
 

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 
 

 

Përmirësimi i kapacitetit institucional për reformat e 

marrëdhenieve fiskale ndërqeveritare në Shqipëri 
 

Qeëllimi i projektit 
Nëpermjet këtij projekti, Instituti i 
Kërkimeve Urbane synoi përmirësimin e 
sistemit financiar të qeverisjes lokale, 
autonomine fiskale dhe parashikimin e të 
ardhurave. 
 
Këto elemente u arriten përmes vlerësimit 
të përgjegjësise dhe vendimmarrjes lokale 
nga njera ane, dhe matjes së kapacitetit te të 
ardhurave lokale nga ana tjeter. Nje element 
i rëndesishem ishte dhe fuqizimi i 
kapaciteteve te Grupit të Ekspertëeve për 
Decentralizimin (GED). Për të arritur kete 
objektiv kryesor, një skuader konsulentësh 
ndërkombëtarë dhe lokalë u angazhua në 
projekt. 
 

Komponentë të studimit 
 Rishikimi i rregullores aktuale që ka të 

bëjë me financat lokale, në mënyrë që 

më vonë të jemi në gjendje të 

identifikojmë mangesitë e mundshme 

dhe të propozohen rregullimet e duhura 

në Qeveri;  

 Përcaktimi i standarteve të 

realizueshëm për shërbimet publike 

lokale që ofrohen, dhe propozimi i 

indikatorëve të matshëm të  

 

performancës, me qëllim eleminimin e 

mandateve të pafinancuara dhe vënien 

para përgjegjesise së autoriteteve 

lokale;  

 Vleresimi i kostove të parashikuara për 

shërbimet publike lokale;  

 Vlerësimi i kapacitetet të të ardhurave 

locale të veta, duke e krahasuar me të 

ardhurat lokale aktuale, dhe propozimi i 

masave konkrete për përmiresimin e 

mbledhjes së të ardhurave 

 Vleresimi i pabarazisë fiskale dhe 

ndryshimit rajonal, dhe propozimi i 

mënyrave për të përmiresuar situatën 

aktuale, duke marrë në konsideratë 

objektivat e decentralizimit. 

 

Kopje të këtij studimi ndodhen në zyrën 

e IKU-s në Tiranë. 
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 Banka Botërore/Ministria 
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