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a. Të krijojë një database për sektorin e transportit, për sejcilin lloj të tij,
me të dhëna, që do të përdoren bashkërisht për të gjitha veprimtaritë e
sektorit të transportit, gjithashtu, të mirëmbajë dhe azhornojë këtë
data baze;

b. Të funksionojë si një burim qendror i informacionit për sektorin e
transportit dhe t’i sigurojë Ministrisë së linjës të dhëna dhe instrumenta
analitikë për zhvillimin e politikave e të strategjisë për këtë sektor;

c. Të përditësojë Planin Kombëtar të Transportit (PKT) dhe programeve të
investimeve lidhur me to. Të ndihmojë MTI-në për rishikimin dhe
përditësimin e politikave të sektorëve të transportit, rregulloreve dhe
reformave institucionale;

d. Të kryejë punime dhe shërbime te tjera studimore, për të tretë, në
fushën e transportit, si kryerja e planeve urbane të trafikut dhe
sinjalistikës në qytete, të trafikut kombëtar në rrjetin rrugor të vendit
dhe përditësimi i tyre, vlerësime, oponenca, ekspertiza, trajnime, etj;

e. Të marrë pjesë si konsulent apo partner lokal me projekte rajonale dhe
të huaja në fushën e transportit.

Misioni i Institutit të Transportit
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Është realizuar hedhja, përpunimi dhe
përditësimi i arkivës me të dhëna për
të gjitha llojet e transportit të cilat
pasqyrohen në buletinin

PËRDITËSIMI VJETOR (2016)
I TË DHËNAVE TË TRANSPORTIT
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Në kuadër të SEETO-s (South East Europe
Transport Observatory):

Insituti i Transportit është caktuar si key users për
plotësimin online të formularëve në Web-GIS
aplikimin SEETO me të dhënat për të gjithë llojet e

transportit për çdo vit, të cilat përfshihen në hartimin
e dokumentit MAP (Multi Annual Plan);

Gjithashtu ka kontribuar për plotësimin e formularëve
të vetvlerësimit për indikatorët e performancës për
të gjithë llojet e transportit për vendin tonë.
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Në kuadër të detyrave të ngarkuara nga MIE për
përditësimin vjetor brënda 3 mujorit të parë të

Hartës së Rrjetit Rrugor të Republikës së
Shqipërisë,

Instituti i Transportit dorëzon pranë MIE - së Hartën e

aksidenteve rrugore për çdo vit.

Me kërkesë të Ministrisë, në harkun kohor 2006-2014,
Instituti i Transportit mbas verifikimit si dhe mbas
përpunimit të koordinatave gjeografike të aksidenteve
rrugore të ndodhura në rrjetin rrugor shqiptar, në

platformën GIS, ka punuar listat edhe hartat e pikave të
zeza të aksidenteve rrugore.





Në zonën Tiranë – Durrës- Krujë ka ndodhur

numri më i madh i aksidenteve pranë shkollave
(rreth 38%) të fëmijëve të moshës 5 -12 vjeç. 

Nga këto

 Në vitin 2013 kanë ndodhur 13 
aksidente

 Në vitin 2014 kanë ndodhur 18 
aksidente

Shkalla e seriozitetit të aksidentit

Fatale 12 
Plagosje 19 





Identifikimi i pikave të zeza 
në Shqipëri

Në kuadër të “Planit Kombëtar të Transportit” viti 2005, u
identifikua vendndodhja e pikave të zeza në Rrjetin Rrugor
Shqiptar.

Në vitin 2006, në kuadër të programit dhe objektivave për
përmirësimin e gjëndjes së sigurisë rrugore, një detyrë e
rëndësishme ishte dhe azhornimi i vendndodhjes së pikave të
zeza.

Për këtë u realizua “Studimi mbi azhornimin e gjëndjes dhe
vendndodhjes së “pikave të rrezikut” në akset rrugore kombëtare”,
me qëllim për kompletimin me elementët e sigurisë së lëvizjes dhe
sinjalistikës rrugore, duke pasur për mbështetje kryesore
financimin e parashikuar në Projektin e Mirëmbajtjes Rrugore të
Bankës Botërore.

Në vitin 2008, pas përmirësimeve që u bënë, gjëndja në akset
rrugore kombëtare është si në figurë:



Harta vendndodhjes së 
pikave të zeza viti 2008 



Identifikimi i pikave të zeza në 
Shqipëri

Në vitin 2011, është realizuar “Projekti për Përmirësimin e
Pikave të Zeza” i bazuar në “Manualin për Identitifikimin
dhe Riparimin e Pikave të Zeza në Rrugët e Shqipërisë”,
dhe u përcaktua lista dhe harta përfundimtare e pikave të
zeza në Rrjetin Rrugor Shqipëtar .

Vendndodhjet e këtyre pikave u analizuan në detaj dhe u
përgatit për zbatim një listë përparësie për 16 pika të
zeza, si pikat më të domosdoshme për t’u përmirësuar,
sëbashku me masat për përmirësim, koston dhe
projektet për çdo pikë.



Harta vendndodhjes së pikave 

të zeza viti 2011 



Harta vendndodhjes së pikave të zeza viti 2015 

Në vitin 2015, Instituti i Transportit” ka
përpunuar të dhënat e aksidenteve për vitet
2008-2014 në formatin GIS dhe ka
përcaktuar listën përfundimtare të pikave
të zeza për këto vite, pasi pa një lokalizim
të saktë të aksidenteve rrugore, specialistët
e sigurisë rrugore, nuk janë në gjëndje të
gjejnë dhe të trajtojnë me efektivitet pikat e
zeza në rrjetin rrugor.

Mbas verifikimit të koordinatave
gjeografike në hartën e Shqipërisë të
aksidenteve të ndodhura në Rrjetin Rrugor
Shqiptar ka rezultuar se numri i pikave të
zeza është gjithsej 240.

Në Rrjetin Rrugor Kombëtar në të cilin
është ent pronar ARrSH janë gjithsej 191
pika të zeza.





Çfarë është një pikë e zezë?

Një pikë e zezë është një term që përdoret në manaxhimin e
sigurisë rrugore për të përcaktuar një vend ku aksidentet janë të
përqëndruara.

Pika e zezë është vëndi ku në një segment rruge me gjatësi
300m, kanë ndodhur të paktën dy aksidente me pasoja vdekje
apo plagosje të rëndë, brënda një periudhe 3 vjeçare.(*)

Por nëse në një seksion rruge prej tre kilometrash kanë ndodhur
20 aksidente, ky seksion rruge duhet të konsiderohet si një
zonë ose rrugë e rrezikshme dhe jo pikë e zezë.

(*) “Manuali Identifikimit dhe Riparimit të Pikave të Zeza - për t'u përdorur në rrugët e
Shqipërisë” hartuar nga Ekspertët e SweRoad dhe miratuar në Shtator të vitit
2005



Figura 5 Foto të vendndodhjes së pikave të zeza viti 2011 



Figura 6 Foto të vendndodhjes së pikave të zeza viti 2011 



Figura 7 Foto të vendndodhjes së pikave të zeza viti 2011 



Auditimi dhe inspektimi i sigurisë 
rrugore

Në muajt Qershor –Korrik viti 2017, në mbështetje të
VKM-së nr.815 datë 23.11.2011 dhe nenit 11 e 12 të
Udhëzimit nr.9 datë 03.07.2012 “Mbi auditimin dhe
inspektimin e sigurisë rrugore”, nga Instituti i
Transportit, në bashkëpunim me MTI-në dhe
Universitetin Politeknik, u organizua kursi i parë i
trajnimit për auditues/inspektues të sigurisë rrugore.

Në fund të trajnimit pjesmarrësit u pajisën me
certifikatën e auditues/inspektuesit të sigurisë rrugore.


