
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të 
gjithë Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 
decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e 
publikut në informacion, dhe  lidhim partnerët në punën për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada 
Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj. 
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Asistenca Teknike për Qeverisjen Vendore 

Qëllimi i projektit 
Qëllimi i projektit ishte forcimi i lidhjes midis 
qytetarëve dhe qeverisjes vendore duke përdorur 
mjete dhe teknika të ndryshme. 
 

Komponent I  
Sigurimi i pjesëmarrjes qytetare në hartimin e 
politikave për taksat dhe tarifat vendore. Fokus 
grupe dhe intervista u zhvilluan me qytetarë të 7 
njësive vendore për të vlerësuar mundësinë e 
tarifave më të larta të shëerbimeve, me synim 
mbulimin e kostos. 

 

Aktiviteti 
 Në edukimin e qytetarëve për probleme të 

shërbimeve dhe tarifave 
 Për të lidhur përmirësimin e shërbimeve 

bashkiake me problemet e qytetarëve për 
shërbimet publike. 
  

Aktiviteti përfshiu hartimin e metodave për 
përfshirjen direkte të qytetarëve për të 
bashkëpunuar me qeverisjen vendore në 
parashtrimin dhe zgjidhjen e problemeve që kanë 
të bëjnë me përmirësimin e ofrimit të shërbimeve 
publike. Një nga veprimtaritë kryesore të 
projektit ka qenë dhe trajnimi i të zgjedhurve 
vendorë të qeverisjes vendore dhe administratës 
së saj. 
 

Komponenti II 
Hartimi i metodologjisë dhe organizimi i 

inventarëve pilot dhe i transferimit të pronave 

publike në njësite e qeverisjes vendore. 

IKU ka hartuar e zbatuar rregulloret dhe ka 

organizuar inventarin e pronave publike ne 7 njësi 

të qeverisjes vendore, duke përfshirë bashki dhe 

komuna. Jane përgatitur instruksione përdorimi, 

forma për transferimin e pronave publike në 

mbare vendin dhe janë testuar e aprovuar 

zyrtarisht nga Ministria e Pushtetit Vendor dhe 

Decentralizimit. Gjithashtu është bere, publikuar 

dhe aktualisht është në përdorim nga 

institucionet vendore e qendrore, nje manual qe 

ndihmon institutet shteterore të përballen me 

kërkesat ligjore që kanë të bëjnë me inventarin 

dhe transferimin e pronave publike. Gjithashtu 

IKU ka hartuar një udhëzues për pëercaktimin e 

funksioneve dhe përgjegjësive të Keshillave 

Rajonale në Shqiperi. Dokumenti i është dorezuar 

Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe 

Decentralizimit si nje mjet për të hapur dhe 

organizuar diskutime mbi rolin e këshillit rajonal 

në Shqipëri, duke përfshirë donatorë dhe aktore 

tëe tjerë lokalë. 

Komponenti III 
Zbatimi i menaxhimit të performancës në 10 

qytete, sipas aplikimit tëe procesit të buxhetimit 

të qeverisjes vendore në Shqipëri.  

 

Aktivitetet 
 Pjesëmarrjen dhe mbështetjen e 

trajnimeve të organizuara për t’u ofruar 
asistence zyrtareve lokalë në perpjekjet e 
tyre për të zbatuar menaxhimin e 
performancës në qytetit e tyre. Keto 
trajnime ofruan konceptet e menaxhimit 
dhe metodat qe përdoren per përgatitjen e 
buxhetit. 

 Përgatitjen e nje anketimi për 3 bashki dhe 
një komune për të percaktuar se si 
komuniteti e shikon ofrimin e shërbimeve 
nga qeverisja vendore dhe ku ka më teper 
nevojë për përmirësim. 

 Zbatimin e anketimit. 
  Hedhjen e te dhenave dhe analizimin e 

anketimit për çdo njësi të qeverisjes 
vendore. 

  Paraqitjen e rezultateve në çdo njësi të 

qeverisjes vendore. 

Aktivitete të tjera 

Ofrimin e rekomandimeve për 
Ujësjellësin e Librazhdit në mënyrë që te 
identifikojë dhe analizojë mundësitë e 
ndryshme që ekzistojne për ndarjen apo 
delegimin e pronësisë së pronës së 
ujësjellësit ekzistues. Analizimin e 
çështjeve financiare kryesore që kanë të 
bëjnë me sistemin dhe veçanerisht 
implikimet e buxhetit për detyrimet e 
mbledhura dhe mirëmbajtjen e 
ujësjellësit dhe nevoja per vazhdimësine 
e operimeve, në qoftë se ekziston 
ndonjë, për të prezantuar se si do të 
shperndahen keto përgjegjësi dhe 
financa midis qeverisë vendore dhe 
qendrore. 
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