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 P5.F1 
 Lëvizshmëria 

dhe sinjalistika 

 P5.F1.O1. Permiresimi i 

levizshmerise urbane për një siguri 

dhe  cilësi jetese më të mirë  

 Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret 

dhe pedaluesit nëpërmjet: 1. Përmirësimi i 

sinjalistikës vertikale shtimi i numrit të 

tabelave. 2. Përmirësimi i sinjalistikës 

horizontale shtimi i bumpeve. 3 Vendosja 

e kufizuesve të trafikut 

Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe 

shtimit të tabela që arrin në numrin e përgjithshëm 1 040. 

Përmirësimi sinjalitikës horizontale nëpërmjet  ndërtimit të 

bumpeve nga 11 në 24 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të 

vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij proçesi nga 1 në 2 

herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 

12 orë në 24 orë nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut 

(pistona) 

Perfundimi i projektit te studimit te planit te trafikut. Përmirësimi i 

sinjalistikës vertikale nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që 

arrin në numrin e përgjithshëm 1 100. Përmirësimi sinjalitikës horizontale 

nëpërmjet  ndërtimit të bumpeve nga 24 në 36 copë. Shtimi i sipërfaqes 

të rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij proçesi  2 

herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë 

në 24 orë. 

Implementimit i projektit te studimit te planit te 

trafikut. Përmirësimi i sinjalistikës vertikale 

nëpërmjet mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin 

në numrin e përgjithshëm 1 200. Përmirësimi 

sinjalitikës horizontale nëpërmjet  ndërtimit të 

bumpeve nga 36 në 45  copë. Shtimi i sipërfaqes të 

rrugëve të vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i 

këtij proçesi në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te 

levizjes se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë.

Përmirësimi i sinjalistikës vertikale nëpërmjet 

mirëmbajtjes dhe shtimit të tabela që arrin në numrin 

e përgjithshëm 1 300. Përmirësimi sinjalitikës 

horizontale nëpërmjet  ndërtimit të bumpeve nga 12 

në 24 copë. Shtimi i sipërfaqes të rrugëve të 

vijezuar ne qytet dhe Nj.A dhe realizimi i këtij proçesi 

nga 1 në 2 herë në vit. Reduktimi i orarit te levizjes 

se mjeteve nga 10 orë në 12 orë në 24 orë 

nëpërmjet vendosjes së kufizuesve të trafikut 

(pistona) 
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 Përmirësimi dhe zgjerimi i shërbimit të 

transportit publik urban nëpërmjet shtimit 

të numrit të linjave 

Linja e transportit të udhëtarëve qytetas Fermentim-Bahçallëk me 

50 cikle, me frekuencë 15 min paradite dhe 25 min pasdite. Linja 

e transportit të udhëtareve qytetas Shkodër-Zogaj katër herë në 

ditë . Realizimi i kontratave për shtimin e linjave nga 2 në 5. 

(Bahçallëk-Fermentim-Bahçallëk Qendër–Shirokë–Zogaj Kiras-

Stacioni Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi 

Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) 

 Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve në stacion 

dhe në mjetin urban, nëpërmjet monitorimit të integruar me 

qytetarët.

Linja e transportit të udhëtarëve qytetas Fermentim-Bahçallëk me 50 

cikle, me frekuencë 15 min paradite dhe 25 min pasdite. Linja e 

transportit të udhëtareve qytetas Shkodër-Zogaj katër herë në ditë . 

Realizimi i kontratave për shtimin e linjave nga 2 në 5. (Bahçallëk-

Fermentim-Bahçallëk Qendër–Shirokë–Zogaj Kiras-Stacioni Trenit-Kiras 

Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi Demokracia(shatrivani)-Tregu i 

shumicës) 

 Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve në stacion dhe në 

mjetin urban, nëpërmjet monitorimit të integruar me qytetarët.

Zbatimi i kontratave sipas frekuencave nga kushtet 

e kontrates për 5 linjat  (Bahçallëk-Fermentim-

Bahçallëk Qendër–Shirokë–Zogaj Kiras-Stacioni 

Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi 

Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) 

Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve 

në stacion dhe në mjetin urban, nëpërmjet 

monitorimit të integruar me qytetarët.

Zbatimi i kontratave sipas frekuencave nga kushtet 

e kontrates për 5 linjat  (Bahçallëk-Fermentim-

Bahçallëk Qendër–Shirokë–Zogaj Kiras-Stacioni 

Trenit-Kiras Shërbimi urban në unazë dhe Sheshi 

Demokracia(shatrivani)-Tregu i shumicës) 

Përmirësimi i kushteve të akomodimit të udhëtarëve 

në stacion dhe në mjetin urban, nëpërmjet 

monitorimit të integruar me qytetarët.

           3,000              3,000              3,000              3,000              3,000              3,000              3,000              3,000   

 Mbështetja e kategorive të veçanta në 

nevoje për mbulimin e shpenzimeve të 

transportit publik. 

 Subvensionimi i  biletës së transportit urban për nxënësit dhe 

student (35% meshkuj dhe 65 % femra ) dhe  kategorive  të  

veçanta të udhëtarëve që përfitojnë  sipas dispozitave ligjore.  

 Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë  dhe kategorive të veçanta 

që përfitojnë sipas dispozitave ligjore.  

 Subvensionimi i biletës së transportit urban për 

nxënësit , mësuesit dhe kategorive  të veçanta të 

udhëtarëve që përfitojnë sipas dispozitave ligjore.  

 Subvensionimi i biletës së transportit urban për 

nxënësit , mësuesit dhe kategorive  të veçanta të 

udhëtarëve që përfitojnë sipas dispozitave ligjore.  

           3,512              3,512              3,594              3,594              3,000              3,000              3,000              3,000                     -                       -                       -                8,800              7,200              6,900              6,900            15,312            13,712            13,494            13,494   
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 Transporti publik 

dhe levizshmeria 

(mobiliteti) 

 Situata e vleresuar/e pritshme ne fund te vitit 2017  Funksione 
 Nr. 

Programi  
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 Totali 
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P5.F2

 Shërbimi i 

Transportit 

Urban 

 TOTAL 

 P5.F1.O1.A1: 

Mobiliteti dhe 

sherbimi I 

transportit 

urban 

2018 20192017

 P5.F2.O1. Ofrimi i një shërbimi 

transporti publik cilësor ne 

sherbim te qytetarëve te Bashkisë 

Shkodër 

 Bashkia 

Shkoder 

 Transferime  

2018 20192017 Programe  

 Nr. I 

Funksion

eve 

 Objektivat Specifik 

 Levizshmeri e sigurt, e 

mire orientuar per 

banoret dhe vizitoret. 

Permisim te impaktit 

mjedisor nepermjet 

stimulimit te transportit 

publik dhe tradites se 

perdorimit te bicikletes.  

 BASHKIA SHKODER 

 "Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë ë hapur për integrim" 

 Paga dhe sigurime shoqerore Shpenzime operative  Subvencione 

 Situata e synuar 2020 

 

Aktivitete/Proj

ekte  

2019 2020


