
 

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.  

 

 

                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

Instituti i Kërkimeve Urbane 

 

"SHËRBIMET E QËNDRUESHME KOMUNALE II (MENAXHIMI I MBETJEVE)" 

 

Konteksti  

Fokusi i këtij projekti është të mbështesë 

komunat e përzgjedhura të Kosovës 

(Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë e Veriut dhe 

Gjilan) në përputhje me mandatin e tyre të 

caktuar ligjërisht në fushën e ofrimit të 

shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve. 

Sipas Ligjit 2012, është detyrë e komunave të 

përpilojnë planet vendore për menaxhimin e 

mbetjeve. Ndërsa infrastruktura ligjore në 

lidhje me menaxhimin e mbetjeve është 

pothuajse e përfunduar dhe një numër i 

strategjive dhe planeve janë tashmë në fuqi, 

rrethanat për zbatimin e tyre janë ende të 

pazhvilluara, në nivel qendror apo vendor. 

E një rëndësie të veçantë, futja e ndarjes së 

mbetjeve në burim në nivelin vendor 

mbështetet ende në iniciativat e donatorëve 

dhe janë ndërmarrë shumë pak ndërhyrje të 

gjithanshme deri më tani. Së bashku me këtë, 

riorganizimi i qendrës së qytetit, ku sistemi i 

integruar i menaxhimit të mbetjeve punon në 

mënyrë efikase, duhet të planifikohet dhe 

zbatohet si parakusht për ndarjen e mbetjeve 

në burim. 

Objektivat 

Objektivat e shërbimit të konsulencës:  

 Zhvillimi me pjesëmarrje i 
koncepteve, veprimit dhe planeve 
financiare për projektet pilot. Kjo 

përfshin bashkëpunimin e 
ngushtë me komunat, përfituesit, 
palët relevante të interesit dhe 
ekspertët e GIZ.  

 Mbështetjen e komunave për të 
zbatuar aktivitetet që dalin nga 
konceptet, të ndjekur nga 
kontrolli i cilësisë së të gjithë 
procesit të zbatimit.  

 Vlerësimi i shpërndarjes së 
burimeve financiare për ofrimin e 
shërbimeve mjedisore. 

 Produkte 

1- Hartimi i konceptit për 

planifikimin e ndarjes së mbetjeve 

në burim në 4 komuna të 

përzgjedhura. 

2- Zhvillimi i planit të detajuar të 

projektit për futjen e ndarjes në 

burim në zonat e përzgjedhura në 

komunë.  
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GIZ Kosova 

KOHËZGJATJA:  

01.06.2017 – 31.12.2017 
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