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AUDITIM PERF ORMANCE:
“S IG URIA R RUGORE”
“PËRDORUES I I RRUG ËS SI EL EMENT KYÇ I SIG URIS Ë RRUGORE”
Përmbledhje Ekz ekutive
Në zba tim të planit vje tor 2014, Kontrolli i Lartë i Shte tit, në kuadë r të përmbushjes së
funksioni t të tij Kushtetues, z batim it të Udhëzimeve dhe Sta ndardeve Ndërkombëta re të
Auditimit INTOSAI, EUROSAI, dhe veçanë risht du ke mba jtur në konsideratë, ISSAI 5800,
ndërmori auditimin e pë rbashkët me Zy rën e Audi tuesit të Përgjithshë m Kosovë me temë
“Performanc e e sigurisë rrug ore”. Bazuar në këto standa rde, audi timi u krye pa ra le l nga të dy
institucione t, me ekipe të ve çan ta auditimi dhe nën asistencën e bashkëpunëtorë ve të Zyrës
Kombëtare të Auditimit në Suedi.
Nisja e aud itimit përkon me shkresën n r. 315, datë 17.03.2014, nj oftim për fillim auditimi. Ky
auditim u progra mua për t’u ushtruar në Ministrinë e Tra nsp orti t d he Infrastrukturës,
Drejtorinë e Përgjithshme të Shë rbi mit të Tran spo rtit Rrug or dhe Dre jtorinë e Përgjithshme të
Policisë së Shtetit, pasi këto janë institucionet që kanë përgjegjësi direkt në sigurinë rrugore. Pa s
përfund imit të punës paraprake audituese, me shkresën nr. 315/3, datë 28.04.2014 u miratua
programi auditimit. Në përfundim të punë s auditue se në terren , me shkresën nr 315/4, da të
16.07. 2014 Projektraporti auditimit iu ë shtë pë rcje llë 3 grupeve të ndryshme inte resi për
fokusin e auditimit. Nga palët e in te resit nuk u kthyen ob se rvacione dhe në mbështe tje të
neneve 6 dhe 17 të ligjit nr. 8270, datë 23.12.1997 “Për Kontrollin e Lartë të Shtetit”, me
ndryshimet e bëra me ligjin nr. 8599, da të 01.06. 2000, meqenëse kishte kaluar afati pre j n jë
mua ji nga dita e nisjes së Projektraportit të Auditimit, ky dokument u konsiderua i mirëqe në
dhe më pas u vijua me hartimin e Raportit Përfundimta r të Auditimit. Proj ektra porti gjithashtu
u pë rkthye nga grupi i auditimit në gjuhën angleze dhe i është pë rcje llë përfaqësue sve të Zyrë s
Kombëtare të Auditimit në Suedi dhe p ërfaqësuesve të Zyrës së Auditu esit të Përgjithshë m në
Kosovë.
Në përfundim, pasi K ry eta ri u njoh me Ra portin Përfundimta r të Aud itimit dhe projektvendimin e pa ra qitur nga grupi i auditimit të Departamentit të Auditimit të Performancës,
men dimin pë r cilësinë e auditimit n ga Drejtori i Dre jtorisë Juridike dhe Sigurimit të Cilësisë,
vle rësimin mb i o bjektivite tin dhe c ilë sinë e auditimit nga Kryeaudituesi dhe Drejtori i
Departamentit të Auditimit të mësipërm, në mbë shtetje të nenit 9 dhe 16 të ligjit n r. 8270, da të
23.12. 1997, “Për Kontrollin e Lartë të Shte tit” me ndry shimet :

K O N K L U D O I:
Për Minis trinë e Transp ortit dhe Infrastrukturës , Drejto rinë e Pë rgjithshme të
Shërbim it të Transportit Rrugor dhe Drejto rinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit :

Siguria rru gore është problem kompleks ku përfshihen: rrug ë të sigurta, mjete rrug ore më të
sigurta, dre jtue s mjetesh më të a ftësuar, ndërgjegjësim dhe info rmim i përdorue sve të rrugë s
dhe publikut si dhe ndëshkim i shkelësve të ligjit. Nga anal iza e aksidenteve m e humbje je te,
përqindje n më të lartë të a ksidenteve e përbëjnë : së pari, shke lja e rregullave të qarkullim it
nga drejtuesit e automjeteve dhe së dy ti mos zbatimi i rregullave të qarkullim it nga
këmbësorët. Pikë rish t baz uar në këtë a nal izë , në këtë auditim jemi pë rpjekur të trajtojmë
performancën e proce durave administra tive , të ndjekura në dre jtim të licenc imit të drej tuesve të
rinj të mjete ve dhe masat detyrue se pa s licencimit si në dre jtim të ndërgjegjësimit dhe
sensibilizimit të pë rdoruesve të rrugës ashtu edhe ndëshkimit adm inistrativ të ty re.
Nga të dhënat e Raportit Global të OBSH mbi “Sigurinë rrug ore”, vde kje t sipas përdoruesve të
rrugës pë r vitin 2010 kanë qe në: 18% drej tues mjetesh, 26% pasag jerë , 15% motoçiklistë, 4%
çikliste, 36% këmb ësorë dhe 1% të tje rë. Po sipas kë tij raporti, Shqipëria është grupuar në listën
e vende ve të cilat nuk kanë të dhëna të kënaqsh me në lidhje me regjistrimin e vdekjeve .
Aksidentet në trafikun rrugor janë një nga tetë shka qe t e vde kje ve në nivel global dhe shka ku
krye sor i vde kje s për të rinjtë e grupmoshës 15-29 vjeç. Në Shqipë ri, kostot që sh kaktojnë
aksidente t rrugore janë 1.5% e PBB. Sipa s OECD, të dhënat kombë tare nga vende të
ndryshme tregoj në se a ksidentet që përfshijnë një drejtues të ri mje ti përbëjnë rreth 20% dhe
30% të total it të viktimave të tra fikut rrug or. Situata e drejtuesve të rinj të mjeteve është e
ngja shme, për të gjitha vendet.
Drejtuesit e rinj të mje teve ka në norma të larta a kside ntesh pë r shkak të përvo jës, mo shë s dhe
gjinisë. Proble mi universal i drejtue sve të rinj është se ata janë papë rvojë dhe munge sa e kësaj
përvoje shpjegon pjesën më të madh e të niveleve të la rta të rre zikut si shofer i ri.
Ndë rsa drejtuesit e rinj duhet të fitojnë përvojë për të qenë më të sigurt, procesi i fitimit të kësaj
përvoje i e kspozon a ta dhe të tjerët n daj rrezikut. Shofe rët e rinj ka në më shumë gja sa se
shoferët më të vjetër, që të bëjnë a kside nte dhe një pjesë e ty re çon në vdekje apo lëndim
serioz .
Zvogë limi i numrit të viktimave n ga aksidente t e shkaktuara prej drejtuesve të rinj do të
kërkonte fokusimin në n jë qasje të koordinua r, ku përfshihen: Edukimi, trajnimi, licenc imi,
zbatimi, komunikimi dhe përdorimi selektiv i te knol ogjisë, në kombinim me masa t e tjera të
sigurisë rrug ore si: rru gë të sigurta, mjete rrugore më të sigurta, ndërgjegjësim dhe informim i
përdoru esve të rrugë s etj.
Suksesi i kombinimit të masa ve do të kërkojë prani min publik dhe politik të serioz itetit të
problemit dhe ba shkëveprimin e të gjithë aktorë ve si ligjvënësit, Mi nistria e Tra nsportit dhe
Infrastrukturës, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, Policia e Shtetit, prindërit dhe
vetë drejtue sit e rinj të mjeteve. Qëllimi i këtyre pë rpjekjeve duhet të jetë për të krijuar n jë
situatë në të cilën siguria e përgjithsh me në rrugë redukton nd jeshë m numrin e akside nteve.
Një hap i rëndësishëm në uljen e rrezikut nga shofe rët e rinj është që të punohe t për të siguruar
Standarde t të Përgjithshme të Sigurisë në rrugë, ku niveli i sigurisë në rrugë është relativisht i
ulët. Kjo duhet të përfshijë çështjet e sigurisë të cilat ndikojnë veçanërisht mbi shoferë t e rinj,
të tilla si: shpe jtësia, alkooli, rripat e sigurimit d he droga. Nive let e la rta të sigurisë në automjet,
projektimi i rrugë ve dhe pë rdorimi i sinja listikës së duhur, do të kenë nj ë ndikim të
rëndësishëm në uljen e numrit të a kside nteve.
Për këtë qëlli m, për të patur rezultate si të menjë hershme a shtu edhe a fatgjatë duhet të
zbatohe n në mëny rë strate gjike d isa masa:
 Realizimi i përmirësimeve të përgj ithsh me të sigurisë rru gore që ad resojnë risqet ndaj drejtuesve te rinj;
 Sigurimi i masa pengu ese ap o pen alizuese të ef ektshme nda j sjelljeve të papërsh tatsh me;
 Rritja e nivelit të kursit të pra ktikës p ër fazën e sh oqërimit n ga të rritur;
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 Përmirësi mi i trajn imeve dh e testimeve p ër d rejtuesit, me fokus vetë-nd ergjegjesimin dhe të kup tuarit e
rrethana ve që çojnë në drejtimin e sigurt të mjetit;
 Rritja e ndërgj egj ësimit publi k ndaj probl emit;
 Zba timi i ku fizimeve mbrojtëse gjatë drejtimit të mj etit në faz at fillesta re të drejtimit;
 Marrja në konsidera të e p asojave të ven dimeve politike që n uk lidhen direkt me sigurinë në rrugë.
Për “Sigurinë rrugore “ ka një Strategji Kombëtare dhe një Plan Veprimi 2011-2020, ku
përfshihe n të gjithë aktorët që lidhe n me z batimin e saj. Disa nga obje ktivat e kësa j strategjie
nuk janë arritur në pë rputhje me tendencën e para shikua r, si infrastrukturë e mirë rrugore me
standarde bashkëkohore, autom jete të sigurta , përdorimi i rripave të sigurimit, respektimi i
kufijve të shpejtë sisë, mospë rdorimi i alkoolit dhe drogave, duke bërë që siguria rrugore përsëri
të mbetet një shqetësim serioz që duhet adresuar.
Mesazhi për këtë auditim pe rformance ë shtë : “Krahas arritjeve në harti min e d okumenteve të
politikave publ ike, p ër rri tjen e n ivelit të sigurisë rrugore është i nevojshëm fuqizimi i monitorimit të zbatimit të
tyre, duke përfshirë në veçanti përmirësimin e performancës së procedurave të pajisjes me leje drejtimi”.
Nisur nga konkluz ione t mësipë rme dhe rezulta tet e punë s audituese, duke synu ar përmirë simin
e mëtejshëm të sigurisë rrug ore, Kryetari i K LSH-së:

V E N D O S I:
I. Të mira to jë Raportin Përfundimtar të Auditimit “Performa nce e Siguri së rrugore”, të
ushtruar në Mini strinë e Transportit dhe Infrastrukturë s, Drejtorinë e Përgjith shm e të
Shërbimit të Transportit Rrugor dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Po licisë së Shtetit.
II. Të miratojë rekomandimet e përcaktuara dhe të kërkojë marrjen e masave për sa vijon:
1. Qëllimi kryesor i p roc esit të licenc imit, duke pë rfshirë traj nimin, nuk duhet të je të pë r të
ndihmuar drejtuesit e rinj të mje te ve pë r të ka lua r testet e tyre dhe për tu paj isur me leje
drejtim i, por duhet të je të pë r të krijua r drejtues mjeti që të jenë të sigurt dhe jo vetëm
tekn ikisht kompete nt. Thelbë sore për ta është që ky p roces trajni mi ti angazhojë a ta
persona lisht dhe e mocionali sht duke rritur ndërgjegjësimin e tyre pë r kufizimet e tyre d he të
rreziqeve që i kanosen .
Në këtë mënyrë, hartue sit e politikave pra MTI duhet të fokusohet në përmirësimin e
programeve të tra jnimeve dhe testimeve për dre jtuesit, me fokus informimin dhe
ndërgjegjësimin ndaj rrez iqeve me të cilat do të përballen në trafik.
Për këto ndryshime d o të duhet nj ë analizë e konsiderueshme nga MTI dhe DPSHTRR për
ndryshime legjisla tive të progra me ve të cilat mund të kërkojnë kohë pë r implementim .
Fillimisht do të ketë shpenzi me të reja që lidhen me ndryshimet në siste min e licenc imit, por e
rëndësishme është pë r të krijuar drejtues mjeti të sigurt, trajtua r më hollësish t n ë faqet 15-30 të
Raportit të Auditimit.

Vazhdim is ht
2. Vend et që n johin pra ktikimin e kand ida tëve për drejtues mjeti në moshë të re , në praninë e
një sho fe ri me përvojë, pa kërkua r praninë e një instruktori të kualifikuar, kanë norma
aksidente sh më të ulëta se vendet që njohin sistemin tradic ional të lice ncimit, nëpërmje t autoshkollave. Një përmirë sim i mundshëm ligjor nga MTI, mun d të jetë futja në sistemin tonë të
licenc imit e siste mit të traj nimit " shoqërues në makinë" ose "pra ktikë e shoqë ruar" ku
kandida tit për dre jtues mjeti i lejohe t për t’u praktikuar në praninë e një shofe ri me pë rvojë pa
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kërkuar pranin ë e një in struktori të kua lifikuar, rol të cilin mund ta luajnë edhe prin dërit.
Praktikimi në pran inë e një shoferi me përvojë aplikohet j o ligjërisht në vendin tonë , trajtuar më
hollësisht në faq et 15-30 të Raportit të Auditimit.
Rritja e nivelit të kursit të praktikës pë r fa zë n e shoqërimit nga të rritur, është potenc ial isht n jë
nga masat më të efektshme. Megjitha të, kjo mu nd të kërkojë nje le gjislacionin te ri. Shpenzi met
janë relativisht të ulëta si për a dmini stra tën a shtu dhe pë r publikun.

Në vazhdimësi
3. Drejtue sit e rinj duhe t të jenë subje kt i periudhave të provë s gjatë të cilave sje llje t e
papërshtatshme mund të rezultojnë në humbj en e privilegjeve ndaj mjetit apo ri-trajn imin e
detyrueshë m. Siste mi lice ncimit i a plikuar në Shqipëri nuk përfshin “Licencën e provës”.
Hartuesit e poli tika ve pra MTI të shqyrtojë mundësinë pë r të modifikua r sistemin tonë të
licenc imit duke futur “Licencën e provës” ku drejtue si i mjetit që paji set për herë të pa rë me
leje drejtimi du het t’i nënshtrohet një pe riudhe prove për të paktën dy vjet, me që llim testimin
në lidhje me njohuritë e marra dhe me sjelljen pë rkatë se, traj tua r më hollësish t në faqet 15-30 të
Raportit të Auditimit.
Këto detyrime mund të kërkojnë ndryshimin e legjisla cioni t, por nuk do të shto jnë kosto të
rëndësishme për sa i përke t zbatimit

Në vazhdimësi
4. Edhe pse është pa rashikuar në Strategjinë mbi Sigurinë Rrugore futja e një siste mi i ri të
lejeve të drejtimit, duke pë rfshirë programin e he qjes së pikëve dhe për faktin se kjo kla uzo lë
ende nuk ka gjetur zbatim, MTI duhet të vlerë sojnë ni velet e la rta të rrezikut nga drejtuesit e
rinj dhe të zba tojë me një herë në siste min e lejeve të dre jtimit, programin e heqjes së pi këve,
trajtua r më h ollësisht në faqet 15-30 të Raportit të Auditimit.
Sigurimi i masa ve penguese apo pena liz uese të e fektshme ndaj sjelljeve të pa përshtatshme të
drejtuesve të mjete ve të trajtuara në pikat 5 dhe 6 të projektve ndimit, mund të kërkojnë
ndryshimin e legjislacionit, por nuk do të shtojnë kosto të rë ndë sishme p ër sa i përket zba timit.

Menjëherë
5. Në vendin tonë nuk ka hapësira fizike të ve çanta që kandida tët të pra ktikohen (me sh oferë
me pë rvojë apo me instruktorë), sikurse ka në vende t e tjera . Prania e këtyre hapë sirave do të
ulte rre zikun e aksidenteve në rru gë me pasoja të rënda. MTI të shqyrtojë mun dësinë e
përcakti mit të hapësira ve të përshtatshme pë r pra ktikimin e kandida tëve duke eliminuar daljen
e tyre në trafik që në fazat fillestare të përgatitjes, trajtuar më hollësisht në faqet 15-30 të Raportit të
Aud itimit.

Në vazhdimësi
6. Disa nga py etje t në testin për le je-dre jtimi të kategorisë B janë tepër të ndërlikuara d he të
panevojshme duke e bërë më të vështirë marrjen e te stit dhe sh këp utjen e vëmendjes nga ajo
çka është më e rëndë sishme të ketë njohuri një drejtues mjeti. Përmbajtja e te sti t duhe t ti
kushtohet njohurive bazë dhe faktorë ve që ndikojnë në sjelljen e drejtimit të mjetit ndaj
rrezikut të a kside nteve. Mangësitë në aftë sitë dhe përgatitjen e drejtue sve të rinj të automjeteve
duhe n kon siderua r si faktorë kryesorë që kontribuojnë në a kside ntet rrugore. Cilësia dhe
standardi aktual i përga titje s dhe testimit të drejtuesve të automjeteve ka në ne vojë për
përmirë sime të ndje shme sidomos në drej tim të sjelljes më të sigurt dhe në përmbush jen e
kërkesave të BE.
Për këtë që llim DPSHTRR të marrë në kon sideratë ndryshimin e testeve te orike dhe hartimin e
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testeve të reja pasi qëllimi i testit është që të nxje rrë drejtue s mjeti të sigurt dhe në qoftë se
qëllimi nuk është i mbuluar në programin a rsimor ose në testimin teorik dhe praktik, kjo mund
të kufizojë efektivitetin e tërë sistemit të dhënies së lejeve të drejtimit të mjetit, trajtu ar më
hollësish t në faqet 15-30 të Ra portit të Auditimit.

Vazhdim is ht
7. Sipas standarde ve para -lic enc imit, komisioni i marrjes në provë të kontro llit të njohurive
teorike ka për de tyrë, respektivisht, të vlerësojnë njohuritë te orike nd ërkohë që ky vle rësim
bëhet n ga kompjuteri i c ili përzgjedh pyetjet dhe je p re zultatin përfundimtar nëse kandidati
fiton a po jo testin, duke bërë të parë ndësishë m rolin e komisionierit. Gjitha shtu pë r n jë
procedurë sa më tra nspare nte, do ishte më mirë që komisionerët që mbikë qyrin testimin me
kompjuter, të ishin pa lë të treta jo të përfshira në struktu rat e vetë DRSHTR, të cilët për vetë
formimin d he njohuritë që kanë në këtë fu shë , mund të cenojnë transpa rencën e këtij proce si
duke ju sug jeru ar pë rgjigjet kandi datë ve .
DPSHTRR në bashkëpunim me drejtorinë ra jona le të shqy rtojë mundësinë pë r të kry er n jë
shpërndarje të studiuar të bu rimeve nje rëzore që mbulojnë testimin teorik. Drejtoria Ra jona le
të optimizo jë shpë rndarje n e komisione rëve, duke mbajtu r në konsidera të testimin praktik pa si
testimi teorik ë shtë i kompj uterizuar, trajtuar më hol lësisht në fa qet 15-30 të Raportit të Audi timit.

Në vazhdimësi
8. Në sistemin tonë të pa ra-licencimit, ku rsanti për kate gorinë B është i dety ruar të ndjekë
programin për përgatitjen e a ftësive dre jtuese në auto-shkolla, për 36 orë. Nga re zultatet e
pyetësorit në lidhje me a fatin kohor për të ndje kur kursin e praktikës ka re zul tuar se 52% e
qy te tarë ve të intervistuar mendojnë se orët e pra ktikë s të ndjekura nga kursantët nuk ja në të
mjaftueshme ndërkohë që dhe përvoja Australiane tregoi se rritja për rreth 120 orë pra ktikë të
mësua ri, në dy vjet pas licencimit, kishte reduktuar në rreth 40% numrin e aksid ente ve.
Për kë të MTI duhet të marrë në konsideratë ndryshime në legjislacioni n aktual du ke shtu ar në
të pa ktë n në 50 orë “traj nim pra ktik” para-licenc imit pë r të arritur sa më shumë përvojë që të
jetë e mundur para drejtimit të mjetit nga “shoferët e rinj”, trajtuar më hollësish t në faqet 15-30 të
Raportit të Auditimit.
Rritja e nivelit te kursit të praktikë s para -licenci mit duke shtuar orët e pra ktikë s mund të
kërkojë një legjislac ionin të ri, që do të thotë se do të kë rkonte kohë. Shpenzimet ja në
rela tivisht të ulë ta pë r adm inistratën.

Në vazhdimësi
9. Për periudhën 2011-2013, edhe pse është e para shikua r në aktet normative d he rregullore n e
brendshme të instituc ioni t, nga MTI nuk ë shtë krye r asnjë proces mon itorimi mbi mëny rën e
licenc imit dhe funksionimit të auto-shkolla ve . Një nga komponentët vitale të një sistemi që
funksionon mirë është instruktorë t e kua lifikuar të c ilët zotë rojnë njohuritë dhe aftësitë e
nevojshme mësimore në lidhje me të gjitha aspektet që duhet të mbulohen. Me që llim
përmirë simin e aftësive dhe sjelljes se dre jtuesve të mjeteve, instruktorë t e tra jnimit duhet të
kenë njohu ritë profesiona le dhe pedagogjike, shka thtësinë e nevoj shme në dre jtimin e mjetit
për të udhëzua r dhe n dihmuar ka ndidatin që të b ëhe t një shofe r i sigurt. Zgjerimi i me todë s së
udhëzimeve tradic ionale baz ë të shkathtë sive me metoda që angazhon kandidatin personalisht
dhe emoc ionalisht ë sh të veçanërisht e rëndë sishme në lidhje me rritjen e "vetë" ndërgjegjësimit
të kandidatit për vë shtirësitë, reagimet, etj, në lidhj e me drejtimin e mjetit.
Për këtë qëllim MTI, brenda burime ve të veta nj erëzore të monitorojë vazhdimisht në nivel
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lokal dhe kombëtar, përgjegjshmërinë e zhvillimit të p rogramit dhe c ilësinë e kushte ve të
mësimdhënie s në auto-shkolla , me qëllim respektimin e kritere ve teknike dhe p rofe sionale të
tyre, si dhe monitorimin e vetë proc esit të traj nimit të in strukto rë ve të auto-shkolla ve, trajtuar
më h ollësisht në faqet 15-30 të Raportit të Auditimit.

Në vazhdimësi
10. Një tjetër komponen t me rëndësi të madhe në pro cesin arsimor jan ë edhe bu rimet në
dispozicion të mësimdhënie s, të tilla libra t te orikë profe sionale, të mësuarit me bazë
kompjuterin dhe këto të shoqëruar me trajn im. Ndryshimi i progra meve të licencimit n ëpë rmjet
ndryshimit të literaturës a ktual e e c ila ishte shumë voluminoze , do të shoqërohet me kosto të
reja . Në këtë drejtim sugjerojmë që progra met e miratuara n ga MTI dhe DPSHTRR pë r
drejtim in e mje tit (litera tura përdorur pë r të mësuar) nuk duhet të jenë voluminoze me
informacione të tepë rta, por të pë rqendrohen e dhe në ndërgjegjësimin e kandidatit në lidhje me
vësh tirë sitë, reagimet, etj, në dre jtimin e mj etit. Ato duhet të pasqyrojnë objektiva t e trajnimit,
duke ju referuar qëllimeve për tu pë rmbushur në mënyrë që të nxjerrin drejtues mjeti të
sigurt, tra jtuar më hollësish t në faq et 15-30 të Raportit të Auditimit.
-Në tekste t e përgatitje s së drejtue sve të mje teve, n ga DPSHTRR, të shikohet mundësia e
përfshirje s e dhe të një she mbulli të marrë nga pë rvoja e Kana dasë mbi respe ktimin e distancë s
midis dy mjeteve sipa s figurës 5 në faqen 30 të Rap ortit të Au ditimit

Në vazhdimësi
11. Rritja e ndërgjegjësimit ndaj proble mit, mund të pë rfshijë ndërmarrjen e fushatave të
komunikimit, sensibilizimit të publikut për natyrën e rrezikut dhe inkuraj imin ndaj qëndrimit
dhe sje llje s se duhur. Kjo ma së mund të ndërmerret menjëh erë. Në vetvete , kjo nuk pritet të
sjelle reduktime të larta të rre zikut, por megjitha të, a jo është një ku sht pa raprak për të a rritur
një mirëkuptim më të madh publik të problemit, duke inkura jua r pranimin e masave të tje ra,
pasi kombinimi i tyre, mund të sjelle ndry sh ime a fatgjatë në qënd rimet ndaj rreziku t. Ky hap ka
kosto të du kshme të përfshira, megjitha të, ato do të jenë të justifikuara kraha suar me impa ktin
që do të kenë . Në këto kosto mund të lehtësojnë bonuset e ofruara nga kompanitë e
sigurimeve.
Nisur nga sa më la rt rekomandojmë :MTI në ba shkëpunim me MASH, MB dhe DPPSH,
Nisur nga sa më la rt rekomandojmë MTI në ba shkëpunim me MASH, MB dhe DPPSH:
- Të unifikojnë ( përca ktoj në) një ditë për sigurinë rrugore , e cila të shoqërohet edhe me efekte
med iatike.
- Të krijojnë një paketë rregulla sh të përmble dhura në 10 pika të shkruara b llok, në librin e
testimit pë r marrjen e leje s të dre jtimit të makinës, në te kstet shkollore për edukatën rrugore
dhe pse jo në postera apo reklame tele viz ive, trajtua r më h ollësisht në faqen 30-36 të Rap ortit të
Auditimit.

Në vazhdimësi
12. MTI në ba shkëpunim me MB dh e DPPSH,
-Të ndërtojnë një plan të de tajuar me fokus “re spekto jetën ” si një bosht i rë ndësishë m, për
krijimin e kulturë s rrugore.
-Të vle rësojnë fusha tat e ndërgjegjësimit dhe të nxjerrin kon kluz ione dhe pë rmirësimet për të
ardhmen.(konkretisht i fushatës së fundit të dre jtuar nga të dy ministritë).
- Të bashkëpunoj në me agjenc itë e re klama ve për të përz gje dhur në ra stin e postera ve a po të
reklama ve atë që është më i le htë konce ptuar nga njerëzit, diçka që ng ele t në mëndje ( mu nd të
jenë foto apo skica të ndry shme.
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- Të real izoj në një ba shkëpunim me televiz ionet që operojnë në te rritorin e Republikës së
Shqipërisë pë r transmetimin e e misione ve dhe spoteve për sigurinë rrug ore, trajtuar më hollësisht
në faqen 30-36 të Rap ortit Auditimit.

Në vazhdimësi
13. MB dhe DPPSH, të shqyrtojë mundësinë pë r të caktuar një fond nga 60 % i fondit të
kriju ar nga vjelja e gjobave të pol icisë për tu përdorur për fushatat e sensibilizimit, trajtuar më
hollësisht në fa qen 30-36 të Raportit të Au ditimit.

Në vazhdimësi
14. Një nga problemet kyçe gjatë ndërmarrjes së fusha tave të ndërgjegjësimit nga MTI,
DPSHTRR, MAS, MSH dhe DPPSH, duhe t të je të edhe slogani “Rripat e sigurimit të
shpëtojnë jetën “, pasi ato
- të mbajnë ty mba s timonit dhe në n kontro ll të mjetit në një përplasje;
- të mbajnë bre nda mjetit në rast përpla sje;
- në një frenim të papritur, a skush nuk mu nd të mba jë apo ndi hmojë një fë mijë që ë shtë i pa
lidhur;
- mbajnë kokë n dhe trupin duk e mos lejuar godi tjen me mjetin ose goditjen me një person
tjetë r në ra st përpla sje, trajtuar më hollësish t në faqen 30-36 të Raportit të Auditimit.

Në vazhdimësi
15. DPPSH, të ma rrë masa ndëshkimi në ra st shke ljesh të rregulla ve të qarkullimit edhe për
këmbësorët, të cilët ja në një nga shkaktarët kryesorë të aksidente ve . Shtim i i numrit të gjobave
të vendosura për këtë kate gori përdorue sish të rrugë ve, i cili a ktual isht është i papërfillshë m, do
të ndikoj ë në uljen e numrit të a kside nteve, traj tua r më hollësisht në faqen 36-41 të Rap ortit të
Auditimit.

Menjëherë
16. DPPSH, të implementojë nj ë sistem masash e fektive shtrëngue se, të orientuara drejt
zbatimit të ligjit dhe rregullave të qa rkullimit rrugor, n ëpë rmjet mbikë qyrjeve të organizuara në
mënyrë të tillë që përdoruesi i rrugë s, në çdo moment ta ndje jë veten të mb ikë qyrur, n ëpë rmjet
aktivite teve të shpejta, të lëvizshme dhe të kombinuara, (j o vetëm në pika staciona re apo
drejtim tra fiku në kryqëzime, ku qy tetarët janë në d ijen i për praninë e polic isë), duke
paranda luar shke lje t e rregullave të tra fikut, pa rritur numrin e efe ktivëve të policisë , trajtua r më
hollësisht në fa qen 36-41 të Raportit të Au ditimit.

Menjëherë
17. Zba timi i kufizimeve mbrojtëse gja të drejtim it të mjetit në fazat fillesta re të drejtimit, ka
potencia l të konsideru eshëm dhe du het të përfshijë nivelet e përdorimit të al koolit, drejtimin e
kufizuar kry esisht në orët e vona të natës, si pasojë e fre kue ntimit të klubeve. Për kë të që llim
rekomando jmë : MTI në bashkëpunim me pushte tin vendor të marrin në konsideratë kërkimin
e burime ve a lternative për rre gul limin e shërbimit të transportit rrugor, duke shikuar
mundësinë e vënie s në dispozic ion të këtij shërb imi edhe në orë më të z gja tura të na tës, si
mënyrë për të shman gur dre jtimin e mjeteve nga të rinjtë nën efe ktin e alkoolit, trajtuar më
hollësisht në fa qen 36-41 të Raportit të Au ditimit.
Marrja në konsideratë e këtij rekomandimi që nuk lidhet direkt me sigurinë në rrugë, përfshin
ndër të tjera çështje të tilla si: kostoj a e transportit publik. Përfitime të rëndësishme të sigurisë
rrugore për drejtuesit e mjeteve të sapo lice ncuar, ka të ngja rë të rezultojnë nga masat që
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synojnë përmirë simin e sigurisë së pë rgjithshme të siste mit të tran sportit rrugor në vendin tonë
në përmjet pë rmirësimit të legjislacionit në lidhje me transportin publik, për të rregullu ar rritjen
e shpejtë të këtij sektori dhe garantuar siguri në u dhëti me.

Në vazhdimës i
Grupi i audit im it
Yllka Dede

Elfrida Agolli

Redina Karapici
Drejtori
Rinald Muça

Tira në, Dhjetor 2014
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