
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 
 

 

Krijimi i kapaciteteve në pushtetin lokal për zbatimin e ligjit për  

huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale 

 

 

Konteksti i projektit 
Ky projekt konsistoi në organizimin e seminareve 

2 ditore për ‘Krijimin e kapaciteteve në pushtetin 

lokal për zbatimin e ligjit të huamarrjes dhe 

administrimin e taksave vendore” nga Instituti i 

Kerkimeve Urbane (URI) në bashkepunim me 

Institutin për Demokraci Lokale dhe Rajonale 

(IDLR). Realizimi i seminarit u financua nga 

Fondacioni i Shoqerise se Hapur për Shqiperinë 

(Fondacioni Soros). 

 

Qëllimi i projektit 
Zgjerimi i njohurive të zyrtarëve vendore mbi 

oportunitet që krijon ligji për huamarrjen 

vendore krahas njohjes së sistemit dhe 

procedurave për menaxhimin e buxhetit, 

administrimin e taksave vendore dhe 

menaxhimin financiar për të ardhurat dhe 

shpenzimet mbi bazën e performancës. 

 

Objektivat kryesore të projektit  
 Përcjellja tek pjesmarresit e njohurive të 

mjaftueshme mbi sistemin e menaxhimit e 

buxhetit dhe përmbushjen e kërkesave 

ligjore specifike; 

 

 

 

 Zgjerimi i horizontit të njohurive të 

pjesmarrësve lidhur me taksat vendore dhe 

administrimin e tyre; 

 Sjellja në vëmendje të pjesmarrësve teknikat 

që bazohen mbi performancën për 

menaxhimin financiar në nivelet vendore; 

 Ofrimi i njohurive mbi një fushë të re që 

lidhet me huamarrjen vendore dhe 

marrëdhëniet e njesive vendore me bankat 

për financimin e infrastrukturës dhe 

permiresimit të sherbimeve publike. 

 

Temat kryesorë  

  Menaxhimi i sistemit buxhetor në 

Republiken e Shqipërise; 

 Përmiresimi i menaxhimit financiar në nivel 

vendor; 

  Administrimi i taksave dhe tarifave 

vendore; 

  Përgatitaje e Planit për Investimet 

Kapitale; 

 Huamarrja vendore. 
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