
 

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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Axhenda për Reformën e Decentralizimit të 
Qeverisjes Vendore 

Fuqizimi i Grupit të Ekspertëve për Decentralizimin (GED), një instrument teknik i 

qeverisë shqiptare për të hartuar dhe implementuar strategjinë e decentralizimit  

Fillimi i Decentralizimit 
Proçesi i decentralizimit në Shqipëri nisi në 

fillimet e viteve ’90, gjithësesi mungesa e një 

strategjie koherente dhe pjesëmarrëse e bëri 

progresin të vështirë. Si pasojë e vënies në fuqi 

të Strategjisë së Decentralizimit dhe Ligjit 

Organik të Qeverisjes Vendore pas vitit 2000, 

Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) hyri në 

partenritet me USAID dhe Institutin Urban në 

Washington D.C. për të shërbyer si mbështetës i 

Grupit të Ekspertëve të Decentralizimit. Detyrat 

e IKU-t përfshinin mbështetje dhe koordinim, 

organizimin e diskutimeve dhe tryezave të 

rrumbullakta, identifikimin e çështjeve të 

decentralizimit, formulimin e një strategjie 

decentralizimi dhe propozimin e ligjeve.    
 

Diskutime Mbarëkombëtare 
Duke përfshirë shumë palë të interesuara 

dhe nëpërmjet diskutimeve 

mbarëkombëtare IKU vendosi një proçes për 

identifikimin e çështjeve. Decentralizimi si një 

koncept i ri pengohej nga një sërë sfidash. 

Përfshirja e palëve të interesuara dhe dialogu 

që e pasoi, nxorri në pah shqetësimet dhe 

lejoi marrëveshje për zgjidhje. IKU ndihmoi 

në futjen e një qasjeje pjesëmarrëse dhe 

nxjerrjen e kontributeve nga palët e 

ndryshme të interesuara. Konsulentët e IKU-t 

organizuan dhe kryen tryeza të rrumbullakta 

me pjesëmarrje të institucioneve të qeverisë 

qendrore të cilat janë të pranishme në 

terren, si dhe me zyrtarë të pushtetit vendor.  

 

Drafti ligjor 

Një nga parakushtet e decentralizimit është 

legjislacioni i mirë. Njësitë e qeverisjes 

vendore mund të marrin role dhe përgjegjësi 

kur këto bazohen në ligje të qarta. Për këtë 

arsye një nga hapat e parë ishte reformimi i 

legjislacionit ekzistues. IKU dha contribute në 

proçesin e hartimit të ligjeve të reja. Rezultati 

ishte hartimi i tre ligjeve:  

 Mbi Organizimin dhe Funksionimin  e 

qeverisjes vendore 

 Mbi Inventarin e Pronës Publike të 

Paluajtshme të Shtetit 

 Mbi Transferimin e Pronës Publike tek 

Njësitë e Qeverisjes Vendore 

Këto tre ligje ishin ndër të parat që shtruan 

rrugën e decentralizimit të qeverisjes vendore në 

Shqipëri. 

Formulimi i strategjisë 
Qasja pjesëmarrëse rezultoi në një strategji të 

suksesshme. Pavarësisht se ishte ambicioze, 

strategjia u provua si një arritje historike.  
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