj nepermjet matjes se konsumit te 

familjeve, mund te masim edhe mireqenien ekonomike  te familjes.  

Vrojtimet statistikore per matjen e konsumit (anketa e buxhetit te familjes) ne mënyrë te 

drejteperdrejte na tregojne sa mallra e shërbime konsumon individi/familja e shoqeria dhe indirekt 

se si konsumi ndikon ne marrdheniet e individeve me shoqerine.  

Tradicionalisht konsumi nuk është konsideruar si faktor i rëndësishëm sikundër prodhimi, por 

zhvillimi qe ka pësuar shoqeria e sotme konsumiste, po verteton rritjen e rendesise se tij si faktor 

duke e konsideruar sot si qendra e kohes moderne qe po jetojme. Jo me kot sot, komponenti me i 

rëndësishëm ne PBB-se është konsumi i popullatës, evulucioni i se ciles na ndihmon qe te bejme 

vleresime jo vetem te blerjeve qe realizojne familjet por ta shfrytezojme këtë informacion edhe ne 

rivlerësimet qe behen per te ardhurat, punësimin dhe sjelljen e familjeve.     

Edhe ne kushtet e vendit tone, treguesi kryesor ne nivel mikro per ta gjykuar mbi nivelin e 

mireqenien ekonomiko-sociale te familjes është e ardhura/shpenzimi mesatar mujor.të dhënat e 

vetme lidhur me te ardhurat janë statistikat e vitit 2006-2007 te pergatitura nga Instat, si rezultat i 

vrojtimit me zgjedhje me rreth 8 mije familje ne te gjithe vendin (anketa e buxhetit te familjes). 

Nga këto të dhëna, vërejmë se Qarku Shkodër vleresohet me nje nivel mesatar te te ardhures 

mujore per vitin 2007,prej 32, mije All. Kjo vlere krahasuar me mesataren ne nivel kombëtar është 

rreth (-17%) me e ulet, ndërkohë krahasuar me qarqet e tjera, Shkodra renditet i 5-ti per nga 

madhesia mesatare e te ardhures mujore per familjen mesatare, duke lene pas te gjitha qarqet e 

zones veriore si Diber, Kukes e Lezhe. Por e ardhura mesatare e qarkut Shkodër, është larg te 

ardhures mesatare mujore, te qarqeve Tirane, Vlore, Gjirokaster. Nese krahasojme te ardhurat, sipas 

llojit te burimeve te krijimit te tyre per qarkun Shkodër me te ardhuren mesatare mujore te familjes 

shqiptare, konstatojmë se te ardhurat nga puna me pagese vlerësohen rreth 40% me te ulta se te 

ardhurat e krijuara nga puna per familjen mesatare te vendit…ndërkohë qe te ardhurat mesatare te 

krijuara nga veprimtaria private per qarkun Shkodër, vlerësohen 6% me te larta se mesatarja ne nivel 

vendi.   
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Graf 12 Te ardhurat mesatare mujore sipas burimit te krijimi te saj. 

  

  Burimi: Instat, Anketa e buxhetit të familjes, 2006-2007 

Analiza ne detaje e strukturës se te ardhures mesatare mujore  per qarkun Shkodër sipas burimeve 

te krijimit te saj, tregon se burimi kryesor ne krijimin e te ardhures mesatare mujore është nga  

veprimtaria  e biznesit privat ( vetpunësim, fitime, ) bujqesor ose jobujqesor i vlerësuar rreth 43%.  

Me pas si burim dytesor ne krijimin e te ardhures mujore te familjes, renditet puna me pagese, me 

rreth 26%. Pensionet dhe transfertat nga jashtë (remitancat) janë gjithashtu burime te ardhurash te 

konsiderueshme qe ndikojne ne formimin e te ardhures mesatare familjare, e konkretisht per qarkun 

Shkodër ato vlerësohen respektivisht me 16% dhe 11% te totalit te te ardhures mujore. 

Struktura e te ardhures mesatare familjare  per Shkodren nese e krahasojme me strukturën e te 

ardhures mesatare familjare ne nivel vendi ,  vërejmë  ndryshime te konsiderueshme, sidomos ne 

rolin/peshën qe kanë burimet qe krijojne te ardhurat, sikundër janë  puna e paguar, dhe veprimtaria 

private e biznesit ,  te cilat  ne te ardhuren mesatare mujore te vendit, vlerësohen respektivisht 35% 

dhe 33%. 

Interesante është te vemë ne dukje se transferta me jashtë,remitancat(dergesat nga emigrantet 

jashtë vendit  drejt familjeve ne vend)  pozicionohen ne te njejten kontribut ne %  persa i perket rolit 

te tyre ne krijimin e te ardhures  mesatare mujore, i vlerësuar  me rreth 12%.  

Si konkluzion e ardhura mesatare mujore e familjes ne qarkun Shkodër, është rezultat kryesisht i te 

ardhurave te siguruara nga veprimtaria private e biznesit bujqesor dhe jo bujqesor. 

Gjykimin mbi ecurine e te ardhures mesatare mujore pas vitit 2007, do e mbështesim netë dhënat qe 

lidhen me shpenzimet mesatare mujore te familjes, sipas hipotezes qe “te ardhurat mesatare mujore 

te familjes >= me shpenzimet mesatare mujore”, si dhe duke patur parasysh ecurine e PBB-se per 

fryme ne qarkun Shkodër.  

Gjithashtu duke patur parasysh ndjeshmerine qe kanë familjet/individet ne raportim e te ardhurave, 

statistikisht është e pranuar nendeklarimi i tyre nga te ardhurat  reale, dhe prandaj pergjithesisht  

vrojtimet statistikore te familjeve fokusohen ne kerkesat qe lidhen me  raportimin e shpenzimeve. 

Mbështëtur ne sa me siper, gjate analizës krahasuese, duhet evituar krahasimi me vitin 2007, (te 

ardhura te nendeklaruara,) por do te kufizohemi ne analizën e shpenzimeve/te ardhurave per vitet 

2008-2014  
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Shpenzimet mesatare mujore per qarkun Shkodër, per vitin 2014, vlerësohen me rreth 76,5 mije All 

ose me rritje rreth 14% krahasuar me shpenzimet mesatare mujore per vitin 2008. Rritje kanë 

pësuar githashtu edhe shpenzimet mesatare mujore ne nivel vendi te cilat per vitin 2014 vlerësohen 

me 69 mije All  ose me rritje rreth 6% krahasur me vitin 2008.  

Po keshtu shpenzimet mesatare mujore te familjes ne qarkun Shkodër janë gjithashtu me te larta se 

shpenzimet mesatare ne nivel vendi, fakt ky i identifikuar per te dy vitet, 2008 dhe 2014, po 

ndryshimi ne rritje është me i larte per vitin 2014  (rreth 10%) se ne vitin 2008, (rreth 2%)  e 

konkretisht, 8 pikë përqindje me i larte ne  vitin 2014 krahasuar me vitin 2008 . 

Nese krahasojme nivelin e shpenzimeve mesatare te qarkut Shkodër me qarqet e tjera vërejmë se  

per vitin 2014 per nga madhesia e shpenzimeve mesatare mujore,  qarku  Shkodër renditet i 3-ti, pas 

qarkut Tirane dhe Lezhe. Këto qarqe sebashku edhe me qarkun Gjirokaster janë qarqet qe kanë 

shpenzime mesatare  mujore me te larta se mesatarja ne nivel vendi, ndërkohë qe qarqet Elbasan 

dhe Vlore vlerësohen  si qarqet me shpenzimet mesatare mujore me te ultat krahasimisht me 

mesataren ne nivel vendi, respektivisht  (-24%) dhe (-21%). 

Tab: 43 Ndryshimet e shpenzimet mesatare te qarqeve me mesataren e vendit 

Qarqet 

Te ardhurat 

mesatare mujore 

2007 

Shpenzimet mesatare mujore 

2008 2014 

Dibër -29% -14% -4% 

Durrës 2% -15% -2% 

Elbasan -35% -11% -24% 

Fier -9% 16% -1% 

Gjirokastër 20% 21% 7% 

Korçë -12% -3% -17% 

Kukës -39% -18% -14% 

Lezhë -35% 4% 13% 

Shkodër -17% 2% 10% 

Tiranë 48% 9% 18% 

Vlorë 21% -4% -21% 

Mesatarja-Shqiperia 0% 0% 0% 

Burimi: Instat, anketa e buxhetit te familjes, 2007,2008,2014, llogaritjet autori 

Analiza e strukturës se shpenzimeve mesatare mujore, sipas grupeve kryesore te konsumit është nje 

tjetër tregues I rëndësishëm per te gjykuar mbi nivelin e mireqenies se popullatës.  Ngatë dhënat ne 

vijim, vërejmë se  akoma familjet shqiptare pjesën me te madha te konsumit ja “dedikojne” 

konsumit te mallrave ushqimore.  

Pesha e madhe e grupit te ushqimeve ne shporten e konsumit, është rrjedhoje drejteperdrejte e 

nivelit te ulet te te ardhures mesatare mujore. Konkretisht per qarkun Shkodër konstatojmë se 
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shpenzimet mesatare per ushqime zënë rreth 46% te buxhetit te familjes  per vitin 2014, ndërkohë 

qe krahasuar me  vitin 2008, ajo ka ardhur duke u ulur me rreth 2 pikë përqindje.  

Rënie ka shënuar i njëjti grup edhe ne nivel vendi  nga 49% ne rreth 44 përqind, megjithese se pesha 

e këtij grupi ne vite ka ardhur duke rene, sërisht ai vazhdon te mbetet grupi qe përfaqson 

shpenzimet me te medha te shportes se konsumatorit.  

Tab: 44 Struktuar e shpenzimeve mes.mujore sipas grupeve kryesore te konsumit 

Grupet kryesore të konsumit 
2008 2014 

Shkodër Shqiperia Shkodër Shqiperia 

Ushqim dhe pije jo-alkolike 48.6 49.4 46.1 44.3 

Pije alkolike,duhan 4.1 4.2 3.3 3.6 

Veshje dhe Këpucë 5.5 5.4 3.7 5.1 

Shpenzime për banesën, ujë, energji 

elektrike, qera të paguar 
9.3 9.0 

10.6 10.2 

Mobilim, pajisje shtëpiake dhe 

mirëmbajtje të zakonshme të banesës 

 

 

4.8 

 

 

4.9 5.1 5.4 

Shëndet 2.4 2.7 5.7 4.8 

Transport 6.1 5.7 6.9 6.8 

Komunikim 2.7 3.5 2.9 3.3 

Argëtim dhe kulturë 2.6 2.3 3.3 3.1 

Arsim 3.2 2.0 2.4 4.2 

Restorante dhe hotele 5.2 5.0 4.1 3.2 

Të tjera mallra dhe shërbime  5.6 5.8 6.0 6.0 

Gjithsej 100 100 100 100 

Burimi:Instat, Anketa e buxhetit te familjes, 2008-2014 

Grupet e tjera të shpenzimeve të familjes ne qarkun e Shkodres nuk paraqesin diferenca të medha 

me vlerat mesatare të grupeve të konsumit në nivel vendi. Është e rëndësishme të vemë ne dukje se 

ne vleresimin e nivelit të mirëqënies se familjes sidomos ne terma afatgjate, merr rendesi të madhe 

shpenzimet qe ajo ben per arsimin dhe shendetin, pavarësisht vlerave të ulta ne peshë qe këto 

grupe kanë aktualisht. 

Pikërisht per këtë arsye vemë re se familja ne qarkun Shkodër, ka ulur shpenzimet per arsim nga 

3,2% ne 2008 ne 2,4% ne 2014, ndërsa  shpenzimet per shendetin janë pothuaj dyfishur ne pikë 

përqindje sepse nga 2,4%  ne 2008  vlerësohen ne 5,7% ne vitin 2014. Ndërsa si mesatare ne nivel 

vendi ,këto grupe shërbimesh, arsim dhe shendetsi  per vitin 2014, kanë shënuar rritje, respektivisht 

4,2% dhe 4,8% nga 2% dhe 2,7% ne vitin 2008.   

Rënie ka shënuar edhe shpenzimet per grupin “restorante e hotele” si ne qarkun e Shkodres ashtu 

dhe ne nivelin mesatar të vendit, megjithsesi kjo rënie nuk justifikohet me rritjen e shpenzimeve per 

grupin “argetim e kulture”. 
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Si konkluzion i analizës se shpenzimeve te konsumit mund te themi se mireqenia e familjes mesatare  

shkodrane, ka nje permiresim te lehte ne këndvështrimin e rritjes se madhësisë se konsumit , por mqs 

grupet kryesore te konsumit  qe percaktojne cilesine afatgjate te mireqenies janë perkeqesuar, kjo ka 

sjellë nje situatë te paqarte per gjykuar mbi nivelin  e mireqenies.    

Persa i perket analizës se nivelit te shpenzimeve sipas nivelit arsimor te kryefamiljarit, ndryshimet 

ndërmjet viteve janë shume te prekshme brenda te njejtes kategori te nivelit arsimor. Keshtu si 

shpenzimet mesatare per kryefamiljarin pa arsim dhe per kryefamiljarin me arsim te larte, kanë 

pësuar nje rënie drastike te cilat mund te spjegohen vetem me rënien e punësimit ( ref. tab.1 

punësimi ) dhe me rritjen e numrit te te papuneve, te cilët nuk figurojne te regjistruar ne  zyrat e 

punes…(mqs numri i punëkërkuesve te regjistruar është pakesuar, ref, tab.2 te papunet) 

Tab: 45 Shpenzimet mesatare mujore te familjes, sipas nivelit arsimor te kryefamiljarit 

Niveli arsimor i kryefamiljarit 

2014 2008 

Shkodër 

Shpenzimet 

mesatare 

mujore/vendi Shkodër 

Shpenzimet 

mesatare 

mujore/vendi 

Pa arsim        38,219             31,675               61,522           49,546  

Arsim 8 vjecar        67,210             57,899               63,724           57,037  

Arsim i mesem        88,380             74,831               65,364           73,089  

Arsim i larte        91,193           102,735            123,330           93,800  

Shpenz.mes mujore        76,509             69,442               67,179           65,753  

Burimi: Instat ,Anketa e buxhetit te familjes, 2008-2014 

Ndihma ekonomike është nje nga burimet e krijimit te te ardhures mesatare mujore te familjes, 

edhe per qarkun Shkodër.  Numri I familjeve qe perfitojne ndihme ekonomike ne Shkodër përfaqson 

rreth 15% te familjeve gjithsej ne nivel kombëtar.  

Numri i familjeve qe perfitojne ndihme ekonomike ne vend është afersisht rreth 15 % I numrit 

gjithsej te familjeve shqiptare dhe familjet e qarkut Shkodër përfaqsojnë rreth 35% te familjeve me 

ndihme ekonomike ne vend.  

Tab: 46 Ndihma ekonomike per qarkun Shkodër, 2013-2014 

Ndihma ekonomike 

2013 2014 

Shqiperia Shkodër Shqiperia Shkodër 

Numër familjesh 104,398 15,401 78,072 11,982 

Fondi mesatar mujor 387,987 61,949 297,447 47,638 

Pagesa mesatare mujore 

per familje              3,716             4,022               3,810             3,976  

tregues mesatare ne nivel qarku 

Numër familjesh              8,700  15,401              6,506  11,982 

Fondi mesatar mujor            32,332  61,949            24,787  47,638 
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Burimi: Instat, statistikat rajonale, 2015 

Ne vitin 2014, shifrat tregojne tregon se rreth 12 mije familje perfitojne ndihme ekonomike me nje 

fond mesatar per familje rreth 4 mije All. Numri i familjeve qe perfitojne ndihme ekonomike është 

pakesuar krahasuar me vitin 2013 me rreth 3000 familje, ose rreth (-28%) trend ky i verifikuar edhe 

ne nivel vendi, vetem se rënia vleresohet me e larte, rreth 34%.  Natyrshem qe pakesim I numrit te 

familjeve qe perfitojne ndihme ekonomike është shoqëruar edhe zvogelimin e fondit te ndihmes 

ekonomike, ku indeksi i ndryshimit vleresohet me rreth 30%, duke ruajtur ne nivel mesatar per 

familje pothuaj te njejten madhesi fondi mujor. 

Analiza krahasuese ndermjet treguesve te ndihmes ekonomike te qarkut Shkodër me qarkun  

mesatar (shqiperia/12) shënon ndryshime te theksuara, te cilat per qarkun Shkodër përfaqsojnë 

pothuaj dyfishimin e treguesve, sinjal i qarte i prezences se konsiderueshme te varferise e 

papunesise se paregjistruar.   

Konkretisht nese i referohemi treguesve te varferise te pergatitur nga vrojtimi per Matjen e 

Standardit të Jetesës, LSMS (Instat, 2012)  , qarku Shkodër ka regjistruar tregues te perkeqesuar 

krahasuar me treguesit mesatar ne nivel kombëtar dhe duke u renditur I 3-ti  pas Kukesit dhe Lezhes 

, ne listen e qarqeve per nga niveli I larte I treguesve te varferise.  Nga keta tregues, te cilet ne te 

gjitha kategorite jane me te larte se mesatarja kombetare, kuptohet qarte sa prane klasifikimit te 

varferise ekstreme ndodhet qarku Shkodër.  

Tab: 47 Treguesit e varferise 

Treguesit e 

varferise Shqiperia Shkodër 

Përqindja 14.3 15.5 

Hendeku 3 3.7 

Ashpersia 1 1.6 

 

Tab: 48 Aksesi ndaj shërbimeve baze 

Aksesi ne shërbimet 

baze(ne % ndaj totalit) Shkodër Shqiperia 

Ëc brenda nderteses 96.5 94 

Uje I rrjedhshem brenda 

nderteses 73.4 80.6 

ngrohje e pershtatshme 84.8 79.3 

Kushtet e banimit(sh.te 

mira ose te pershtatshme) 93.4 93.7 

Burimi: Instat, statistikat rajonale 

Nga pikëpamja e shërbimeve sociale, Qarku Shkodër ka disa qendra për të moshuar, qendra sociale 

për fëmijë (jo publike), shërbime sociale private, për familjet dhe komunitetet, shërbime sociale për 

personat me aftësi të kufizuar, dhe një qendër sociale për të rinj. 
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Përveç këtyre qendrave, në qytetin e Shkodres ka disa institucione social kulturore, që kontribuojnë 

në mirëqënien e popullsisë urbane. Disa nga këto objekte janë: Teatri, Teatri i Kukullave, Qendra 

Kulturore e Fëmijëve, Muzeu Historik, Biblioteka e qytetit, Klubi i sportit.  

Konkluzione:  

 Niveli i përgjithshëm arsimor i popullsisë është jo i favorshëm, rreth ( 65-80% )e popullsisë 
në njësitë administrative rurale  ka përfunduar vetëm arsimin fillor, dhe shkallë 
analfabetizmi ne nivel qarku paraqitet në rritje, ndersa popullsia ne zonen urbane paraqitet 
me tregues te ngjashem me mesataren ne nivel kombetar. Mbulimi me institucione arsimore 
eshte pothuaj i mjaftueshem, sidomos me shkollat e arsimit baze 9 vjecar te cilat jane 
prezente ne te gjitha njesite administrative , ndersa shkollat e mesme mbulojne rreth 80% te 
njesive administrative rurale..  

 Sherbimi shendetsor –si infrastructure eshte e ngritur, nuk ka prezence te institucioneve 
shendetsore private (klinika-spitale), personeli mjekesor eshte me shume se pergjysmuar! 

 Të ardhurat për frymë dhe shpenzimet mesatare mujore të familjeve në nivel qarku 
dëshmojnë për mirëqënie më të ulët se qarqet e tjera të vendit Niveli i varfërisë së skajshme 
është më i larte edhe se mesatarja ne nivel kombetar.  

 

5.3 Analiza e Periferialitetit  
 

Harta e periferialitetit si ashtu edhe analizat e tjera eshte pjese e kerkeses per hartimin e planit 
vendore sipas dispozitave ligjore neni 53 (vkm 671) germa ll). Ne kete analize elementet e kerkuar ne 
pershkrimin e hartes se periferialitetit jane 7 dhe secila nder to paraqet vecori te ndryshme e po 
ashtu karakteristika te ndryshme grafik. Nder to jane: 

i. Largesia nga qendra/t e territorit urban 
ii. Largesia nga zonat ekonomike (qendrat e punesimit) 
iii. Lidhja me rrjetin rrugore sipas kategorive te percaktura ne kodin Rrugore 
iv. Furnizimi I perafert I te ardhurave te shtresave shoqerore qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne 

zona te caktura 
v. Plotesimi me funksione sipas kategorive baze te perdorimit te tokes 
vi. Niveli I kriminalitetit 
vii. Probleme te ndryshme sociale, perfshire perjashtimin social 

Metodologjia e zbatuar per te hartuar informacionin mbi periferialitetitin 

- Largesia nga qendrat 

Perpara se te percaktojme qendrat do te ishte e vlefshme per tu nenvizuar ‘shkalla e rendesise’.  

Me reformen e re territoriale te nivelit te trete qeverises (bashkite) komunat tashme qenden te 
shkrira ne ate qe sot quhet Bashkia Shkoder, e qe ka nje shtrije gjeografike nga Velipoja per ne ne 
zonat me te thella te Thethit  deri ne kurifin me te skajshem te territorit te Republikes se Shqiperise. 
Per kete arsye ‘shkalla e rendesise’ do ti referohet te tere ketij territori. Pra, ne rast se komunat do 
te vazhdonin funksionin e tyre qendra do te shenohej ne vendbanimin ose fshatin me te populluar, 
por meqese bashkia e soteshme ka nje shtrirje ‘komune perfshirese’ athere per qender do te marrim 
vetem ato komuna te cilat kane nje numer me te larte popullsie. 

Percaktimi I qendrave 

Per te identifikuar qendrat e territorit urban eshte marre reference pika ë) e nenit 53 ne vkm ne 
fjale, dhe konkretisht ‘analizen dhe vleresimin demografik, shperndarjen dhe perqendrimin e 
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popullsise ne territor, levizjet mekanike dhe natyrore nder vite’. Sipas tabeles numer 1 te ketij 
raporti, me karakter demografik, eshte mbajtur e vlefshme prania e mbi 20.000 banoreve. Ne keto 
rrethana komunat te cilat arrijne kete numer jane: ish Bashkia Shkoder dhe ish komuna Rrethinat – e 
kjo per arsye se te dyja territoret gjenden te bashkengjitur ndermjet tyre dhe jane pjese e atij 
fenomeni qe ka karakterizuar shumicen e qyteteve te medha shqipetare mbas renies se regjimit 
totalitar komunist. 

- Largesia nga zonat ekonomike (qendrat e punesimit) 

Ne percaktimin e zonave ekonomike, dhe qendrave te punesimit, jane marre te vlefshme 4 kategori 
baze; 

i) Zonat e bizneseve te vegjel, kryesisht ne qendrat urbane 

ii) Zonat me perqendrim te larte te punesimit (ketu bejne pjese fabrikat e shumeta ne zonen veri 
lindore te qytetit te Shkodres, dhe fabrikat te karakterit 'fason' te gjendura ne pjesen lindore te 
qytetit - ne afersi te stacionit te trenit) 

iii) Kategoria e trete eshte e lidhur me ato zona te cilat zyrtarisht nuk kane nje baze permase te 
numerushme ne kohe por paraqesin mundesi punesimi stinore, dhe konkretisht ne kete rast jane 
tokat bujqesore. 

Ne evidentimin e zonave bujqesore, ne harten e periferialitetit, eshte bere importim i materialit nga 
te kerkuar nga pika j) "analizën e përdorimit ekzistues të tokës, bazuar në kategoritë bazë dhe 
nënkategoritë e përdorimit të tokës, funksionet dhe aktivitetet, si dhe lidhjen e territorit vendor me 
rrjetet e infrastrukturave kombëtare". 

Nje e dhene tjeter mbi punesimin ne kete sektor eshte edhe numeri i larte i personave te cilet kene 
shprehur se jane te vetepunesuar ne bujqesi,  

iv) Kategoria e katert eshte po ashtu e lidhur me punesimin stinore, dhe konkretisht me sektorin e 
bujqesise. 

- Lidhja me rrjetin rrugore sipas kategorive te percaktura ne kodin rrugore 

Ne evidentimin e sistemit rrugore, ne harten e periferialitetit, eshte marre ne konsiderate analiza ne 
piken f) 'analizën e gjendjes ekzistuese të infrastrukturës rrugore', sipas nenit 53 mbi hartimin e PPV-
ve. Dallimi ndermjet analizes ne piken f) dhe asaj te pasqyrar ne harten e periferialitetit eshte se ne 
kete te fundit gjejme vetem ato segmente rrugore  te cilat lidhin boshtin kryesore nga Velipoja ne 
Theth e qe pershkron qytetin e Shkodres ne brendesi te territorit urban, dhe kjo per dy arsye; a) a 
para eshte e lidhur me shmangien e perseristjes se te njejtit informacion, dhe e dyta me e 
rendesishme eshte e lidhur me nevojshmerine per te kuptuar depertueshmerine dhe nderlidhjen e 
sistemit rrugore kryesore te tere bashkise me vendbanimet (e fshatrat).  

Pasqyrimi i kesaj nenkategorie (lidhja me rrjetin rrugore) ne kete analize eshte i nderlidhur me ate te 
vendbanimeve (ngjyra portokalli). Neqoftese largesia nga qendrat ekonomike (qendrat e punesimit) 
paraqet nje te mire te perbashket e jo gjitheperfshirese medoemos per te gjithe popullsine qe 
ndodhet ne afersi (prandaj eshte e shenuar me rreth), largesia nga qendra eshte nje fakt i mateshem 
dhe i vleresueshem fale analizes se sistemit rrugore. Pra, gjurma e vendbanimeve se bashku me 
infrastrukturen mund te shihen si nje trup i vetem, e ku here merr nuanca te qarta nga afersia 
rrugore e here nuanca te erreta nga largesia. Ky pasqyrim mund te konsiderohet edhe si nje hap i 
pare per te kuptuar ato pjese te sistemit rrugore te cilet i sherbejne levizjes ne shkalle Bashkie e jo 
vetem ne shkalle urbane te brendeshme. Gjithsej ne legjende, ashtu si edhe ne harte, jane 
percaktuar 5 kategori te distancave nga qendrat - te referuara ne piken i) te kesaj analize mbi 
periferialitetitin. 
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- Niveli i kriminalitetit 

Ne percaktimin e kriminalitetit jane zgjdhur dy kategori; e para lidhet me kriminalitetin urban, ate te 
lidhur me aktivitetet e jashteligjeshme  e qe ndodhin brenda vendbanimeve. Ndersa kategoria e dyte 
eshte e lidhur me ate cka eshte jashte vendbanimeve e ka te beje me te aktivitetet e jashteligjshme 
ne shkalle Republike, si rasti i pikes doganore Murriqan - e cila mbetet nje pike e forte kontrolli ndaj 
cfaredo lloji forme te anashkalimit te ligjit. Ne percaktimin e vendbanimeve eshte marre ne 
konsiderate raportimi i autoritetit shteterore policor. 

- Probleme te ndryshme sociale, perfshire perjashtimin social 
 

Ne percaktimin e ketyre zonave eshte marre ne konsiderate prania e komuniteteve te vecanta e te 
pambrojtura te shoqesise, si ai Egjyptian e Rom. 

 
 
 

5.4  Analiza e nevojave për strehim për të gjitha grupet shoqwrore, sipas llojit dhe cilësisë 

së banesave ekzistuese, shpërndarjes së tyre në territor, sipërfaqës së banimit për person 

dhe aksesit në shërbime 

 
Sipas të dhënave statistikore të Bashkisë Shkodër nga viti 2005 deri ne vitn 2015, 1990 familje kanë 

shpallur kërkesë për mbështetje nga politikat e Strehimit Social. Me Reformën e Re Administrive 

( Ligji 115/2014) kjo Bashki ka pësuar një rritje të popullsisë me gati dyfishimin e numrit dhe si pasojë 

rritjen e nevojave për trajtim të veçantë me politikat e Strehimit Social gjithashtu edhe ato 

komunitete (komuna) të cilat deri dje nuk ishin pjesë përbërëse e Bashkisë Shkodër.   

Një ndër to është komuna Rrethinat, e shtrirë në veri të kufirit të vjetër të Bashkisë. Kjo komune, 

ashtu si edhe procesi i ndërtimeve informale konfirmon, ka tërhequr për gati 20 vitet e fundit një 

numër gjithnjë e në rritje të banorëve të rinj, duke arritur në 23 000 banorë (INSTAT 2011). Në rast 

se do të shohim renditjen nga numëri i banorëve do të vërejmë se komuna Rrethina gjëndet e dyta, 

krahasuar me Bashkinë e Vjetër Shkodër dhe 9 komunat e tjera. Përtej këtij përshkrimi të një 

popullsie më të madhe e të përfshirë, ish komunat paraqiten si një territor me karakteristika 

tërheqës, si në faktin e ndërlidhjeve sociale (familjare) por edhe ekonomike të lidhura me 

vendbanimin. Shtrirja e vazhdueshme territoriale përgjate këtyre viteve, e përbërë gjithnjë nga 

zmadhimi i këtyre ndërlidhjeve, çoji edhe në një zhvillim urban dhe infrastrukturore të vazhdueshëm 

ndërmjet qytetit Shkodër dhe komunave përreth, sidomos komuna Rrethinat. Sipas Hartës së Kalimit 

të Pronësise dy zonat më mëdha të vendbanimive informale shtrihen pikërisht në vazhdimesitë 

veriore të qytetit të Shkodrës (konkretisht zona A dhe zona B), aty ku edhe nevojat për strehim të 

gjeneruara në 20 vitet e fundit janë prehur.  

Në këto kushte po të marrim të vlefshme arsyetimin se shumë pak banesa janë legalizuar përballë 

dinamikave të ndërlidhjes, të përshkruara më lartë, që karakterizon këtë zone periferike tashmë 

pjesë e pandashme të qytetit të Shkodrës, do të lindë nevoja e të qënit sa më afër këtyre politikave 

të strehimit dhe bashkëveprimit institucional. Në këto rrethana të matëshme në kohë, e të një 

intensiteti të lartë të ndryshimeve demografike, sociale dhe ekonomike në një territor më të madh 

në vetvete do të sjelli në dy - tre fishimin e nevojave për strehim deri në 5 000 - 6 000  njësi banimi 

për 15 vitet e ardhshme, dhe përgjigjia e këtyre politikave duhet të jetë po aq sociale në mënyrë që 

evitohet zhvillimi i paqëndrueshëm ne strehim e shrytezim te tokës  për në vitet në vijim.  

http://www.reformaterritoriale.al/kryesore/ligji-115-2014
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KAPITULLI 6- ANALIZA E METABOLIZMIT 
 

6.1 Kornizë e Përgjithshme 
Analiza Metabolike e flukseve mbështetet në teorinë se territori është një organizem i gjallë, nga kjo 
lind nevoja për të vëzhguar rrugën e flukseve hyrëse dhe dalëse në një sistem urban. Sipas Nenit 2 të 
VKM nr.671 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, metabolizmi i territorit është 
një model që përdoret për identifikimin dhe analizën e flukseve të materialeve dhe energjisë brenda 
territoreve të caktuara. Ky model u ofron studiuesve një kuadër nëpërmjet të cilit të studiojnë 
ndërveprimet e sistemeve natyrore dhe njerëzore në rajone të caktuara.Metabolizmi urban 
vlerësohet si një shumatore e proceses social-ekonomike që janë derivate i rritjes se 
energjisë,ekonomisë dhe eliminimin e mbetjeve nga keto veprimtarii brenda një sistemi urban 
(Kennedy et al., 2007). Analizimi i këtyre flukseve dhe rrugës së tyre nga burimi në eliminim,na lejon 
të kuptojme elemntet dhe sasinë e ndotjes që shkaktohet nga humbjet në ajer,tokë dhe ujë.Kjo 
analizë është një tregues i mirë i sinergjisë brenda një qyteti funksionimit të tyre dhe raportit të 
qytetit me pjesët e tjera të territorit. Analizën metabolike mund ta përshkruajmë si një inventarizim 
të (inputeve) dhe raportin e tyre me (outputet) ne territor. Ajo që kjo analizë ofron në 
prespektivë,është mundësia për të kuptuar sesi funksionon një territor,cilat janë dinamikat në punë 
dhe në perfundim sesi mund të përmirësojmë këto dinamika,në mënyrë që humbjet,ndotja dhe 
konsumi të jenë sa më të menaxhueshme dhe në përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm. 

6.2 Përse duhet metabolizmi 
Popullsia e botës është në rritje të vazhdueshme,kjo krijon një presion të vazhdueshme për 
ushqim,energji,uje dhe në burimet natyrore që është gjithmonë e më shumë në rritje(Smart about 
cities.,M.Hajer&T.Dassen).Kjo është një nga arsyjet pse të planifikosh qytetet po behet gjithmonë e 
më shumë një sfidë komplekse.Mundësia për të analizuar (Inputet) dhe (Outputet),pra flukset që 
kalojne nëpërmjet qytetit si organizem,na lejon të planifikojme dhe përmirësojmë përdorimin e 
burimeve brënda këtij territori. Analiza na tregon hallkat e një zinxhiri flukses nga prodhimi,nxjerrja 
në konsum dhe eliminim duke vendosur një sasi në humbjet dhe impaktin e tyre në territor,që mund 
të perdoret për të përmirësuar këto sisteme në mënyrë të qëndrueshme dhe afatgjatë.Duhet marrë 
në konsideratë që cdo fluks ka infrastrukturën e tij dhe veprimtarinë e tij në territor.(Urban 
Metabolism.,Rotterdam) 

6.3 Kur përdoret Metabolizmi 
Analiza e metabolizmit urban përdoret për të vlerësuar mënyrën e përdorimit të burimeve brënda 
një territori. Qellimi i kësaj analize është të përcaktojë se cilat pjesë të këtij përdorimi duhen 
përmirësuar për të patur një menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe një shfrytezim sa më të 
mirë të inputeve,pra qëllimi i tij është të rrisë cilesinë e jetës urbane.Kjo Analize nis nga evidentimi i 
dinamikave dhe burimeve në territor deri në vlerësimin e nevojave të ardhshme të tij. Duke qënë se 
bëhet në kuadër të Vlerësimit Strtegjik Mjedisorë (VSM), përodret në rastet kur hartimi i VSM është 
detyrim ligjor. Rastet kur dokumenti i Vlerësimit Strategjik Mjedisorë është detyrim përcaktohen në 
ligijn Nr. 91/2013, “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, neni 2. 

6.4 Metodologjia për analizën Metabolike Shkodër 
Analiza e metabolizmit është një analizë komplekse e cila kërkon një sasi shumë të madhe 
informacioni të përditesuar për të qënë i bazuar në të dhëna sa më aktuale dhe për ti bërë gjetjet e 
analizës sa më të besueshme.Për të grumbulluar informacionin mbeshtetemi në disa burime: 

 Në institucionet që kanë të dhëna mbi mjedisin (INSTAT, Bashki/Komuna, Qark, Ministria e 
Mjedisit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Industrisë dhe Energjisë, 
Banka Botërore dhe institucione të tjera qendrore sipas nevojës dhe flukseve që keni 
përcaktuar) 

 Vizita në terren, kjo metodë përdoret më pak pasi nuk jep të dhëna sasiore  
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 Takimi me ekspertë të fushave të ndryshme, për të dhënat cilësore 

Kjo analize kerkon nje sasi te madhe informacioni dhe si e tillë kërkon një metodologji të mirë për 
analizimin e të dhenave në territor.Analizimi i të dhënave mund të behet duke u bazuar në një nga 
mënyrat e përpunimit të informacionit mbeshtetur ne konceptin e “Smart Cities”: 

 Mass – Balance 

Kjo metodologji mbështetet në një sistem i cili lidh origjinën,sasinë dhe daljen ose humbjen e 
sistemeve në një “peshore” e cila bancon informacionin duke krijuar një panorama për rrugën e 
ndjekur nga fluksi.Kjo krijon një skemë për hyrjet dhe daljen,duke përcaktuar humbjet dhe balancën 
e përgjithshme të flukseve në territor. 

Duke u mbeshtetur në metodologjinë e zgjedhur për të analizuar flukset e Shkodrës duhet të 
përcaktojmë edhe formatin e softëare-it qe do të përdorim për të paraqitur këto flukse në formë 
diagramatike, mbështetur në tabelat exel-it që kemi krijuar për të kategorizuar informacionin në 
territor. 

Identifikimi i fushave që do të analizohen për metabolizmin urban varen nga sasia e të dhenave në 
dispozicion si dhe konteksti për të cilin po kryhet analiza.Kategorizimi i të dhenave krijon një tablo të 
plotë të flukseve të cilat më vonë do të shërbejnë si proces i hartëzimit.Për secilin nga treguesit të 
marrë në analizë duhen kryer matjet dhe llogaritjet për të bërë sa më të qartë inputin dhe outputin e 
pergjithshëm për fushën e marrë në analizë.Hartëzimi i analizës është i bazuar mbi të dhëna 
sasiore,kjo bën që edhe procesi i hartëzimit të kryhet më mirë në GIS. 

Flukset e analizara janë Fluksi i energjisë, fluksi i ujit, fluksi i ushqimit dhe fluksi i mbetjeve. Analizmi i 
flukse bëhet nëpërmjet identifikimit të hyrjeve dhe daljeve për secilin fluks që merret në analizim. 
Hyrjet dhe daljet e secilit fluks krijojnë një tablo të plotë të mënyrës së funksionimit të territorit, 
duke evidentuar potencialet dhe burimet që e bëjnë territorin të funksionojë si një i tërë. 
 

6.5 Fluksi i mbetjeve 
Analizimi i fluksit të mbetjeve për bashkinë e Shkodrës mbështetet në gjenerimin e mbetjeve në 
nivel bashkie,llojn e mbetjeve dhe vëndet e depozitimit të tyre.Kjo më pas krijon pasqyrën për 
nivelin e ndotjes ku ndodhen këto vendepozitimeve dhe ndotjet në nivelin e ujërave.Në bashkinë 
Shkodër per vitin 2015-2016  janë prodhuar 38.786 ton mbetje totale për një popullsi prej 137.612 
banore sipas ndarjes së re administrative. Nga këto mbetje 17.995 ton depozitohen në landfield-in e 
Bushatit i cili ka një sipërfaqe prej 12 ha dhe një kapacitet prej 1000000 m3. Nga keto depozitime 
45.4% pra 8.169 ton janë organike, 10.7% pra 1.925 ton janë plastike, 7.7% pra 1.3856 ton janë 
inerte dhe pjesa tjetër 6.5142 ton është e perzier. 

Zakonisht mbetjet e gjeneruara janë në zonat urbane. Ato më pas transportohen me anë të mjeteve 
të ndryshme komunale dhe/ose private të nënkontraktuara drejt lendfillit të Bushatit. Për njësitë 
administrative kryesore, të cilat gjithashtu kanë një akses të mirë dhe distancë të vogël ndiqet kjo 
mënyrë për largimin e mbetjeve. Ndërkohë në zona më malore, për shkak edhe të distancave të 
mëdha dhe infrastrukturës jo të përshtatshme, gjithashtu edhe si rrjedhojë e sasive jo shumë të 
mëdha të mbetjeve, ato depozitohen në venddepozitime lokale ose asgjësohen me djegie.  

Në bashkinë Shkodër, mungon aplikimi i koncepteve të riciklimit dhe të kompostimit për trajtimin e 
mbetjeve është ende në gjeneza. Vihet re një rritje e numrit të firmave private të cilat operojnë në 
fushën e ricklimit, por mungojnë të dhënat e sakta në lidhje me sasinë e mbetjeve të ricikluara. Nga 
diskutimet me stafin e bashkisë Shkodër si dhe bazuar në raportet e gjendjes së mjedisit nga 
Agjencia Rajonale e Mjedisit, riciklimi në Shkodër është në nivele të papërfillshme. Vlen për tu 
përmendur që në periudhën e fundit bashkia Shkodër ka investuar në vendosjen e koshave të ndarë 
për mbetjet në qytet.  
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Përsa i përket iniciativave në lidhje me kompostimin këto janë kryesisht në baza individuale dhe 
mungojnë të dhëna të sakta. Ashtu sin ë rastin e riciklimit, edhe përsa i përket kompostimit është në 
nivele të papërfillshme. Gjithësesi, duke parë që një pjesë e madhe e mbetjeve të gjeneruara janë 
me karakter organik, atëherë kompostimi ka një potencial të madh për tu zhvilluar në të ardhmen.  

6.6 Fluksi i Energjisë 
Analizimi i fluksit të energjisë bëhet në bazë të sasise totale te energjise brenda bashkisë, duke ndarë 
energjinë për konsum familjesh dhe industrive/bizneseve. Këtu janë paraqitur edhe energjia nga 
burimet alternative ato ekzistuese dhe të propozuarat.Ky llojë fluksi na lejon të kuptojmë eficiencen 
energjitike të bashkisë dhe ku mund të përmiresohet ky fluks në të ardhmen duke rritur eficentimin 
e ndertesave ose burimeve të energjisë. 

Përsa i përket prodhimit të energjisë elektrike, Shkodra ndodhet pranë hidrocentraleve të Ashtës, 
Vaut të Dejës dhe Komanit. Hidrocentrali i Vaut të Dejës nisi të ndërtohej më 1967 dhe u vu në 
shfrytëzim më tetor 1971. Ka digën e Zadrejës dhe një në Qyrsaq të ndërtuara mbi kaskadën e lumit 
Drin. Këto diga krijojnë një rezervuar, (Liqenin e Vaut të Dejës) me vëllim 580 milionë metër kub ujë. 
Ashta, 10 kilometra larg qytetit të Shkodrës, porta e fundit e lumit Drin përpara se ai të bashkohet 
me Bunën e më pas për tu derdhur në Adriatik, konsiderohet ndër veprat  më të rëndësishme 
energjitike me parametra moderne dhe bashkëkohore. Impianti është i ndarë në dy pjesë: “Ashta I” 
do të prodhojë rishtazi energji elektrike me anë të tubinave Hydro Matrix, aty ku përpara tre 
dekadash është ndërtuar rezervuari i Spatharës me digën kundër përmbytjeve dhe sistemet e vogla 
vaditëse për bujqësinë. Pas një kanali rreth pesë kilometër të gjatë, që shtrihet deri në thellësi në 
afërsi të fshatit Ashtë, Ashta II do të prodhojë energji elektrike për herë të dytë. Kapaciteti total i të 
dy centraleve elektrike (Ashta 1 dhe Ashta 2) është rreth 53 megavat (MË) dhe çdo vit do të 
prodhohen rreth 240 milion kilovat-orë energji elektrike. Hidrocentrali i Komanit nisi të ndërtohej 
më 1979. Më 1985 u vunë në shfrytëzim dy turbinat e para dhe më 1986 dy të tjerat. Diga është me 
gurë dhe ekran prej betoni të armuar. Krijon një rezervuar, liqen artificial, me sipërfaqe rreth 12 km 
katror dhe vëllim rreth 450 milionë metër kub ujë. Ky dirocentral është një ndër hidrocentralet më 
kryesore.  

Bashkia Shkodër është në një ndër zonat më të rëndësishme përsa i përket prodhimit të energjisë 
elektrike. Prodhimi siç u përshkrua më sipër është nga uji, ndërkohë që burimet e tjera të energjisë si 
era, dielli etj nuk janë të aplikueshme. Përsa i përket diellit, kryesisht përdoret në ndërtesa 
individuale në zonën e velipojës për ngrohjen e ujit.  

Shfrytëzimi i energjisë elektrike është kryesisht për qëllime banimi. Përqëndrimi më i madh i 
shfrytëzimit të energjisë është në qytetin e Shkodrës si rrjedhojë edhe e dendësisë më të madhe të 
popullsisë. Gjithashtu, gjatë periudhës së verës, zona e Velipojës ka një presion të madh në 
shfrytëzimin e energjisë si rrjedhojë e aktiviteteve turistike. Nga të dhënat e Bashkisë, në Velipojë 
operojnë rreth 250 njësi biznesi, 300 hotele dhe 1500 shtëpi pushimi. Ndërkohë përsa i përket 
njësive administrative të tjera shfrytëzimi i energjisë është kryesisht për qëllime banimi. Bazuar në të 
dhënat e instat dhe në analizën e cilësisë së strukturave në territor, standartet e efiçiencës 
energjitike në ndërtesa nuk aplikohen. Gjithashtu, një pjesë e madhe e stokut të ndërtesave janë 
përpara viteve 1990-të në të cilat nuk aplikoheshin material për kursimin e energjisë. Ndërkohë, një 
pjesë e madhe e ndërtimeve të reja janë në zhvilluar në mënyrë informale ku sërish nuk mund të 
thuhet se ka një efiçiencë të lartë energjitike.  

6.7 Fluksi i Ujit 
Ky fluks bazohet në të dhënat përsa i përket furnizimit me ujë në bashkinë, konsumi në nivel 
familjesh dhe në nivel industrish.Ky fluks paraqet burimet më të rëndësishme ujore dhe rrjetin e 
furnizimit, për të krijuar një panorama përsa i përket rrugës së furnizimit me ujë, humbjeve për 
shkak të amortizimit të rrjetit dhe përqindjes së mbulimin të territorit nga ky rrjet. Kjo na lejon të 
përcaktojmë zonat e ndërhyrjes për të përmirësuar këtë shërbim dhe për të minimizuar humbjet. 



141 
 

Duke pasur një terren malor, dhe të pasur nga pikëpamja hidrike, Shkodra ka një numër të 
konsiderueshëm burimesh ujore të cilat mund të përdoren për furnizimin me ujë të zonave të 
banuara. Kryesisht, uji përdoret në dy fusha kryesore, atë të vaditjes për qëllime bujqësore dhe për 
furnizimin me ujë të pishëm.  

Rrjeti i furnizimit të ujit të pishëm mbulon qytetin e Shkodrës, zonën urbane të Velipojës, si dhe të 
zonave të tjera urbane. Ndërkohë, përsa i përket vendbanimeve malore, kanë ende vështirësi në 
lidhje me sistemin e ujit të pishëm i cili në disa raste kryhet në baza individuale me anë të puseve të 
ujit.  

Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza është prezent për qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, për zonën 
turistike të Velipojës, rishtazi është hapur impianti i trajtimit të ujërave në Pulaj. Kjo gjë sjell një 
zbutje të presionit sidomos gjatë stinës së verës në të cilën numri i përdoruesve shumëfishohet për 
shkak të numrit të lartë të vizitorëve. Ndërkohë, në zonat urbane rurale dhe veçanërisht ato malore, 
trajtimi i ujërave të zeza bëhet në baza individuale me anë të gropave septike. Vlen për tu 
përmendur që rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe të bardha në disa raste është i amortizuar, 
ndërkohë që në disa zona informale nuk është ende i zgjeruar duke u krijuar dhe në burim të 
sëmundjeve dhe ndotjeve.  

Përsa i përket përdorimit të ujit për qëllime bujqësore kryesisht është në zonat e ultësirës së 
Shkodrës dhe njësive administrative të Rrethinave, Postribës, Dajçit, Velipojës dhe Bërdicës. Si 
rrjedhojë e ndërtimeve informale dhe ndryshimeve në strukturën e tokës, por edhe të investimeve 
të munguara në rrjetin/sistemin e kullimit dhe të vaditjes, shpesh krijohen probleme në vaditjen e 
tokave si dhe në largimin e ujërave në rastet e përmbytjeve.  

6.8 Fluksi i Ushqimit 
Bashkia Shkodër ka një siperfaqje të konsiderueshme të tokave bujqësore më një cilësi boniteti të 
lartë.Ky fluks do të na shërbej për të kuptuar sasinë e prodhimit, llojin e prodhimit dhe sesa ky 
prodhim përputhet me cilësinë dhe karakteristikat e tokës. Tregun ku ky prodhim tregëtohet dhe 
rrjetin e funksionimit të tregëtisë.Të gjithë këtë elemente të fluksint të ushqimit tregojnë potencialet 
dhe ngërcet në zhvillimin bujqësorë. 

Nga të dhënat e raportuara nga MBU ne nivel qarku, rezulton se pavarësisht se qarku zoteron 

kapacitete te burimeve ujore te mjaftueshme per perballuar ujitjen te pothuaj 100% te tokes 

bujqësore, aktualisht infrastruktura egzistuese, mbulon ujitjen  e nje siperfaqeje si toke bujqësore 

prej rreth 16 mije ha ose rreth 32% te siperfaqes se pergjithshme te tokes bujqësore te qarkut.  

Ndërkohë përsa i përket prodhimit, mund të thuhet se në Shkdoër ka një larmishmëri 
kulturash bujqësore të cilat prodhohen në territorin e bashkisë në periudha të ndryshme 
kohore.  
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Tab: 49 Produktet Bujqësore 

 

Në Shkodër mungon një treg rajonal i formalizuar për produktet bujqësore. Gjithashtu mungon dhe 
një qëndër grumbullimi e produkteve bujqësore çka redukton mundësitë e produkteve për të arritur 
tregje më të mëdha. Kryesisht, produktet tregtohen nga fermerët ose persona të tretë në tregje të 
vogla urbane. Një pjesë e këtyre produkteve tregtohen edhe në zona të tjera të Shqipërisë dhe tregje 
më të mëdha si ato të Tiranës. Përsa i përket eksportit produktet e prodhuara në Shkodër kanë 
mundësi shumë të vogla për të depërtuar në tregjet ndërkombëtare.  

Konkluzionet 

Analiza e metabolizmit ka si qëllim të tregojë gjëndjen aktuale të menaxhimit të flukseve në një 
territor dhe në bazë të përfundimeve të analizës, nësë këto flukse duhen ndryshuar apo 
përmirësuar.Duke u mbështetur gjithmonë në faktin që kjo analizë duhet ti shërbej ekspertëve për 
të kuptuar dinamikat aktuale dhe hapat për të ardhmen mbështetur në parimet e qendrueshmërisë 
dhe përmirësimit të cilësisë së jetesës. Si një analizë e mbështetur në të dhëna sasiore, kjo analizë 
duhet të shoqerohet me të dhëna të sakta dhe të argumentuara për territorin. Bazuar në analizat e 
flukseve të ujit, ushqimit, mbetjeve dhe energjisë mund të nxjerrim konkluzionet e mëposhtme: 

- Përsa i përket energjisë Shkodra ka një mbulim të mirë si rrjedhojë e afërsisë me disa nga 
hidrocentralet kryesore si Ashta, Vau i Dejës dhe Komani. Gjithësesi, prodhimi i energjisë 
elektrike është i bazuar vetëm në ujë. Duke marrë në konsideratë rreziqet e ndryshimeve 
klimatike, dhe për të mbështetur një zhvillim sa më të qëndrueshëm nga pikëpamja 
klimatike është e rëndësishme që prodhimi i energjisë të diversifikohet si dhe të rritet 
efiçienca energjitike në përdorim.  

- Bashkia Shkodër ka një sasi të konsiderueshme tokash bujqësore të një boniteti të lartë. Një 
pjesë e madhe e tyre kanë vështirësi në ujitje si rrjedhojë e mungesës së përshtatshmërisë 
në vaditjen e tyre. Mungojnë tregje dhe qëndra grumbullimi të cilat rrisin vështirësinë e 
produkteve për të arritur tregje më të mëdha.  

- Përsa i përket fluksit të ujit, problemi më i madh është ai i përmbytjes në tokat bujqësore.  
- Fluksi i mbetjeve tregon se riciklimi dhe kompostimi nuk aplikohen.  

 

 
 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

1 Domate sera I

2 Domate fusha  I

3 Trangull sera I

4 Speca  sera

5 Speca fushe 

6 Patate

7 Pjeper fushe 

8 Laker

9 Spinaq

10 Sallate

11 Qepe e thate

12 Shalqi

13 Presh

14 Molle

15 Dardhe

16 Kumbulla

17 Qershi

18 Kajsi

19 Pjeshke

20 Rrush

21 Argumet

22 Lajthi

23 Kivi

24 Bamje

25 Fasule

26 Fiq

27 Geshtenja

28 Huder

29 Patlixhan

Gusht Shtator Tetor Nentor DhjetorNr Kultura

Muajt ( Dhjetditoret)

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik
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KAPITULLI 7- SISTEMET TERRITORIALE 
 

Bashkia Shkodër me ndarjen e re administrative ka 5-fishuar sipërfaqen në administrim të saj. Duke 
u bazuar ne kërkesat e VKM nr. 671, datë 29.7.2015 për nje planifikim sa më të mirë të territorit, ai 
ndahet në pesë sisteme territoriale: 

- Sistemi urban (UB); 
- Sistemi natyror (N); 
- Sistemi bujqësor (B); 
- Sistemi ujor (U); 
- Sistemi infrastrukturor (IN) 

Bazuar në llogaritjet e kryera me anë të sistemit gjeografik të informimit mund të thuhet se:  

Tab: 50 Sistemet Territoriale 

 

7.1 Sistemi natyror  
Sistemi Natyrore ne bashkine e Shkodres ze nje hapsire prej 75.22% te sip totale te bashkise dhe 

qendron kryesishte me 5.28% pyll te ralle,1.98% pyll te dendu,17.6% shkurre te rralle , 49% shkurre 

te dendur , dhe livadhe e kullota me 2.38% dhe 23.76% jane banim+natyrore nga 40,50,60,70,80%. 

7.1.1 Zonat e Mbrojtura 

- Park Kombëtar “Thethi” 

Me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr. 96, datë 21.11.1966, zona malore e Thethit, me 

sipërfaqe 2630 ha, nga e cila 1680 ha pyje dhe pjesa tjetër kullota dhe sipërfaqe shkëmbore, 

shpallet “Park Kombëtar” dhe administrohet nga D.SH.P, Shkodër. 

Parku Kombëtar i Thethit ndodhet në pjesën qëndrore të Alpeve të Shqipërisë, ndërmjet bllokut të 

Bjeshkëve të Nëmuna në perëndim dhe bllokut të Jezercës në lindje. Thethi është një qendër 

turistike-alpinistike më e rëndësishmja e zonës veriore, 70 km larg nga qyteti i Shkodrës. Ai bën pjesë 

në njësinë administrative të Shalës, të zonës së Dukagjinit. Parku kufizohet nga të gjitha anët me 

maja të larta shkëmbore të dy blloqeve më të sipërme, të cilat bien thikë në luginë dhe formojnë 

pamje të papërseritshme të tilla si: maja e Radohimës, (2570 m), Arapit (2217 m), Paplukës (2569 

m), Alisë (2471 m),etj. Në lartësitë 750-800 metër, poshtë në luginë shtrihet fshati piktoresk i 

Thethit. 

Në park dallohen dy sektorë ai i sipërm dhe sektori i poshtëm. Sektori i sipërm është shumë më 

tepër i thepisur, gjë që lidhet me përbërjen e tij prej gëlqerorësh masiv të dolomitizuar. Pikërisht ky 

dolomitizim kushtëzon zhvillimin intensiv të tjetërsimit fizik të tyre, në kushtet e veprimit të 

fuqishëm proçesiv, ngricave dhe dëborës, të cilat janë të pranishme në pjesën më të madhe të vitit 

Sistemet e Territorit % 

Sistemi urban 3.28% 

Sistemi Bujqesore 22.02% 

Sistemi Natyrore 75.22% 

Sistemi Ujor 20.44% 

Sistemi Infrastrukturor 1.06% 

http://www.thethi-guide.com/
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dhe të ndryshimeve të shpeshta të temperaturës. Në këto kushte litologjike dhe klimatike, aty 

zhvillohet copëtimi i shkëmbit rrënjësor dhe rrëzime gravitacionale të materialeve copëzore. E gjithë 

kjo ka për pasojë formimin e majave dhe të kreshtave të thepisura dhe natyrisht, mungesën e plotë 

të bimësisë dhe të mbulesës së tokave. 

Sektori i poshtëm ka pjerrësi më të vogël, duke shënuar kështu një thyerje të dukshme të profilit të 

shpatit, një shkallë në këtë profil. Formimi i kësaj shkalle lidhet me ndryshimin e karakterit të 

gëlqerorëve, nga masiv në shtresorë, me shtresa shumë më të holla. Këta lloj gëlqerorësh janë më 

pak të dolomitizuar dhe më të tretshëm. Për pasojë, në krahasim me sektorin e sipërm, zvogëlohet 

pjerrësia e shpatit, por përsëri ajo mbetet më e madhe se e pjesës fundore, e përbërë nga terrigjen 

rreshpor, me pjerrësi shumë më të vogël. Është kjo arsyeja që në sektorin e poshtëm të kreshtave 

rrethuese, proçeset e rrëzimeve gravitacionale zhvillohen me intensitet shumë më të vogël. 

Ndërkohë, në këtë sektor edhe proçeset e tjera erozivo-denuduese kanë zhvillim më të vogël. Kjo ka 

bërë që në këtë sektor të shtohet gradualisht bimësia deri sa merr formën e pyjeve masive të ahut, 

halorëve dhe dushkut. 
Parku shtrihet në toka të murme pyjore, mbi të cilat janë të vendosura pyjet e parkut, dhe pjesërisht 

në tokat livadhore malore, mbi të cilat janë të vendosura kullotat alpine. Në pjesën jugore të parkut 

është i formuar kanioni i Grunasit rreth 2 km i gjatë, 60 metra i thellë, dhe varion nga 2-3 metra deri 

në 30-40 m i gjerë. Në Theth ka edhe shumë shpella të famshme si ajo e Harapit dhe Bira e Rrathëve, 

ku ka liqene nëntokësore dhe galeri e sifone gjigante. Thethi ka edhe 12 mullinj të vegjël dhe një 

hidrocentral funksional. Në periudhën maj – shtator Thethi vizitohet nga 5000–10.000 turistë të huaj 

dhe pothuajse të gjithë vizitojnë kanionin e famshëm të Grunasit. 

- Peizazh i Mbrojtur “Lumi Buna-Velipojë” 

Lumi Buna dhe territoret ligatinore përreth tij, delta e Bunës, këneta e Domnit si dhe Laguna e 

Vilunit. Janë shpallur - Peisazh ujor, tokësor i mbrojtur. Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës 

dhe të pikës 1, të nenit 13, të ligjit nr.8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”. Ky peizazh 

ujor/tokësor i mbrojtur kufizohet: Nga Veriu: Me vijën që bashkon daljen e lumit Buna nga liqeni i 

Shkodrës deri në kufirin verior me Republikën Serbi-Mali i Zi (koordinatat 420 03’08” 190 29’30”, 420 

01’31” 190 29’, 420 00’36’’ 190 25’7”, 420 00’ 190 23’45”); Nga Perëndimi: Me vijën e kufirit 

shtetëror përgjatë lumit Buna me Republikën SerbiMali i Zi; Nga Lindja: Me vijën që bashkon daljen e 

lumit Buna nga liqeni i Shkodrës deri te Rëra e Hedhur dhe që kalon nga zona malore (koordinatat: 

410 50’30” 190 35’30”, 420 53’15” 190 30’, 410 59’30” 190 31’30”, 420 00’ 190 31’33” , 420 02’15” 

190 30’, 420 03’08” 190 29’). Nga Jugu: Me vijën bregdetare nga Rëra e Hedhur deri te grykëderdhja 

e lumit Buna (koordinatat: 410 50’57” 190 23’, 410 51’28” 190 27’30”, 410 50’58” 190 30’. Peizazhi 

ujor/tokësor i mbrojtur i lumit Buna ka një sipërfaqe të përgjithshme 23 027 ha, të përbërë nga: a) 

sipërfaqe pyjore dhe shkurrore - 7 799 ha; b) sipërfaqe lagunore - 346 ha; c) duna ranore, 

bregdetare, - 496 ha; ç) toka të kripura - 252 ha; d) sipërfaqe të tjera (toka bujqësore, zona të 

banuara) - 14 134 ha. Peizazhi ujor/tokësor i lumit Buna ka zonimin e mëposhtëm: Zona qendrore : 

a) pjesa e lumit Buna dhe brigjet e tij nga bashkimi me lumin Drin deri në fshatin Obot; b) brigjet e 

lumit Buna në pjesën perëndimore të rezervatit të Velipojës, nga grykëderdhja e lumit deri përballë 

skajit verior të ishullit Ada dhe 200 m në brendësi të rezervatit në Lindje; c) ishulli i Franc Jozefit dhe 

bregdeti në Lindje të grykëderdhjes, në gjatësi deri 2 km dhe gjerësi 300 m në det, drejt Jugut; ç) 

pjesa qendrore dhe veriore e lagunës së Vilunit; d) gadishulli në plazhin e Baks-Rrjollit dhe një gjerësi 

300 m në Jug të vijës bregdetare deri te Rëra e Hedhur; dh) pjesa qendrore e kënetave të Domnit 

dhe të Murtemzës. Në këtë zonë të zbatohet shkalla e parë e mbrojtjes, në mbështetje të ligjit 

nr.8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”. Zonë qendrore e përbërë nga: a) pjesa e lumit Buna 
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në një gjatësi brigjesh 3 km në anën e djathtë të lumit, në Veri të fshatit Oblikë; b) pjesa e lumit nga 

fshati Obot deri në pikën përballë skajit verior të ishullit Ada me një gjerësi 200 m drejt Lindjes; c) 

gjithë sipërfaqja e rezervatit të Velipojës, ç) pjesa jugore e lagunës së Vilunit dhe gjithë sipërfaqja 

kënetore, që rrethon brigjet e lagunës; d) zona e Baks-Rrjollit deri në lartësinë 335 m në shpatin e 

malit Kolaj, në Veri; dh) pjesa e kënetave të Domnit dhe të Murtemzës që e rrethon atë. Në këtë 

zonë të zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, në mbështetje të ligjit nr.8906, datë 6.6.2002, “Për 

zonat e mbrojtura”. Zonë qendrore e përbërë nga: a) pjesa e lumit Buna, me gjatësi brigjesh 2 km, 

midis fshatrave Shirq dhe Obot, në anën e djathtë të lumit; b) në gjatësi brigjesh 2 km të lumit Buna, 

në Veri të fshatit Dajç, në anën e majtë të lumit. 

Në këtë zonë të zbatohet shkalla e tretë e mbrojtjes, në mbështetje të ligjit nr.8906, datë 6.6.2002, 

“Për zonat e mbrojtura” Zonë e zhvillimit tradicional Zonë e zhvillimit tradicional dhe e përbërë nga: 

a) fushat e Velipojës, me sipërfaqe 2 500 ha; b) fushat e Pentarit, me sipërfaqe 850 ha; c) pellgjet 

(ish-vaskat e peshkut) e fshatit Reç, me sipërfaqe 114 ha; ç) kullotat e Urës së Gjo Lulit dhe Domnit, 

me sipërfaqe 2200 ha. Në këtë zonë të zbatohet shkalla e katërt e mbrojtjes, në mbështetje të ligjit 

nr.8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, ku mund të ushtrohen veprimtari me karakter 

rikrijues, edukativ, ekoturistik, si dhe përdorimi tradicional i tokës, në harmoni të plotë me ruajtjen e 

natyrës dhe të vlerave shoqërore e kulturore të komunitetit vendas. B.2. Zonë e zhvillimit tradicional 

e përbërë nga: territori që fillon nga fshati Pentar, në kufirin me Malin e Zi, vazhdon përmes 

kënetave të lumit Buna e kodrave të Rrencit dhe zbret në bregdet te Rëra e Hedhur, e cilësuar si 

korridor migrimi. Në këtë zonë të zbatohet shkalla e katërt e mbrojtjes, në mbështetje të ligjit 

nr.8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”, por për karakteristikat që ofron, kërkohen plane të 

veçanta menaxhimi. Zonë e tranzicionit e përbërë nga: plazhi i Velipojës, i kufizuar në Perëndim nga 

rezervati i Velipojës, në Veri nga rruga automobilistike dhe me shtrirje, në Lindje, deri në 500 m 

përpara kanalit të komunikimit të lagunës së Vilunit me detin. Në këtë zonë të zbatohet shkalla e 

katërt e mbrojtjes, në mbështetje të ligjit nr.8906, datë 6.6.2002, “Për zonat e mbrojtura”. Në këtë 

zonë mund të ushtrohen veprimtari bujqësore, si dhe mund të përdoret toka për qëllime të 

ndryshme turistike, sportive, edukative, rikrijuese etj., që nuk cënojnë natyrën dhe biodiversitetin, 

mbështetur në zhvillimin e qëndrueshëm dhe menaxhimin e burimeve natyrore të zonës. Ka një 

administratë të zonës së mbrojtur të Velipojës, e cila është e ngarkuar nga Ministria e Mjedisit që të 

kryejë edhe funksionet e administratës së peizazhit ujor/ tokësor të mbrojtur të lumit Buna. Ishulli i 

Franc_ Jozefit është rezervat strikt natyror së bashku me zonën e rezervatit të Velipojës. Ky rezervat 

është shpallur i tillë dhe është një brez natyror me shumë vlera. Zonat e lagëta si Delta e Bunës dhe 

grykëderdhja e saj si dhe pjesa veriore dhe verilindore e Lagunës e Vilunit janë shpallur në 2005 Zonë 

Ramsar. Rezervati natyror i menaxhuar i Velipojës. Për vlerat e tij, ky rezervat është një pasuri e rallë. 

Nuk ka pasur shumë dëmtime në të, pasi ai ka qenë me kohë rezervat, megjithatë duhet të punohet 

për tu frekuentuar më shumë nga turistët vendas dhe të huaj që mund të jenë edhe një burim i 

konsiderueshëm të ardhurash për komunën. Rezervati kufizohet nga veriu me toka bujqësore. Nga 

jugu me detin Adriatik, nga lindja me nje rrugë që të çon në plazhin e Velipojës dhe nga perëndimi 

me Lumin Buna. 

- Monument Natyre dhe Zonë Ramsar “Liqeni i Shkodrës” 

Liqeni i Shkodrës bën pjesë në kompleksin ujor “Liqeni i Shkodrës-Drini-Buna” dhe përfaqëson një 

nga sistemet hidrografike më të komplikuara dhe më interesante në Ballkan. Liqeni i Shkodrës është 

liqeni më i madh në Gadishullin Ballkanik, për sa i përket sipërfaqes ujore. Liqeni i Shkodrës 

përfshihet në pellgun ujëmbledhës të detit Adriatik. Pasqyra ujore e tij ka një sipërfaqe prej 368 km2 

, nga të cilat 149 km2 përfshihen brenda territorit shtetëror të Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër 

ndodhet në Malin e Zi. Ai shtrihet në kufirin midis vendit tonë dhe Malit të Zi, në pjesën jugore të 
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Alpeve Dinarike, ndërmjet 42°21’54’’ dhe 19°09’52’ në veri, 42°03’15’’ dhe 19°30’00’’ në jug (hyrja e 

Bunës), 42°03’15’’ dhe 19°30’00’’ në lindje (ana e qytetit të Shkodrës), 42°21’19” dhe 19°01’28” 

(pranë Rijeka Crnojevicës) në perëndim. Baseni i liqenit shtrihet në një sipërfaqe prej 5500 km2 

(4470 km2 në Malin e Zi dhe 1030 km2 në Shqipëri), (Lasca et al.,1981). Zonat kryesore të pellgut 

ujëmbledhës të Liqenit të Shkodrës janë: fushat e Nikshiqit dhe Cetinjës, ultësira e Zetës, Shkodër, 

Lumi Moraça, Përroi i Thatë, si dhe sipërfaqe të tjera më të vogla, si: lugina e Crnojevicës dhe lugina 

e Rrjollit. Pellgu ujëmbledhës ka sipërfaqe prej 5500 km2 dhe lartësia mesatare e bazenit mbi nivelin 

e detit është rreth 770m, që tregon se liqeni në fjalë mbledh ujërat e një zone malore. Liqeni i 

Shkodrës lidhet me Detin Adriatik nëpërmjet emisarit të vetëm të tij, Lumit Buna. Sipërfaqja e liqenit 

luhatet nga 368 km2 në periudhë të thatë në 500 km2 në periudhë të lagësht.  

Liqeni i Shkodrës është më i madhi në gadishullin e Ballkanit për sa i përket sipërfaqes ujore. Pjesa 

Malazeze e liqenit dhe zona përreth saj janë shpallur si park kombëtar në vitin 1983. Ky park është 

një nga rezervatet më të mëdha të zogjve në Europë, duke pasur 270 specie të zogjve ndërmjet të 

cilëve janë disa nga pelikanët e fundit në Europë. Në 1996, është përfshirë në listën Ramsar të 

ligatinave me rëndësi ndërkombëtare nga Konventa Ramsar për ligatinat. Qeveria Shqiptare e ka 

shpallur pjesën shqiptare të liqenit të Shkodrës “Rezervë Natyrore e Menaxhuar”, nëpërmjet 

vendimit të Këshillit të Ministrave, No. 684 datë 02.11.2005. Kompleksi ujor i pjesës Shqiptare të 

liqenit të Shkodrës dhe lumit Buna është aprovuar gjithashtu si zonë Ramsar në 2005 (duke u 

përfshirë në listën ndërkombëtare të ligatinave të rëndësishme, veçanërisht si habitat i shpendëve 

ujorë), (SAP për Liqenin e Shkodrës - Shqipëri & Mali i Zi, 2007). Mbrojtja dhe zhvillimi i liqenit të 

Shkodrës ka qenë fokus i një dialogu të vazhdueshëm dhe afatgjatë midis dy shteteve kufitare që e 

ndajnë atë. Për vlerat e mëdha kulturore, natyrore, biologjike, dhe peisazhin, pjesa malazeze e 

liqenit të Shkodrës është shpallur Park Kombëtar që në 1983 (Kategoria II sipas IUCN). Në vitin 1995 

Parku Kombëtar i liqenit të Shkodrës u regjistrua në listën Ramsar (si zonë e lagët me rëndësi 

ndërkombëtare). Pjesa shqiptare e liqenit nuk kishte status të mbrojtur, deri në vitin 2005, kur u 

shpall nga qeveria shqiptare Rezervat Natyror i Menaxhuar (kategoria IV sipas IUCN), sipas vendimit 

No. 684, datë 02. 11. 2005. Në shkurt 2006, zona u shpall zonë Ramsar. 

Lumenjtë kryesorë që derdhen në liqen: nga veriu janë Moraça, Crnojevica, Orahovshtica, Karatuna, 

Baragurska nga Mali i Zi dhe Përroi i Thatë, Rjolli dhe Përroi i Vrakës në Shqipëri. Në liqen 

përfundojnë edhe shumë përrenj të vegjël, sidomos në pjesën perëndimore të tij. Reshjet dhe ujërat 

nëntokësorë kontribuojnë gjithashtu në prurjet në liqen. Dy lloj burimesh kryesore nëntokësore 

mund të dallohen në pellg: akuiferet në rrafshinën e Zetas dhe burimet karstike, kryesisht në pjesën 

jug-perëndimore të liqenit. Një pjesë e ujit të liqenit, rreth 34% e zenë ujërat nëntokësore që 

përbëhen nga një numër burimesh karstike përreth bregut të liqenit (Lasca, et al.,1981). Rreth 9% e 

ujërave të Liqenit të Shkodrës vjen prej burimeve karstike ose „syreve”. Në pjesën shqiptare deri tani 

njihen mbi 20 syre, të cilat gjenden në anën lindore dhe juglindore të Liqenit. Disa nga syret më të 

mëdhenj për pjesën shqiptare të Liqenit janë: Syret e Hotit, Syri i Zi, Syri i Sheganit, Syri i Virit, Syri i 

Gjonit, Syri i Sumajve, Syri i Vrakës etj (Rakaj, 2006). Sipas (Bekteshi, 2006), ujërat e syreve mund të 

klasifikohen me shkallë të lartë pastërtie dhe si ujëra tipike karstike. Emisari i vetëm i Liqenit të 

Shkodrës është Lumi Buna, rrjedhja e të cilit drejt detit, në rastet e reshjeve të mëdha, pengohet nga 

prurjet e Lumit Drin, i cili derdhet në Bunë, jo më larg se 1 km larg nga liqeni (SAP për Liqenin e 

Shkodrës - Shqipëri & Montenegro 2007). Lumi Buna është një hallkë ndërmjetëse midis dy hallkave 

shumë të rëndësishme, Liqenit dhe Detit. 

7.1.2 Biodiversiteti  

Parku i Thethit është kompleks, me larmi habitatesh dhe tipe vegjetacioni, ku pjesën më të madhe e 

zënë ato të pyjeve të ahut (Fagus silvatica), por ka dhe formacione shkurrore me mbizotërim të 
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boronicës (Vaccinium myrtilus) apo kullota alpine (Poion alpinae), të cilat bashkëshoqërohen dhe me 

shkurre xhuxhe dhe të zonave alpine si: (Juniperus communis nana; Juniperus sibrica.), driada 

tetëpetalshe (Drias octopetala), etj. Në park rriten rreth 1500 lloje bimësh, të cilat përfaqësojnë gati 

gjysmën e florës së vendit tonë. Nga bimët, rreth 100 lloje janë bimë mjekësore dhe tanifere shumë 

të dobishme ndërsa rreth 70 lloje bimësh janë të rrezikuara për zhdukje. Nga shoqërimet më të 

zakonshme të Fagion illyricum janë: Fagetum oxalidosum, Fagetum vaccinosum, Tremuleto-Fageto 

asperulosum, Fageto-allietosum ursinum, etj. Për t`u vlerësuar janë prania e drurit relikt të tisit 

(Taxus baccata), brenda katit drunor të pyllit të ahut, megjithëse në ekzemplarë të rrallë, si dhe 

bimët endemike (Ëulfenia baldacci; Viola dukagjinica; Lilium albanicum.), dhe bimët subendemike 

(Aquilegia dinarica dhe Teucrium arduin). Në Theth gjendet edhe Gentiana, lulja që përdorte mbreti 

Ilir Genti në mjekësi. 

Në parkun e Thethit dallohen 3 kate bimore. Kati i dushkut, shtrihet në lartësi 600-800 m dhe 

takohet në fundet e shpateve malore si në Fushë të Thethit, Gjelaj, etj. Ndër bimët më të 

rëndësishme të këtij kati janë: qarri (Quercus ceris), mëlleza (Ostria carpenifolia), shkoza (Crapinus 

orientalis), frashëri i bardhë (Fraxinus ornus), thana (Cornus mas), etj. 

Kati i ahut shtrihet në lartësinë 700-1900 m. Si pasojë e kushteve të përshtatshme klimatiko-

tokësore të favorshme, pyjet e ahut zënë pjesën më të madhe të parkut. Ndër bimët më të 

rëndësishme të këtij kati janë: ahu (Fagus silvatica), bredhi i bardhë (Abies alba), panja e malit (Acer 

pseudoplatanus), etj. Kati i kullotave alpine shtrihet në lartësitë 1900-2300 m mbi nivelin e detit. Ky 

kat përbëhet nga bimë barishtore dhe pak shkurrëza siç janë : dëllinjat (Juniperus), shelgjet (salix), 

etj. Ndër bimët më të rëndësishme të këtij kati janë: flokëzi (Poa alpina), pirrgjaksja (Sesleria nitida), 

bishtpelza (Festuk sulkata), asteri (Aster alpinus), tërfili i alpeve (Trifolium alpestre), thuepule (Lotus 

cornicultus) etj. Për shkak të largësisë nga zonat e mëdha të banuara, gjendja e pyllit të ahut është 

përgjithësisht e mirë. Por ka pasur dhe raste të dëmtimit nga zjarri, prerja, etj. 

Në vende të sheshta me një farë shtrese toke e me lagështi mesatare me PH acid takohet xhufka, 

vlera ushqyese e së cilës është e dobët dhe kafshët nuk e hanë. Mbulesa bimore e kësaj pjese është 

e hapur, e ulët dhe relativisht e rrallë, prandaj dhe vlera ekonomike e këtyre kullotave është e pakët. 

Karakeristike për thepat e Thethit në lartësi mbi 2300 m, mbi nivelin e detit, është dhe prania e 

kërlekës ose centinaku (Pinus mughus), një lloj pishe në formë shkurreje me gjatësi deri në 3 m. 

Fauna e parkut është e pasur dhe e larmishme. Ka rreth 20 lloje gjitarësh, 50 lloje shpendësh 

folenizues, afro 10 lloje zvarranikësh dhe rreth 8 lloje amfibësh. Rëndësi paraqesin gjitarët dhe 

shpendët e lidhur me pyjet e  larta dhe ekosistemet malore e alpine. Ndër gjitarët më të mëdhej të 

parkut janë: ariu i murrmë (Ursus arctos), ujku (Canis lupus), Rrëqebulli (Lynix lynix), dhia e egër 

(Rubicapra ribicapra), dhe kaprolli (Capreolus capreolus), etj. Në pyllin e lartë nga shpendët 

mbizotërojnë kryesisht pjestarët e familjes së Fragillidae (4 lloje), dhe Paridae (4 lloje). Përbërës të 

tjerë më të rrallë janë elementë tipik të pyllit të lartë si: qukapikët (3 lloje), zvarritësi i drurëve (Sitta 

europea), etj. Në katin e shkurreve hasim lloje të tjera si: gushkuqi (Erithacus rubecula), mëllenja 

(Turdus merula), larashi kurrizkuq (Lanus collurio), etj. Gjendja e përgjithshme e habitateve është 

relativisht e mirë. 
Liqeni i Shkodrës dhe pellgu i tij ujëmbledhës përfaqëson një kompleksitet habitatesh, të 

përshtatshme për praninë e një larmie organizmash të gjallë. Ky diversitet i lartë biologjik i dedikohet 

veprimit të faktorëve favorizues kryesisht të karakterit ekologo-gjeografik. Këtu përfshihen disa tipe, 

nëntipe dhe shumë njësi klasifikimi më të vogla, si: lakustrine, palustrine, riverine, limnetike, litorale, 

emergjente, submergjente, notuese, pyll, shkurre, kaçube, bar etj. Për liqenin e Shkodrës njihen 850 
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specie bimore dhe 600 specie shtazore. Në pellgun e liqenit të Shkodres njihen 1900 specie bimore 

dhe 3500-4000 specie shtazore. Ky diversitet habitatesh u jep strehë një numri të madh bimësh dhe 

kafshësh. Tabela më poshtë tregon numrin e specieve për grupet kryesore të habitateve të liqenit të 

Shkodrës (Dhora, 2005; Dhora & Rakaj, 2010). 

Mikroorganizmat janë pjesëtarët më të rëndësishëm të ekosistemeve ujore, që luajnë rol të 

rëndësishëm në proçeset e oksido-reduktimit. Studimet mikrobiologjike dhe limnologjike të liqenit të 

Shkodrës të realizuara më parë kanë vlerësuar sasinë e bakterieve saprofitike (Ristic, 1964). Proçeset 

biokimike transformuese realizohen më mirë se në hallkat e tjera të zinxhirit ushqimor, prej 

aktivitetit enzimatik të mikrobeve. Komuniteti bakterial në sipërfaqe të sedimenteve është shumë 

herë më i lartë se ai në shtresat e sipërme të ujit. Algat mikroskopike mund të përdoren për 

vlerësimin e gjendjes ushqyese dhe cilësisë së ujërave. Gjithashtu, cianobakteriet mund të prodhojnë 

substanca të rrezikshme pë zooplanktonin, molusqet, peshqit dhe organizmat e tjerë ujorë, si 

alkaloidet neurotoksike (Anabaena, Aphanizomenon etj.) ose peptidet hepatotoksike (Microcystis, 

Nodularia etj). Zhvillimi i cianobakterieve fillon me periudhën e ngrohtë, kushte limnologjike të 

qëndrueshme dhe me rritjen e sasisë së lëndëve organike në verë. Sipas (Rakaj, 2010), pranë 

fshatrave të banuara (Zogaj, Kamicë) janë gjetur këto specie cianobakteriesh siç janë: M. aeruginosa, 

M. ëesenbergii, Plantolyngbbya limnetica, P. circumcreta, Nostoc coeruleum, Anabaena flos-aquae, 

Oscillatoria limosa etj. 

Në tërësi, Liqeni i Shkodrës dominohet nga specie oligo-mezotrofe dhe mezotrofe, si Asterionella 

formosa, Cyclotella ocellata, Fragillaria capucina, etj., por që shpesh shoqërohen edhe me specie me 

valencë eutrofe, si Fragillaria construens, F. ulna, Gymphonema acuminata, Navicula capitatoradiata, 

N. cryptotenella, Nitzschia recta etj. Prania e këtyre specieve eutrofe dhe veçanërisht abundanca e 

tyre e lartë gjatë verës në pjesën jugore të bregut përendimor (Shirokë) dhe fillimin e lumit Buna 

(Ura), dëshmojnë për një rritje të ushqyesve mbi vlerat normale. Kjo është pasojë e ndikimit të 

njeriut, si ndotja prej qytetit të Shkodrës dhe zonave të tjera të banuara përreth (Shirokë, Zogaj) dhe 

aktiviteteve të tjera të kryera përgjatë bazenit të tij. Kjo shtron si domosdoshmëri monitorimin e 

mëtejshëm të ujërave të liqenit me qëllim mbrojtjen dhe zhvillimin e vlerave natyrore të tij (Rakaj, 

2003). 

Bakteriet amonifikuese të identifikuara, të cilat janë specie mbizotëruese në liqen janë: 

Pseudomonas fluorescens dhe Spirillium volants. Kushtet për bakteriet amonifikuese janë të 

qëndrueshme kudo në liqen, prej sipërfaqes deri në fund. Numri i bakterieve amonifikuese, aerobe 

dhe anaerobe fakultative në ujërat e hapura luhatet në një diapazon të gjërë, që shkon nga 16-1500 

CFU/100 ml, por në raste të veçanta edhe më shumë, deri në 2800 CFU/100 ml. Bakteriet 

azotofiksuese aerobe janë: Azotobacter agilis dhe Azotobacter chroococum. Bakteriet sulfurore janë: 

Beggiatoa alba, Beggiatoa leptomitiformis. Bakteriet e hekurit janë: Siderocapsa major është gjetur 

në ujërat sipërfaqësore. 

Përgjatë brigjeve të lumit Buna ka një biodiversitet me vlera të larta natyrore.  Bimësia pyjore dikur 

ka qenë shumë më e pasur sesa sot. Një prej faktorëve kryesore degradues ka qenë prerja e 

paligjshme e drurëve deri në kufijtë e një shpyllëzimi të plotë. Rreziqet që kanosen sot prej erozionit 

kanë detyruar banorët që të mbjellin përsëri drurë pyjorë ose të kujdesen për lastarët e rinj të dalë 

nga trungjet e prera. Sot mund të llogaritet një sipërfaqe pyjore prej rreth 20 ha me moshë 

relativisht të re, e cila gjendet përgjatë brigjeve. Kjo bimësi përbëhet kryesisht nga shelgje, plepa, 

akacie e më pak marine, konopice, etj. Bimësi pyjore ne kuptimin e mirëfilltë, gjejmë në brigjet e 

lumit në Rezervatin e Velipojës, Ishullin Ada dhe Franc Jozef, në fshatrat Reç, Sutjel, Shënkoll dhe në 

ishullin e Bahçallekut. 
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Bimësia e këtyre sipërfaqeve pyjore përbëhet kryesisht nga disa lloje plepash (Populus), shelgjesh 

(Salix), frashëri (Fraxinus), dushqesh (Quercus) e gjithashtu nga rrushkulli (Ruscus aculeatus), akacia 

(Robinia pseudoacacia), thana (Cornus mas), shkoza (Carpinus betulus), marina (Tamarix parviflora), 

etj. Në lumin Buna gjenden mbi 30 lloje peshqish të ujërave të ëmbël që jetojnë gjithashtu në 

Liqenin e Shkodrës. Ndër to permendim krapin (Cyprinus carpio), karasin (Carassius auratus gibelio), 

gjucën (Alburnus alburnus alborella), njilën (Chondrostoma nasus ohridanus), skortën e zezë 

(Pachychilon pictum), lloskën (Scardinus erythrophthalmus scardafa), mëlyshin (Leuciscus cephalus 

albus), sharmakun (Perca fluviatilis), barburiqin (Blenius fluviatilis), etj. 

Buna është rrugë kalimi për 13 lloje e nënlloje peshqish që migrojnë nga liqeni për në det dhe 

anasjelltas. Ndër to përmendim blinin (Acipenser sturio) që është lloj globalisht i rrezikuar, kublën 

(Alosa fallax nilotica), ngjalën (Anguilla anguilla), levrekun (Dicentrarchus labrax), qefullin e verës 

(Mugil cephalus), qefullin e vjeshtës (Liza ramada), shojzën (Platichthys flesus luscus), etj. Në 

estuarin e grykëderdhjes së Bunës ka mbi 50 lloje të tjerë peshqish, ku ndër më të njohurit janë 

açuga (Engraulis encrasicholus), çeliku (Aphanius fasciatus), gjilpërëza turigjatë (Syngnathus 

tenuirostris), korbi i zi (Sciaena umbra), korbi i bardhë (Umbrina cirrosa), sargu (Diplodus sargus 

sargus), murra (Lithognathus mormyrus), aterina (Atherina hepsetus), gjuhëza e Adriatikut (Solea 

vulgaris), etj. 

Buna, së bashku me ujërat pranë saj, përfaqëson një nga sipërfaqet më të pasura me shpend në 

rajon. Grykëderdhja e Bunës, Rezervati i Velipojës, Këneta e Domnit, Laguna e Vilunit, Liqeni i Shasit, 

kriporja e Ulqinit, sipërfaqja kënetore e Shtojit të Poshtëm të Ulqinit janë plot me shpendë, 

veçanërisht në dimër. Avifaunat e këtyre sipërfaqeve komunikojnë me njëra tjetrën, por edhe me 

Liqenin e Shkodrës, Lagunën e Kunes e më gjërë. Këto sipërfaqe përfshihen në njërën prej tre 

rrugëve të migrimit të shpendëve të Evropës. Këto fakte tregojnë për rolin e rëndësishëm të Bunës 

në shkallë rajonale. Aq më tepër ky rol vlerësohet me faktin se një përqindje e konsiderueshme e 

llojeve janë migrues dhe folezues në këtë zonë. 

Në Bunë janë numëruar rreth 50 lloje shpendësh ujore. Ndër to, me numër më të madh individësh 

rezultojnë kredharaku i vogël (Tachybaptus ruficollis), karabullaku i vogël (Phalacrocorax pygmeus), 

kryekuqja e madhe (Anas penelope), rosa e vendit (Anas platyrhynchos), rosa sqeplugë (Anas 

clypeata), rosa kërre (Anas crecca), kryekuqja e mjeme (Aythya ferina), rosa me katër sy (Bucephala 

clangula), bajza (Fulica atra), cinja (Vanellus vanellus), pulëbardha e zakonshme (Larus ridibundus), 

etj. Rëndësi të veçantë ka pulëbardha e vogël (Larus minutus) dhe dallëndyshja e detit (Sterna 

sandvicensis), numri i të cilave konsiderohet i rëndësishëm ndaj numrit të përgjithshëm për 

Shqipërinë dhe Mesdheun. Veçohet gjithashtu kriporja e Ulqinit e cila aktualisht është një nga 

mjediset më të përshtatshëm për folezimin e shumë llojeve si laraska e detit (Haematopus 

ostralegus), gjelaci symadh (Burhinus oedicnemus), kalorësi (Himantopus himantopus), sqepbiza 

(Recurvirostra avosetta), bisht-dallendyshja (Glareola pratincola), vrapuesi gushëbardhë (Charadrius 

alexandrinus), dallëndyshja e vogël e detit (Sterna hirundo), etj. 

 

7.2 Sistemi Ujor 

Sistemi ujor zë rreth 20.44% të territorit të Bashkisë Shkodër. Ndër elementët më kryesorë të 

sistemit ujor mund të përmenden liqeni i Shkodrës, lumenjtë dhe infrastruktura mbështetësë për 

bujqësinë si kanalet e ujitjes dhe kullimit.  
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7.2.1 Liqeni i Shkodrës  

Është liqeni më i madh në Gadishullin Ballkanik, për sa i përket sipërfaqes ujore. Liqeni i Shkodrës 

përfshihet në pellgun ujëmbledhës të detit Adriatik. Ndohet në kufi ndërmjet Malit të Zi dhe 

Shqipërsë, në pjesën Jugore të Alpeve Dinarike. Sipërfaqja totale e Liqenit është 5500 km2, nga ku 

4470 km2 i takojnë Malit të Zi dhe 1030 km2 Shqipërisë.  Përmes lumit Buna ai derdhet në jug-lindje 

në Adriatik. Liqeni i Shkodrës dhe rrethinat e tij janë shpallur Rezervat Natyror i Menaxhuar si dhe 

zonë Ramsar.  

Ka një lartësi mesatare prej 5 m mbi nivelin e detit, thellësi maksimale prej 8.3 m, thellësi mesatare 

prej 5.01 m, kapacitet prej 1931.62 x 10-6 m3. Thellësia e liqenit rritet në pjesën jug-perëndimore, 

në izobatin e 7 dhe 8, përgjatë segmentit të kufirit kombëtar. 165 km2 të Liqenit janë nën nivelin e 

detit. Ka një nivel mesatar minimal 5.15 m mbi nivelin e detit. Amplituda maksimale e Liqenit është 

5.33m (në Shqipëri 5.13m), amplituda mesatare është 3.34mm thellësia maksimale (në syrin e 

Rdushës), është mbi 80m.   19% e ujit mblidhet nga pellgu ujëmbledhës në pjesën Shqiptare. Lumenj 

që derdhen në Liqen janë: Lumi Moraça, Lumi Cem, Lumi Zeta, Lumi Rijeka Crnojevica, Lumi 

Orahovshtica, Lumi Crmnica, etj.  

Pellgu ujëmbledhës i Liqenit të Shkodrës nga ana e tij veriore kufizohet me pellgun e lumenjve 

Trebeshnica, Neretva, Piva e Tara. Nga ana jug-lindore pellgu ujëmbledhës i liqenit kufizohet me 

pellgun e lumit Drin dhe nga ana jugore me Ultësirën Perëndimore Shqipëtare, ku ndodhet dhe 

shtrati i lumit Buna. Nga ana perëndimore kufizohet më ujërat e Detit Adriatik. Liqeni i Shkodrës 

grumbullon ujërat e një pellgu ujëmbledhës me sipërfaqe të përgjithshme ujëmbledhëse rreth 5175 

km2, prej të cilave 1025.2 km2 përfshihen brenda territorit Shqipëtar dhe pjesa tjetër në Malin e Zi.  

Rrjeti hidrografik i liqenit ushqehet si nga rreshjet atmosferike ashtu edhe nga ujërat nëntokësore. 

Ku ujërat nëntokësor përfaqsojnë 34% të rrjedhjes së përgjithshme ujore, ndërsa ato sipërfaqësore 

66% të saj. Në shpërndarjen stiore, stinët me më shumë ujë në rrjetin hidrografik të Liqenit të 

Shkodrës janë dimri dhe pranvera, përkatësisht me 40% dhe 31% të rrjedhjes vjetore, ndërsa stinët 

me më pak ujë janë vera dhe vjeshta, me 14% dhe 15% të rrjedhjes vjetore. Shkarkimi i ujërave 

nëpërmjet shtratit të lumit Buna përbënë rreth 94% të sasisë së përgjithshme të ujit që largohet nga 

ky liqen, ndërsa avullimi përfaqëson vetëm 6% të kësaj sasie. Temperatura mujore e këtyre ujërave 

lëkundet nga 6.8oC në janar, që është dhe muaji më i ftohtë i vitit e deri në 25.9oC në gusht që është 

muaji më i ngrohtë.  

Për shkak të aftësive të vogla ujëmbledhëse të lumit Buna, nivelet e liqenit të Shkodrës bëjnë të 

mundur që në periudhën e lagësht të vitit të përmbyten sipërfaqe të mëdha toke, sidomos në brigjet 

e ulëta veriore e veri-perëndimore të këtij liqeni. Në anën jug-lindore të liqenit të Shkorës është 

qyteti i Shkodrës, ndërsa në brigjet jug-perëndimore ndodhet qendra e rëndësishme klimatike e 

Shirokës. Ujërat e liqenit të Shkodrës shfrytëzohen për peshkim dhe për ujitje. 

7.2.2 Lumi Drin  

Është lumi më i madhë i rrjetit hidrografik të Shqipërisë si dhe një ndër lumenjtë më kryesorë të 

bregut lindor të detit Adriatik, si për nga sipërfaqja e pellgut të tij ujëmbledhës, ashtu edhe nga 

shkalla e ujëshmërisë. Drini formohet nga bashkimi i dy lumenjve afluentë, Drini i Bardh dhe Drini i 

Zi. Gjatësia e përgjithshme e lumit Drin është 285 km. Nga burimi e deri në derdhjen e tij ai ka një 

rënie të përgjithshme prej 685 metrash, që i përgjigjet një pjerrësie mesatare prej 2%. Pas bashkimit 

të dy lumenjve Drin i Bardhë dhe i Zi, lugina e lumit Drin kalon nëpër shëmbinj magmatik, që 

përmbajnë ujëra çarjesh me sasira të vogla. Nga Vau i Dejës e deri në derdhjen e tij në Bunë, Drini 
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kalon nëpër shtresa të kuaternarit, të cilat mbulojnë formacionin terrigjen neogjenik. Lumi Drin pas 

daljes nga H/C i Fierzës e deri në derdhjen e tij në shtratin e lumit Buna, merr ujërat e disa 

afluentëve të tij të rëndësishëm si ato të lumenjve Valbona, Nikaj, Shalë, Gjadër dhe Kiri.  

Koefiçenti i lëkundshmërisë së rrjedhjes ujore vjetore në rrjetin hidrografik të Drinit është Cv=0.25. 

Kjo tregon se potenciali ujor i rrjetit hidrografik të këtij lumi gjatë periudhës shumëvjecare lëkundet 

në kufij jo shumë të gjerë në krahasim me lumenjt e tjerë të vendit tonë.  

Prurja maksimale e Drinit në derdhje me përsëritje 1 herë në 100 vjet është QM
1%=6530 m3/s. 

Rrjedha e aluvioneve pezull gjatë periudhës ujëshumtë të vitit në lum përfaqëson rreth 92% të sasisë 

vjetore, ndërsa gjatë periudhës ujëpaktë rreth 8%. Ujërat e Drinit kanë një mineralizim mesatar prej 

mj=257mg/l. Temperatura e ujërave të këtij lumi lëkundet nga t=5.3oC në janar deri në t=20.1oC në 

gusht. Ujërat e Drinit përdoren gjerësisht edhe në ujitjen e tokave bujqësore.  

7.2.3 Lumi Shalë  

Është lumi më i rëndësishëm i gjithë rrjetit hidrografik të Alpeve Shqipëtare nga shkalla e tij 

ujëshmërisë. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës së këtij lumi është 260 km2, lartësia mesatare 1081 

metra mbi nivelin e detit, gjatësia e shtratit është 39.3 km, pjerrësia 22.6 m/km dhe dendësia e 

rrjetit hidrografik 3.2 km/km2. Fillimin sipërfaqësor të rrjedhës së tij e ka në tek burimet e fuqishme 

të Okallit dhe të Shtrazës, që dalin në rrëzën jug-lindore të malit të Padohijës, në rajonin e Thethit.  

7.2.4 Lumi Kiri  

Është lumi i cili buron nga shpatet e Bigës, Ndërkjores e Qafës së Bëshkasit dhe derdhet në lumin 

Drin pranë Kalasë së Shkodrës. Lumi ka marrë emrin e fshatit dhe jo fshati emrin e lumit përmes të 

cilit kalon, sepse në kohët e hershme ky lumë kishte emrin Clusala. Rrjedha e lumit nuk është e 

qëndrueshme sepse varet nga rreshjet edhe pse furnizohet nga përrenj nga Alpet Shqiptare. Është i 

pasur me trofta. Mbi këtë lum qëndron Ura e Mesit e ndërtuar gjatë sundimit osman, harku i së cilës 

kujton atë të Urës të Mostarit, në Bosnje. 

7.2.5 Lumi Buna  

Është i vetmi lum fushor në rrjetin hidrografik të Shqipërisë. Rrjedh nga liqeni i Shkodrës, nga skaji i 

tij më jugor në jug-perëndim të qytetit të Shkodrës dhe përfaqson të vetmin emisar të këtij liqeni. 

Lumi ka gjatësi 44 km dhe rrjedh përgjatë fushave të Bregut të Bunës ku përfshihen Fusha e Anamalit 

në të djathtë të lumit dhe Fusha e Trushit bashkë me fushën e Velipojës në të majtë. Prurja mesatare 

vjetore e Lumit Buna është 320 m3 ujë/sek. E dyta në rajonin e Adriatikut pas Lumit Po dhe e pesta 

në rajonin e Mesdheut. Lumi Buna bashkohet me Lumin Drin 1.5 km larg nga Liqeni. Ndonëse Buna 

është lum tipik fushor, i karakterizuar si pjesërisht i lundrueshëm, ai grumbullon ujëra nga një 

territor i theksuar malor. Në rast të prurjeve masive Lumi Drin e bllokon Lumin Buna.  Disa nga 

faktorët kryesorë që ndikojnë në regjimin e ujërave të Lumit Buna janë: bllokimi i grykës së Bunës 

nga dallgë të mëdha të krijuara gjatë baticave dhe erërave të forta që vijnë nga perëndimi, prurjet e 

Lumit Drin, efektet rregulluese të Liqenit të Shkodrës.  

Buna derdhet në detin Adriatik me deltë të vendosur në jug të qytetit të Ulqinit. Gjatësia e këtij lumi 

është 41 km, ndërsa rënia 1.2 m/km. delta e bunës aktualisht është e përbërë prej disa degëzimesh 

të veçanta që janë pasojë e qenies së ishujve aluvional të vendosur në grykderdhjen e këtij lumi si ai i 

Adës, i Franc Jozefit, Ishulli Pa Emër etj. Në dalje të liqenit të Shkodrës sipërfaqja e pellgut 

ujëmbledhës të lumit Buna është 5179 km2, prej të cilave 1025 km2 përfshihen brenda territorit 

shtetëror të Shqipërisë ndërsa pjesa tjetër ndodhet në Malin e Zi. Prurja mesatare shumëvjeçare e 

Bunës në dalje të liqenit është Q0=320 m3/s. Pas bashkimit me lumin Drin, lumi Buna grumbullon 

ujërat e një pellgu me sipërfaqe të përgjithshme F=19 582 km2. Koefiçenti I rrjedhjes vjetore të lumit 
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Buna në dalje të liqenit të Shkodrës është shumë i madh a0=0.90. Ujërat e lumit kanë një mineralizim 

mesatar mj=222mg/lit. Temperatura e ujërave të lumit Buna në dalje të liqenit lëkundet nga t=6.8oC 

në janar deri në t=25.9oC në gusht. Ujërat e Bunës përdoren për ujitjen e tokave bujqësore dhe për 

peshkim. Buna është i vetmi lumë i lundrueshëm në Shqipëri.  

7.2.6 Laguna e Vilunit  

Ndodhet në pjesën veriore të Ultësirës Bregdetare, në anën e majtë të deltës së Bunës. Sipërfaqja e 

pasqyrës së ujërave të kësaj lagune është 1.6 km2, gjatësia maksimale është 3.10 km, ndërsa gjerësia 

është 0.9 km. Kjo është një lagunë kryesishtë e cekët me origjinë potamogjene dhe më pak 

limniogjene, e cila është formuar nga akumulimi i prurjeve të ngurta të lumit Drin. Laguna e Vilumit 

lidhet me detin Adriatik me anën e një kanali natyror nëpërmjet të cilit kryhet dhe një proces aktiv 

ujëkëmbimi. Si rrjedhojë ujërat e kësaj lagune janë të kripura. Edhe nivelet e ujërave të lagunës së 

Vilumit i nënshtrohen lëkundjeve të theksuara të cilat kanë një ecuri që në përgjithsi përkon me atë 

të detit Adriatik. Në këtë lagunë bilanci ujor është pozitiv mbasi në të derdhen edhe ujëra të rrjetit 

lumor. Në këtë mënyrë sado që ujëkëmbimi me detin është intensive, temperatura e kripshmëria e 

ujërave të kësaj lagune ndryshon në kufinj të gjerë jo vetëm gjatë muajve të stinëve të ndryshme të 

vitit por edhe në periudhën shumëvjeçare. Në lagunën e Vilumit është i zhvilluar peshkimi.  

 

7.3 Sistemi infrastrukturor  
Sistemi infrastrukturor ze 1.06% të sipërfaqes totale të territorit. 

Tab: 51 Sistemi Infrastrukturor 

Infrastruktura sip % 

Autostrada 151025.22 m2 1.63% 

Rruge Interurbane kryesore 432166.65 m2 9.67% 

Rruge Interurbane Dytesore 1051388.602 m2 11.36% 

Rruge Urbane Kryesore 324506.26  m2 3.51% 

Rruge Urbane Dytesore 130124.04 m2 14.06% 

Rruge Lokale 5156812.45 m2 55.72% 

 

7.3.1 Rrugët dhe transporti 

Bashkia e Shkodrës shtrihet në pjesën veri-perëndimore të territorit të Republikës se Shqipërisë.Kjo 
bashki ka një shtrirje nga komuna e velipojës në jug dhe deri në komunën shalë në veri. Bashkia 
Shkodër ka një pozicion strategjik,pasi ndodhet ne pjesen kufitare me Malin e zi dhe pershkohet nga 
dy korridore te rendesishme te cilat e lidhin me Podgoricen dhe me pas me rrjetin e infrastruktures 
perendimore.Pergjate bashkise kalon dhe hekurudha e cila ne pjesen jugore e lidh ate me terevat 
jugore te shqiperise si Lezha dhe deri ne Vlore dhe ne veri ku pershkon koplikun dhe hanin e hotit 
duke e lidhur me pjesen e malit te zi.Ky lloj transporti eshte funksional vetem per transportin e 
mallrave,pershkak te amortizimit ne vite. 
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Harta 20 Rrugët sipas kategorive  

 

Në bashkinë Shkodër kalojnë tre rrugë interurbane kryesore. E para është ajo që lidh Shkodren me 
pjesën jugore te vendit dhe e dyta eshte ajo qe lidh shkodren me Koplikun dhe me pas Malin e zi 
(Hani i Hotit,pika doganore) dhe Europen. Gjithashtu ajo ka nje lidhje me piken e dyte doganore me 
malin e zi (Muriqanin) qe kalon nga njesia administrative e Anes se malin dhe deri ne pike kufitare. 
Ne Shkoder gjthashtu eshte ne ndertim baypass-I ne pjesen perendimore te qytetit I cili do te lidhe 
keto dy rruge interurbane kryesore pra ate qe vjen nga shqiperia jugore me rrugen interurbane 
kryesore deri ne kufirin me malin e zi (Hani I Hotit,pika doganore)  pa kaluar brenda qytetit.Ky 
segmet eshte ende ne proces ndertimi.Ky baypass do te lehtesoje trafikun ndenda qytetit dhe do te 
ndihmoje ne lehtesimin e trafikur transit ne periudhat e veres,duke marre ne konsiderate qe nje 
pjese e madhe e hyrjeve nga mali I zi perdorin pikerisht keto ky pika hyrese.Ky baypass gjithashtu do 
te pershpejtoje edhe lidhjet e Shkodres me bashkine e malesi se madhe.Persa i perket 
infrastruktures kombetare shkodra ne pjesen lindore ajo lidhet me rrugen shteterore (SH5) e cila 
kalon nga Vau i Dejes ne puke,fushe-arrez dhe me pas me kosoven deri ne Prishtine. Ne pjesen 
perendimore lidhet me route (E762) e cila kalon ne koplik dhe lidhet me Podgoricen. Kurse be pjesen 
jugore ajo lidhet me route (E853) qe perfundon ne Janine. 

Nga anlizimi i të dhënave nga GIS, rezulton se në bashkine e Shkodres ka 2633.6 km linear 
rruge,duke marre ne konsiderate reformen territorial dhe shtimin e sipërfaqes së bashkise edhe 
infrastruktura e saj nga 243.4 km linear eshte 12-fishuar pershkak te ketyre ndryshimeve. 
Infrastrktura rrugore e bashkise ze nje sip prej 826.3 Ha ose 1.06% te sip totale te bashkise se 
re.Bashkia Shkoder ndoshet ne nje pozicion mjafte strategjik,pasi ajo eshte nje ure lidhese me malin 
e zi dhe pjesen veriore te vendit.Gjendja e infrastruktures me bashkite fqijnje eshte mjafte 
optimale,e cila lehteson levizjet ndermjet tyre sit e mallrave edhe te jerzve.Nder pikat me 
problematike per bashkine mund te permendim lidhjen e bashkise me pjesen veriore te saj,me 
njesite administrative te pultit,shoshit dhe shales ku rruga eshte mjafte e ngushte dhe problematike 
per shkak te burime qe kalojne ne rruge dhe shkaktojne amorizime,Ne bashkine e shkodres 
qarkullojne rreth 10220 automjete ne qarkullim dhe 1557 ne qarkullim transit  si mikrobuza,3875 
kamiona dhe 223 motocikleta,pasi sic permendem ajo ndohet ne nje pike strategjike levizje 
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Tab  :22e  

 
Kategorizimi i rrugëve ekzistuese të bashkisë 
Shkodër është kryer në bazë të ligjit Nr.8378, 
date 22.7.1998, sipas Kodit Rrugor te 
Republikës së Shqipërisë rrugët klasifikohen 
si vijon: 
 

A. Autostradë 
B. Rrugë interurbane kryesore 
C. Rrugë interurbane dytësore 
D. Rrugë urbane kryesore 
E. Rrugë urbane dytësore 
F. Rrugë lokale 

 

 

 

 

Nga analizimi I te dhenave ne tabelen e 
mesiperme rezulon qe per bashkine Shkoder 
rezulton qe segmentet jane te perqenduara ne 
shkodren si qytet, por edhe ne njesite 
administrative,nga kjo 1.63% jane rruge te 
klasifikuara si autostrade,9.67% rezultojne si rruge 
Interurbane kryesore,11.36% si rruge interubane 
dytesore dhe vetem 3.51% si rruge urbane 
kryesore,kurse pjesa tjeter 14.06% klasifikohen si 
rruge urbane dytesore dhe 55.72% jane rruge 
lokale. 

Nga analiza e infrastrukturës rrugore së Bashkisë 
Shkoder të ndara sipas kodit rrugore. Nga te 
dhenat e gjeneruara ne GIS mund te themi qe   
gjenerimi i te dhenave persa i perket funksionit te 
rrugeve,na tregon qe ne bashkine e Shkodres,per 
shkak te tradites se kultivimit dhe sip te medha te 
tokave bujqesore,kemi nje nr te madhe te rrugeve 
me funksion bujqesore. 

 

7.3.2 “Hot spot” Pikat e ndërprerjes së rrugëve 

lokale më rrugët interurbane kryesore  

Ne Bashkine Shkoder nje nder problematikat persa i perket infrastruktures rrugore eshte dhe pikat e 
hyrjeve-daljeve,keto pika te cilat zakonisht nderthurin rruge te klasifikimit te larte me ato te ulet si 
rruge Interurbane kryesore e cila lidhet me nje urbane dytesore ose locale.keto pika nderprerje 
shkaktojne konflike persa i perket levizjes  ne bashki pasi krijojne potencial per aksidente dhe ngerce 
ne levizjen ne qytet.Analiza e pikave te konfliktit na lejon te identifikojme dhe analizojme 

Gjatësia e 
rrugës (km) 

Kategoria e rrugëve ekzistuese sipas Kodit 
Rrugor 

5.03 Autostradë 

5.88 Rruge interurbane kryesore 

254.19 Rruge interurbane dytësore 

34.06 Rruge urbane kryesore 

265.37 Rruge urbane dytësore 

2018.11 Rruge lokale 

2633.6 Total 

Harta 21 Pikat e ndërprerjes së rrugëve lokale me ato interurbane 
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vendndodhje e ketyre pikave,per te pare alternativat e zgjidhjes se ketyre pkave si pika konflikiti.Nga 
kjo analize mund te themi qe 930 pika jane pika te cilat kane nje tension konflikti,pasi infrastruktura 
ne vetvete duhet te kete nje hierarki te caktura per te mirefunksionuar dhe per te evituar 
ngercet.Nderprerjet e ketyre pikave do te trajtohen me vone ne propozimet,per te zgjidhur sa me 
shume problematikat e infrastruktures. 

 

 

 

7.3.3 Gjendja e infrastrukturës rrugore 

 
Gjendja e infrastruktures ne bashkine Shkoder ka patur ndryshime te konsiderueshme persa i perket 
mbuleses.Duke marre ne konsiderate faktin qe bashkia e vjeter kishte 38% rruge urbane dhe 62% 
rruge locale.Sic eshte rrijtur sip e saj me nje 12-te fishim ashtu eshte shtuar edhe mbulimi i saj me 
infrastrukture.Gjendja e rrugeve ne bashki eshte e mire.Rruget me problematika jane kryesishte 
rruge te tipologjise locale dhe kryesihte bujqesore ose te brencme dytesore. 
Tab  :25  

Gjatësia e 

rrugës (km) 

Kategoria e rrugëve ekzistuese sipas 

përdorimit 

36 Arterie 

8 Korridor Shumefunksional 

844 Bujqesore 

178 E brendshme kryesore 

303 E brendshme dytesore 

263 Kolektor 

795 Peisazhistike 

182 Rekreative 

17 Sherbimi 

       2633 

 
Total 
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Harta 22 Rrugët sipas funksionit 

 

7.3.4 Lëvizja e banorëve drejt vendit të punës dhe linjat e transportit  

 
Ne baze te studimit te bere per planin e mobilitetit ne bashkine e shkodres ne vitin 2012 
konstatojme qe ne baze te planit te mobilitetit levizja qytetare behet 24% me autovetura 
individuale, 44% me kembe,pasi te gjitha sherbimet brenda qytetit jane ne nje rreze mbulimi prej 
7km. 3% e tyre perdorin transportin publik dhe 29% perdorin si mjet trasporti bicikleten,kjo eshte 
dhe nje tradite per shkodren pasi ajo ka nje histori te hershme me levizjen me bicikleta,ajop eshte 
gjithashtu nje nga pikat e forta te cilat me vone do te ilustrohen ne propozimet. 
Levizja e udhetareve brenda qytetit te Shkodres kryhet nepermjet transportit me autobuza ne linja te 
rregullta, nepermjet autoveturave kryesisht personale, furgonat, bicikleta dhe nje pjese e madhe e 
popullsise levizin  ne kembe. Linjat e transportit urban te licensuara ne baze te kompetencave nga Keshilli 
Bashkiak i Qytetit dhe qe funksionojne aktualisht jane tre: 

1.Linja Bajcallek-Fermentim-Bahcallek: me gjatesi 16 km (distanca nga stacioni nises ne ate fundor 8 km ) 
me 26 stacione dhe me distance mesatere midis stacioneve 500-600 metra.Operohet me 12 autobuza ne 
iventar dhe 9 autobuza ne perdorim cdo dite. Orari i funksionimit te linjes eshte nga ora 630 deri ne oren 
2030 me intesite levizje te autobuzit cdo 1520.  Eshte linja kryesore dhe mund te themi e vetme e transportit 
urban ne funksionim, qe pershkon gjithe qytetin nga hyrja ne lagjen Bahcallik deri ne dalje te qytetit ne fund 
te zones industriale (Fermentim) dhe anasjelltas. 

2.Linja Qender-Shiroke-Qender: me gjatesi 14 km (distanca e linjes 7 km) me  9 stacione. Operohet me 2 
autobuza ne iventare, 1 autobuz ne perdorim cdo dite, vetem me dy udhetime ne oren 615 dhe ne oren 
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1515. Edhe pse Shiroka eshte pike turistike shfrytezimi i autobuzit eshte i ulet dhe transporton vetem 100 
udhetare ne dite ose 50 veta ne nje cikel vajtje-ardhje, me nje koeficent ngarkese prej 42%.  

3. Linja Qender- Zogaj-Qender: me gjatesi 26 km (distanca e linjes 13 km) me 11 stacione. Operohet me 2 
autobuza ne iventar, 1 autobuz ne perdorim cdo dite, me dy udhetime ne mengjez ne oren 730 dhe 
mbasdite ne oren 1230. Transporton 120 udhetare ne dite ose 60 udhetare per cdo cikel vajtje-ardhje. 
Oraret e lezizjes se kesaj linje krijojne mundesin qe transporti te kryhet me iventarin e linjes Qender-
Shiroke- Qender duke i shfrytezuar ato per 6 ore ne dite.Theksojme se kjo linje eshte nje linje suburbanee 
dhe klasifikimi i saj ne linjat urbane eshte ne mosperputhje, me nenin 13 te ligjit Nr. 8308 date 18.03.1998 
“Per transportet rrugore” ne te cilen theksohet se: “Transporti qytetes eshte nje sherbim i vecante qe 
ploteson nevojat e popullsise se nje qyteti, duke kryer sherbim te rregullt me autobuse brenda vijave 
kufizuese te tij, ose duke lidhur qendra te rendesishme ekonomike dhe sociale me pjeset e tjera te qytetit”.  

Funksionimi i linjave eshte i mire, ne pergjithesi respektohet orari dhe intesiteti i linjes, qendrimi ne stacione 
dhe numuri i autobuzave ne linje.Pervec linjave te transportit urban, Parku kryen me kontrate edhe 
transportin e arsimtareve dhe nxensave per dhe nga qyteti ne 8 linja brenda rrethit, nga 42 linja te tilla te 
miratuara dhe konkretisht ne linjat Shkoder- Gur i zi; -Juban-Mjede; Liqeni i V.Dejes -Zus dhe Bardhaj; -Mes; 
-Myselim dhe Shoder-Zogaj, me nje ngarkese prej 306 arsimtare dhe nxenese ne dite, me dy udhetim vajtje 
e kthim. 

7.3.5 Infrastruktura hekurudhore në Shkoder 

Linja hekurudhore në bashkine e Shkodres shërben për të lidhur qytetin e Shkodres me Tiranën dhe 
Vloren. Bashkia Skoder ka një lidhje hekurudhore qe lidhet me podgoricen, por ajo sot funksionon 
vetëm për transport mallrash. Aktualisht, funksionon vetem kjo linje.Në Shkoder gjendet stacion i 
treni të pasagjereve i cili ka edhe hapësirën perkatëse të parkimeve edhe nje strukture per te 
perballuar fluksin e qytetit. Ndertesa e stacionit te trenit ka nje gjendje mjafte te keqe dhe te 
degraduar edhe mos perdorimi i saj ka cuar qe ky amortizim te rendohet gjithmon e me shume. 
Shkodra gjithashtu ka patur disa hapësira të konsiderueshme të stacionit të trenave të mallrave 
sëbashku me ofiçinat e trenave dhe magazinat.Keto zona tashi jane magazina officinash ose fabrika 
te vogla prodhimi ne gjendje mjafte te amortizuar.  
 

7.3.6 Infrastruktura e shërbimit me ujë dhe kanalizimet  

Infrastruktura e shërbimit me ujë të pishëm dhe kanalizimet e ujërave të zeza janë menaxhuar në 

bazën e ish-komunave. Si rrjedhojë e mungesës së koordinimit, ka dhe një babarazi përsa i përket 

mbulimit nga sistemi.  

Sistemi ekzistues i K.U.Z. në Shkodër është projektuar dhe ndërtuar si sistem K.U.Z. më vehte, me 

sistem K.U.B. të ndarë. Sistemi ekzistues i K.U.Z. përfshin tre kanale kryesore të ujërave të zeza, 

bashkë me kanalet sekondare dhe terciare. Tre kanalet bashkohen dhe shkarkohen me anë të 

gravitetit, në sajë të kanalit të ujërave të zeza për tek stacioni i pompave tek i cili ka 5 pompa, që nuk 

punojnë secila me kapacitet prej 150 l/s. Stacioni i pompave ndodhet afër urës së Bunës. Kur stacioni 

i pompave punon bën shkarkimin në daljen e lumit Drin. Ka një dalje të mbiprurjes emergjente, ku 

bëhet shkarkimi në lumin Buna, në rast të mungesës së energjisë elektrike. Por se, kjo e fundit është 

e bllokuar. Si e tillë kur stacioni i pompave nuk punon ujërat e zeza shkarkohen në kanalin e ujërave 

të shiut afër Urës së Magjypit (Kanali i Fermës) dhe pastaj tek pika afër aty ku bashkohen liqeni i 

Shkodrës me lumin Buna. Sistemi i K.U.Z. i shërben shumicës së lagjeve të vjetra të qytetit; ndërsa 

zonave informale kryesore, që nuk u shërbehet janë zona industriale dhe zona kodrinore në jug afër 

Kalasë Rozafat. Zonat informale të qytetit të Shkodrës nuk shërbehen plotësisht nga sistemi i K.U.Z. 

Gjatësia totale e kanaleve të ujërave të zeza në Shkodër dhe Bahçallek (ku janë rreth 5 km të tubave 

të ujërave të zeza), është rreth 145 km. Të gjithë kanalet e ujërave të zeza kanë tuba prej betoni të 
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bërë në vend, të cilët janë të bashkuar njëri me tjetrin. Përqindja e lidhjes e sistemit të K.U.Z. është 

vlerësuar të jetë rreth 73 % në qytetin e Shkodrës.  

Sistemi ekzistues i K.U.B. në qytetin e Shkodrës, është projektuar dhe ndërtuar si sistem K.U.B. me 

vehte, me një sistem të ndarë të K.U.Z. Qyteti i Shkodrës drenazhohet nga një sistem me kanale të 

mbylluara dhe të hapura, tuba drejtkëndore, shumica e tyre drenazhohen me anë të rrjedhës së lirë 

për në liqenin e Shkodrës. Disa zona përfshirë zonën industriale drenazhohen në lumin Kir. Gjatësia 

totale e drenazhuesve kryesore është rreth 37 km, prej të cileve rreth 25 km, janë tuba drejtkëndore 

dhe kanale me shkëputje, kanale prej betoni të cilet kanë relativisht karakteristika të mira të 

rrjedhës. Sistemi mbulon zonat qendrore dhe jugore të qytetit të Shkodrës, përfshirë ato që janë të 

shtruara dhe që nuk kanë ose kanë drenazhim shumë të kufizuar të ujërave të shiut. Sistemi kryesor 

drenazhues mbulon rreth 70-80% të zonave formale të qytetit, me mbulim shumë më të ulët në 

zonat informale. Harta e mëposhtme paraqet një pamje të sistemit ekzistues K.U.B. të qytetit të 

Shkodrës. Ky sistem ndahet në shtatë pjesë dhe nën-sisteme të pavarura, që shkarkohen nëpërmjet 

daljeve të ndara në lumin Kir apo në liqenin e Shkodrës, si më poshtë:  

1. SË0: Kjo zonë mbulon pjesën juglindore të qytetit të Shkodrës, nga argjinatuara e 
hekurudhës dhe shkarkohet në lumin Kir;  

2. SË1: Zona industriale dhe lagjet urbane midis spitalit si dhe varrezave katolike, në verilindje 
të qytetit, që shkarkohet në lumin Kir;  

3. SË2: Pjesa lindore dhe juglindore e qytetit që shkarkohet në Kanalin e Fermës;  
4. SË3: Zona që përfshin pjesën veriore të qendrës së qytetit të Shkodrës dhe përfshin 

gjithashtu zonën përreth sheshit “Isa Boletini” dhe rrugën “A.Kondi”. Ku nën-sistemi 
shkarkohet në Kanalin e Fermës;  

5. SË4: Zona që përfshin të gjithë qendrën e qytetit të Shkodrës si dhe zonën verilindore të 

rrugës “Bujar Bishanaku” (tek Stadiumi) dhe që lidhet me kanalin e ri Austriak në rrugën “Zog 

1”/Rruga “Vasil Shanto”, e cila shkarkohet në liqenin e Shkodrës në jugperëndim të qytetit. 

Ne territorin e njësisë administrative Rrethina, pjesa e rrjetit inxhinierik të ujesjellësit, si dhe 
furnizimi me uje ne menyre te vazhdueshme i kesaj zone, kushtezohet nga nje sere faktoresh si ato 
urbane, arkitektonike, mjedisore apo turistike, qe diktohen nga vete shtrirja e Komunes Rrethina nga 
bregu i liqenit te Shkodres e deri ne thellesi te territorit ne zonen kodrinore.  
Ne pjesen perendimore te saj, 500 deri 900 m nga liqeni i Shkodres gjenden shtresa ujembajtese te 
konsiderueshme ne thellesi rreth 40-60 m, aktualisht keto rezerva ujembajtese me anen e 11 puseve 
furnizojne edhe nje pjese te qytetit te Shkodres. Kohet e fundit jane bere nje sere studimesh dhe 
projektesh per nje shfrytezim sa me me efikas te ketyre burimeve prej te cilave sot perfitojne vetem 
fshatrat Dobraç, Golem, Shtoji i ri, Shtoji i Vjeter, Guci e Re, Grude e Re, Hoti i Ri.  
Nga studimet rezulton se krahas venies ne mbrojtje te burimeve ekzistuese, permiresimit te 
kushteve te depozitave aktuale, jane te domosdoshme shpimet per puse te reja si dhe vendosja e 
depozitave me kapacitet te mjaftueshem per kerkesat ne rrirje per uje te pishem ne Komunen 
Rrethina.  
Banesat qe jane ne thellesi te fshatrave, dhe larg depove te zones se puseve, furnizohen me uje me 
puse indivduale. Duhet theksuarse ne te dy rastet mungon mbrojtja reale teknike (me distanca per 
ndertimet) qe garanton mos kontaminimin e ujit te pijshem sidomos fshatrat e Dobraçi, Golemi, Hoti 
i Ri, Gruda e Re dhe Shtoji i Ri. Largesia nga puset e vizituara me ndertimet me te afert eshte 75 m 
ose me pak . Ne fushen e re te puseve ka ndertime ne nje distance rreth 20-25 m larg puseve te ujit. 
Te gjitha ndertesat ekzistuese ne komune ne rastin me te mire kane gropa septike jashte kushteve 
teknike qe drenazhojne ujrat e zeza direkt ne shtresat e tokes.  
Analizat e bera nga Inspektoriati Shendetsor i Shkodres mbi kampionet e marre ne zonen ne veri te 

qytetit nga puset private tregojne kontaminim te vazhdueshem me bakterie fekale. Keto 
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kontaminime shkaktohen ne kete sektor ku sistemi i K.U.Z. nuk ekziston por perdoren gropa septike 

te pavulosura afer puseve. Thellesia e puseve private varion prej rreth 0 – 15 m. 

Risku i kontaminimit i mundshem i nxjerrjes se ujit tek fusha e puseve ne Dobraç jepet si më poshtë 
nga:  

 Infiltrimi i ujrave te ndotura prej liqenit per ne fushen e puseve;  

 Infiltrim i ujrave te zeza prej shtresave nentokesore si dhe nga dergimi tek hapsirat ujore me 
ane te infiltrimit;  

 Kontaminim prej bujqesise (pesticidet, pleheruesit, etj.);  
 
Fshati i Dobraçit dhe nese eshte e mundur fshati i Golemit duhet te lidhen me sistemin publik te 
K.U.Z. te Shkodres. Disa puse jane me vendodhje afer fshatit te Dobraçit. Perdorim i vazhdueshem i 
pakufizuar i gropave septike te pavulosura mund te çoje ne kontaminimin e ketyre puseve ne te 
ardhmen.  
Per fshatrat e tjera duhet te instalohet nje sistem K.U.Z. duke perdorur rrjet K.U.Z. dhe ITUZ te 
centralizuar ose te decentralizuar (gropa septike te permiresuara te ndjekura nga sisteme te 
pershtatshme sherbimeve te infiltrimit, p.sh. fushe drenazhuese).  
Ështe urgjentisht e nevojshme nje nderhyjre nga pikepamja urbanistike ne kete zone bazuar ne 
mbrojtjen reale te zones se fushes se puseve, zhvillimi urban i kontrolluar si dhe perdorimi i 
sistemeve te pershtatshme te kanalizimeve duhet te perforcohet.  
Pas Dobraçit dhe Golemit, prioritet duhet t’i jepet fshatrave te Hotit te Ri, Grudës së Re, dhe Shtojit 
të Ri te cilët jane me vendodhje direkt ne drejtimin e rrjedhes se ujrave nentokesore.  
Ne lidhje me nevojat per mbrojtjen e fushes se puseve te fushes se Dobraçit, perdorimi i pleheruesve 

dhe pesticideve ne bujqesi ne kete zone duhet te kontrollohet rreptesisht në të ardhmen. 

Dy rezervuaret (ndermjetës) mbledhes ekzistues (2x200 m³) jane ndertuar më shume sesa 30 dhe 40 
vjet të shkuara. Ato jane ne gjendje te keqe dhe që të dy kanë rrjedhje. Si rrjedhim, të dy rezervuaret 
kane nevoje që të zevendësohen.  
Në të gjitha fshatrat e Rrethines aktualisht mungon rrjeti i kanalizimeve te ujrave të zeza. Ndërtimet 

e shumta individuale të realizuara vitet e fundit e kane veshtiresuar problemin e kanalizimeve. 

Gropat septike individuale te ndertuara jashte kushteve teknike te zbatimit si dhe te pa vulosura nga 

drejtoria e higjenes si ç’u shqurtua dhe me siper jane bere problem kontaminimi uji te pijshem. Në 

vitet e ardhshme është i domosdoshëm hartimi i një projekti të përgjithshëm i cili do te zgjidhë 

perfundimisht këtë problem. Deri sa ky problem të ketë një zgjidhje definitive, do të jepet nje 

zgjithje e perkohshme por ambjentaliste qe nenkupton mbledhjen e ujrave te zeza me gropa septike 

te ndertuara brenda standarteve ekologjike. Eshte i domosdoshem projekti linjave te KUZ dhe 

zbatimi i tyre. Cdo fshat do pershkruhet nga kolektoret kryesore si dhe ata dytesore deri afer 

banesave me pas kolektori kryesor do te shkarkohet ne impjantin e pastrimit qe do te permbledhe 

disa nga keto fshata si Bardhaj, Bleran, Grude e Re, Guci e Re, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjeter, nepermjet 

vlerave te pastrimit do te perpunohet, ku nje pjese e ketyre mbetjeve do te perdoret per bujqesine 

etj. Persa iperket fshatit Zues, kolektori i KUZ qe do te ndertohet i ri, mund te lidhet me ate te qytetit 

ose ne fund te ndertohet nje veper pastrimi me kapacitet te vogel dhe qe ujrat relativisht te 

perpunuara dhe ekologjikisht te pastra te mund te derdheshin ne lume pa i shkaktuar dem ambjentit 

perreth. Persa i perket largimit te ujrave te bardha per kete lloj rrjeti as qe behet fjale te kete, 

prandaj per mirmbajtjen e teritorit si dhe mirqenien e popullsise eshte I nevojeshem dhe ndertimi I 

rrjetit te KUB edhe keto ujra do te sistemohen me tuba plastik qe do te shkojne paralel me ato te 

kanalizimit te cilat do te derdhen ne puseta te veçanta ose mikse, ne keto fshatra nje rendesi te 

vecante i jepet sistemit te kullimit dhe drenazhimit te tokave bujesore, ku vit per vit jane prezent 

prmbytjet dhe demet materiale. 
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Gjithashtu per fshatrat te Rrethina me vendodhje ne veri te Shkodres, lidhja me sistemin qendror te 
K.U.Z. te qytetit te Shkodres konsiderohet qe te jete ekonomikisht i pershtatshem vetem per fshatrat 
te cilet jane me densitet me te larte dhe me vendodhje me afer Shkodres, si Dobraçi apo Golemi.  
Ne fshatrat e tjere, perfshire Shtojin e Ri, Hotin e Ri, Grudën e Re dhe Gucinë e Re zhvillimi i 
ndertimeve eshte shume i shperndare dhe densiteti i popullsise eshte shume i ulet, madje edhe ne 
zonat qendrore te fshatrave, me densitet popullsie maksimal ne vitin 2030 llogaritet qe te jete rreth 
100 banore/hektar. Ne baze te situates ekzistuese dhe te parashikuar ne keto fshatra, lidhjet e 
ketyre fshatrave me sistemin e K.U.Z. se Shkodres nuk konsiderohet si i pershtatshem nga ana 
teknike dhe ekonomike.  
Ne lidhje me problemin e situates se pasigurte te furnizimit me uje, me puset private te 
kontaminuara nga gropat septike te mbyllura ne fund, duhet permendur qe eshte pregatitur nje nje 
projekt per zbatimin e nje sistemi te pavarur per furnizimin e ujit te pijshem per fshatrat e komunes 
Rrethina (Shtoj i Ri, Hoti i Ri, Gruda e Re, Guci e Re) do te zbatohet së shpejti. Ky projekt perfshin 
ndertimin e nje pusi të ri, linjes kryesore, rezervuarit dhe rrjetit te shperndarjes se ujit. Keshtu qe 
problemi me urgjent i furnizimit me uje te kontaminuar nga puset private duhet te zgjidhet.  
Per keto fshatra perdorimi i sistemit te K.U.Z. ne vend me gropa septike te vulosura dhe me fushe 

drenazhimi te pershtatshme konsiderohet qe te jete zgjidhja më e pershtatshme. 

Siç dihet Komuna Velipojë është një nga destinacionet kryesore turistike të vendit tonë, sa i përket 
turizmit bregdetar gjatë periudhës së verës. Në këto kushte furnizimi me ujë luan një rrol parësor në 
zhvillimin social ekonomik dhe shfrytëzimin e këtyre resurseve natyrore.  
Komuna Velipojë ka një rrjet të kombinuar të furnizimit me ujë ku në disa zona kemi rrjet unazor 
(pra i mbylluar) dhe në disa zona të tjera rrjeti është i hapur. Furnizimi me ujë për Komunën Velipojë 
bëhet nga fshati Trush, nga një largësi prej 12 km. Rrjeti i ujësjellësit është me sistem pompash me 
ngritje mekanike, sistem depozitimi dhe më pas sistem me rrjedhje të lirë. Stacioni ujësjellësit Trush 
ka 4 pompa vertikale dhe 1 horizontale. Komuna ka dy sisteme ujësjellësi, njëri furnizon fshatin Mali 
Kolaj dhe tjetri fshatrat e tjera të komunës. Situata e furnizimit me ujë është përmirësuar disi kohët 
e fundit, pasi në disa fshatra ka përfunduar faza e dytë e investimeve në ujësjellës. Por duhet të 
theksojmë që cilësia e ujit nuk është në nivelin e dëshiruar, pasi rrjeti është shumë i amortizuar. Sa 
më sipër rrjeti aktual nuk mundëson furnizimin normal të popullatës në sasi dhe në cilësi duke 
shtuar këtu edhe fluksin e turistëve gjatë sezonit të verës. Pra në vazhdimësi mund të themi se 
sistemi aktual i furnizimit me ujë nuk i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të kohës. Në këtë komunë 
aktualisht bëjnë pjesë 10 fshatra me një numër popullsie rezidente rreth 9,409 banorë referuar 
INSTAT për 2013, por që në sezonin e verës shkon në rreth 90,000 përfshi edhe pushuesit ditore. Me 
ndarrjen e re territoriale kjo komunë i bashkohet bashkisë Shkodër dhe në këtë mënyrë për zonën 
do të kemi një situatë të re të administrimi të territorit.  
Komuna Velipojë ka aktualisht dy sisteme ujësjellësash ku njëri furnizon fshatin Mali Kolaj dhe tjetri 
fshatrat e tjerë të kësaj komune. Rreferuar të dhënave nga studime, projekte dhe institucionet 
menaxhuese gjendja aktule e sistemit të ujësjellës kanalizimeve në Komunën Velipojë nuk ka 
kapacitetet dhe infrastrukturën e nevojshme për të përballuar fluksin e turistëve gjatë verës. 
Ndërmarrja e Ujësjellësit Shkodër Fshat adminsitron sistemin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. 
Në benchmark të publikuara nga Enti Rregullator i Ujit dhe DPUK, rezulton se kjo ndërmarrje ka një 
numër punonjësish prej 78 vetash, shkalla e mbulimit me rrjetin e ujësjellësave është 24 % dhe 
shkalla e mbulimit me sistem kanalizimesh është 0%, niveli i humbjeve përfshirë këtu teknik edhe 
mosfaturimi shkon në masën 60 %.  
Rjeti është i amortizuar edhe pse disa herë janë bërë ndërhyrje pjesore për të përmirësuar situatën e 
furnizimit me ujë. Shpesh në periudhen e verës ku edhe fluksi i turistëve është i madh, niveli i 
ujërave nëntokësore është i ulët, krijohen situata ekstreme sa i përket kërkesës për ujë dhe 
mundësisë për të kënaqur këtë kërkesë ku për rrjedhojë orët e furnizimit me ujë janë të limituara ku 
variojnë 2-4 orë në ditë. Shumica e banorëve mundohen ta plotësojnë këtë nevojë për ujë duke 
shfrytëzuar puse nëntokësore të cilat aplikohen në masë dhe mënyre të pakontrolluar duke 
shkaktuar presion të vazhdueshem në akuiferin e ujërave nëntokësore dhe nxitur fenomenin e 
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intruzionit të detit (pra futjen e ujit të kripur) si dhe shumë fenomene të dëmshme sa i përket këtyre 
resurseve. Ky është edhe një rezik i madh për përhapjen e epidemive duke theksuar se në mungesë 
të kanalizimeve ujërat që filtrojnë nga gropat septike drenojnë në puset e hapura duke dërguar ujë 
të ndotur në rrjet.Kjo do të çonte në të ardhmen në një kërcënim edhe të puseve që aktualisht 
mundësojnë ujin e pijshëm për zonën.  
Rrjeti është i amortizuar dhe ndërhyrjet e pjesshme që janë bërë në vite duke mos u konceptuar si 
një projekt i tërë por me ndërhyrje të pjesshme nuk është efiçent dhe e ka të vështirë të sigurojë 
prespektivën e zhvillimit turistik të kësaj zone. Pra investimet afatgjata dhe përmirësimi i 
menaxhimit dhe rikupertimi të kostove janë dy faktorë shumë të rëndësishëm për të përmirësuar 
shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm të kësaj zone. 
 
Sistemi aktual i rrjetit të kanalizimeve në të gjithë territorin e Komunës është bazuar në gropat 
septike dhe në kanalet e kullimit. Largimi i ujrave të bardha, ose të shiut, bëhet nëpërmjet 
përdorimit të kanaleve kulluese. Përveç intensifikimit të ndërtimeve në zonat ekzistuese, ndërtime 
të reja janë realizuar edhe në zona të pazhvilluara më parë. Në të dyja rastet sasitë e ujrave të zeza 
janë rritur si pasojë e rritjes së konsumit të ujit dhe sasitë e ujrave të bardha si pasojë e rritjes së 
koefiçientit të rrjedhjes.  
Banorët kanë zgjidhur individualisht problemin largimit të ujrave të zeza nëpërmjet ndërtimit të 
gropave septike individuale të cilat përgjithësisht janë ndërtuar jashte kushteve teknike dhe nuk 
mirëmbahen rregullisht.  
Në komunën Velipojë nuk ka kanalizime të ujrave të zeza. Në të gjithë komunën përdoren gropat 
septike, sipas modelit më të keq të tyre dhe numri i tyre është pothuajse i barabartë me numrin e 
shtëpive. Çdo familje grumbullon ujrat e zeza në gropa septike individuale. Familjet që banojnë në 
pallate, (Ças: 12 pallate, Reç i Ri: 13 pallate dhe Velipojë 1 pallat) kanë sisteme me gropa septike të 
përqëndruara. Në këto mjedise ujrat e zeza shpërthejnë dhe dalin përgjatë rrugës, duke paraqitur 
rrezik për përhapjen e sëmundjeve infektuese. Kjo “zgjidhje” është jashtë të gjithë standarteve dhe 
përbën rrezik edhe për ujrat nëntokësorë dhe zonën e plazhit. Për zgjidhjen e problemit të ujrave të 
zeza, duhet mbajtur parasysh specifikat e fshatrave të Komunës.  
Vlen të theksohet se në pjesën më të madhe fshatrave, relievi dhe dendësia e vogël të popullsisë), 

lejon që problemi i ujrave të zeza të zgjidhet nëpërmjet laginateve (sistemit tre-gropësh me filtrim). 

Përpunimi i ujrave të zeza përbën nevojë të ngutshme për zonën e plazhit dhe për 5 nga fshatat e 

komunës. Problem paraqesin Fshati Pulaj-Plazh, Velipojë dhe në kuadër të zhvillimit të turizmit edhe 

fshati Baks-Rrjoll. Për ta, duhen projektuar sistemet e kanalizimeve me stacione pompimi dhe 

impiant të përpunimit të ujrave të zeza, meqë këto zona janë shpallur zona me prioritet zhvillimin e 

turizmit, kanë dendësi të madhe dhe fluks të madh ndërtimesh. Për fshatin Baks-Rrjoll këto dy të 

fundit nuk janë akoma problematike, por është e dukshme tendenca për zhvillim turistik të shpejtë. 

Gjithashtu në sistemin e kanalizimeve dhe të përpunimit të ujrave të zeza duhet të përfshihet edhe 

fshati Gomsiqe e Re, i cili ka përqendrim të ndërtimeve dhe dendësi mjaft të lartë të popullsisë. 

Shumë e nevojshme paraqitet vendosja e disa blloqeve të banjove publike në territorin e plazhit. 

 

7.4 Sistemi bujqësor  

Ne territorin e bashkise Shkoder sistemi bujqesore ka nje prodhimtari mjafte te larte te produkteve 

si domates, specave, Ullinjve, rrushit, kivit, sheges, dhardha, qershi, pjeshka etj. Kjo sipërfaqe zë 

22.02% te sip totale 872.708762 m2 te bashkise.Nga kjo sip 22% te sistemit bujqesore e ze kategoria 

III ku kryesishte ka prodhim mjalti me koshere bletesh,shege dhe ulinj,kategoria e III-IV ze 8% dhe ka 

kryesishte mjalte me koshere blete,ulinj dhe shege,kategoria e IV ze 24% e cila eshte e perqendruar 

tek tokat me sip me te madhe bujqesore ka mjalte,ulinj,mandarina dhe rrush,kategoria V ze 11.8% 
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prodhon kryesiste domate,speca,ulinj dhe shege,kategoria e V-VI ze 3.5% eshte e pozicionuar ne 

very dhe ka kryesishte te kultivuara kumbulladhe arra,kategoria VI ze 8.5% ka kryesishte 

mjalte,qershi dhe ulinj,kategoria VII ze 5% ku ka kryesishte mjalte,ulinj dhe mandarina dhe kategoria 

e IX ze 2.5% kurse 23.6% e ze banim plus bujqesi mix e perqendruar tek bujqesia ne shifrat 

30,40,50,60,70 dhe 80%. 

7.4.1 Boniteti i Tokave 

Nga informacioni i marrë rezultojnë se tokat bujqësore në bashkine Shkodër përfshijnë kategoritë e 

bonitetit nga III deri në VI.  

 Tab: 54 Boniteti i Tokave 

 Boniteti vlereson agroprodhimin e tokës. Një kategori përfshin brenda të gjithe cilesite e tokës të 
cilat mund të jen të standartit e një zhvillimi bujqesor të qendryshem ose cilesite e tyre nuk janë të 
përshtatshme për zhvillimin bujqesise dhe nivelin e prodhimit. Tokat me të mira janë duke filluar nga 
kategoria e I deri në kategorine IV, ndërsa nga kategorite VII deri X janë toka të dobta nga pikepamja 
agroprodhuese pasi nuk ploteson kërkesat e bimeve dhe nuk janë të përshtatshme për bujqësi. Në 
këtë këndveshtrim kategorite I deri në IV duhen te ruhen nga përdorimi për qëllime te tjera. 

Në këtë kontekst, tokat bujqësore të kategorisë I-IV janë të shtria në njësitë administrative Shkodër, 

Velipojë, Dajç, Bërdicë, 

Ana e Malit dhe Gur i Zi. 

Ndërkohë në njësitë e 

tjera administrative 

këto tokat bujqësore 

kanë një bonitet shumë 

më të ulët si rrjedhojë 

edhe e relievit të thyer 

dhe përbërjes 

gjeologjike të tokës e 

cila është në shumicën 

e rasteve shkëmbore 

dhe e papërshtatshme 

për kultivim.  

 

Në tabelën më poshtë paraqitet edhe sipërfaqja e tokave bujqësore në hektarë sipas njësive 

administrative dhe numri respektiv i fermerëve. 

 

 

 

  

Nr  Kategoria e Tokës 

1 Shkodër III 

2 Velipoje IV 

3 Dajc III 

4 Berdice IV 

5 Ana e Malit III-IV 

6 Rrethina V 

7 Postribe VI 

8 Shosh VI 

9 Pult V 

10 Shale V-VI 

11 Guri I Zi IV 
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Tab: 55 Sipërfaqet e T. Bujqësore sipas Nj. A 

Nr E M E R T I M I  
Toka Bujqesore                   

HA 

Nr Fshatrave 
Sipas njësive 

administrative 

Nr.Fermereve 
Sipas Njësive 

administrative 

I N/Prefektura  SHKODËR 16,054 91 18,290 

1 BERDICË 2,379 6 1982 

2 VELIPOJË 2,988 10 1405 

3 DAJÇ 2,683 11 1780 

4 ANA MALIT 2,289 10 1522 

5 POSTRIBË 1,040 11 2710 

6 GIRI  ZI 1,846 10 2602 

7 PULT 147 7 842 

8 SHOSH 71 5 496 

9 SHALË 259 11 1688 

10 RRETHINA 2,352 10 3263 

  

Ndërkohë më poshtë paraqiten dhe prodhimet bujqësore të cilat prodhohen në Shkodër, sipërfaqet 

përkatëse dhe rendimenti i tokave bujqësore: 

Tab: 56 Rendimenti i tokave 

         A.  Drithra buke gjithsej Prodhimet 

Nr. Bashkia  Kulturat Sip.ha Rend.  

Prodhimi  I-

ra 

Prodhimet II-

ta 

Prodhimet I + 

II 

        Kv/ha ton Ton Ton 

  Bashkia Shkoder A.Drithra buke gjithsej 2816 57.7 16259 919 17177 

  Bashkia Shkoder Grure 637 38.4 2446 0 2446 

  Bashkia Shkoder Miser 2179 63.4 13813 919 14732 

  Bashkia Shkoder Theker           

  Bashkia Shkoder Elb           

  Bashkia Shkoder Tagjira           

  Bashkia Shkoder B.Perime ne FUSHE 1681 195.2 32813 1192 34005 

  Bashkia Shkoder I.Perime te njoma 1043 176.2 18368 1192 19560 

  Bashkia Shkoder Domate 236 209.4 4941 50 4991 

  Bashkia Shkoder Spec 120 162.3 1939 28 1967 

  Bashkia Shkoder Patlixhan 89 191.1 1701 0 1701 

  Bashkia Shkoder Trangull 144 226.6 3252 7 3259 

  Bashkia Shkoder Presh 29 178.3 517 256 773 

  Bashkia Shkoder Lakër 43 211.4 913 793 1706 

  Bashkia Shkoder Barbunjë 78 54.9 429 8 437 

  Bashkia Shkoder Karrote 17 147.1 250 0 250 

  Bashkia Shkoder Sallatë 39 108.3 417 33 450 

  Bashkia Shkoder Qepë e njomë 72 195.8 1410 0 1410 

  Bashkia Shkoder Huder e njomë 43 127.9 544 0 544 

  Bashkia Shkoder Lule laker 0 0.0 0 0 0 

  Bashkia Shkoder Spinaq 29 138.1 401 18 419 

  Bashkia Shkoder Bizele 17 77.1 131 0 131 

  Bashkia Shkoder Kungull 56 236.0 1310 0 1310 

  Bashkia Shkoder Te tjera 33 65.0 215 0 215 

  Bashkia Shkoder II  Perime te thata 259 169.7 4399 0 4399 
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  Bashkia Shkoder Qepe e thate 185 192.3 3549 0 3549 

  Bashkia Shkoder Hudhra 46 110.0 509 0 509 

  Bashkia Shkoder Qepujkë 29 119.9 342 0 342 

  Bashkia Shkoder III. Bostan 379 265.1 10046 0 10046 

  Bashkia Shkoder Pjeper 79 167.5 1323 0 1323 

  Bashkia Shkoder Shalqi 300 290.8 8723 0 8723 

  Bashkia Shkoder Patate 208 262.6 5462 0 5462 

  Bashkia Shkoder Fasule 197 13.3 261 0 261 

  Bashkia Shkoder Duhan 188 16.0 301 0 301 

  Bashkia Shkoder Foragjere te njoma 6958 306.0 212903 27164 240067 

  Bashkia Shkoder Jonxhe gjithsej 6593 306.1 201821 0 201821 

  Bashkia Shkoder Nga kjo:Jonxhe e Re 785 129.4 10155 0 10155 

  Bashkia Shkoder Miser Foragjer 351 307.2 10781 1961 12742 

  Bashkia Shkoder Hasull 0 0.0 0 1813 1813 

  Bashkia Shkoder Të Tjera 14 212.0 301 700 1001 

  Bashkia Shkoder Bime dekorative 79 0.0 0 0 0 

  Bashkia Shkoder Sera 21 0.0 0 0 0 

  Bashkia Shkoder 
Foragjere nga toka 
djerr X X X X 22690 

  Bashkia Shkoder Sipërfaqe Gjithsej e mbjellë 12149 X X X X 

 

Për sa më sipër mund të dallohet që mekanizimi dhe përdorimi i teknologjisë në bujqësi nuk është 

shumë i zhvilluar. Një gjë që vërehet është mungesa e përdorimit të serave, të cilat janë të zhvilluara 

në territore shumë të vogla kryesisht në njësinë administrative Dajç.  

Përsa i përket kultivimit të tokave bujqësore mund të thuhet se jo i gjithë kapaciteti tokësor përdoret 

dhe kultivohet: 

Tab: 57 Kultivimi i Tokave 

    Sipërfaqja      

Nr. Emërtimi tokës 
E 
kultivuar 

E pa 
kultivuar 

    
në 

përdorim     

1 Bërdicë 2379 1986 393 

2 Velipojë 2988 2441 547 

3 Dajç 2683 2530 153 

4 Ana Malit 2289 1584 705 

5 Postribë 1040 1040   

6 Guri Zi 1846 1846   

7 Pult 147 93 54 

8 Shosh 71 51 20 

9 Shalë 259 157 102 

10 Rrethina 2352 1076 1276 

  Bashkia  Shkoder 16054 12804 3250 

 

Nga tabela e mësipërme vërehet që toka bujqësore në njësinë administrative Rrethinat ka 

sipërfaqen më të madhe të tokës e cila është e pakultivuar. Kjo gjë mund të vijë edhe si rrjedhojë e 
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zgjerimit të hapësirës urbane në dëm të tokës bujqësore si dhe nga dëmtimi i kanaleve të ujitjes dhe 

kullimit. Ndërkohë edhe Velipoja ka një sasi të konsiderueshme toke bujqësore e cila nuk kultivohet. 

Në këtë rast mund të thuhet se interesi për zhvillimin e turizmit mund të jetë një ndër faktorët që 

çojnë në moskultivimin e tokës bujqësore.  

 

7.5 Sistemi urban  
Sistemi urban shtrihet kryesisht në pjesën perëndimore të bashkise dhe zë 3.28% të sipërfaqes totale 
të territorit të bashkise. Përqëndrimet më të mëdha janë në Shkodër, Velipoje dhe Dajc, Berdice, 
Ana e malit. Qyteti i Shkodrës si njësi administrative zë 35.1% të sistemit total urban, Velipoja zë 
1.3% të sistemit total, Rrethinat 33.43% të sip totale,Dajc zë 9.24% te sip totale, Ana e malit zë 7.25% 
të sip totale,Bërdica ze 11.7% te sip totale,Guri I zi ze 14.03% te sip totale, Postriba ze 17.2% te sip 
totale,Pulti ze 0.15% te sip totale,Shosh ze 0.02% te sip totale dhe Shala ze 0.33% te sip totale. 

7.5.1 Cilësia Fizike e Ndërtesave 

Analiza e cilësisë së ndërtesave është bërë për qytetin e Shkodrës, Rrethinat dhe Velipojën.  Cilësinë 

e ndërtesave e kemi ndarë në tre kategori kryesore: cilësi e dobët, cilësi mesatare dhe cilësi e mirë. 

Informacionin bazë për këtë lloj analize e kemi marrë nga hartat e marra nga njësitë vendore, si dhe 

nga vëzhgimet në terren, në rastin e qytetit të Shkodrës. Për qytetin e Shkodrës informacioni kryesor 

për cilësinë e ndërtesave është marrë nga vëzhgimet  në terren të kryera nga grupi i punës, ku qyteti 

u nda në katër zona kryesore dhe për secilën zonë u bënë kategorizimet për cilësinë e ndërtesave.  

Për Rrethinat, harta e mundësuar nga njësia vendore, kishte gjendjen e ndërtesave sipas tre 

kategorive bazë (e dobët, mesatare dhe e mirë).  Për Velipojën, është punuar në bazë të hartës së 

viteve të ndërtimit, e cila më pas është verifikuar edhe nga ortofoto.  Ndërtesat pas viteve ’90 janë 

konsideruar cilësi e mirë apo mesatare. Ndërtimet e kryera para kësaj periudhe janë konsideruar 

mesatare dhe shumë pak të këqija, bazuar edhe nga informacioni i ortofotos.  

Informacioni i gjeneruar nga harta në GIS, është kthyer më pas në përqindje. Për zonën e studiuar 

kanë dalë këto përqindje: cilësi e mirë 45,7%, cilësi mesatare 38,1% dhe cilësi e dobët 16,1%.  Vihet 

re që Velipoja, pjesën më të madhe të struktrave e ka të një cilësie të mirë apo mesatare, kjo edhe 

për faktin që koha e tyre e ndërtimit është pas viteve ’90.  Rrethinat kanë një shpërndarje pothuajse 

të barabartë të zonave që kanë sttruktura me cilësi të bodët dhe atyre me cilësi mesatare, ndërkohë 

që shumë pak prej tyre janë të një cilësie të mirë.  Pjesa më e madhe e strukturave në qytetin e 

Shkodrës janë të një cilësie mesatare dhe të mirë. Në disa zona të qytetit, vihet re nevoja për 

ndërhyrje për rigjenerimin e strukturave, pasi gjendja e tyre është e dobët.  

7.5.2 Vendbanimet Informale 

Të dhënat e marra nga ALUIZNI mbi zonat informale në njesine e qeverisjes vendore Shkodër, 
rezultojme se kemi: në qytetin e Shkodrës kemi tre vendbanime informale. Vendbanimi i pare ka një 
sipërfaqa prej 288.07 Ha. Ndërsa numri total i ndërtimeve është 2576 ndërtime. Numri total i 
ndërtimeve të vetdeklarura jane 1657. Ndërsa toka në pronësi është 19.45 Ha. Vendbanimi i dyte në 
qytetin e Shkodrës ka një sipërfaqe 177.35 Ha. Nga të dhënat e marra rezulton se numri total i 
ndërtimeve shkon në 1930 ndërtime, ndersa numri i ndërtimeve të vetdeklaruara shkon në 760 
ndërtime. Toka në pronësi 2.12 Ha. Vendbanimi informal i trete ka një siperfaqe rreth 48. 31 Ha.  
Toka në pronësi 0.78. Numri i ndërtimeve rezulton 283 ndërsa numri i ndërtimeve të vetdeklaruara 
me 159 ndërtime.  

Zona informale në Shtoj i Ri, Rrethina. Të dhënat për këtë zone informale rezultojne me sipërfaqe 
105.72 Ha. Numri total i ndërtimeve është 350 ndërtime dhe numri total i ndërtimeve të 
vetdeklaruara është 214 ndërtime. Ndërsa toka në pronesi 9.92 Ha. Një tjetër zonë informale në 
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njesine e qeverisjes vendore Shkodër është dhe vendbanimi Dobrac. Sipërfaqa e ketij vendbanimi 
është 125.06 Ha.  Numri total i ndërtimeve shkon 1202, kurse numri total i ndërtimeve të 
vetdeklaruara 335 ndërtime. Tokë në pronësi 10.66 Ha. 

Vendbanimi informal Golem, Rrethina ka një sipërfaqe prej 195,65 Ha. Numri total i ndërtimeve 871.  
Kurse numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 295 ndërtime. Toka në pronësi 8.95 Ha. 
Vendbanimi informal Grude e Re, Rrethina, sipas të dhënave rezulton se sipërfaqa është 141.7 Ha. 
Ndërsa numri total i ndërtimeve është 800.  Numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 264. 
Toka në pronësi 21 Ha. Ndërkohe zona informale Dajc ka një sipërfaqe 21 Ha.   Numri total i 
ndërtimeve rezulton 40. Numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 40 ndërtime. Tokë në pronësi 21 
Ha.  

Harta 23 Zonat Informale Shkodër 

 

Vendbanimi informal Kuc, Guri i Zi me sipërfaqe 26 Ha. Numri total i ndërtimeve është 352, kurse 
numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 36 ndërtime. Tokë në pronësi 1.52 Ha. Vendbanimi 
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informale Oblike e Madhe, Ana e Malit, me një sipërfaqe prej 19.05 Ha. Numri total i ndërtimeve 
258, numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 121. Tokë në pronësi. 

Vendbanimi informale Rrence, Guri I Zi, ka një sipërfaqe totale prej 56.86 Ha. Nga të dhënat e marra 
rezulton se numri total i ndërtimeve është 281 ndërsa numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 
është 137. Tokë në pronësi 38.72 Ha.  Vendbanimi informale Juban, Guri I Zi, sipërfaqa e zonës është 
72.68 Ha. Numri total i ndërtimeve është 230, numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 126. Tokë 
në pronësi 3.82 Ha. 

Vendbanimi informale Muriqan, Ana e Malit ka një sipërfaqe prej 38. 09 Ha. Numri total i 
ndërtimeve 260 dhe numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara rezulton 143. Tokë në pronësi 6.78 
Ha. Vendbanimi informale Boks, Postribë me sipërfaqe 70 Ha. Numri total i ndërtimeve 173, Numri 
total i ndërtimeve të vetdeklaruara është 92. Tokë në pronësi 1.71 Ha. 

Sipas të dhënave të marra rezulton se vendbanimi informale Trush, Berdice ka një sipërfaqe prej 55 
Ha. Numri total i ndërtimeve është 60 dhe numri total i ndërtimeve të vetdeklaruara 60. Tokë në 
pronësi 8.55 Ha. 

7.5.3 Pronësia Publike/Private 

Bashkia Shkodër nuk zotëron një sasi të konsiderueshme pronash private. Si rrjedhojë e 

privatizimeve dhe kthim/kompensimit të pronave një pjesë e madhe e pronave publike tashmë kanë 

kaluar në pronësi private. Kryesisht pronat publike të cilat kanë dhe ndërtesa në to gjenden në 

qytetin e Shkodrës dhe në zonën e Velipojës. Ato përfaqësojnë pjesën më të madhe të objekteve të 

institucioneve publike.  
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Harta 24- Pronat Publike Shkodër 

 

Një situatë e ngjashme dallohet dhe në Velipojë, ku sërish ka një dominim të pronësisë private në 

krahasim me atë publike.  
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Harta 25 Pronat Publike Velipojë 

 

Ndërkohë, përsa i përket pronave të tipit pyll dhe kullotë, të cilat tashmë kanë kaluar në administrim 

të qeverisjes vendore mund të thuhet se Bashkia Shkodër ka një sipërfaqe të konsiderueshme të 

territorit e cila bie në këtë kategori. Kjo përbën një potencial të rëndësishëm përsa i përket 

gjenerimit të të ardhurave.  

7.5.4 Trashëgimia Kulturore dhe Historike 

Bashkia Shkodër ka në territorin e saj një numër të konsiderueshëm veprash të trashëgimisë 

kulturore dhe historike. Kryesisht ato shtrihen në territorin e qytetit të Shkodrës, pjesë e të cilit 

është shpallur edhe si qëndër historike:  
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Harta 26 Qëndra Historike Shkodër 

 

Përsa i përket trashëgimisë kulturore Shkodra ka 2 monumente objekt kulti të kategosië së I. Ka tre 

monumente vepra inxhinierike të kategorive I, II, dhe III. Gjithashtu, ka 102 monumente të 

arkitekturës vernakulare të pozicionuara kryesisht në territorin e qytetit të Shkodrës. Mbi 90% e tyre 

janë monumente të kategorisë së parë, ndërkohë që pjesa tjetër të kategorisë së II. Në vitet e fundit 

ka pasur disa iniciativa për restaurimin e këtyre monumenteve, ku dallon veçanërisht investimi në 

pedonalen e Shkodrës si dhe në rrugën Gjuh’a’Dol. Këto investime kanë ndihmuar edhe në 

përmirësimin e imazhit të qytetit dhe tërheqjen e shumë vizitorëve. Gjithashtu, ato kanë ndihmuar 

dhe në zhvillimin e bizneseve lokale.  

Në territorin e bashkisë Shkodër ka 2 monumente “vendbanime” të kategorisë së parë si dhe tre 

monumente “vepra arti” të kategorisë së parë. Gjithashtu ka disa 2 monumente të varrezave dhe 

disa zonifikime të rëndësishme arkeologjike. Në fund ka dhe 11 monumente “ndërtesa të 

projektuara” të cilat janë të kategorisë së parë dhe të dytë. (Aneksi ka listën e plotë të 

monumenteve).  
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7.5.5 Analiza e Tipologjive Hapësinore 

Tipologjitë hapësinore janë një fushë komplekse studimi, e cila bazohet në dy komponentë kryesorë: 

Si të kategorizojmë në mënyrë ezauruese (ose pothuajse të tillë) trajta dhe marrëdhënie të 

ndryshme mes vendbanimeve, ndërtesave, zonave, hapësirave, etj, dhe si të përdorim këto 

kategorizime për çështje të planifikimit e zhvillimit në nivel vendor, e më gjerë. Në thelb, një 

tipologji është një grup objektesh (ndërtesa, fshatra, segmente rrugore, individë, etj) me një apo 

disa karakteristika të përbashkëta. Kështu psh. një grup ndërtesash të tipit kullë, me lartësi 5-8 

kate, përbëjnë një tipologji. Gjithashtu, një grup fshatrash të shtrirë linearisht në lidhje me një rrugë 

kryesore formojnë një tipologji. Edhe një zonë me rrjet rrugor kuadratik përbën një tipologji të 

caktuar. Duke evidentuar këto grupime karakteristikash, nëpërmjet studimit shumështresor, ne 

mund të arrijmë në konkluzione sasiore, apo cilësore, të aplikueshme për to në mënyrë të 

përgjithësuar. 

Përsa i përket territorit të Bashkisë Shkodër, ka një ndarje të qartë midis vendbanimeve rurale dhe 

atyre urbane. Gjithashtu, një element tejet i rëndësishëm i marrë në konsideratë është edhe kufiri 

urban-rural. Në këtë kontekst, në bashkinë Shkodër janë gjetur: 

  

Harta 27 Tipologjitë Shkodër 
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KAPITULLI 8- PROBLEMATIKAT MJEDISORE 

8.1 Cilësia e Ajrit 
Ndotja e ajrit nga kimikatet, grimcat e pluhurit ose materialet biologjike shkaktojnë shqetësime ose 

dëmtime tek njerëzit dhe organizmat e tjera duke ndikuar negativisht në mjedisin natyror. Burimet e 

ndotjes së ajrit mund të kenë origjinë natyrore ose antropogjenike. Ndotësit kryesorë të cilët 

ndikojnë në cilësinë e ajrit si NOx, SO2, CO, PM10 dhe benzeni, emetohen nga djegia e lëndës fosile 

për energji dhe transport. Ozoni është një ndotës sekondar i cili formohet nga oksidimi i ndotësve 

primarë në prani të rrezatimit diellor, i cili ndikon në ndryshimin e klimës globale. Oksidet e Squfurit 

dhe Azotit në prani të lagështirës së ajrit konvertohen në acide dhe depozitohen në tokë në formën 

e shiut acid i cili është i dëmshëm për bujqësinë dhe për mjedisin në përgjithësi. 

Në zonën e Shkodrës cilësia e ajrit monitorohet nga institucione të specializuara siç janë Agjencia 

Kombëtare e Mjedisit dhe Drejtoria e Shëndetit Publik duke matur treguesit më kryesore të ajrit që 

janë: LNP, PM10, PM2.5, NO2, SO2, Pb, O3, CO dhe BTEX.  

Nga raportet e monitorimit të Agjencisë Rajonale të Mjedisit rezulton se për treguesit PM10, O3, SO2, 

NO2, PM2.5, CO dhe benzeni zona e Shkodrës nuk paraqet ndotje te konsiderueshme, madje për disa 

nga këto tregues niveli është disa here me i ulet se norma shqiptare. Gjithashtu vlen të theksohet se 

për të gjithë këto elementë vlerat e matura janë poshtë standarteve evropiane. Megjithate per 

treguesit me te rendesishem qe jane SO2 dhe NO2 te cilet mund te shkaktojne probleme serioze ne 

shendetin e njerezve, zona e Shkodres eshte relativisht e paster me nivele disa herë nën standartin 

shqiptar. 

Ndotja nga grimcat PM10 dhe LNP vjen kryesisht nga shkarkimet e automjeteve dhe është 

karakteristike për makinat e vjetra me motorr diezel. Gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në rritjen 

e pranisë së tyre në ajër jep sektori i ndërtimit. Përsa i takon ndotësve fotokimik ku bën pjesë ozoni 

ato shkaktohen kryesisht nga përdorimi i madh i automjeteve për më tepër të një shkalle vjetërsie të 

konsiderueshme. Hidrokarburet që vijnë nga shkarkimi i automjeteve dhe burime të tjera kanë 

ndikim të madh në formimin e ozonit në mjedisin urban. 

E njëjta situatë është edhe për CO dhe benzenin. Edhe këto dy tregues janë në nivele shumë herë 

më të ulta se norma shqiptare dhe ajo e BE-së. Në cilesinë e ajrit në zonat urbane një ndikim të 

madh ka transporti si një nga ndotësit më të konsiderueshëm për këtë zonë. Kjo për shkak të numrit 

të lartë të automjeteve por edhe vjetërsisë së tyre pasi numri i makinave të reja që perdoren është 

relativisht i ulet, si dhe nga cilësia e ulët e lëndës djegëse që perdorin automjetet. Gjithashtu faktori 

tjetër me ndikim të lartë në ndotjen e ajrit urban është edhe sektori i ndërtimit. Kjo për arsye të 

nivelit të lartë të këtij aktiviteti si dhe mos zbatimit me përpikmëri të kushteve për mbrojtjen e 

mjedisit. 

8.2 Cilësia e Ujërave 
Ashtu si në të gjitha vendet në zhvillim edhe në vendin tonë me rritjen e popullsisë dhe qendrave të 

banuara janë shtuar edhe efektet negative në burimet ujore. Kjo ka bërë që të shtohet nevoja për 

përdorim të ujit për industrinë, tregtinë dhe transportin, bujqësinë, energjinë elektrike, higjenën dhe 

natyrisht për ujin e pijshëm. 

Shkarkimi i mbetjeve të lëngëta urbane, bujqësore dhe industriale pa trajtim paraprak janë burimi 

kryesor i ndotjes së ujërave sipërfaqesore ashtu si në të gjithë vendin tonë edhe në zonën e 

Shkodrës. Shkarkimi i tyre në mënyrë progresive ka ndikuar në uljen e cilesisë së ujërave të 
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lumenjve, liqeneve, të zonave bregdetare dhe mjedisit në përgjithësi. Në qytetin e Shkodrës si 

rrjedhojë e dendësisë më të madhe të zhvillimit  edhe efektet mbi burimet dhe resurset ujore janë 

më të mëdha. Ujërat nëntokësore si pasuri natyrore janë objekt shfrytëzimi i vazhdueshëm me 

intensitet në rritje dhe me risk të përhershëm ndotjeje nga veprimtaritë natyrore dhe humane. 

Përsa i takon cilësisë së ujërave në lumenjtë Drini dhe Buna gjendja paraqitet si vijon: 

pH ka vlera me luhatje jo shumë të ndjeshme, nga 7.71 në 8.23 (brenda normave) në ujërat e lumit 

Drin dhe nga 7.7 në 8.86 (tejkalim i lehtë i normave) për lumin e Bunës gjë që mund të shpjegohet 

me ndryshimin e sasisë së ujit për shkak të reshjeve të mëdha gjatë periudhës së parë të vitit si dhe 

për shkak të shtimit të elementëve që përdor popullsia vendase në zonën ku rrjedh ky lum. 

Graf 13 Vlerat e pH 

 

Fp në tre fazat e monitorimit të kryera nga Angjencia Rajonale e Mjedisit varion nga Fp = 6.58 - 11.45 
ogj, ndërsa në fazat e monitorimit në vitin 2013 varionte Fp = 6.72 - 11.16 ogj. Uji është brenda 

normës së ujit të pijshëm (norma shqiptare 10 – 20 ogjermane, përmbajtja maksimale e lejuar 25 
ogjermane). UN janë të butë në shpimin Hot i Ri dhe në burimin Syri i Sheganit. Janë me fortësi 

mesatare në shpimet e tjerë në Dobrac, st.Velipojë. Ndryshimet e këtij treguesi në tre fazat e 

monitorimit janë të vogla që variojnë nga 0.01 – 1.96 ogj. Fortësia mesatare 5 vjecare varion Fp = 

7.98 - 11.98 ogj.  

Vlerat e Fp për vitet 2010 - 2014 jepen në fig.2. Nuk ka tendencë rritje të fortësise së përgjithshme 

Fp.Vërehen vetëm ndryshime të vogla stinore. Në shpimin nr.1 Dobrac ka ulje të vogël të Fp në vitin 

2010. Gjithashtu ka një rritje të Fp në shpimin Hot i Ri në analizën e vitit 2012. 
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Graf 14 Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 100 

 

Mineralizimi i përgjithshëm - Mineralizimi i përgjithshëm në tre fazat e monitorimit varion Mp = 

185.86 – 327.03 mg/l. Ndërsa në vitin 2013 në dy fazat e monitorimit Mp varionte Mp = 199.88 - 

335.7 mg/l. Mineralizimi i përgjithshëm në gjithë rrjetin e monitorimit është brenda normës së 

standartit Shqipëtar. Janë ujra të ëmbla me mineralizim të përgjithshëm Mp<1 gr/l. Ky tregues është 

paraqitur grafikisht për vitet 2010 - 2014, vlerat maksimale të Mp janë nën 400 mg/l. Në shpimin e 

Dobracit që shfrytëzohet për furnizimin me ujë të qytetit të Shkodrës Mp luhatet në vlerat 295.94 - 

352.23 mg/l për vitin 2010 - 2014 dhe mineralizimi mesatar është Mp = 332.02 mg/l.  

Ndryshimet e Mp në fazat e monitorimit janë të vogla ato variojnë nga 2.1- 58 mg/l. Ka një ndryshim  

më të madh në burimin Syri i Sheganit në fazat e monitorimit deri 58-169 mg/l në dy vitet e 

monitorimit. Vlerat mesatare pesëvjecare të Mp variojnë Mp =232.51 – 332.02 mg/l. Ky tregues 

është paraqitur grafikisht për vitet 2010 - 2014 fig. nr. 3. Në grafik vërehet qëndrushmeri e treguesit 

të Mp, ndryshimet janë të karakterit stinor. 

Graf 15 Mineralizimi i përgjithshëm 

 

Saliniteti në ujërat e këtyre dy lumenjve ka vlera fare të vogla me rreth 0.1 g/kg. Alkaliniteti në këto 

lumenj paraqitet me luhatje të mëdha. Në lumin Buna janë konstatuar vlerat më të ulëta prej 168 

mg/l dhe në lumin Drin pranë urës së Bahçallekut janë konstatuar vlerat maksimale prej 438 mg/l. 

Përsa i takon lëndës pezull vlerat minimale dhe maksimale për të dy lumenjtë janë vërejtur në lumin 

Buna në shifrat nga 0.8 në 204.4 mg/l.   
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Përmbajtja e O2 në stacionet e monitoruara në këto dy lumenj varion nga 6.9 mg/l në lumin Buna në 

9.2 mg/l në lumin Drin. Për lumin Buna mund të themi që vlerat janë poshtë normave standarte të 

vendit tonë (jo më pak se 8 mg/l). Gjithashtu NKO rezulton me luhatje të konsiderueshme nga 5 mg/l 

në lumin Buna në 19 mg/l në lumin Drin pranë qytetit të Shkodrës.  

NH4
+ i matur në lumin Drin konstatohet nën normat maksimale të lejuara prej 0.05 mg/l në vlerat 

nga 0.036-0.007 mg/l . Ndërsa në lumin Buna, në dy stacione ku është realizuar matja janë vërejtur 

vlera mbi normat e lejuara që luhaten në intervalet nga 0.016 në 0.11 mg/l. 

 

Graf 16 Përmbajtja e NH4 

 

Për vlerat e NO2 gjendja rezulton përgjithësisht nën normat maksimale të lejuara prej 0.05 mg/l, nga 

vlerat 0.002 mg/l në lumin Buna deri në 0.077 mg/l në lumin Drin. 

Graf 17- Përmbajtja e CO2 

 

Përmbajtja e nitrateve NO3 rezulton brenda normave të lejuara. Vlerat e saj në të gjitha stacionet e 

marra së bashku luhatet nga 0.04 – 0.57 mg/l. 
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Graf 18- Përmbajtja e NO3 

 

Përsa i takon cilësisë së ujërave të plazhit të Velipojës si i vetmi plazh detar në Bashkinë Shkodër 

përsa i takon pH vlerat janë relativisht brenda normave, me nje tendencë për rritje në muajin gusht 

periudhë gjatë së cilës edhe fluksi i vizitorëve është mjaft i rritur. 

Bashkia e Shkodrës është i pasur me ujëra nëntokësorë dhe në përgjithësi ekosisteme ujore. Këtu 

ben pjesë edhe Liqeni i Shkodres, me sipërfaqe 368 km2 i vendosur ne kufirin shqiptaro malazez. Nga 

ky liqen, rreth 1/3 e tij i takon Shqipërisë dhe pjesa tjetër Malit të Zi. 

Përsa i takon ujërave të liqenit të Shkodrës duke patur një thellësi relativisht të vogël bën që ato të 

përzihen vazhdimisht. Kjo vërtetohet edhe nga karakteristike fiziko-kimike pothuajse të njëjtë në të 

gjithë kolonën e ujit. Në përgjithësi ujërat e liqenit janë të ngopura me oksigjen. Zvogëlimi i vlerave të 

këtij parametri vërehet në periudhën e ngrohtë, kur kemi rritje të bimësisë në fundin e ujërave të tij. 

Sasia e oksigjenit është e lidhur me temperaturën e ujit dhe duket qartë se temperaturat më të larta 

janë në sipërfaqe të ujit dhe më të ulëta në fundin e tij.  Nga konstatimet e këtij treguesi rezulton se 

ujërat e liqenit të Shkodrës janë të një cilësie të mirë pasi variojnë në intervalin nga 6.4 – 9 mg/l. 

Përmbajtja e nevojës biokimike për oksigjen është rreth 1 mg/l duke i klasifikuar ujërat e liqenit të një 

cilësie mesatare. Amoniaku ka vlera të ulëta në ujërat e liqenit që variojnë nga 0.010 në 0.012 mg/l.  

Vlerat e nitrateve levizin në intervalin 0.015 – 0.018 mg/l duke i klasifikuar këto ujëra të një cilësie 

mesatare.  Përsa i takon ujërave nëntokësorë është marrë në studim baseni i lumit Drin, pjesë e të 

cilës është edhe zona e Shkodrës.  

Në këtë basen u krye monitorimi hidrokimik në 4 shpime të akuiferit ujëmbajtës zhavoror të 

Kuaternarit dhe në 3 burime natyrore të akuiferit karbonatik. Sasia e përgjithshme e ujit që 

shfrytëzohet në  akuiferin ujëmbajtës zhavoror të Shkodrës është 1200 - 1300 l/sek që përdoret për 

furnizimin me ujë të pijshëm te qytetit të Shkodrës dhe fshatrave. 

Përsa i përket ujërave të zeza theksojmë se asnjë qëndër urbane në qarkun tonë nuk ka impiant 

trajtimi për këto ujëra. Ato derdhen në resurse ujore siç është rasti i qytetit të Shkodrës që i derdh 

në lumin Drin, para hyrjes në qytet. I vetmi impiant trajtimi është ai në Shirokë për trajtimin e 

ujërave të zeza të zonës perëndimore të liqenit të Shkodrës, i realizuar me mbështetjen e qeverisë 

gjermane. 

8.3 Toka 
Erozioni i tokave ne zonën e Shkodrës është një problem kompleks me shtrirje të gjërë. Format e 

shfaqjes së tij janë të ndryshme dhe në varësi të faktorëve që i shkaktojnë. Dy janë grupet e 

shkaktarëve kryesore: faktorët social-ekonomik dhe ato gjeoklimatikë. Ky fenomen është i 

pranishëm ashtu si pothuaj në gjithë territorin e vendit edhe në Shkodër. Në pjesën më të madhe të 
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rasteve erozioni është i shoqëruar jo vetëm me humbjen e tokës, por edhe me dëmtimet e 

infrastrukturës së ndërtuar në shtratin e lumenjve dhe argjinaturat përreth.  

Veprimtaria e vazhdueshme e njeriut mbi tokën ka sjellë ndikimin e saj mbi fenomenin e ndryshimit 

të gjendjes dhe funksionit të saj natyral. Këto ndryshime kanë ndikuar në uljen e cilësisë së tokës si 

dhe në uljen e lëndës organike. Në disa raste perdorimi i praktikave bujqësore të papërshtatshme ka 

ndikuar në një ulje të ndjeshme të produktivitetit të tokës duke çuar edhe në rritjen e nivelit të 

erozionit në tokat bujqësore. 

Një formë specifike e degradimit të tokave në qarkun e Shkodrës është edhe zënia e tyre me 

materiale të ngurta, si pasojë e mbulimit me zhavorr, të shkaktuara nga vërshimi i përrenjve dhe 

lumenjve, të cilët në kohë reshjesh të mëdha dalin nga shtretërit dhe krijojnë përmbytje. 

Transportimi dhe depozitimi i prurjeve të ngurta është një problem tjetër shqetësues që lidhet jo 

vetëm me degradimin e tokës bujqësore por edhe me prishjen e infrastrukturës ujitëse dhe 

bllokimin e kanaleve kulluese. 

Zona të tëra kryesisht në formacioneve zhavorore, argjilore e flishore jane te prekura nga ky 
fenomen i cili nga ana e tij është ndihmuar ne nje mase shume te madhe nga shpyllezimet e shumta 
qe u bene vitet e fundit.  
Errozioni shfaqet ne formen e dy tipeve kryesore: errozion siperfaqesor dhe errozion fundor. 
Erozioni siperfaqesor prek kryesisht fushen e Mbishkodres. Ne kete territor kemi dalje te fuqishme 
te formacioneve litologjike zhavorore e argjilore dhe favorizohen edhe nga pjerresia e larte e terrenit 
dhe sasia e madhe e rreshjeve. Ky fenomen ndodh edhe ne shkembinjte ultrabazike. Ekspozimi ndaj 
faktoreve ekzogjene te alterimit si rezultat i mungeses se pyjeve natyrale ben qe siperfaqe shume te 
gjera te denudohen me shpejtesi te frikshme. Si rezultat i renies se shirave me intensitet te larte 
behet largimi i menjehershem i materialit te shkateruar dhe  krijimi i kushteve per avancimin ne 
thellesi te proceseve alteruese te shkembinjve rrenjesore.  
Erozioni fundor zhvillohet kryesisht ne zonen flishore dhe dhe ne shkembinjte ultrabazike te zones. 
Mekanizmi ne kete rast eshte krejt i ndryshem nga ai i pershkruar per erozionin siperfaqesor. Ne 
rastin e erozionit fundor ndodh qe pakot litologjike me fortesi te larte (gelqerore e rmagmatike) te 
vendosen ne kuota hipsometrike me te larta se ato me te buta (flishet, zhavoret dhe argjilat). Per 
kete shkak ne rast rreshjesh te bollshme coprat e shkembinjve te forte levizin neper shpate dhe 
sidomos ne shtreterit e perrenjve e perroskave qe kalojne ne shkembinj me te bute, duke punuar 
mbi ta sikurse guret zmerile. Ne kete menyre ata bejne thellim te shtreterve te tyre me shpejtesi te 
madhe dhe i bejne te paqendrueshem shpatet anesore te tyre. Ne kete rast krijohet nje proces 
zinxhir midis errozionit dhe fenomeneve te rreshqitjeve duke u kombinuar me njeri – tjetrin dhe 
duke qene shkaktare te njeri – tjetrit.  
 
Rrezimet. Ndodhin ne zonen malore atje ku pjerresia e shpatit i kalon 40° dhe ku kemi vendosje te 
shkembinjve me te forte mbi ata me te bute ose dhe brenda shkembinjeve te forte ne profilin e 
shpatit. Situata te tilla jane te shumta ne zonat “Alpeve shqiptare”.  
 

8.4 Mbetjet 
Përsa i përket ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve në shkallë vendi po bëhen përpjekje nga 

kompani private për mbledhjen dhe riciklimin e disa mbetjeve, por në zonën e Shkodrës kjo 

veprimtari është në nivele të pakonsiderueshme. Për realizimin me sukses të riciklimit së pari duhet 

të bëhet ndarja e tyre që në vendburim. Kohët e fundit janë bërë përpjekje nga bashkia Shkodër për 

ndarjen e tyre duke vendosur kazanë për depozitimin e tyre me sinjalistikën sipas llojeve në letër, 

plastikë, qelq, etj. Megjithatë ky veprim ka nevojë për shumë më tepër investim. 
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Ne lidhje me trajtimin e mbetjeve, kompostimin dhe prodhimin e energjisë mund të themi se në 

zonën e Shkodrës ky sistem nuk është i zhvilluar dhe nuk ka impiante që mund të kryejnë një gjë të 

tillë. 

Aktualisht është në funksion vetëm një landfill me parametra evropiane që është ai i Bushatit. Ky 

landfill është ndërtuar para pak vitesh dhe funksionon sipas të gjitha kushteve dhe kritereve 

mjedisore. Landfilli i Bushatit ka një sipërfaqe prej 12 ha dhe një kapacitet prej 1000000 m3. 

Sipas llogaritjeve të kryera qarku i Shkodrës gjeneron një sasi vjetore të mbetjeve prej 0.195 

ton/banorë. Sasia e përgjithshme vjetore e mbetjeve për këtë qark ka vlerat e rreth 66450 ton 

mbetje urbane dhe 12510 ton mbetje inerte.n Në totalin e mbetjeve të gjeneruara në Qarkun e 

Shkodrës, mbetjet me natyrë organike zënë pjesën më të madhe me rreth 46% ose 28.000 ton/vit.  

8.5 Ndotësit 
- Industria minerare burim ndotje. 

Në këtë rreth mbas viteve 90 janë hapur disa kariera për shfytëzimin e gëlqerorëve. Në rrehin e 
Shkodërs aktiviteti minerar ka qenë përqëndruar në hapjen dhe shfrytëzimin e minierave të bakrit në 
Palaj - Karmë. Në shfrytëzimin e gurit gëlqeror,(kariera) argjilave, pa mohuar një numer daljesh dhe 
vb.si ato të arsenikut (Koman) boksidesh të cilat janë të pa shfrytezuara.  

- Karrierat për shrytëzimin e gurëve gëlqerorë burim ndotje. 
Në qarkun e Shkdrës ushtrojnë aktivitetin 20 subjekte private në shfrytëzimin e gurorëve gëlqerorë 
dhe argjilave. Këto karriera nga aktivitetiti i pa kontrolluar i tyre nuk kanë zbatuar në mënyre korekte 
projektet e rehabilitimit të mjedisit. Ky aktivitet ka ndikuar në prishjen e ekuilibrave natyrorë në 
zhduken e florës pavarësisht efektit pozitiv në punësimin e banorëve të zonave ku ato kryejnë këto 
punime. Në shfrytëzimin e gurit gëlqeror nga këto kariera përdorimi i lëndëvë plasëse, përpunimi i 
materialit, transporti i tij krijojnë pluhura të cilat përbëjnë burim ndotje të ajrit, ujërave 
sipërfaqësorë dhe tokave bujqësore. Pothuajse të gjitha subjektet private nuk aplikojne normat e 
lejuara në shfrytëzimin e materialit gëlqeror nuk rehabilitojnë ambientin e shkatëruar duke ndikuar 
negativisht në prishjen e ekuilibrave natyrorë. Ndotja nga ky aktivitetpër një periudhë të gjatë kohe 
ndikon në përkeqësimin e shëndetit të punonjësve dhe banorëvë që jetojnë pranë këtyre karrierave. 

- Shfrytëzimi i inerteve lumore burim ndotje. 
Aktivitetin për shfrytëzimin e inerteve në qarkun e Shkodrës e ushtrojnë 6 subjekte private. 
Shfrytëzimi I inerteve në qarkun e Shkodrës nga firmat private është përqëndruar në shtratin e lumit 
Drin dhe vetëm një subjekt e ushtron aktivitetin në afërsi të fshatit Kollnjak. 
Shfrytëzimi pa kriter duke zgjeruar sipërfaqet e shrytëzimt ka ndikuar negativisht në prishjen e 
ekulibrave natyrorë. Firmat private shfrytëzojnë ditët e pushimit për të marrë inerte duke tentuar 
shmangien e kontrollit nga institucionet përgjegjëse. Lumi Drin ka sasi të konsideruar inertesh nisur 
edhe nga fakti se lumi shtrihet përgjatë një relievi të butë. 
Gërmimi e transportimi i këtyre materialeve inerte ka ndikuar edhe në devijimin e shtratit të lumit 
Drin është prishur strukturën e tokës në dhjetëra ha sipërfaqe si dhe ka pakësuar tokën arë apo 
tokën truall. Kjo situate ka ndikuar që në periudha kohore me rreshje të dendura lumi Drin të dalë 
nga shtrati duke përmbytur dhjetra ha toke bujqësore. Nga këto firma është gërmuar nën shtresën e 
ranorit duke prekur shtresën e zhavorrit e cila ka ndikuar në uljen e nivelit dhe në ndryshimn e 
rregjimit ushqyes të burimeve ujore në këtë rajon. Pikat e shfrytëzimit të inerteve në lumin Drin janë 
bërë disa herë objekt investigimi edhe për shkak se ka pasur ankesa të shumta lidhur me dëmtimin e 
shtretërve nga firmat private.  

- Fabrika e çimentos. 
Fabrika e çimentos është ndërtuar pranë zonës urbane Shkodër me një aktivitet prej dhjetra vitesh 
ka qenë dhe është një burim ndotje. Pluhuri i hedhur në atmosferë përmban grimca me përmasa 
deri në 20 mikoron tepër i dëmshëm për njeriun dhe që përhapet me një reze deri në 20km. Hedhja 
në atmosferë çdo dite e një sasie të konsiderueshme anhiudrit sulfurik, rreth 1/3 e kësaj sasie 
kthehet në acid çka përbën burimin kryesor të ndotjes së ajrit, ujërave sipërfaqësorë e tokave. 
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- Fabrikat e tullaveNr.1 e Nr.2 

Fabrikat e tullave Nr.1 e Nr.2 kanë ushtruar aktivitetin e tyre prej dhjetra vitesh. Këto fabrika janë 
ndërtuar pranë zonës urbane Shkodër dhe një pjesë e argjilës e depozituar në territoret e këtyre 
fabrikave ështrë e ekspozuar në qiell të hapur nën ndikimin e agjentëve atmosferikë çka ka sjellë 
ndotjen e ambientit përreth. 

- Ndotja e shkaktuar nga industria kimiko – mekanike. 
Në qarkun e Shkodres industria kimiko - mekanike ka qënë e zhvilluar kryesisht në rrethin e 
Shkodrës. Ndërsa në rrethin e Shkodrës pranë zonës urbane që në mesin e shek XIX kishte një numer 
të madh punishtesh artizanale dhe aty nga vitet 70 të po këtij shekulli lindën elementët e para të 
industrisë me motorr dhe u ngriten ndërmarrjet e para industriale të mekanizuara (fabrikat) që 
punonin me fuqi motorike. Periudha nga vitet 45 deri në fund të viteve 80 pati një zhvillim intensiv 
industrial me një numër të madh uzinash dhe fabrikash që punonin me kapacitet të plotë si: fabrikat 
e cigareve, fabrika e tullave, fabrika e uthullës dhe e verës. Në vitin 1965 u ndërtua uzina e telave e 
cila kulmin e prodhimeve e pati në vitin 1980 ku prodhohej deri në 12 mije ton tela bakri në vit. Pasë 
viteve 90 në qytetin e Shkodrës vazhduan veprimtarine e tyre disa nga fabrikat dhe uzinat që 
përmenden më larte si: fabrika e cigareve e cila e zhvilloi aktivitetin e saj deri në vitin 1997. E gjithë 
kjo veprimtari industriale prej dhjetra vitesh ka qënë një burim ndotje për banorët e qytetit të 
Shkdrës. Shumica e këtyre fabrikave ishin ndërtuar me një teknologji të vjetër duke ndikuar 
drejtëpërdrejt në ndotjen e tokës ajrit dhe në shëndetin e banorëvë të qytetit të Shkodrës. 
Të gjitha mbeturinat teknologjike grumbulloheshin pranë territoreve të kërtyre fabrikave dhe 
bashkoheshin shpesh herë me mbneturinat urbane. Por ajo që duhet theksuar dhe që përbën sot një 
shqetësim për banorët e ketij qyteti është ndotja që krijohet nga aktiviteti i furrave të bukës të cilat 
përdorin si lëndë të pare këtij qyteti. Nga studimi gjeokimiko - mjedisor i kryer në vitin 2012 për 
zonën urbane të qytetit të Shkodrës rezulton se zona industriale ku janë përqëndruar uzina e telave 
dhe fabrikat e tjera eshte e ndotur. Në këtë zonë konstatohet rritje e përbajtjes së elementit Cu mbi 
norma në toka. Zona e ndotur ka një shtrirje drejt JL deri në afërsi të stacionit të trenit. Nga studimi i 
kryer rezulton një rritje e përqëndrimit të elementit Pb në pluhura i ndikuar nga aktiviteti dhjetra 
vjecar i fabrikave pa mohuar dhe rolin që ka komunikacionit (rritja e numrit të makinave mbas viteve 
90) përdorimi nga makinat i naftës me plumb.  

- Mbetjet urbane burim ndotje. 
Në Shqipëri një pjesë fare e vogël e mbetjeve riciklohen shumë pak groposen dhe në të shumtën e 
rasteve depozitohen në zona të caktuara dhe digjen. Kjo sjell një ndotje të lartë të ajrit që thithin çdo 
ditë qytetarët shqiptarë. Situata përkeqësohet akoma dhe më shumë po të shtohet fakti se mbetjet 
e rrezikshme të sektorit industrial depozitohen në të njëjtat vende me mbetjet urbane të bashkive 
duke u trajtuar në të njëjtën mënyrë. Aktualisht shoqëria e sotme shqiptare po përballet me 
transformimet ekonomike të cilat janë shoqëruar me rritjen e konsumit prej popullsisë së të mirave 
materiale dhe për rrjedhojë edhe me rritjen e sasisë së mbetjeve të gjeneruara prej këtij konsumi. 
Gjithashtu në këtë të fundit faktor ndikues kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë ritmet e rritjes së 
popullsisë dhe migrimet e saj për në qytet. Është rritur sasia e mbetjeve prej ambalazheve ndërkohë 
që ndërtimet dhe prishjet e infrastrukturës kanë sjellë rritjen e volumit të mbetjeve inerte. Sasi të 
konsiderueshme të mbetjeve shpesh edhe të rrezikshme janë trashëguar nga industria e të kaluarës 
ndërkohë që mjaft biznese private kanë filluar të lulëzojnë duke gjeneruar mbetje të shumëllojshme. 
Administrimi i mbetjeve përbën një sfidë të madhe për qeverisjen lokale e cila gjatë këtyre viteve 
është përballur me mangësi të mëdha të njohjes dhe të zbatimit të kuadrit ligjor përsa i përket 
administrimit të mbetjeve.  

- Zona urbane e qytetit të Shkodrës. 
Vënd depozitimi i mbetjeve urbane të qytetit të Shkodres ka qënë vendosur ne breg të lumit Buna e 
cila përbënte një sfidë të vërtete. Shpesh herë mbetjet urbane janë djegur, çlirimi i tymrave dhe 
gazrave në atmosferë shërbente si burim ndotje duke ndikuar direkt në shëndetin e banorëve të 
qytetit të Shkodrës. Mbetjet transportoheshin n ë rrjedhen e poshtme të lumit Buna. Mbeturinat 
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urbane herë pas here janë derdhur edhe në shtratin e lumit Kir. Për të zgjidhur përfundimisht 
vëndgrumbullimin e mbetjeve urbne është kryer studimi dhe është vënë në funksionim landfilli 
pranë komunës Bushat. Ndërtimi i landfillit ka dhënë rezultatet pazitive si në pastrimin e ajrit dhe në 
minimizimin e ndotjes së zonës urbane Shkodër. 
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KAPITULLI 9- FINANCAT VENDORE 

Për të kuptuar ecurinë e financave vendore në Bashkinë Shkodër, u përdorën të dhëna nga Ministria 
së Financave për periudhën 2010 – 2014i. Arsyeja e përdorimit të këtij burimi, justifikohet me faktin 
se arrihen të sigurohen seri kohore për një periudhë pesë vjeçare për të gjitha njësitë e qeverisjes 
vendore përbërëse të Bashkisë Shkodër. Të dhënat financiare janë të disponueshme në nivel njësie 
administrativeii në monedhë vëndase dhe për efekt analize u konsoliduan në nivel bashkie. 

Performanca e të ardhurave totale të Bashkisë Shkodër rezulton të ketë patur luhatje të mëdha gjatë 
periudhës 5 vjecare, me një rënie drastike në vitin 2013, dhe me nje prirje përmirësuese nga ky vit e 
më tej. Burimet financiare totale (transferta ndërqeveritareiii dhe të ardhura të veta vendoreiv) në 
dispozicion të Bashkisë Shkodër janë luhatur në nivelin 1.7 – 2.1 miliard lekë në vit gjatë periudhës 
2010-2014. Në vitin 2014, të ardhurat totale shënuan nivelin e 2.1 miliard lekëve, një rritje me rreth 
80.6% krahasuar me një vit më parë. Të ardhurat nga transfertat ndërqeveritare të bashkisë së re 
Shkodër rezultojnë të jenë element dominues dhe përcaktues në strukturën dhe performancën e të 
ardhurave totale. 

Ato përfaqësuan mesatarisht në pesë vitet në analizë rreth 78.4% të të ardhurave totale (mesatarja e 
dy viteve të fundit është 82.4). Pesha e tyre ndaj totalit të të ardhurave ka ndryshuar në kahun rritës 
veçanërisht gjatë dy viteve të fundit 2013 dhe 2014. Varësia financiare nga  transfertat 
ndërqeveritare bën që planifikimi i investimeve kapitale rezulton të jetë subjekt dhe i kushtëzuar 
pothuajse tërësisht nga vendimet e qeverisë qendrore.  Ndërkohë, të ardhurat vendore kanë 
përfaqësuar mesatarisht rreth 21.6% ndaj totalit të të ardhurave të Bashkisë Shkodër gjatë 
periudhës së konsideruar. Në ndarjen sipas njësive të qeverisjes vendore përbërëse, kontribuesi 
kryesor në ecurinë e përgjithshme të të ardhurave është ish-Bashkia Shkodër e cila përfaqësoi 
mesatarisht 62.8% ndaj totalit të të ardhurave në pesë vitet në analizë. Ndër komunat pjesë e 
bashkisë Shkodër, evidentohet kontributi i rëndësishëm i njësive Rrethinat, Velipojë, Postribë dhe 
Gur i zi në performancën e të ardhurave totale. Në terma kumulativë këto katër komuna vlerësohet 
të kenë përfaqësuar mesatarisht rreth 22.7% të të ardhurave totale të Bashkisë së re Shkodër 
përgjatë periudhës 2010-2014. 
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Graf 19 Kontributi i njësive administrative në ecurinë e të ardhurave totale (gr. majtas, në pikë përqindjeje); Kontributi 

sipas burimit në të ardhurat totale (gr. djathtas, në pikë përqindjeje). 

 

Burimi: Ministria e Financave, llogaritje të autorit 

Pamjet grafike tregojnë për një varësi të lartë financiare të njësisë së qeverisjes vendore nga burimet 
ndërqeveritare dhe në veçanti transferta e kushtëzuar. Varësia financiare bën që projektet për 
investime kapitale të jenë subjekt pothuajse tërësisht i vendimeve të qeverisë qendrore. Përdorimi i 
instrumentit të huasë bankare mund të jetë një mënyrë për të rritur autonominë financiare dhe për 
të realizuar investime kapitale por, kosto në terma interesash dhe mundësia e ri-pagimit të kryegjësë 
nuk duhet të rëndojnë planet e ardhshme për investime kapitale të njësisë së qeverisjes vendore.  

Për periudhën 2010-2012, të ardhurat ndërqeveritare përfaqësuan mesatarisht 76.1% ndaj totalit të 
të ardhurave. Në dy vitet në vijim, pesha e tyre ndaj totalit u rrit në nivelin 82.1%, si pasojë e rritjes 
së të ardhurave në trajtën e transfertës së kushtëzuar (vlera më e lartë në vitin 2014). Pas rënies 
vjetore të shënuar në vitin 2013, të ardhurat ndërqeveritare vijuan të shtohen me ritme më të 
shpejta edhe në vitin 2014.  Kjo kategori të ardhurash filloi të ngushtohet nga viti 2011 me rreth 
10.9% në terma vjetorë në vitin 2011 dhe me rreth 16% në vitin 2012. Viti, 2013, shënon reduktimin 
në vlerën më të madhë në 5 vitet e analizuara me rreth 25.5% si rezultat i reduktimit të të ardhurave 
në trajtën e transfertës së kushtëzuar, të pa kushtëzuar dhe nga taksat e ndara. Kështu niveli it ë 
ardhurave ndërqeveritare rezultoi të jetë rreth 2.1 miliard lekë në vitin 2014, më një rritje rreth 
80.6% krahasuar nga një vit më parë.  

Sipas elementëve përbërës së të ardhurave nga transfertat ndërqeveritare, peshën kryesore e zënë 
të ardhurat nga transferta e kushtëzuarv (mesatarja e 5 viteve është 51.9%), pesha e së cilës ndaj 
totalit të të ardhurave ndërqeveritare rezulton të ketë pësuar rritje përgjatë 5 viteve në analizë. 
Mesatarisht në pesë vitet e fundit, 54.7% e transfertës së kushtëzuar vjen nga Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë në trajtën e transfertës për buxhetet familjare dhe individët në nevojë. Të 
ardhurat nga transferta e pakushtëzuar përfaqësuan mesatarisht rreth 45.3% të të ardhurave 
ndërqeveritare gjatë pesë viteve në analizë. Të ardhurat nga taksat e ndara rezultojnë në një nivel 
më të ulët ndaj totalit të të ardhurave ndërqeveritare krahasuar me nivelin e transfertës së 
kushtëzuar dhe asaj të pakushtëzuar.  
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Pavarësia financiare e Bashkisë Shkodër, matur si raport it ë ardhurave të veta vendore ndaj të 
ardhurave totale, rezultoi mesatarisht 24.7% për pesëvjeçarin 2010-2014.Raporti i të ardhurave 
vendore ndaj të ardhurave totale përgjatë kësaj periudhe rezulton të jetë reduktuar nga viti 2011 
deri në vitin 2012 (21.9%) dhe të jetë rritur në vitin 2013 dhe 2014 (nga 23.7% deri në 73.7%).  

Niveli i të ardhurave vendore përcaktohet në masën më madhe nga performanca e taksave dhe 
tatimeve vendore. Pas një zgjerimi me rreth 4.7% në vitin 2011, të ardhurat vendore u tkurrën 
ndjeshëm ne vitin 2013. Në vitin 2013, performanca negative e të ardhurave vendore u udhëhoq nga 
tkurrja e të ardhurave nga taksat dhe tatimet vendore, përkatësisht të ardhurat nga taksa vendore 
mbi biznesin e vogël (tatimi i thjeshtuar mbi fitimin), taksa vendore e ndikimit të infrastrukturës nga 
ndërtimet e reja dhe legalizimet, dhe tatimi mbi tokën bujqësore. Viti 2014 rezultoi me zhvillime 
pozitive në terma të të ardhurave vendore të cilat shënuan rritje me rreth 80.6% në terma vjetorë 
nën kontributin pozitiv të tre kategorive kryesore përbërëse. Të ardhurat nga taksat dhe tatimet 
vendore u rritën në terma vjetorë gjate vitit 2014 nën kontributin pozitiv dhe në rritje të të 
ardhurave nga tatimi mbi tokën bujqësore dhe mbi ndërtesat. Rritja e të ardhurave nga tarifa e 
pastrimit dhe higjienës në vitin 2014 kontribuoi pozitivisht në ecurinë e përgjithshme të të ardhurave 
nga tarifat vendore dhe të ardhurat vendore në total.  

Shpenzimet totale të kryera nga Bashkia Shkodër përgjatë 3 viteve të konsideruara në këtë seksion 
të analizësvi rezultojnë të jenë reduktuar nga 1.2 miliard në 400 milion lekë. Pas ngushtimit me rreth 
34% në terma vjetorë përgjatë viteve 2011 dhe 2013, shpenzimet e kryera nga Bashkia Shkodër 
supozohet të kenë ndjekur një prirje rritëse në du vitet në vijim (2013 dhe 2014) duke patur 
parasysh nivelin e të ardhurave të analizuara mësipër. Financimi i shpenzimeve totale nga Bashkia 
Shkodër vlerësohet të jenë realizuar kryesisht nga transferta e kushtëzuara nga ministritë e linjës. 
Shpenzimet e realizuara me fonde të vetavii  rezultuan përcaktuesi kryesor i kahut të zhvillimeve në 
ecurinë e përgjithshme të shpenzimeve totale për vitin 2012. 

Shpenzimet e kryera nga bashkia e re Shkodër gjatë periudhës në analizë përfaqësohen në masën 
më të madhe nga ato operative dhe të personelit. Këto dy kategori paraqesin elasticitet të ulët ndaj 
kufizimeve të mundshme buxhetore. Pra, në raste shkurtimesh të buxhetit, përgjithësisht janë 
shpenzimet kapitale ato që preken më shumë. Sipas njësive të qeverisjes vendore përbërëse, 
Bashkia Shkodër paraqet nivelin më të lartë të shpenzimeve në secilën prej kategorive të 
shpenzimeve të konsideruara (investime dhe korente). 

Në ndarjen e shpenzimeve sipas funksioneve, qëllimit të përdorimit të fondeve në dispozicion apo 
programeve buxhetoreviii, struktura e shpenzimeve të bashkisë Shkodër rezulton të dominohet nga 
shpenzimet për funksionet e“mbrojtjes sociale”, “shërbimet e përgjithshme publike”, “strehimi dhe 
komoditeti i komunitetit” dhe “çështjet ekonomike”.  
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Graf 20 Shpenzimet totaled he sipas përdorimit (në pikë përqindjeje, gr. majtas); Kontributi sipas programeve në 

shpenzimet totale (në pikë përqindjeje, gr. majtas). 

 

 

Burimi: Ministria e Financës, përpunime të autorit 

Në ndarjen sipas prohrameve“shërbime të përgjithshme publike” rezulton programi në të cilin 
përthithet një pjesë e konsiderueshme e fondeve në dispozicion të Bashkisë së re Shkodër (me një 
vlerë rreth 1.3 miliard lekë për periudhën 2010-2012). Mesatarisht, përgjatë periudhës 2010-2012 në 
këtë program u alokuan rreth 50.2% e shpenzimeve totale, ku  maksimumi arrit në vitin 2010 me 
rreth 580 milion lekë. Brenda këtij programi, shpenzimet për administratën e bashkisë, komunave 
dhe institucioneve të varësisë “planifikim, menaxhim dhe administrim” zënë peshën kryesore ndër 
vitet e konsideruar. Mbi 96.1% e fondeve të shpenzuara në këtë program buxhetor origjinuan nga 
fondet e veta të bashkisë së re Shkodër dhe u shpenzuan kryesisht për paga dhe shpenzime të tjera 
operative.  

Raporti i shpenzimeve që lidhet me “Transportin” ndaj totalit të shpenzimeve të kryera është luhatur 
ndjeshëm përgjatë tre viteve të konsideruara. Megjithatë ky program renditet i dyti për nga niveli i 
shpenzimeve të kryera nga Bashkia Shkodër. Mesatarisht, kjo kategori shpenzimesh ka përfaqësuar 
rreth 8.2% të shpenzimeve totale të Bashkisë Shkodër. Për vitin 2012, shpenzimet për edukimin 
rezultuan rreth 6 milionë lekë, në rënie me rreth 6.2% në terma vjetorë, si pasojë e rritjes së 
transfertave të kushtëzuara nga ministritë e linjës. Pas  rënies vjetore në vitet 2011 dhe 2012, 
shpenzimet e destinuara për përmbushjen e këtij funksioni mendohet të kenë ndjekur një prirje 
rritëse për 2 vitet e tjera.  

Programi i tretë me peshën më të madhe në shpenzime përfaqësohet nga“Edukimi” (me një vlerë 
totale prej 650 milion lekësh për periudhën 2010 -2012). Totali i fondeve të alokuara për edukimin 
(kryesisht fonde për mirëmbajtjen dhe ndërtimin e shkollave dhe kopshteve) vijnë nga Ministria e 
Ministria e Arsimit dhe Sportit në trajtën e transfertës së kushtëzuar.  

Përgjithësisht, Bashkia Shkodër paraqet një nivel autonomie financiare të ulët, bazuar në të 
dhënat financiare për pesëvjeçarin 2010-2014.  Varësia financiare nga  transfertat ndërqeveritare 
bën që planifikimi i investimeve kapitale rezulton të jetë subjekt dhe i kushtëzuar pothuajse 
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tërësisht nga vendimet e qeverisë qendrore. Burimet financiare orientohen më së shumti në 
mbulimin e shpenzimeve operative dhe pagave të personelit. Në këtë kontekst, intensifikimi i 
punës në ndërtimin e një strategjie gjithëpërfshirëse në administrimin e të ardhurave si dhe 
shfrytëzimi i aseteve në dispozicion/pronësi të Bashkisë do të ndikonte pozitivisht në kahun e të 
ardhurave. Në kahun e shpenzimeve, nevojitet një lloj eficientimi në përdorimin e burimeve 
financiare në dispocizion, duke prioritarizuar investimet me ndikim të gjerë në jetën e komunitetit 
dhe territorit nën administrim dhe uljen e nivelit të shpenzimeve operative.  

___________________ 

1
 I referohet 373 njësive administrative përpara Reformës Administrativo-Territoriale. Në rastin e bashkisë Shkodër janë 

mbledhur të dhënat për 11 njësitë administrative përbërëse të kësaj Bashkie. 
1
 Të ardhurat nga transfertat ndërqeveritare përfshijnë të ardhurat nga: taksat e ndara, transfertën e kushtëzuar dhe 

transfertën e pakushtëzuar. 
1
 Të ardhurat vendore përfshijnë të ardhura nga: taksa dhe tatime, tarifa, të ardhura nga asetet vendore, dividendë, fonde 

ose asete të KSHP-ve, donacione dhe hua. 
1
 Të dhënat për transfertën e kushtëzuar përfshijnë dhe të ardhurat nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve për grantet e dhëna 

në programet e arsimit, kulturës, sportit, shëndetësisë, ujësjellës kanalizime, strehimit. 
1
 Për arsye të mungesës së të dhënave, në këtë fazë të parë, analiza e trendit të shpënzimeve për bashkinë Shkodër është 

mbështetur në të dhënat e agreguara për vitet 2010 – 2012. Ky seksion do të përditësohet gjatë fazës së analizës me të 

dhëna të plota edhe për dy vitet e tjera. 
1
 Shpenzimet e realizuara me fondet e veta rezultojnë më të larta se të ardhurat e veta të gjeneruara në vitet përkatëse dhe 

kjo vjen si pasojë e faktit që një pjesë e shpenzimeve vjetore përfshijnë edhe ato të financuara me fonde të trashëguara 

nga vitet e mëparshme, por edhe shpenzimet për infrastrukturën rrugore të financuara nga Fondi për Zhvillimin e 

Rajoneve.  
1 

Shpenzimet e kryera nga njësitë e qeverisjes vendore klasifikohen sipas natyrës ekonomike dhe sipas qëllimit të 

përdorimit të tyre (funksionit apo programe) në përputhje me standarted ndërkombëtare të zhvilluara nga Organizata për 

Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD), të publikuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.  
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i
 Këto të dhëna mund të përditësohen me të dhënat nga Sistemi Informatik Financiar pranë Ministrisë së Financave. 

ii
 I referohet 373 njësive administrative përpara Reformës Administrativo-Territoriale. Në rastin e bashkisë Shkodër janë 

mbledhur të dhënat për 11 njësitë administrative përbërëse të kësaj Bashkie. 
iii

 Të ardhurat nga transfertat ndërqeveritare përfshijnë të ardhurat nga: taksat e ndara, transfertën e kushtëzuar dhe 

transfertën e pakushtëzuar. 
iv
 Të ardhurat vendore përfshijnë të ardhura nga: taksa dhe tatime, tarifa, të ardhura nga asetet vendore, dividendë, fonde 

ose asete të KSHP-ve, donacione dhe hua. 
v
 Të dhënat për transfertën e kushtëzuar përfshijnë dhe të ardhurat nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve për grantet e dhëna 

në programet e arsimit, kulturës, sportit, shëndetësisë, ujësjellës kanalizime, strehimit. 
vi
 Për arsye të mungesës së të dhënave, në këtë fazë të parë, analiza e trendit të shpënzimeve për bashkinë Shkodër është 

mbështetur në të dhënat e agreguara për vitet 2010 – 2012. Ky seksion do të përditësohet gjatë fazës së analizës me të 

dhëna të plota edhe për dy vitet e tjera. 
vii

 Shpenzimet e realizuara me fondet e veta rezultojnë më të larta se të ardhurat e veta të gjeneruara në vitet përkatëse dhe 

kjo vjen si pasojë e faktit që një pjesë e shpenzimeve vjetore përfshijnë edhe ato të financuara me fonde të trashëguara 

nga vitet e mëparshme, por edhe shpenzimet për infrastrukturën rrugore të financuara nga Fondi për Zhvillimin e 

Rajoneve.  
viii 

Shpenzimet e kryera nga njësitë e qeverisjes vendore klasifikohen sipas natyrës ekonomike dhe sipas qëllimit të 

përdorimit të tyre (funksionit apo programe) në përputhje me standarted ndërkombëtare të zhvilluara nga Organizata për 

Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD), të publikuara nga Organizata e Kombeve të Bashkuara.  

 




