
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 
 

 

Trajnim për Inventarizimin dhe Transferimin e Pronësisë së Pronave  

Publike tek Njesitë e Qeverisjes Vendore 

 

Qëllimi i projektit 
Instituti i Kerekimeve Urbane (IKU) dhe Agjensia 

e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave 

Publike (AITPP), me mbështetjen e Ministrise së 

Qeverisjes Vendore dhe Decentralizimit (MPVD), 

zbatuan në bashkëpunim një projekt pilot për 

inventarizimin dhe transferimin e pronave 

publike tek Qeveria Vendore. Projekti përfshiu 

shtatë njësi të qeverisjes vendore të 

përzgjedhura bazuar në disa kritere, ku me 

kryesori ishte: Progresi në procesin e regjistrimit 

të pasurive të filluar nga Zyra e Registrimit te 

Pronave (ZRP), bazuar në secilin prej ish rretheve.  

 

 

Përfituesit e Projektiti 
Duke u bazuar në këtë listë fillestare dhe në 

informacionin e marë nga ZRP për progresin e 

procesit të regjistrimit të pasurive, shtatë njesi 

vendore (bashkitë e Korcës, Kucovës, Pogradecit, 

Himarës; dhe komunat e Maminasit (Durrës) dhe 

Gjinar (Elbasan)) u përzgjodhën si pjesë e 

projektit. Kryetarët e cdo njesie u kontaktuan dhe 

u informuan për projektin pilot dhe u ngritën 

grupet e punes në çdo njesi. Inventarizimi i 

pronave publike u krye me sukses dhe u kalua per 

aprovim në Ministrine e Pushtetit Vendor dhe 

Decentralizimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti dhe materialet mund te 

gjenden prane zyrës se IKU-t. 

 

 

PARTNERET: 

USAID/The Urban Institute 
(Washington D.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERET: 

 USAID/The Urban Institute 
(Washington D.C.) 

 

KOHËZGJATIA:  

Janar 2002 – Shkurt 2003 
 
PËRFITUESIT: 

 Bashkia Korçë 
 Bashkia Kuçove 
 Bashkia Pogradec 
 Komuna Maminasit  
 Komuna Gjinar 

 

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
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