
 

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. 

 

FAKTET KRYESORE  

                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

 

         Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

Përgatitja e Manualit per Shërbimin e Prokurimeve Publike dhe  

Moduleve te Trajnimit per Qeverisjen Vendore 
 

Qëllimi i projektit 
Qëllimi i ketij projekti ka qenë përgatitja e 
një udhëzuesi (vet-ndihmues) mbi 
prokurimet dhe kontraktimet e puneve e të 
shërbimeve publike bazuar ne legjislacionin 
shqipëtar dhe eksperiencat ndërkombëtare. 
Nevoja për trajnime për prokurimet, 
manualet dhe materialet e ndryshme u 
evidentuan që në vitin 2002, kur bashkitë 
dhe komunat filluan te vetadministronin 
fondet për investime sipas ligjit të aprovuar 
për Funksionimin dhe Organizimin e 
Qeverisjes Vendore. 
 

Detyrat 
Detyra e IKU-it ishte përgatitja e nje moduli 
trajnimi për Prokurimet Publike duke 
përfshire manualin operacional, Programin e 
trajnimeve, dhe materiale për çeshtjet që 
kanë të bejnë me prokurimet në mënyrë që 
të rritet eficenca dhe kapacitetet në nivel 
lokal.  
 
 
 
 
 
 

 

Temat në këtë manual përfshijnë:  
 
 Legjislacionin aktual për prokurimin e 

shërbimeve dhe punëve publike; 
përgjegjësite e reja dhe funksionet e 
Qeverisjes Vendore në procesin e 
decentralizimit. 

 Teknikat transparente dhe të drejta të 
prokurimit dhe planet që duhet të 
përgatiten në fillim të vitit për 
prokurimin dhe kontraktimin e 
shërbimeve, materialeve apo punëve 
publike. 

 Konceptet kombëtare/ndërkombëtare 
të pranueshme për prokurimin publik. 

 Specifikimet teknike kontraktuese e 
modeluese për prokurimet e 
shërbimeve bazë, puneve publike dhe 
infrastrukturën. 

  

  

PARTNERET: 

 UNDP (Programi për 
Qeverisjen Vendore) 
 

KOHËZGJATIA:  

Tetor 2002 – Mars 2003 
 
PËRFITUESIT: 

 Njësit Vendore 

 

KONTAKT: 

Zana Vokopola 
Drejtore Ekzekutive 
 
Instituti I Kërkimeve Urbane 
 
Rr. Asim Vokshi, Nd.14 
Hyrja 11, Ap. 56 
Tiranë 
Tel: +355 4 2256840 
E-mail: uri@uri.org.al 
Web: www.uri.org.al

 

mailto:uri@uri.org.al

