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Dear Friends and Colleagues, 

It is with great pleasure that we present to you our experience and results for 2009. In this document we describe our 
achievements and the challenges we have faced in undertaking to influence the consolidation of institutions and standards, 
civil society, and, in particular, young professionals in Albania. 

Through our work, we endeavor above all to contribute to the vast challenge Albania is facing: European Union integration. Our 
contributions are nourished by the values we believe in and share with our collaborators and supporters. These are values that 
we would like to pass on to the next generation of professionals working in fields related to urban governance.
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Co-PLAN 
and Good Urban Governance
Since the 1990s, decentralization reforms 
have been and remain a crucial step in 
establishing good urban governance and 
local democracy in Albania. Compared to 
other countries in Eastern Europe, Albania 
has initiated decentralization reforms 
rather late. However, this delay has 
provided Albania with the advantage of 
learning and gaining from the experiences 
of other countries, thereby contributing 
to the further elaboration and 
implementation of political and sectorial 
reforms in Albania, and thus contributing 
to good governance. 
While the introduction of decentralization 
reforms seems to be making positive 
gains, in practice, this process is 
neither complete nor strictly linear.  
Decentralization is still at an early stage 
and outcomes are open, leaving room for 
corrective actions in the future.
Through decentralization and the 
consolidation of good urban governance, 
a sound legal framework is being 

elaborated in Albania, in accordance 
with the standards of the European legal 
system. Nevertheless, given that the 
Albanian legal system exists in a country 
that is undergoing intensive development, 
and given that development processes 
aim to reform Albania, much work remains 
to be done in order to fully consolidate 
the legal framework, standards, and 
managerial capacities. 
Development planning and policy 
unquestionably require both professional 
and organizational reform of public 
institutions and the elaboration and 
implementation of concrete instruments 
that can bring change to citizens’ lives by 
establishing standards for every sector of 
society. 
Presently, EU integration and overall 
social cohesion are the primary challenges 
facing Albania.
Bearing this in mind, we introduce the 
following goals for good governance in 
Albania: 

•  Consolidation of legal and financial 
decentralization in order to provide 
quality standardized services to citizens 
by properly applying the principles 
of local autonomy, subsidiarity, and 
efficiency;

•  Approximation of European legislation 
and institutions aiming at institutional 
integration; 

•  Establishment of a regional 
development framework that is in 
compliance with EU standards and 
regional development policies and 
that addresses domestic regional 
disparities;

•  Strengthening human resources 
in public institutions related to 
the elaboration and suitable 
implementation of qualitative 
governance instruments; 

•  Establishment of good practices of 
local governance as successful models 
for replication
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Co - PLAN as Research Institute 

Undertaken in collaboration with 
its partners, Co-PLAN’s projects 
and initiatives have been borne out 
of grassroots development, have 
demonstrated good practices for urban 
management, and have ultimately 
grown into genuine research work. 
Since 2007, Co-PLAN has increasingly 
sought to influence policy-making in 
Albania. To this end, Co-PLAN has begun 
to undertake policy research aimed at 
generating policy recommendations. 
This represents a natural evolution of 
Co-PLAN’s capacities: Co-PLAN’s long-
standing commitment to developing 
governance instruments and mobilizing 
participatory processes has fully come 
to fruition with the addition of this 
policy-making agenda. 

In order to impact policy-making, Co-PLAN 
has strategically identified four major areas of 
intervention: 1) monitoring implementation 
of current policies and making specific 
proposals; 2) analyzing relevant, high-priority 
development issues and proposing public 
policies to address these issues; 3) analyzing 
implementation of existing legislation and 
proposing improvements and/or new laws; 4) 
annual monitoring of public institutions and 
sector performance, providing statements 
of performance. These four areas can be 
applied to all of the thematic fields in which 
Co-PLAN is active:

Urban and Regional Development
Urban Environmental Management
Housing
Municipal Finance
Good Urban Governance 

More specifically, in 2009-10, Co-PLAN 
was involved in four policy areas, namely, 
regionalization, integrated solid waste 
management, the housing industry, 
and property taxation. With regards to 
the former two policy areas, Co-PLAN 
succeeded in influencing respective policy 
processes initiated by the government. The 
latter two policy areas are inter-related, 
and in addressing them, Co-PLAN aims to 
influence land administration in Albania. 
Co-PLAN’s policy recommendations 
on these subjects are valid for public 
institutions at both the central and local 
level, as well as for private institutions.
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In 2009, Co-PLAN provided intensive 
support to public institutions at both the 
local and central level, aiming to promote 
good local governance in policy-making 
processes and public management 
practices. In providing this support, Co-
PLAN undertook the following approach: 
	Professional cooperation with 

institutions and donors undertaking 
projects related to decentralization 
reform and good governance;

	Close collaboration with local 
governance units in preparing 
current and new instruments;

	Close collaboration with academic 
institutions, participating in 
education and scientific research, 
thereby aiming to contribute to 
a new conceptualization of local 
governance for the next generation 
of professionals  

Co-PLAN`s Expertise and Services
The instruments, expertise, and scientific 
research processes that Co-PLAN 
developed in 2009 and on which future 
efforts will be based include:
	Extensive expertise in elaborating 

territorial plans for local governance 
units;

	Extensive expertise in local and 
public finances by helping local and 
central government to elaborate 
and codify instruments like Capital 
Investment Plans and Mid-Term 
Budgeting Programs; 

	Extensive expertise in elaborating 
effective instruments for local 
level environmental management 
(EMAS) and integrated 
management of solid waste;

	Expanded expertise in elaborating 
and piloting innovative instruments 
for land management aimed at 
supporting local governments 
in territorial management and 
balancing well as private and public 
interests;

	Expanded scientific research themes 
aimed at policy-making such as 
property tax reform, the role of the 
Qark in relation to decentralization 
and regional development, 
housing construction, solid waste 
management, and energy efficiency 
in domestic dwellings; 

	Direct involvement in technical 
working groups involved in 
elaborating national public policies 
and drafting legislation related to 
regional development and urban 
planning;
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1. Regional and 
Urban Planning and 
Management 

2. Urban 
Environmental 
Management 

3. Local/Public 
Finance 
Management

• Extensive analyses of good 
governance and sustainable 
spatial development aspects at 
neighborhood, residence area and 
region level

• Instruments for increasing local 
revenues 
•Financial instruments for 
implementation of territorial 
planning
•Inputs and contribution in fiscal 
decentralization progress

• Integrated solid waste 
management system 
•Environmental Management 
System at local level 
(accreditation)
•Energy Efficiendyin Residential 
Buildings
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•Scientific research 
on important 
themes impacting 
public policy  making 
•Communication, 
lobbing and 
partnership in 
influencing policy 
making

•Institutional 
analysis and 
development
•Monitoring local 
capacities in good  
governance 
processes 

Co-PLAN’s expertise and services are divided into five 
thematic subjects

10 11





annual
report





annual
report

Events in 2009 
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National Round Table on Municipal Solid Waste Management 
“Shifting from Waste Collection to Integrated Management”

This round table was held on 
December 15, 2009 at the Hotel 
Sheraton in Tirana. During the last 
meeting held with the environmental 
working group (i.e., the Donor 
Coordination Committee), further 
steps were introduced for elaborating 
a National Solid Waste Management 
Plan. The main conclusion of 
the meeting was that effective 
horizontal communication must be 
established between institutions 
responsible for elaboration of 
policies at the central level, while 
effective vertical communication 
must be established between central 

governance institutions and local 
authorities. The round table aimed 
to address this issue by establishing 
a dialogue between central and local 
governance institutions responsible 
for solid waste management. 
Additionally, the round table aimed 
to introduce the National Solid 
Waste Management Plan to both 
representatives of and experts on 
local governance in order to identify 
the role and responsibilities of 
local government units in further 
implementation of the plan. This 
national round table was made 
possible through collaboration 

between Co-PLAN; the Ministry of 
Environment, Forests and Water 
Administration; the Ministry of 
Public Works, Transport and 
Telecommunication; the Albanian 
Association of Municipalities; 
Grontmij Carl Bro; and the Local 
Governance Program in Albania 
(USAID). 
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The EU Environment Forum

Open Dutch Day  

Co-PLAN joined the Environment 
Forum (EF), a project funded by 
the European Commission and 
intended for environmental non-
governmental organizations from 
Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia 
and Herzegovina, Montenegro, 

Serbia, Kosovo, and Turkey. The 
Forum aims to involve NGOs as active 
participants in the EU enlargement 
process.
The project builds on the previous 
NGO Dialogue and New NGO Forum, 
which focused on information 

exchange and aimed to improve 
transparency between NGOs and 
the European Commission. The 
Environment Forum aims to develop 
the capacities of environmental 
NGOs by establishing a constructive 
dialogue with national authorities.

As part of a celebration of Co-
PLAN’s fourteenth anniversary, on 
December 9, 2009 Polis University 
hosted the Open Dutch Day. The 
publication Between the Vacuum 
and Energy: Co-PLAN and Urban 
Planning in Albania, by Besnik Aliaj, 
Sotir Dhamo, and Dritan Shutina, 
was promoted and disseminated to 
partners, collaborators, students, 
and the public. A short documentary 

entitled “Holland by Air” by Wim 
Robberechts & Co. was projected 
followed by a photo exhibition 
entitled “Holland by Bike” and a 
cocktail party. Copies of Between the 
Vacuum were distributed to event 
participants.
Nearly two hundred guests 
participated in the festivities. 
Speeches were given by Co-PLAN’s 
director, Dritan Shutina; the Dutch 

Ambassador to Albania, Henk G.C 
Van der Dool; the rector of POLIS 
University, Besnik Aliaj; and Mr. Sef 
Slootweg, one of the co-founders of 
Co-PLAN, who also read a letter from 
Cordaid, a Dutch partner organization 
that has worked with Co-PLAN 
since its inception. The founder of 
POLIS University, Sotir Dhamo, who 
also serves on Co-PLAN’s board, 
presented a synthesis of the book. 
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In collaboration with the Scientific 
Research Institute of Polis University, 
Co-PLAN co-organized the 2009 
Ekspo Polis, an annual event at 

EKSPO POLIS

which outstanding work from Polis 
students is exhibited for the general 
public. Co-PLAN presented on its 
experience providing technical 

assistance to public institutions, 
and informational materials were 
provided to students to help them in 
preparing their own works. 
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Louize
Ganz /
Ines
Linke
“Vacant Lots:
Experimental
Occupations”

photo
40 x 30 cm

There are more than 70,000 vacant lots in the
modernist city of Belo Horizonte, Brazil. The
project Vacant Lots: Experimental
Occupations transformed privately owned
lots into temporary public spaces. The owners
lent the lots for the execution of different
actions proposed by the architects and
artists. These proposals should create links
with the local community, instances of
dialogues and negotiations, causing the
involvement and participation of these people
in the planning and implementation of the
projects. Some proposals were aiming at
permanence and integration and others at
intervention and interruption of everyday life.

If different vacant lots were to be used by
people as temporary public spaces there
would be a change in human behaviour and
the city’s spatiality. The project discusses the
meanings of public and private, and raises
questions about the notions of property and
the social dimension of urban space. In the
project, created by Louise Ganz and made in
collaboration with Ines Linke, participated
many artists, architects and people from the
communities.

Louise GANZ and Ines LINKE are both artists
and Ph.D. candidates and Master of Arts at
the School of Fine Arts of the Federal
University of Minas Gerais (UFMG) in Belo
Horizonte, Brazil. 

ELEMENTAL
“Quinta Monroy project”
2004-2005

architectural drawings
models, photos

video 30’ 

Quinta Monroy is ELEMENTAL’s first built
project, made in Iquique, Chile for 93 families.
Since then, they constructed more than 1.000
units and designed other 2.000. Following a
few key principles, ELEMENTAL has made a
surprisingly elegant and effective approach to
social housing: 

(1) Social housing tends to be like buying
cars: they loose value over time. ELEMENTAL
identified a set of design conditions that can
make units gain value over time, treating
housing as an investment and not just as a
social expense. (2) In general, budgets to
solve housing problem of the poor can pay
only for half of a house. The key question is:
Which half? ELEMENTAL takes care of the half
that a family will never be able to achieve on
its own. (3) Location is much more important
than size. The problem of the poor is not the
shelter in itself, but the access to jobs,
markets, education, health, recreation and
social assistance – which are not found in the
city outskirts, where land is cheap. Therefore
the projects have to be dense enough in order
to be able to pay for more expensive and
therefore better located lots, with possibility
for expansion. (4) ELEMENTAL develops its
projects with a very specific way of
participation of the communities, focused on
information and communication of
constraints before opening the process to
collective choice. Working on inclusive instead
of exclusive cities.

ELEMENTAL started working on housing
projects with public funds in 2001. Since
2007 ELEMENTAL is a for profit company
with a social interest, whose shareholders are
the Universidad Católica de Chile, COPEC
(Chilean Oil Company) and the Elemental
founders (director architect Alejandro
ARAVENA). 

Co-PLAN
“City Made by People”
1996 - 2008

photo gallery, publications 

City Made by People represents, from the
experience of Co-PLAN, the first phase of
urban developments in Albania after the
changes in 1990. This phase (1990-2000) is a
period in which the Albanian society was in
need to confront and genuinely rediscover
itself while in quest for models and reference
points. It was a period in which, in the
absence of institutional guidance and
support, people took control over urban
developments. The status quo in planning was
treating the growing informal settlements as
non-existent, risking to create, thus, two non-
communicating virtual urban realities. 

For Co-PLAN this was a period in which to
introduce realistic planning and to develop
models of participatory urban planning
showing that rapid urbanization and which,
despite negative sides, represents a real
potential for the economic development and
democratization of society. In this approach,
planning is not merely a technical issue but a
concerted effort to improve the skeleton of
the society and allow for social cohesion and
prosperity. During this period Co-PLAN
undertook a number of projects that started
with the ‘Breglumasi’ project (1995-1997) that
was soon embraced and scaled-up by the
Urban Land Management Project (financed
by the World Bank) in Bathore (1998-2003).
Concurrently the participatory planning
approach expanded over the whole Kamza
Municipality (1999-2003). Lately with the
‘Keneta’ project Co-PLAN consolidated its
participatory model for regularization of
informal settlements, which served as a
model for the legalization process. 

Co-PLAN emerged out of the ‘Breglumasi’
project and was legally registered in 1997.
Since that time, Co-PLAN has evolved from a
grassroots organization into an institute that
combines ground experience with public
policy. As of 2008 Co-PLAN is part of the
Research Institute of Polis University.
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For 2009, the Biennale examined 
deficiencies resulting from highly 
individual and profit-driven 
development in contemporary 
cities, pointing at possibilities 
for citizen contributions to the 
future of Albanian cities. In an 
attempt to critically respond to 
neoliberal development in Tirana, 
the Biennale addressed the domain 
of architecture and processes of 
urbanization by involving architects, 

The International Contemporary Art Biennale, Tirana 2009 
“The symbolic efficiency of the frame” 

artists, cultural workers, activists, 
and journalists from the Western 
Balkans and beyond. 
Co-PLAN presented on good urban 
practices and methodologies. 
Presentations were also given 
by Lorenz Aggermann, Eduard 
Freudmann, and Can Gülcü; Sabine 
Bitter and Helmut Weber; Luise 
Donschen and Archis Interventions 
Prishtina; Fifth Park; First Archi 
Brigade; Insider B92; Vladan Jeremic 

and Rena Rädle; Civil Initiative Muzil; 
and Right to the City, Zagreb.
From October 3-6, the “Tirana 
Dialogues” were held at Hotel Dajti.  
Co-organized with Emiliano Gandolfi, 
the dialogues were set within a 
“Cities Log”: Tirana, Belgrade, Kotor, 
Novi Sad, Podgorica, Prishtina, 
Pula, Skopje, and Zagreb, designed 
with Ajdin Basic. Co-PLAN gave a 
presentation on its experience in 
urban development in Albania. 
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The Best Practices Conference 
took place September 17-18, 
2009. The event was organized 
by Local Government Program in 
Albania -LGPA,  Association of  the 
Albanian Municipalities (AAM), 
and Polis University and financed 
by USAID. The Best Practices 
Conference was designed to 
facilitate the dissemination of 
best practices implemented in 
Albanian municipalities to other 
local government units (LGUs) 

Best Practices Conference 

in Albania. Local government 
units throughout the country are 
employing innovative ideas in order 
to promote good governance, 
improve service provision, and be 
more responsive to citizens. As 
experience shows that peer-to-
peer exchange of experience is one 
of the best methods of advancing 
new ideas and skills, this conference 
allowed municipalities to showcase 
their work to other local government 
units and interested parties, while 

at the same time learning from the 
experiences of other municipalities 
and professional organizations.
Co-PLAN contributed to the 
conference by presenting at the Local 
Government Fair, by providing case 
studies for the book Municipal Best 
Practices, and by giving three open 
presentations on urban planning and 
municipal finance to a large audience 
comprised of representatives 
from local government and public, 
professional, and donor institutions. 
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Solid Waste Management Study tour in the Netherlands

Under the auspices of the 
Empowering Environmental Local 
Government Performance project 
(EELGP), which is carried by the 
municipality of Fier, Co-PLAN, and 
the Advisers on Urban Environment 
and Development, a five-day tour 
was organized from August 31 

to September 4, 2009 in Gouda, 
the Netherlands. The tour was 
financed by the Dutch Embassy in 
Tirana. A number of public officials 
from the municipality of Fier and 
Co-PLAN experts were part of the 
Albanian delegation attending the 
event.  

Participants attended lectures 
from experts on solid waste 
management and visited waste 
management facilities, ultimately 
seeking to identify practices that 
could be implemented in Albania.
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Co-PLAN in the Archis SEE Network 

Co-PLAN is a partner organization in 
the Archis SEE Network, a network 
of independent urban initiatives 
in South Eastern Europe initiated 
by Kai Vöckler, on behalf of Archis, 
and in cooperation with Srdjan 
Jovanović Weiss. In cooperation 
with local initiatives launched by 
architects, planners, artists, urban 
planners, sociologists, and other 
professionals engaged in the process 
of improving various political and 

social dimensions of the urban 
environment, Archis Interventions 
aims to establish a network in 
South Eastern Europe fostering the 
exchange of knowledge and best 
practices, integrating concerns 
emerging international discourse 
on urbanism and supporting local 
initiatives. The network is comprised 
of organizations from Slovenia, 
Croatia, Bosnia and Herzegovina, 
Serbia, Montenegro, and Albania. 

In this framework, Co-PLAN has 
participated in and contributed to 
several activities, workshops, and 
meetings related to architecture 
and urbanism in the region. Partner 
organizations include: Platforma 9.81, 
Institute for Research in Architecture 
(Zagreb, Croatia); Archis Interventions 
(Rotterdam, the Netherlands); 
Analog (Zagreb, Croatia); Expeditio 
(Kotor, Montenegro); Pulska Grupa 
(Pula, Croatia). 
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The sixth annual Albanian Leadership 
Award ceremony was held at the 
Hotel Sheraton in Tirana. In its 
sixth year, the Albanian Leadership 
Award is already becoming widely 
recognized and respected within 
Albanian society. 

In previous years, nominees were 
selected by the public, with the 
Leadership Committee making final 
selections. However, in 2009, after 

Albanian Leadership Award 2009 

discussions between Co-PLAN and 
its joint partners, a new selection 
process was instituted, whereby 
candidates are selected based on 
having prestigious international 
experience. 
Thus, five proposal teams and five 
selection teams were established for 
the respective five award categories. 
These teams were comprised of 
distinguished public figures with high 
professional competence, who have 

made important contributions to the 
alleviation of social problems and 
who have positively impacted society. 
 Among the well-known personalities 
contributing to the 2009 selection 
process were: Valdet Sala, Bashkim 
Hoxha, Ermir Dobjani, Vasilika Hysi, 
Ilir Zhilla, Eglantina Gjermeni, Aldo 
Bumçi, Adi Krasta, Altin Hazizi, 
Arlinda Çausholli, Bashkim Sala, 
Skënder Minxhozi, Besnik Aliaj, Sotir 
Dhamo, and Dritan Shutina.
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MEDIA    
Mr. Rezart Xhaxhiu 

Rezart Xhaxhiu is one of Albania’s 
most distinguished journalists, with 
a sound career that has evolved 
over time. Mr. Xhaxhiu is regarded 
as one of the most committed 
correspondents for Radio Tirana, 
especially for his messages to the 
European Council. In selecting 
Mr. Rezart Xhaxhiu, the Albanian 
Leadership Award Committee 
recognizes the valuable contributions 
of all media professionals who have 
demonstrated integrity and sacrifice 
in their work during the multifaceted 
transition in Albania. 

PRIVATE SECTOR 
“Dajti Express” 

Dajti Express is an important 
touristic investment and qualitative 
service contributing to both the 
city of Tirana as well as the wider 
region by providing a model of how 
the unexplored natural and touristic 
potential of Albania can be realized 
through such strategic investments. 
It is important to emphasize that 
this investment – referred to by 
Albanians as the “Tirana cable 
car” – adheres to EU standards of 
technology, services, and safety, 
thus contributing to a positive 
image of Tirana and Albania more 

CIVIL SOCIETY 
Albanian Disability Rights 
Foundation 

The Albanian Disability Rights 
Foundation is respected by the 
general public and the communities 
it directly serves for its achievements 
and devotion. Throughout its thirteen 
years of service, the foundation has 
successfully represented, advocated 
on behalf of, and collaborated with 
persons with disabilities in Albania, 
bringing significant changes to the 
mentality of Albanian society. 
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generally as a tourist destination. 
The “Albanian Leadership Award” 
is given to encourage the creative 
initiatives by Albanian enterprise, 
which guarantees the integration of 
Albania in the developed world. 
GOVERNANCE    

Helicopter Medical Transport Unit 

The Helicopter Medical Transport 
Unit is one of the most sustainable 
and serious structures in the 
Albanian state. The Unit exhibits a 
high level of professionalism and has 
a proven track record in complex 
circumstances of national emergency 
and crisis and natural disasters. In 

2009 Albanian Leadership Awards

bestowing the Leadership Award 
on this organization, the Committee 
recognizes the great spirit of sacrifice 
of the aviators and emergency teams 
and pays respect to those who have 
lost their lives in conducting difficult 
rescue missions.

Special Leadership Award 2009  
Arbën Xhaferri 

Arbër Xhaferri is one of the most 
prestigious Albanian politicians 
of modern times and is one of 
the great intellectuals influencing 
Macedonia, Kosovo, and Albania. 
Mr. Xhaferri is recognized as the legal 
representative of Albanian Rights in 

Macedonia, which has published a 
series of significant publications on 
minority rights issues. He is known 
as the initiator of the amended 
preamble of the Macedonian 
Constitution and as the architect 
of the platform for consensual 
democracy. With this award, the 
“Albanian Leadership Award” 
honors the Albanians of Macedonia, 
who peacefully and unceasingly 
contribute to articulating the 
Albanian cause. 
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Përmbledhje 
Zhvillimet urbane në Shqipëri vazhdojnë të gjenerojnë ndjeshmëri të ndryshme, pozitive dhe negative. Në çdo rast, këto zhvillime reflektojnë në hapësirë transformimin social-ekonomik nëpër të cilin ka kaluar dhe po kalon individi dhe shoqëria shqiptare. Ky transformim karakterizohet nga një energji e madhe e individit dhe mungesë aftësie e shtetit për të orientuar këtë energji. Për rrjedhojë, zhvillimi urban vazhdon të dominohet nga proçese informale, me përfitime afatshkurtra dhe në kundërshtim me burimin e energjisë së individit: “për një të ardhme më të mirë”. 

Parë në mënyrë retrospektive, ndryshimet politike dhe socio-ekonomike të periudhës postkomuniste patjetër që do të shoqëroheshin me zhvillime urbane agresive. Kjo jo vetëm për faktin se deri në vitet `90 vetëm 35% e popullsisë ishte urbane, por edhe sepse sitemi i centralizuar kishte akumuluar shumë pabarazi sektoriale dhe rajonale, të cilat kërkonin një ekuilibër të ri. Në fakt, kalimi i shpejtë nga një ekonomi e centralizuar në një 

Planifikimi Urban:Alibi apo domosdoshmëri?!
Dritan Shutina

ekonomi të tregut të lirë nuk mund të shoqërohej me një transformim të menjëhershëm të institucioneve të qeverisjes në funksion të planifikimit efektiv dhe të përdorimit të investimeve në infrastrukturë si instrument thelbësor orientues të zhvillimit. Rrjedhimisht, proçesi i centralizuar i planifkimit, ku shteti përcaktonte gjithçka dhe individi ishte instrument, u zëvendësua nga një realitet ku individi udhëheq zhvillimin dhe institucionet përpiqen të reformohen pa mundur të ndjekin të njëjtin ritëm. Megjithatë, pavarësisht momentit dhe formës së përballjes sonë me to, fenomenet urbane në Shqipëri nuk janë unike në llojin e tyre. Në shumë aspekte ato janë të ngjashme me proçese urbanizimi të periudhës së industrializimit në Europë apo urbanizimit global në ditët e sotme. Parë nga ky këndvështrim, individi dhe shoqëria shqiptare kanë pasur shumë leksione botërore nga të cilat mund të mësonin dhe në këtë mënyrë të shmangnin gabimet. Përsëritja e gabimeve, në këndvështrimin personal, 

konfirmon faktin se individi dhe shoqëria mësojnë vetëm nga eksperiencat e veta. Inteligjenca qëndron në aftësinë për të përdorur gabimet e të tjerëve si faktor në minimizimin e kostove të veprimeve tona. 

Në këtë shkrim, përtej problematikës      përgjithësuese, ngrihen për diskutim disa çështje që ndoshta na ndihmojnë të kuptojmë se përse pas gati 20 vitesh, zhvillimi urban në Shqipëri ende udhëhiqet spontanisht nga iniciativa private. Fillimisht, kur flasim për ndryshimin nga sistemi i centralizuar në atë të ekonomisë së tregut, nuk kemi analizuar sa duhet nëse dhe me çfarë ideologjie u shoqërua ky ndryshim. Të gjithë pranojmë individin si promotor të zhvillimit, por a ia vlen të diskutohet më tej se si ndikon ekulibri “shtetas – individ” në produktin urban? Kalimi në ekonominë e tregut institucionalizoi të drejtën mbi pronën private. Mirëpo, si ndikon marrëdhënia midis pronësisë mbi tokën dhe të drejtave mbi të në produktin urban? 

Editorial

��

From Communism to Urban Renewal 

and Social Change: The Case of Tirana1

“The right to the city is not merely a right of access to what exists, 

but a right to change it after our heart’s desire” (Harvey 2004: 236).

from Dorina Nikolla

1 - Thanks to David Montgomery, Dritan Shutina and Jorida Cila who helped me with their insightful com-

ments and paper revision. 

Urban Sociology

ABSTRAKT

Qëllimi i këtij artikulli është 

të diskutohet raporti historik 

dhe perspektivat e politikave 

kulturore mbi planifikimin 

urban të qyteteve si Tirana, 

duke u përqëndruar në rolin 

qytet-zhvillues të autoriteteve 

nga Komunizmi në Demokraci. 

Ai fokusohet në domethënien 

e kulturës në qytet, sidomos 

në qytete si Tirana që janë në 

ndyshim të vazhdueshëm dhe 

njëkohesisht të ekspozuara ndaj 

vetë-trasformimit në kushtet kur 

mungojnë politika të mirëfillta 

kulturore afatgjata. Autorja bën 

dallimin midis koncepteve se çfarë 

është “urbane” dhe çfarë është 

“kulturë”, duke bërë një analizë 

të skeletit në të cilin marrin 

formë proceset e rindërtimit 

urban. Kjo është parë nën 

këndvështrimin e ndryshimeve të 

regjimeve politike, duke nënvizuar 

në mënyrë domethënëse rolin e 

elitave politike. Është një artikull 

interesant për të kuptuar 

proceset që po ndodhin sot në 

Tiranë. 

Introduction 

Most systematic challenges encountered in Albania during the political transition from a 

centrally-planned to a free market economy have been justified by the previous totalitarian 

communist legacy. Yet, 17 years after the fall of communism it is im
portant that Albanian 

researchers and academics do employ a much more inter-disciplinary perspective to analyze 

Tirana, “the Albanian laboratory”, from an urban, cultural and social capital point of 

view. Insufficient academic writings and literature in urban studies for any period in the 

history of Tirana create a big vacuum which gives rise to real difficulties comprehensively 

discussing urban issues in a cultural, political and planning context.

The aim of this paper is to
 discuss in a historic perspective the relationship between 

cultural policies, urban planning and state’s role in city making starting from pre-

communist regime to today, while focusing on the meaning of culture from different 

outlooks. In unconsolidated cities like Tirana, cultural capital is continuously open to 

change and self-transformation, unless there exist long-term strategic cultural policies. In 

a city with escalating socio-economic challenges, “what is urban” and “what is culture” at 

a specific milestone is more obscure to explicit understanding than usual. However, it is
 

interesting building this analysis fra
mework which draws on the manifestations of culture 

in the urban reconstruction process, closely involving understanding political regimes in 

Albania and evaluating the roles of political elites in restructuring the urban society. In 

order to achieve this analysis, it 
is useful to profile Tirana from its emergence as a capital 

city of Albania, to understand its urban composition and to achieve a sense of catching 

the previous tradition. 
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Dr. Peter Nientied MPM worksfor a management consultancyfirm (www.dbr.nl) in Rotterdam,Netherlands. Before that, heworked for the Institute forHousing and Urban DevelopmentStudies, Rotterdam. He hasa part-time function at POLISUniversity, Tirana, where heteaches management and adviseson research.

MSc. Rudina Toto obtainedher Master’s Degree in UrbanEnvironmental Managementat the Wageningen UniversityResearch Center and IHS-Erasmus University in Rotterdam,Netherlands, in 2004. Sheworks for Co-PLAN, Institutefor Habitat Development, andlectures on regional planningand environmental planning atPOLIS University, Tirana. Her workfocuses on urban planning andlocal governance.

Quality of place attracts a creative class and this stimulates the local economy. Quality of place does not, unlike more traditional perspectives, relate to green space, low levels of crime, housing opportunities, etc., but to items like social interaction, a dense labor market, diversity, lifestyle, and so forth. From his observations, Florida developed the 3-T model: Talent, Technology, Tolerance. These 3-T factors, Florida argues, are the critical indicators of cities that attract creative classes and the driver of local and regional economic development.

The theory of Florida relates to the U.S. context: a large country with high incomes, high mobility and choice between different metropolitan centers. The Western Balkan reality is different: small countries, moderate incomes, no choice of metropolitan regions except for the countries’ capital cities (and primate cities) and, therefore, very limited choice for the classes with high education. 
Three recent empirical studies of East European cities shed light on the relevance 

of the creative class theory for post-communist countries. An interesting effort to apply Florida’s theoretical notions to smaller countries with moderate incomes and dominant capital cities has been made by Dzene and Kula (2007). They studied the Baltic capital cities of Tallinn, Riga and Vilnius, and concluded that the development strategies of the three capitals by and large ignored the issues of the creative class. They also observed that in terms of the three-T model (Talent, Technology and Tolerance) these capital cities are, in their respective countries, ranked second to none.. In comparison to EU countries, they rank very low. Is this relevant and important for the Baltic countries? The three cities have witnessed a very rapid economic development over the last 10 years, but in EU perspective they are three small Baltic countries, in a completely different league than the Western European metropolitan regions. 
The ACRE research project (Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European 
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zhvendosën atë nga një sistem thellësisht 

i centralizuar në një sistem demokratik. 

Midis të tjerash, pasoja të këtij transformimi 

ishin urbanizimi me ritme tepër të shpejta 

në shkallë vendi dhe një mënyrë e re 

shfrytëzimit të territorit. Për t`u përballur 

me këto pasoja e më gjerë, qeveria u perfshi 

në një seri reformash institucionale, çka 

rezultoi midis të tjerash, në një formë të re 

të administrimit publik dhe një skemë të 

re të administrimit të territorit. 

Kështu, që në vitin 1991, Shqipëria 

u përfshi në proçesin e decentralizimit 

të qeverisjes në çdo aspekt: politik, 

ekonomik, fiskal dhe administrativ. 

Decentralizimi në Shqipëri njeh tri faza 

respektive zbatimi: 1991 – 1998 është faza 

e decentralizimit politik dhe kryhet kalimi 

nga dekoncentrimi në decentralizim. 

Krijohen njësitë e qeverisjes vendore. Në 

këtë fazë, decentralizimi fiskal dhe reformat 

ekonomike qëndrojnë në disavantazh 

përkundrejt atij politik.  

Faza e dytë e decentralizimit nis 

në vitin 1999 me shpalljen e Strategjisë 

Kombëtare 
të 

Decentralizimit 
dhe 

Autonomisë Lokale, dhe për rrjedhojë 

miratimin e ligjit Nr. 8652, (31.7.2000) 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Qeverisjes Vendore” 4. Përmes këtij ligji u 

institucionalizuan qarqet si niveli i dytë i 

qeverisjes vendore. U krijuan 12 të tilla në 

vend të 36 rretheve. Numri i përgjithshëm 

i njësive vendore të nivelit të parë u rrit 

në 308 komuna dhe 65 bashki. Rrethi si 

njësi administrative vazhdon të figurojë 

në Ligjin Organik, kryesisht për shkak të 

institucioneve të dekoncentruara në nivel 

rrethi dhe të organizimit të statistikave 

kombëtare në nivel rrethi.  

Roli dhe përgjegjësitë e bashkive 

dhe të komunave u përcaktuan qartë në 

ligj, duke konsistuar në ofrimin e një 

sërë shërbimesh të ndara në shërbime 

të veta, të përbashkëta dhe të deleguara. 

Ndërkohë, roli i qarqeve nuk u zbërthye 

dhe mbeti subjekt për rishikime të 

mëvonshme të legjislacionit. Aktualisht, 

sipas Ligjit Organik, roli i qarqeve 

konsiston në: hartimin dhe koordinimin e 

politikave dhe të strategjive në nivel qarku; 

koordinimin midis nivelit qëndror dhe 

lokal të qeverisjes; ofrimin e shërbimeve 

të deleguara nga pushteti qëndror dhe 

nga njësitë vendore përbërëse të qarkut 

me vullnetin e këtyre të fundit. Për 

shumë arsye, të shpjeguara më poshtë, 

ky rol nuk ka funksionuar dhe çështja e 

Qarkut mbetet ende e diskutueshme dhe 

subjekt i iniciativave të qeverisë në kuadër 

të reformës së decentralizimit dhe të 

zhvillimit rajonal.  
Një ndër çështjet më të debatueshme 

të panoramës së mësipërme është ndarja 

territoriale e Shqipërisë. Ekzistojnë disa 

arsye të rëndësishme që argumentojnë se 

pse kjo çështje është në qendër të shumë 

tryezave të niveleve të ndryshme:

Riorganizimi territorial i Shqipërisë

•	

5 ka 

qenë, është dhe mbetet prioritet politik. 

Aktualisht, dhe në përgjithësi në 

periudha parazgjedhore, kjo çështje 

qëndron në krye të axhendave 

politike;Riorganizimi territorial i Shqipërisë është 

•	

rekomandim i Strategjisë së Decentralizimit, 

të rishikuar në vitin 2007. Ky 

rekomandim bazohet kryesisht në 

analizimin e efiçiencës së shërbimeve 

të ofruara nga njësitë vendore;

4 I referuar në dokument si “Ligji Organik”

5 Ose “Reforma Territoriale”
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Tirana - Four Materials with 

an Inpermanent Title / Federico Zanfi
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da Brasini a Morpurgo / Herald Qyqja
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Academic Synergy in Co-PLAN

Inputs and contributions to urban 
development research continue to 
be key factors in the success of Co-
PLAN as a research institute within 
Polis University. By publishing articles 
in FORUM A+P (a scientific journal 
published by Polis University), Co-
PLAN was able to bring its practical 
experience to bear in an academic 
setting. 

The year 2009 brought attention to 
important topics related to “creative 
cities,” regionalism, and urban 
management, which were tackled 
and introduced in the following 
articles. 
Senior experts from Co-PLAN 
constantly enrich academic curricula, 
and by lecturing, they disseminate 
knowledge of good practices, 
providing new approach to urban 
planning and governance in Albania. 

• “Administration of Public Space 
in Albania: A Critical Approach 
to the Role of Central and 
Local Governance in Territorial 
Planning and Administration” by 
Enton Derraj 

• “From Communism to Urban 
Renewal and Social Change: The 
Case of Tirana” by Dorina Nikolla 

• “The Creative City in the Balkans” 
by Peter Nientied & Rudina Toto 

• “Urban Planning: Alibi or 
Necessity” by Dritan Shutina 

• “Regionalism versus Territorial 
Reform in Albania” by Rudina 
Toto
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Sokol Çelo - Chairman of the Board of Directors

Sokol Çelo is currently completing his 
PhD studies on International Business 
at “Florida International University”, 
specializing on the institutional aspects 
of foreign investments in former-
communist and transitional countries. 
Previously majored in Mathematics at 
Tirana University, he later earned an MBA 
degree from a joint program offered from 
Tirana University and Nebraska University. 
He begun his professional career first 
in the academic field as a math lecturer 
in Tirana University and continued with 
development projects near GTZ and UNDP 
Albania. He is member and Director of the 
Leading Board of Co-PLAN since 2002.

Board of Directors
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Besnik Aliaj
Anëtar

Diplomuar në Arkitekturë-Urbanistikë 
nga Universiteti i Tiranës. Më pas ka 
marrë titullin Master në Zhvillim dhe Me-
naxhim Urban nga Universiteti Erasmus 
dhe IHS-Rotterdam Holandë. Në vitin 

2007 mbron titullin “Doktor i Shkencave” 
në Universitetin Politeknik të Tiranës. Dy vite eksperience pune ne 
qeverisjen vendore, dhe 17 vjet eskperience akademike prane Uni-
versitetit Politeknik, Akademise se Arteve te Bukura, Universitetit 
“Polis” Tirane; dhe Universitetit Teknik të Darmstad, Gjermani. Ek-
speriencë 10 vjeçare me shoqërinë civile. Bashkëthemelues dhe 
ish-drejtues i Co-PLAN. Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Arki-
tektëve të Shqipërisë. Bashkëthemelues i Platforma-IDR, Instituti 
për Demokraci e Reforma. Këshilltar i Kryeministrit për territorin në 
periudhën 2005/7. Bashkëthemelues dhe Rektor i Universitetit “Po-
lis”. Autor i disa botimeve profesionale.

Bordi drejtues i organizatës
Znj. Valdet Sala dhe Z. Sef Slootweg, pas një kontributi shumëvjeçar 
të dhënë për organizatën në cilësinë e anëtarit të Bordit Drejtues, 
duke filluar nga ky vit, bëhen pjesë e Bordit Këshillimor të Co-PLAN. 
Vendin e tyre e zënë dy anëtarë të rinj, Z. Besnik Aliaj dhe Z. Sotir 
Dhamo. Nëpërmjet këtyre rreshtave dëshirojmë të falenderojmë për 
kontributin e tyre të çmuar Znj. Valdet Sala dhe Z. Sef Slootweg.

Sotir Dhamo
Anëtar

Diplomuar si Planifikues Urban nga 
Universiteti i Tiranës; më pas fiton titullin 
Master në Administrim Publik nga Uni-
versiteti i Sirakuzës, ShBA. Ka ndjekur 
programe të ndryshme pasuniversitare 
në disa vende të Evropës. Eksperiencë 
e gjatë në mësimdhënie, si në universite-
tin publik ashtu edhe në atë privat. Një 

nga bashkë-themeluesit e Universitetit PoLIS, ku aktualisht kryen 
funksionin e Administratorit të Përgjithshëm, pa lënë pas dore edhe 
mësimdhënien. Autor i disa artikujve të botuar në gazeta dhe revista 
lokale apo të prezantuara në aktivitete ndërkombëtare. Eksperiencë 
e gjatë pune në administratën publike si edhe në shoqërinë civile, 
me fokus në hartim dhe zbatim projektesh, hartime planesh rregu- 
lluese, si edhe në zhvillim institucional dhe forcim organizativ. Ka 
punuar pranë Co-PLAN për rreth 5 vjet, ku edhe ka qënë anëtar i 
Bordit Ekzekutiv të organizatës.

Sokol Çelo
Drejtor i Bordit

Sokol Çelo po kryen studimet e doktora-
turës për Biznes Ndërkombëtar në “Florida 
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Bordi Këshillimor i Co-PLAN

Valdet Sala ka qënë anëtare e Bor-
dit Drejtues të Co-PLAN nga viti 2002 deri në 
vitin 2007 dhe konsulente e jashtme e orga-
nizatës që nga viti 1999. Aktualisht, ajo është              
menaxhere e një programi të GTZ/GoPA në 
përfshirjen e shoqërisë civile. Në karierën e 
saj profesionale, Znj. Sala ka mbajtur poste të 
rëndësishme si Drejtoreshë e Bibliotekës Kom-
bëtare, Drejtoreshë Programi tek Soros dhe 

si konsulente mbi shoqërinë civile dhe çëshjet 
gjinore. Ajo është themeluese e tre organizatave të cilat veprojnë 
kryesisht në çëshjet gjinore, dhe ka botuar një numër artikujsh mbi 
këto çështje, si edhe ka përfaqësuar lëvizjen e femrave shqiptare 
në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitin 2005 asaj ju 
akordua çmimi Lidershipi Shqiptar për kontributin e vyer në sferën 
e shoqërisë civile.

 

Ferry van Wilgenburg ka 
një eksperiencë të gjatë ndërkombëtare në 
fushën e menaxhimit urban, në veçanti në 
vendet Aziatike. Në Holandë, ai ka punuar 
për pesë vjet në Bashkinë e Roterdamit, 
në pozicionin e menaxherit të programit 
për zhvillimin e lagjes dhe si menaxher i 
pasurive të paluajtshme.   

Aktualisht ai punon në një korporatë të banesave sociale, si 
menaxher i pasurive të paluajtshme.

 

Sef Slootweg është një nga 
bashkë-themeluesit e Co-PLAN. Ai ka 
punuar për shumë vite për zyrën Holan-
deze për kërkim dhe këshillim të poli-
tikave, kryesisht në çëshjet urbane dhe 
sfidat e banesave sociale. Në vitin 1990 
ai themeloi fondacionin Crossover me 
synimin për të shkëmbyer eksperienca në 
fushën e strehimit ndërmjet ekspertëve 
Holandezë dhe atyre Shqiptarë. Kjo ishte 

shtysa për të ardhur në Shqipëri, ku Z. Slootweg u angazhua 
me studimet mbi rritjen e shpejtë dhe informale të zonave rez-
idenciale në Tiranë. Në vitin 1999 ai u atashua pranë SNV.

 

Peter Nientied  është një nga bash-
këpunëtorët e ngushtë të organizatës që në     
fillimet e saj dhe aktualisht është konsulent në 
fushën e zhvillimit organizativ dhe menaxhimit 
si edhe partner pranë De Boer & Ritsema van 
Eck (Holandë). Ai zotëron dy tituj Master, në 
Gjeografi Njerëzore dhe Planifikim & Menaxhim 
Publik, dhe ka mbaruar studimet e doktoraturës 
në Shkenca Sociale. Ai ka punuar për disa vite 
për IHS, (Universiteti i Erasmusit, Roterdam) 

ku ka ndërmarrë një sërë projektesh zhvillimore, kërkim dhe kon-
sulencë në vende të ndryshme të Azisë, Amerikës Latine dhe Ev-
ropës. Fushat e tij të ekspertizës janë zhvillimi organizativ, zhvillim 
i lidershipit dhe menaxhim projekti, mbi të cilat jep edhe një sërë 
trajnimesh dhe kurse Masteri

John Driscoll është Drejtori i 
Qëndrës Ndërkombëtare për Zhvillim 
Lokal dhe Rajonal (ICLRD), një qëndër 
e kërkimit të aplikuar me vendndodhje 
në Armagh, dhe është frut i një part-
neriteti Veri –Jug –ShBA ndërmjet uni-
versiteteve dhe qëndrave kërkimore të 
përfshira në planifikimin hapësinor dhe 
subjekte të ngjashme. Z. Driscoll është 
gjithashtu Zv/President i Institutit për   

Zhvillimin Urban Ndërkombëtar në Kembrixh, Masaçusets, 
dhe një kërkues shkencor në Qëndrën për Studime të Stre-
himit të universitetit të Harvardit. Gjatë viteve 1989 -2005, 
ai ka qënë një kërkues shkencor i asociuar dhe pedagog i   
Planifikimit Urban në Qëndrën për Studime të Zhvillimit Urban, 
pranë universitetit të Harvardit. 
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Sef Slootweg is one of the co-founders 
of Co-PLAN. He has worked for years 
for Dutch research and policy advisory 
bureau on urban issues and social housing 
challenges. In 1990, he founded the 
Crossover foundation aiming to exchange 
experience on housing issues between 
Dutch and East European Housing 
experts. This experience brought him in 
Albania where he supported the search 
for solutions for the rapid and informal 
growth of Tirana housing areas. In 1999, 
he joined SNV, which provided him with 
an opportunity to work in Albania and 
West Africa.

Peter Nientied is organization and 
management consultant and partner in 
De Boer & Ritsema van Eck (Netherlands). 
He obtained a master’s (hons.) in Human 
Geography and Planning and a PhD in Social 
Sciences from Free University Amsterdam, 
and a Master’s in Public Management 
from Twente University. He worked for 
I.H.S. (Erasmus University Rotterdam) and 
carried out development projects, research, 
and consultancy in different countries in 
Asia, Latin America, and Europe. In 1999, 
he joined De Boer & Ritsema van Eck, 
where he has specialized on organizational 
development, leadership development, and 
project management. He gives trainings and 
teaches various Master degree modules 
on management and leadership. Peter 
Nientied has been associated with Co-Plan 
since the very outset.

John Driscoll is the Director of the 
International Centre for Local and 
Regional Development (ICLRD), an 
applied research centre based in Armagh, 
which is the outcome of a North-South-
US partnership between universities 
and research centers involved in spatial 
planning and related subjects. He is a Vice-
President of the Institute for International 
Urban Development in Cambridge, 
Massachusetts, and a research fellow 
at the Harvard University Joint Center 
for Housing Studies. From 1989 to 2005, 
he was a senior research associate and 
lecturer in Urban Planning at the Center 
for Urban Development Studies, at the 
Harvard Graduate School of Design. 
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nizatës që nga viti 1999. Aktualisht, ajo është              
menaxhere e një programi të GTZ/GoPA në 
përfshirjen e shoqërisë civile. Në karierën e 
saj profesionale, Znj. Sala ka mbajtur poste të 
rëndësishme si Drejtoreshë e Bibliotekës Kom-
bëtare, Drejtoreshë Programi tek Soros dhe 

si konsulente mbi shoqërinë civile dhe çëshjet 
gjinore. Ajo është themeluese e tre organizatave të cilat veprojnë 
kryesisht në çëshjet gjinore, dhe ka botuar një numër artikujsh mbi 
këto çështje, si edhe ka përfaqësuar lëvizjen e femrave shqiptare 
në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitin 2005 asaj ju 
akordua çmimi Lidershipi Shqiptar për kontributin e vyer në sferën 
e shoqërisë civile.

 

Ferry van Wilgenburg ka 
një eksperiencë të gjatë ndërkombëtare në 
fushën e menaxhimit urban, në veçanti në 
vendet Aziatike. Në Holandë, ai ka punuar 
për pesë vjet në Bashkinë e Roterdamit, 
në pozicionin e menaxherit të programit 
për zhvillimin e lagjes dhe si menaxher i 
pasurive të paluajtshme.   

Aktualisht ai punon në një korporatë të banesave sociale, si 
menaxher i pasurive të paluajtshme.

 

Sef Slootweg është një nga 
bashkë-themeluesit e Co-PLAN. Ai ka 
punuar për shumë vite për zyrën Holan-
deze për kërkim dhe këshillim të poli-
tikave, kryesisht në çëshjet urbane dhe 
sfidat e banesave sociale. Në vitin 1990 
ai themeloi fondacionin Crossover me 
synimin për të shkëmbyer eksperienca në 
fushën e strehimit ndërmjet ekspertëve 
Holandezë dhe atyre Shqiptarë. Kjo ishte 

shtysa për të ardhur në Shqipëri, ku Z. Slootweg u angazhua 
me studimet mbi rritjen e shpejtë dhe informale të zonave rez-
idenciale në Tiranë. Në vitin 1999 ai u atashua pranë SNV.

 

Peter Nientied  është një nga bash-
këpunëtorët e ngushtë të organizatës që në     
fillimet e saj dhe aktualisht është konsulent në 
fushën e zhvillimit organizativ dhe menaxhimit 
si edhe partner pranë De Boer & Ritsema van 
Eck (Holandë). Ai zotëron dy tituj Master, në 
Gjeografi Njerëzore dhe Planifikim & Menaxhim 
Publik, dhe ka mbaruar studimet e doktoraturës 
në Shkenca Sociale. Ai ka punuar për disa vite 
për IHS, (Universiteti i Erasmusit, Roterdam) 

ku ka ndërmarrë një sërë projektesh zhvillimore, kërkim dhe kon-
sulencë në vende të ndryshme të Azisë, Amerikës Latine dhe Ev-
ropës. Fushat e tij të ekspertizës janë zhvillimi organizativ, zhvillim 
i lidershipit dhe menaxhim projekti, mbi të cilat jep edhe një sërë 
trajnimesh dhe kurse Masteri

John Driscoll është Drejtori i 
Qëndrës Ndërkombëtare për Zhvillim 
Lokal dhe Rajonal (ICLRD), një qëndër 
e kërkimit të aplikuar me vendndodhje 
në Armagh, dhe është frut i një part-
neriteti Veri –Jug –ShBA ndërmjet uni-
versiteteve dhe qëndrave kërkimore të 
përfshira në planifikimin hapësinor dhe 
subjekte të ngjashme. Z. Driscoll është 
gjithashtu Zv/President i Institutit për   

Zhvillimin Urban Ndërkombëtar në Kembrixh, Masaçusets, 
dhe një kërkues shkencor në Qëndrën për Studime të Stre-
himit të universitetit të Harvardit. Gjatë viteve 1989 -2005, 
ai ka qënë një kërkues shkencor i asociuar dhe pedagog i   
Planifikimit Urban në Qëndrën për Studime të Zhvillimit Urban, 
pranë universitetit të Harvardit. 
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1.  Making Policies Work

2.  Assisting the LGs of Fushë Arrëz, Vau i Dejës, and Guri i Zi to translate their SDPs into municipal planning and budgeting 

instruments and processes by improving Financial Management Practices

3.  Implementation of the Urban Regulatory Plan of the Municipality of Fier by promoting the development of the “Parku” 

area as an economic development generator for the city

4.  Feasibility Study for establishing an Industrial Zone in Lezhë

5.  Empowering Environmental Local Governance Performance (EELGP) using Municipal Waste Management in Fier as a Pilot

6.  The Property Tax:  An Instrument for Innovative Financing at the Local Level in Albania

7.  DELTA Follow-up support for the Selected Municipalities of Berat, Durrës, Lezhe, Korce, and Shkodër – Capital Investment 

Planning

8.  Capital Investment Planning in the Municipalities of Kukës and Fushë Krujë

9.  Preparation of Urban Regulatory Plan of Kukës

2009 Projects 
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10.  Urban Regulatory Plan of the Municipality of Fushë Krujë

11.  Implementation of National Plan for Approximation of Environmental Legislation in Albania- Waste Characterization Survey in 

Albania

12.  Reducing energy use and hence CO2 emissions through a partnership between civil society and local government in order to 

educate the population and enhance the thermal efficiency of domestic buildings

13.  LOGIN-Local Government Information Network (1rst year)

14.  LOGIN-Local Government Information Network (2nd year)

15.  Local Capacity Development Facility: Market baseline survey

16.  Elaboration of Solid Waste Plan in Commune of Guri i Zi 

17.  Follow-up assessment of implementation Fushë Arrëz’s Solid Waste Management Plan 

18.  Solid Waste Management Plan in the Commune of Dajc

19.  Follow-up technical assistance for SWMP implementation in the Commune of Guri i Zi
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Since December 2007, Co-PLAN has 
been engaged in the implementation 
of “Making Policies Work – Program for 
Applied Public Policy Research.” The 
program is supported by Open Society 
Institute in Budapest, through the SOROS 
HRGGP Think Tank Fund. Through this 
initiative, Co-PLAN aims to a) strengthen 
internal research capacities and; b) 
apply the results of research studies in 
order to impact policy development. In 
so doing, Co-PLAN can move to more 
challenging academic and professional 
work and make use of the information 
and experience of development 
projects as vehicles for policy research. 

Making Policies Work

Implementation period: December 20, 2007 - December 20, 2010
Donor: Open Society Institute- Budapest
Fund: For  2008-2009 / $ 65,000 - HRGGP OSI / $ 130, 331 $ - Co-PLAN
Implemented in: Applied Policy Research at national level

Thus, currently, Co-PLAN’s strategy is 
to maintain its strong stake in urban 
development projects and institutional 
strengthening, while at the same time 
influencing policy. 
Based on the results of the first year 
of project implementation, Co-PLAN 
engaged in the following policy themes in 
2008-9:
a. Regionalization and its Relevance to 

Territorial and Governmental Reform 
in Albania 

b. Solid Waste Management
c. Construction Industry and Housing 

Market 
d. Property taxation and Local Finances 

All four themes are politically sensitive, 
governmental priorities, and are publicly 
debated and connected to the issues of 
decentralization, the strengthening of local 
governments, and the establishment of healthy 
central-local relationships. In 2008-2009, 
Co-PLAN’s team was trained in conducting 
professional policy research, prepared and 
submitted policy briefs to interested parties, 
and held public discussions on policy study 
findings. Moreover, various stakeholders have 
expressed interest in becoming more closely 
involved in the development of such policy 
research and other initiatives contributing to 
the sustainability of the Making Policies Work 
Program.

1
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objectives and performance indicators 

objective 1
To strengthen Co-PLAN’s internal capacities in applied policy research, contributing to public policy at the local and central levels 
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	Four research studies were prepared by Co-PLAN on extant  programs; 
	Five Co-PLAN experts were directly involved in the policy research process; 
	Co-PLAN staff participated in five training seminars:  “Intergovernmental fiscal relations and local financial management” at 

Central European University, Budapest; “In-depth course in Public Finance Management” in Sweden; the 53rd IFHP World 
Congress in Berlin; the EU Environmental Forum and Policy Summit in Brussels; and the SEE Adriatic Coastline workshop in 
Montenegro;

	As part of program, six project proposals were prepared and approved by the following donor agencies: MATRA, LGPA USAID, 
EU, UNDP;

	Twelve meetings were organized regarding territorial reform and regionalization at the regional level; 
	Co-PLAN subscribed to five international professional journals, acquiring back issues from the past twenty years;
	The Co-PLAN/POLIS library acquired sixty new books on respective subjects covered by the project

objective 2
Extend Co-PLAN’s network of partners and stakeholders from the political and academic domain to related policy fields, to further 
disseminate knowledge generated by Co-PLAN in order to impact policy-making and extend the recognition of Co-PLAN as a think-tank and 
policy-making institution
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	Three policy briefs were submitted to the ministries and other stakeholders; 
	An open public lecture by the Governor of the Bank of Albania was organized by Co-PLAN in collaboration with POLIS University 

with the theme “Challenges to Albania in the era of Global Economic Crisis: the Construction Industry and Real Estate in Albania;
	Co-PLAN, in collaboration with the Ministry of Environment, the Ministry of Public Affairs, AAM, Grontmij Carl Bro, and USAID, 

organized a National Conference on Integrated Solid Waste Management Systems;
	A policy brief on regionalization and territorial reform in Albania was published in Polis University’s magazine “Forum A+P” 



Assisting the LGs of Fushë Arrëz, Vau i Dejës, and Guri i Zi to translate 
their SDPs into municipal planning and budgeting instruments and 
processes by improving Financial Management Practices
Implementation period: October - December 2009 
Donor: Inter-cooperation in Albania through DLDP funded from Swiss Development Agency  
Fund: 20, 180 €
Implemented in: LGs of Fushe Arrez, Vau i Dejes, and Guri i Zi 

Under the framework of the 
Decentralization and Local Development 
Program, which was funded by the 
Swiss Development Corporation and 
implemented by InterCooperation in the 
Shkoder region, Co-PLAN assisted six local 
government units in preparing Strategic 
Development Plans through participatory 
processes. Additionally, Co-PLAN assisted 
two of the local governments – Koplik 
and Vau i Dejës – in preparing Urban 
Regulatory Plans. 
Considering local needs, in October 2009 
the project subsequently began to focus 
on synchronizing SDP implementation 
with LG financial and planning 

instruments. Annual and midterm 
budgets, participatory budgeting, and 
capital investment plans were considered 
as instruments that needed to be 
introduced in order to achieve desired 
goals. All of these instruments link 
technical projects with necessary financial 
resources, thereby introducing much-
needed change to municipal financial 
management policies and practices. 
The proposed intervention had two 
primary aims: (i) assisting the municipalities 
of Fushë Arrëz, Vau i Dejës, and Guri i Zi in 
preparing annual budgets for 2010 based 
off strategic interventions foreseen in the 
SDPs; (ii) rasing awareness and building 

capacities in six targeted LGs for the 
preparation of midterm budgets (MTBs) 
and capital investment plans (CIPs). 
Annual budgeting was introduced 
as a concrete and inevitable step in 
operationalizing strategic development 
plans in conditions in which midterm 
budgets and capital investment plans 
were still lacking, and there was neither 
time nor capacities to prepare these 
documents within the current fiscal 
year. On the other hand, guidelines for 
the preparation of the MTBs and CIPs as 
primary instruments directly linking SDPs 
with financial resources were the focus of 
a round of tra
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objectives and performance indicators

objective 1
To assist the municipalities of Fushë Arrëz, Vau i Dejës,  Guri i Zi in preparing annual budgets for 2010 based off strategic interventions 
foreseen in the SDPs
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r 	Three fiscal packages were prepared, discussed, and approved in the local councils of each LG 

	Three annual budgets based on analyses of fiscal capacities were prepared and discussed through participatory processes, 
subsequently being delivered and approved by the local councils of each LG 

	A midterm budget was prepared, discussed, and approved in the local council of Vau i Dejes 

objective 2
To raise awareness and build capacities in six targeted LGs for the preparation of MTBs and CIPs
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	Ten local staff were directly assisted through on-the-job training in linking strategic documents with financial instruments (annual 
budgets, mid term budgets, etc.) 

	One workshop was organized with targeted LGs on the preparation of midterm budgeting programs and alternative strategic 
financial documents 

	One workshop was organized with targeted LGs to share, discuss, and prepare recommendations about the preparation of 
midterm budget programs in small LGs 



Implementation of the Urban Regulatory Plan of the Municipality of 
Fier by promoting the development of the “Parku” area as an economic 
development generator for the city 
Implementation period: September 2008 - May 2009 
Donor: USAID through the Local Government Program in Albania (LGPA)  
Fund: 2, 125, 000 Lekë
Implemented in: Municipality of Fier  

This project was initiated following an 
agreement signed by the municipality 
of Fier and the LGPA program at the 
end of September 2008. This project 
established a Public Private Partnership 
(PPP) for the redevelopment of the 
“Parku” area. The municipality of Fier 
was assisted in formulating a fundable 
proposal for the construction of a bus 
terminal along with the development 

of services and residential areas. This 
redevelopment aimed to foster the 
city’s economy by generating public 
and private investment and providing 
an instrument for the implementation 
of the Urban Regulatory Plan and 
City Development Strategy. The 
project had three primary objectives: 
(i) to determine possibilities for the 
transformation of the “Parku” area into 

a city bus terminal; (ii) to assess the 
impact of the intervention on the Patosi 
Node; (iii) to explore possibilities for the 
implementation of a PPP.  
The project led to three primary outputs: 
(i) the reevaluation and improvement of 
the design brief for the “Parku” area; (ii) 
financial analysis and a PPP scheme; and 
(iii) recommendations for a Marketing 
and Implementation Scheme. 

3
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objectives and performance indicators

objective 1
To determine possibilities for the transformation of the “Parku” area into a city bus terminal
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	 A working group was established in the municipality of Fier to collect information and organize meetings with interested 
stakeholders 

	An analysis of demand for a bus terminal in Fier was prepared based on information collected from local businesses about the 
need for transportation and other facilities in Fier 

	Ten meetings were organized with the community of the “Parku” area, interested developers, transportation-related businesses, 
land owners, and other interested actors 

objective 2
To estimate the impact of the intervention on the Patosi Node
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	Two scenarios were prepared for the development of the “Parku” area 
	Two meetings were organized with interested developers and landowners to discuss the proposed intervention and the impact of 

different solutions on the city 

objective 3
To explore possibilities for implementation of a PPP
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r 	A detailed feasibility analysis was prepared focusing on possibilities for the implementation of a PPP between the municipality of 
Fier and interested developers 

	Two financial scenarios were elaborated and discussed based on the development proposals for the area 
	 Recommendations about market and institutional arrangements were prepared and discussed in a joint meeting with municipality 

of Fier and developers
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Feasibility Study for establishing an Industrial Zone in Lezhë
Implementation period: September 2009 - April 2010 
Donor: USAID through the Local Government Program in Albania (LGPA) 
Fund: 1, 958, 000 Lekë
Implemented in: Municipality of Lezhe  

This project was initiated following an 
agreement signed with the municipality 
of Lezhë and the LGPA program at the 
end of October 2009. The feasibility 
study was intended to serve as an 
instrument to guide private investment 
decision-making within the municipality 
and to properly align these investments 
with potential public sector investment 

projects. The feasibility study provided a 
basis for the subsequent elaboration of 
a detailed urban study of the industrial 
zone and a formal Environmental Impact 
Assessment.
The feasibility study aimed to guide 
the sustainable physical and economic 
development of the city of Lezhë in 
line with the current development 

challenges, economic demands for 
industrial space, and local and regional 
infrastructure development projects and 
initiatives. The main project objectives 
for 2009 were: (i) to collect all necessary 
information on the industrial area; 
and (ii) to prepare physical and spatial 
analyses of the proposed industrial 
zone. 
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objectives and performance indicators

objective 1
To collect all the necessary information on the industrial area
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	Six meetings were organized through the working group with METE, ALBINVEST, ANTRACO, GRD/MPWTT, and the Qark of Lezhë; 
	Property map and relevant information were updated on site through the working group; 
	Two coordination meetings and other meetings were organized with local representatives of Water Supply Enterprise, KESH, 

AlbTelecom, etc. 

objective 2
To prepare physical and spatial analysis of the proposed industrial zone
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	Two meetings were organized with the working group to discuss the physical and spatial analysis; 
	Eight thematic maps were produced, depicting the advantages and disadvantages of the proposed location 



Decentralization reforms set out from the 
necessity of better coping with the provision 
of local services. This required the central 
government to shift from acting as the direct 
provider of such services to take on a policy-
making role, allowing local governments 
to take over these responsibilities. Fiscal 
and political decentralization reforms 
continue to be implemented, encountering 
various challenges along the way due to 
low administrative capacities at the local 
level and because legislation is still lagging 
behind. While the decentralization process 
is entering a consolidation phase, local 
officials and decision makers still need 
professional knowledge and know-how in 
order to employ existing instruments and 

to share tools and experience with one 
another. 
Notwithstanding these efforts, Albania 
faces numerous and in some cases 
intensifying environmental problems 
such as poor air quality, limited supply 
and poor quality of drinking water, 
insufficient waste water treatment, lack 
of sanitation, chaotic urban development, 
deforestation, and land degradation. In 
particular, the countryside and towns are 
being degraded by the low quality of solid 
waste management services.
Taking into account lessons learnt from 
previous programs as well as the needs 
of local governments in Albania, Co-PLAN 
considers it vital to continue working to 

empower local governance in Albania. 
“Empowering Environmental Local 
Governance Performance” (EELGP) is 
two-year program in the Municipality of 
Fier, where opportunities have already 
been created and demand-driven 
initiatives demonstrated. 
EELGP aims at: (i) improving the 
performance of the Municipal Solid Waste 
Enterprise and Public Services Department 
in the municipality of Fier through Eco-
Management Audit Schemes (EMAS); 
(ii) providing institutional support to the 
municipality in order to improve solid waste 
management services; (iii) improving solid 
waste service infrastructure through direct 
investment co-financed by the municipality.

5 Empowering Environmental Local Governance Performance (EELGP) 
using Municipal Waste Management in Fier as a Pilot 
Implementation period: December 2008 - December 2010 
Donor: Embassy of the Kingdom of the Netherlands  
Fund: 467,281 €
Implemented in: Municipality of Fier  
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objectives and performance indicators

objective 1
To improve the environmental management performance of the Cleaning Enterprise and Department of Public Services in Fier 
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	A memorandum of understanding was signed and a working group and steering committee were established for the municipality 
of Fier;

	Several meetings were organized with working group in order to gather information regarding existing situtation with solid waste 
management in Fier; 

	First advisory board meeting was organized and a baseline study regarding the actual state of solid waste service provision was 
presented;

	Initial environmental review study was conducted, identifying the environmental impacts and significance of cleaning enterprise 
activities; 

	An institutional study of cleaning enterprise was conducted; 
	Two surveys were conducted to measure citizens’ and business’ opinion of cleaning services and waste management in Fier;
	Financial audit of cleaning enterprise was carried out in order to evaluate efficiency of service provision;
	The first Environmental Policy Statement was designed, signed, and made publicly available

objective 2
To improve the existing service of municipal solid waste management in Fier and to establish a Strategy and action plan for the future
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	Two workshops were organized with staff from the municipal enterprise, the working group, and the steering committee;
	A Strategic Solid Waste Management Plan framework methodology and mobilizing planning process was developed;
	A baseline study was conducted as the first step in initiating a Strategic Solid Waste Management Plan;
	Two training seminars were organized with staff from the municipal enterprise regarding the waste characterization process;
	Two waste characterization campaigns were carried out to define waste composition and recyclables potentials at waste stream;
	Five meetings organized with different stakeholders for designing vision, mission, and objectives of Strategic Solid Waste 

Management Plan   
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objective 3
To disseminate experiences in such a way that other local government units are attracted, challenged, and encouraged to minimize the 
environmental impacts of their activities  

Pe
rf

or
m

an
ce

 
in

di
ca

to
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authorities and to further disseminate our project experience;  
	A Waste Survey Characterization Seminar was held to further communicate the importance of waste characterization processes 

and the findings of the waste characterization survey; 
	Three articles were published in the “Mjedisi Sot” and “Ekolevizja” newspapers

objective 4
To improve solid waste service infrastructure through direct investment co-financed by the municipality
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	Three meetings were held with the working group in order to identify areas requiring infrastructure intervention; 
	A detailed financial analysis of the direction investment should take place was carried out 
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The project “The Property Tax: An 
Instrument for Innovative Financing at 
the Local Level in Albania” was initiated in 
October 2009. The project was designed 
as a research study, undertaken 
to explore innovative financing 
alternatives that local governments can 
use to respond to the growing need 
for infrastructure funding. This study 
focused on the role that municipalities 
can play as important regulators in the 
land administration process through 

proper use of the property tax at the 
local level. The study consisted of two 
main components: (i) the first linked to 
the innovative ways local governments 
can collect taxes related to the housing 
sector to generate greater revenue 
for municipal capital investment 
needs; (ii) and the second linked to 
policy recommendations for public 
institutions at both the central and 
local level on the use of the property 
tax as an instrument to guide land use 

and administration in Albania. Policy 
recommendations were to be followed 
by an action plan that can guide local 
governments in better administering 
and managing property tax revenue, 
leading to increased collections. For 
2009, the main objectives of the 
research project were: (i) to design 
the methodology of the study and 
collect quantitative and qualitative 
information on the topic; and (ii) to 
analyze the collected data. 

6 The Property Tax:  An Instrument for Innovative Financing at the Local 
Level in Albania
Implementation period: October 2009 - September 2010 
Donor: USAID through the Local Government Program in Albania (LGPA)   
Fund: 1, 920, 350 Lekë
Implemented in: Case studies and information collected in ten LGs 
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objectives and performance indicators

objective 1
To design the methodology of the study and collect quantitative and qualitative information
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	The study methodology was designed and validated 
	A desk review based on the information collected from historical and updated maps and aerial photos for ten cities (Shkoder, 

Lezhe, Tirane, Durres, Elbasan, Fier, Lushnje, Vlore, Korce, and Sarande) was successfully undertaken 
	A GIS database based on the survey data was designed and prepared  
	Fifteen interviews and meetings about property taxation were organized with high representatives from eight different 

municipalities (Fier, Lezhe, Durres, Shkoder, Korce, Berat, Kukes, Fushe Kruje) 
	A meeting was organized with high representatives from the Ministry of Finance about further research on the topic 

objective 2
To analyze collected data 
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	More than sixty thematic maps and blueprints were prepared based on analysis of the information 
	Five documents on consolidating tax administration and management at the local level were drafted 



In the framework of the DELTA program 
(Developing Economies Locally through 
Action and Alliance), the municipalities of 
Berat, Durrës, Lezhë, Korçë, and Shkodër 
were assisted in preparing strategic 
development plans through participatory 
processes. In the beginning of 2008, 
the Open Society Institute approved a 
two-year project proposal submitted 
by Co-PLAN for a follow-up project in 
the DELTA municipalities. The follow-up 
project aimed to consolidate municipal 

capacities to work with strategic Local 
Economic Development plans by using 
the Capital Investment Plan (CIP) as an 
instrument for putting LED plans into 
practice. 
In 2008, the project focused on capacity-
building and awarenees-raising on 
municipal finance issues; in 2009 Co-PLAN 
assisted local staff in translating city 
strategies into implementable projects 
by introducing the Capital Investmet Plan. 
The primary project goal was broken 

down into the following objectives: (i) 
Build local capacities for working with 
and maximizing the potential use of laws 
on local borrowing; (ii) Assist local staff in 
maximizing tax revenues; (iii) Build local 
capacities in fiscal financial management 
skills; (iv) Build local capacities for 
preparing Capital Investment Plans 
(CIP); (v) Prepare an implementable CIP 
for each city; (vi) Establish new financial 
management practices; (vii) Establish 
indicators for annual reviews of the CIP. 

7 DELTA Follow-up support for the Selected Municipalities of Berat, Durrës, 
Lezhe, Korce, and Shkodër – Capital Investment Planning
Implementation period: February 25, 2009 -  February 25, 2010; Extended to July 2010
Donor: Open Society Institute    
Fund: USD 74,317
Implemented in: Municipalities of Berat, Durrës, Lezhë, Korçë, and  Shkodër 
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objectives and performance indicators

objective 1
To build local capacities for working with and maximizing the potential use of laws on local borrowing
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	Creditworthiness analysis prepared for the municipalities of Korçë, Shkodër, and Berat; 
	Five coordinating meetings organized with banks and the municipality of Korçë on possible local borrowing; 
	Ten local staff trained through on-the-job assistance on issues related to local borrowing 

objective 2
To help local staff maximize tax revenues 
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Shkodër, and Berat); 
	Three action plans and other documents with recommendations on improving collection and administration of local building taxes 

were prepared in each of the LGs 
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objective 3
To build local capacities in fiscal financial management skills
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	Twenty local staff trained through on-the-job assistance and tailored trainings on financial management skills (fiscal and financial 
analysis, borrowing potential, revenue collection, etc.); 

	Twenty local civil society organizations trained on capital investment planning, monitoring, and updating 

objective 4
To prepare an implementable CIP for each city
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	Capital Investment Plans prepared for the municipalities of Korçë, Shkodër, and Berat;
	Three meetings organized with local councils to discuss the respective CIP of each city 

objective 5
To establish indicators for annual reviews of the CIP
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	Methodology for monitoring and updating CIP was drafted, discussed, and delivered to the LGs; 
	CIP of Durrës and Lezhë monitored in accordance with the methodology; 
	Manual for CIP preparation at LG level updated to include CIP monitoring indicators and review 
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This project began to be implemented in the 
municipalities of Kukës and Fushë Kruja in 
January 2009. The overall goal was to assist 

local governments in developing strategic 
budgeting instruments in order to link 
strategic objectives for city development 

8 Capital Investment Planning in the Municipalities of Kukës and Fushë Krujë
Implementation period: January - December 2009 
Donor: USAID through the Local Government Program in Albania     
Fund: 8, 626, 077 Lekë
Implemented in: Municipalities of Kukes and Fushe Kruje 

with financial tools. The project aimed to 
build up local capacities for developing and 
managing capital budgets. 
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objectives and performance indicators

objective 1
To build local capacities for capital development and management in the target cities
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	Fifteen local staff from the LGs of Kukes and Fushe Kruja were trained through on-the-job assistance in preparation of capital 
investment programs; 

	Six local staff were assisted in preparing financial analyses and fiscal policy documents in both LGs

objective 2
To assist local staff in improving local revenues through tax collection
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	Two studies on local tax administration and management were prepared for the LGs ;
	Two action plans and additional documents with recommendations on improving local tax collection and administration were 

prepared for the two LGs 

objective 3
To prepare an implementable CIP for each city 
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	A methodology on designing capital investment plans was elaborated; 
	Capital Investment Plans were prepared for the municipalities of Fushe Kruje and Kukes;  
	Meetings were organized with local councils to discuss and approve the two CIPs 

objective 4
To improve financial management practices at the local level 
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	A methodology document for analyzing municipal fiscal capacities was prepared;
	Analysis of creditworthiness of both municipalities 

62 63
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9 Preparation of Urban Regulatory Plan of Kukës 
Implementation period: January 2009 - April  2010 
Donor: USAID Municipality of Kukës
Fund: 11,525,100 Lekë USAID & Municipality of Kukës 
Implemented in: Municipality of Kukës As part of the Local Governance Program in 

Albania (LGPA), the Urban Regulatory Plan of 
Kukës was financed by USAID and implemented 
by ARD. This plan shall serve as a key instrument 
guiding private investment in the municipality of 
Kukës, linking Kukës to public sector investment 
As part of the Local Governance Program in 
Albania (LGPA), the Urban Regulatory Plan of 
Kukës was financed by USAID and implemented 
by ARD. This plan shall serve as a key instrument 
guiding private investment in the municipality of 
Kukës, linking Kukës to public sector investment 
projects. Co-PLAN is the main local partner of 
LGPA, working closely with the municipality 
of Kukës and providing technical assistance in 
the elaboration of the Urban Regulatory Plan 
of Kukës. The main goal of the URP is to pave 
the way for sustainable physical and economic 
development by positioning Kukës as a vital urban 
center and national corridor linking Albania and 
Kosovo. Co-PLAN closely collaborated with the 
local government unit by establishing a municipal 
working group with clear roles and responsibilities. 
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objectives and performance indicators

objective 1
To Elaborate Terms of Reference for the Urban Regulatory Plan of Kukës 
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r 	A socio-economic study of Kukës was carried out based on 250 questionnaires; 

	Establishment of a database on situation analysis; 
	All local departments, institutions, and enterprises were contacted and interviewed; 
	Thirty-one thematic maps were prepared; 
	Terms of References were approved at both the local and central level

objective 2
To Prepare the Urban Regulatory Plan of Kukës 
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	Two workshops were held in which the format for and direction of urban and territorial transformations were discussed; 
	Five working group meetings were held in order to discuss various proposals for the territory; 
	Ongoing process of elaborating thematic maps  

objective 3
To Elaborate the Strategic Environmental Assessment 
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	A detailed analysis of air and water pollution and land degradation was prepared



The Urban Regulatory Plan of the municipality 
of Fushe Kruje is part of the LGPA Program, 
which is financed by USAID and implemented 
by ARD. This regulatory plan is an important 
instrument, which is expected to lead private 
interests in the municipality and will also 
harmonize these developments with public 
investments. As the local partner of the LGPA 
program, Co-PLAN is working closely with 
the municipality of Fushe Kruje, providing 
technical assistance in the elaboration process 
of the Urban Regulatory Plan. This project aims 
to orient physical and economic development 
to achieve more sustainable development 
in Fushe Kruje, in accordance with actual 
development challenges and other regional 
projects and initiatives. This plan will also lead 
to further economic development and will 
position Fushe Kruje as an important urban 
center in the Tirana-Durrës Region.

10 Urban Regulatory Plan of the Municipality of Fushë Krujë 
Implementation period: October 2008 -  April 2010 
Donor: USAID & Municipality of Fushë Krujë 
Fund: 10,155,855 Lek 
Implemented in: Municipality of Fushë Krujë
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objectives and acHievement indicators 

objective 1
To draw up Terms of Reference for the Urban Regulatory Plan of Fushë Krujë 
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	Analysis and establishment of a database; 
	Conceptualization and formulation of plan objectives;
	Defined primary guiding development ideas; 
	Twenty-nine thematic maps were designed;
	Terms of Reference for the Urban Regulatory Plan elaborated;
	Terms of Reference at approved at local and Qark level

objective 2
To produce an Urban Regulatory Plan for the municipality of Fushë Krujë 
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r 	A workshop was organized in which participants discussed development trends in the urban and rural areas of the municipality;

	Four working group meeting were organized to discuss territorial aspects of proposed plans; 
	Twenty-nine thematic maps were designed;
	Design project ideas for engineering infrastructural networks were generated

objective 3
 To produce a Strategic Environmental Assessment 
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r 	General analysis of existing situation in municipal territory regarding air pollution, land, water, and biodiversity;

	Methodology for the Strategic Environmental Assessment report was defined;
	Environmental assessments of Plan proposals and mitigation measures; 
	Monitoring phases and indicators were defined;
	Two thematic maps on environmental problems were drafted 



Waste characterisation is a widely used 
tool for acquiring information relevant 
to management planning and increasing 
the efficiency and effectiveness of solid 
waste service provision. Despite efforts 
across Europe in this direction, waste 
characterisation analyses for Albania are 
missing or have only been partially carried 
out and to date are not yet standardized. 
The few previous waste characterisation 
studies that were conducted were 
designed on a case-by-case project basis, 
leading to unsatisfactory results and 
making it difficult to compare the effects 
of different waste management measures. 
At present in Albania, accurate waste 
management statistics are key to building 
up a National Plan for Solid Waste 
Management and thus fulfilling the 

requirements of various EU Directives. 
Additionally, local level data is required 
in order to formulate, implement, and 
monitor municipal waste management 
strategies. 
In Fier, Co-PLAN successfully completed an 
analysis of urban waste characterization in 
accordance with EU standards. This activity 
was conducted in collaboration with the 
Municipality of Fier under the auspices 
of the “Empowering Environmental 
Performance in Local Governance” 
project, which is funded by the Embassy 
of the Kingdom of the Netherlands. 
As part of the EU-funded project 
“Implementation of National Plan 
for Approximation of Environmental 
Legislation in Albania” funded by the 
European Commission, which was started 

under the 2006 CARDS Program, the 
Ministry of Environment Forest and Water 
Administration is preparing a National 
Plan for Waste Management.
In the framework of this EU project, 
implemented by the consortium Grontmij 
| Carl Bro (Denmark) and Agrotec (Italy), 
Co-PLAN was requested to provide 
technical support for identification of 
waste composition in nine locations 
(Fier, Tirana, Durres, Shkoder, Lezha, 
Lushnje, Berat, Fushe-Kruje, Vore).  
The waste audit survey was the first 
standardized waste characterization 
study undertaken at the municipal level in 
Albania. The objective was to determine 
the composition and quantity of the 
municipal waste stream arriving at the 
dumpsites.

11 Implementation of National Plan for Approximation of Environmental 
Legislation in Albania- Waste Characterization Survey in Albania
Implementation period: September - December 2009 
Donor: European Commission, implemented by Grontmij | Carl Bro & Agrotec (Italy)
Fund: 29,965 € 
Implemented in: LGs of Tirana, Durrës, Shkodra, Lezha, Lushnjë, Berat, Fushë-Krujë, Fier, and Vorë
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objectives and performance indicators

objective 1
To provide overall waste composition data for the cities of Tirana, Durres, Shkoder, Lezha, Lushnje, Berat, Fushe-Kruje, and Vore, classified by 
type and activity
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	Nine waste characterization processes according to seventeen waste streams for two seasons (summer and autumn) for nine 
selected cities were conducted;

	Twenty-eight samples collected in Shkoder: 20 from Mix area and 8 from residential Municipality;
	Thirty samples collected in Lezha: 14 from Mix area; 
	Twenty samples collected in Fushe Kruja Municipality: 10 from Mix area; 
	Twenty samples collected from Vore: 10 from Mix area; 
	Sixty samples collected in Durres: 17 samples Mix area, 7 from residential areas; 
	Two hundred forty samples collected in Tirana: 50 from Mix, 30 from residential area; 
	Twenty samples collected in Lushnje: 8 from Mix area, 4 from residential area; 
	Thirty samples collected in Fier: 10 from Mix area, 4 from residential area; 
	Thirty samples collected in Berat: 10 samples from Mix area, 4 from residential area; 
	An initial review was conducted and a methodology was designed 

objective 2
To provide recommendations for improvement of waste collection system
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	Two kinds of training were provided to workers and supervisors of cleaning enterprises in each LGU (both practical training and 
theoretical training were provided in which supervisors and participants were given general information about municipal solid 
waste management, legislative and institutional aspects, waste classification, and the European Catalogue of Waste);

	Six training sessions were held with workers of the cleaning enterprise;
	A training session (ToT) was organized with supervisors of the cleaning enterprise;
	Thirty participants (twenty-seven workers, three supervisors) were trained; 
	A final report was prepared and delivered including recommendations for further improvement of the waste collection system 



The household sector is one of the main 
consumers of energy resources in Albania, 
accounting for 27% of energy consumption 
in 2005, and 60% of electricity demand. As 
a Mediterranean country, Albania is not 
affected by severe temperature extremes, 
and historically this is reflected in a low 
level of insulation in domestic buildings. 
Single glazing is normal, and walls and 
roofs do not incorporate significant 
levels of insulation. In addition, in many 
cities the communist-era authorities 
constructed low-cost apartment 

blocks using prefabrication techniques, 
which are notorious for bad insulation. 
Consequently, in winter electricity and 
bottled gas are widely used for heating 
needs, and more people are installing 
air conditioning units to keep cool in the 
summer. However, many people cannot 
afford rising energy costs.
For years, municipalities have been 
unable to address energy consumption 
in dwellings, given a widespread lack 
of competencies and enforcement 
mechanisms. After the fall of the 

communist regime, responsibility for 
maintenance of buildings built before 
1990 was non-existent; many apartments 
were privatized without a maintenance 
clause in the purchase contract, and 
central government was uninterested in 
those blocks that remained in state hands. 
However, the recent decentralization 
process has given municipalities 
greater responsibility in the housing 
sector; in particular, the recent Law on 
Condominiums grants municipalities the 
right to require inhabitants of apartment 

12 Reducing energy use and hence CO2 emissions through a partnership 
between civil society and local government in order to educate the population 
and enhance the thermal efficiency of domestic buildings
Implementation period: September 2009 - February 2011
Donor: European Commission 
Fund: 169,497 € 
Implemented in: Municipality of Fier
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blocks to establish councils responsible 
for block maintenance. Thus, the Law 
on Condominiums is a powerful tool 
allowing municipalities to intervene in 
energy efficiency issues in the housing 
sector. However, municipalities do not 
yet have experience implementing this 
law.
 Energy shortages and high energy costs 
have become serious issues with the 
significant increase in fuel and electricity 
costs. Thus, intervention on behalf of low-
income households is required in order 

to avoid further deterioration of their 
economic status.
To this end, this project aims to establish 
a partnership between civil society 
and the municipality of Fier in order to 
raise awareness of opportunities for 
cost-savings through increased thermal 
efficiency, using the powers given to 
the municipality through the Law on 
Condominiums. 
This will be achieved by increasing the 
capacity of the municipality to implement 
the law, followed by general education 

and training, using a pilot scheme for 
thermal efficiency of an apartment 
building occupied by poorer families. 
These families will benefit from a more 
comfortable life and lower fuel costs, 
and the benefits will be demonstrated 
to the wider public through exhibitions, 
workshops, and seminars. In general, 
a pilot program for preventing 
environmental degradation caused by 
energy inefficiency in housing will be 
tested through participatory mechanisms 
and awareness-raising.
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objectives and performance indicators

objective 1
To increase capacities of local authorities in the municipality of Fier in administering energy efficiency in existing domestic dwellings, 
particularly with respect to improved thermal insulation through alignment with the new Law on Condominiums
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	A public event was organized in and hosted by the municipality of Fier, with the participation of the Ministry of Public Works, 
Transport and Telecommunication, the Embassy of Kingdom of Netherlands, municipal officials, members of the local council, and 
other interested civil society organizations; 

	A memorandum of understanding was signed by the municipality of Fier, the Ministry of Public Works, Transport and 
Telecommunication, and Co-PLAN; 

	 A municipal working group was established for project implementation 

objective 2
To establish a pilot program for energy efficiency in existing domestic dwellings in a low-income area of the city of Fier through cooperation 
between the local community, civil society organizations and local authorities
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	 A working group meeting was organized on a baseline survey of the pilot area in order to discuss area criteria selection for pilot 
residential buildings and the methodology to be used; 

	A household questionnaire was designed and administered as part of the baseline survey; 
	Four residential buildings and ninety families were involved; 
	Ninety face-to-face interviews were held with residents in the pilot area; 
	Seven field visits in city of Fier; 
	Start-up of an informative campaign on Citizens Assembly Establishment and the Law on Condominiums;
	Start-up of a community mobilization process for organization of Citizens Assembly 

objective 3
To create awareness within the city of Fier and more widely of the benefits of energy efficiency in domestic dwellings, and hence reduced CO2 
emissions and enhanced quality of life in urban neighborhoods
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r 	Elaboration and dissemination of 100 informative leaflets on energy efficiency benefits in pilot selected area for further feasibility 

study 
	Organization of project launch event with participation of 100 representatives from central and local government institutions, the 

local council, and civil society organizations 

74 75



The goal of LOGIN (Local Government 
Information Network) is to promote 
the professional development of local 
government officials and to strengthen the 
capacities of organizations that support 
the reform of public administration 
at the local level. This project is being 
implemented simultaneously in fifteen 
post-communist countries of Eastern and 
Central Europe that are committed to 
the establishment of LOGIN knowledge 
platform. LOGIN provides information 
on local governance issues such as new 

legislation, procedures, funding, and 
training opportunities. Amongst other 
purposes, the database will also provide 
news related to Albania’s EU integration 
process, focusing on imperatives and 
opportunities. From January to August 
2009, the LOGIN database was installed 
and initiated on the Co-PLAN website 
(www.co-plan.org) and the websites 
of partner organizations. The database 
includes eight modules: legislation, 
library, funding, training, European 
integration, calendar, news, and links. 

During this time period, 318 documents 
and papers were uploaded that aim at 
updating local officials with information 
and developments in related areas. 
In the first year of implementation, 
approximately 15,914 Albanian 
documents were uploaded to the LOGIN 
digital library. The Albanian Association 
of Municipalities, POLIS University, and 
the Albanian Association of Communes 
worked with Co-PLAN to enable the 
effective functioning and ongoing 
enrichment of this platform. 

13 LOGIN-Local Government Information Network (1rst year)
Implementation period: September 1, 2008 - August  31, 2009
Donor: Local Government and Public Service Reform Initiative - Open Society Institute, Budapest  
Fund: $ 37, 000 
Implemented in: Albania

Sapo të klikoni tek Albania do të shfaqet faqja elektronike e Co-PLAN, në faqen kryesore të së cilës është 

mjaft e dukshme  menuja me tetë tema, ku përfshihen: legjislacioni, libraria, financime, trajnime, Integrimi 

Evropian, kalendari, të rejat dhe faqe të tjera. Materialet e LOGIN do të mund t’i gjeni në gjuhën shqip dhe an-

glisht. Nëse klikoni në secilën nga këto kategori do tu shfaqet tabela e mëposhtme, në të cilën do t’ju duhet 

të plotësoni fushat e nevojshme për të thirrur informacionin e kërkuar. Për shembull, nëse kërkoni një ligj që 

lidhet me huamarrjen vendore, duhet të zgjidhni gjuhën për të cilën jeni të interesuar, në rastin tonë shqip, 

shtetin Shqipëri, më pas shkruajmë fjalët huamarrja vendore në vendin e kërko për dhe në fund shtypim 

butonin Kërko. Sikundër e shihni në tabelën e mëposhtme, do t’ju shfaqen 3 materiale të cilat përmbajnë 

informacionin e kërkuar. Në të njëjtën mënyrë do të veprohet për librarinë, financimet, trajnimet dhe Integrimin 

Evropian.

Suplement i Gazetës së Bashkive, Qershor, Nr. 20

Co-PLAN, Institute for Habitat
Development

Albania
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objectives and performance indicators

objective 1
To create a knowledge dissemination platform supporting public administration reform and professional development of local public officials 
in all areas of local governance
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	The LOGIN knowledge platform was prepared and brought online via Co-PLAN’s website (www.co-plan.org), and was also 
made accessible from partner websites: Albanian Association of Municipalities (www.aam-al.com), POLIS University (www.
universitetipolis.edu.al), and the Albanian Association of Communes (www.aac@abcom.al);

	Eight modules covering issues related to all aspects of local governance and public administration reform were included in this 
platform;

	318 documents, papers, and legislative materials were uploaded to the platform;
	Approximately 15,914 Albanian documents were uploaded to the LOGIN digital library

objective 2
To create a network of partners committed to the exchange of knowledge and experiences regarding local governance and local capacity-building
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r 	Collaboration requests were sent to donors, international organizations, and stakeholders operating in this field, and requests for 

endorsement of the memorandum of understanding were sent to several ministries, public agencies, and civil society institutions 
such as the Ministry of European Integration, Ministry of Environment, Forestry and Water Administration, the European 
Commission, the World Bank, USAID, UNDP, and the Albanian Association of Communes

objective 3
To promote LOGIN as a knowledge platform on local governance issues and public administration reform
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	Three articles were published in the AAM and AAC newsletters; a special television broadcast on the launch of the LOGIN platform 
was aired on the national television channel, ORA News;

	The launch was organized and related marketing was undertaken, including the preparation and dissemination of a brochure and 
CD with the existing materials on the website; the LOGIN database was presented at twelve regional round tables of the Albanian 
Association of Counties;

	The LOGIN digital library was updated with relevant Albanian and English language materials aimed at establishing and promoting 
the LOGIN platform as the primary information resource for 385 local government units (65 municipalities, 308 communes, and 12 
counties), offering opportunities for assistance, capacity strengthening, and channeling of opportune funding sources;

	A closure event for the first year of project implementation was organized by Co-PLAN in collaboration with Albanian Association 
of Municipalities, POLIS University, and the Albanian Association of Communes
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The goal of LOGIN (Local Government 
Information Network) is to promote 
the professional development of local 
government officials and to strengthen the 
capacities of organizations that support 
the reform of public administration 
at the local level. This project is being 
implemented simultaneously in fifteen 
post-communist countries of Eastern and 
Central Europe that are committed to 
the establishment of LOGIN knowledge 

platform. LOGIN provides information 
on local governance issues such as new 
legislation, procedures, funding, and 
training opportunities. Amongst other 
purposes, the database will also provide 
news related to Albania’s EU integration 
process, focusing on imperatives 
and opportunities. In the November-
December time period, the LOGIN 
database was enriched with 143 additional 
documents and papers uploaded 

aiming at updating local officials with 
information and developments.Requests 
for collaboration on the LOGIN project 
with donors, international organizations, 
and stakeholders operating in this field 
are ongoing. The Albanian Association 
of Municipalities, POLIS University, and 
the Albanian Association of Commune 
are partners of Co-PLAN in enabling the 
effective functioning of this platform. 

14 LOGIN-Local Government Information Network (2nd year)
Implementation period: November 1, 2009- October 31, 2010
Donor: Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute, Budapest   
Fund: $ 29,630
Implemented in: Albania
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objective 1
 To enrich and improve the knowledge dissemination platform supporting public administration reform and professional development of local 
public officials in all areas of local governance
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	The LOGIN knowledge platform is operational, with eight modules covering issues related to all aspects of local governance and 
public administration reform;

	The LOGIN Digital Library can be access through the websites of Co-PLAN (www.co-plan.org), the Albanian Association of 
Municipalities (www.aam-al.com), POLIS University (www.universitetipolis.edu.al), and the Albanian Association of Communes 
(www.aac@abcom.al);

	143 documents, papers, and legislative materials were uploaded to the platform;
	From November to December 2009, there were 5000 downloads of Albanian documents from the LOGIN website 

objective 2
To increase the network of partners committed to the exchange of knowledge and experiences regarding local governance and local capacity-
building
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	Ongoing requests being made for collaboration on LOGIN project with donors, international organizations, and stakeholders 
operating in this field

objective 3
To promote LOGIN as a knowledge platform on local governance issues and public administration reform
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	An article was prepared and published in the AAM Newsletter related to a possible collaboration between POLIS University 
students and  Local Governments Units;

	Dissemination of a brochure and CDs containing the existing materials on the website for 385 local government units (65 
municipalities, 308 communes, and 12 counties), offering opportunities for assistance, capacity strengthening, and channeling 
towards opportune funding sources;

	In collaboration with Co-PLAN’s partners, various activities were organized related to all aspects of local governance and public 
administration issues
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This baseline market survey was 
undertaken under as part of SNV’s efforts 
in Albania and in line with its global aim 
to channel corporate ambition toward 
systematically strengthening in-country 
abilities for “capacity development 
for impact.” Accordingly, SNV Albania 
is in the process of developing a new 
delivery channel called the Local Capacity 
Development Facility (LCDF), which 

is intended to be independent of but 
complementary to SNV’s advisory service. 
In this framework, SNV contracted Co-
PLAN to conduct a comprehensive survey 
of the supply and demand of capacity-
building processes as part of the initial 
phases of a new approach to supporting 
socio-economic development in Albania. 
To this end, Co-PLAN undertook a 
baseline market survey to define and 

assess current supply of and demand 
for semi-professionals and professional 
services in the local governance and public 
administration as well as the related 
capacity development environment. This 
was done by analyzing market actors, size, 
and growth; products and services; market 
profitability and enabling environment, 
market trends, as well as key success 
factors for suppliers and clients in Albania. 

15 Local Capacity Development Facility: Market baseline survey

Implementation period: June 18 - October 31, 2009
Donor: The Netherlands Development Organization – SNV Albania   
Fund: € 24,000
Implemented in: Dibër Qark / Shkodër Qark / Kukës Qark / Fier Qark / Korçë Qark / Lezhë Qark / Tiranë Qark 
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objective 1
To provide a comprehensive understanding of the current capacities within the local governance/public administration service sector  
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	125 questionnaires were administered, which included closed and open-ended questions and which measured both local 
governance and service providers’  perceptions of the current capacity development situation;

	125 interviews were held with local government officials, local councilors, and service providers (75 service providers and 50 
clients/consumers of capacity-building services);

	Seven districts in Albania were included in the market survey analysis;
	Analysis of 125 questionnaires on local governance capacity building; 
	A desk review was conducted to provide additional data on capacity development market size and funding streams 

objective 2
To define the current state of supply of and demand for semi-professional and professional services in the local governance and public 
administration sector and related capacity development environment 
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	A written report was prepared for each component including key baseline indicators on both demand- and supply-side of the local 
capacity development market in Albania.

objective 3
To initiate a capacity development service provider information meeting point 
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	In order to supplement the existing database, a list of seventy-five service providers working on local governance capacity-building 
was provided 
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Since 2006, the commune of Guri i Zi 
has been assisted by Inter-Cooperation 
Albania and Co-Plan in elaborating a 
Strategic Development Plan. In accordance 
with the objectives set out in Guri i Zi’s 
Strategic Development Plan, a solid 
waste management plan was prepared in 
order to meet the commune’s needs and 
improve cleaning services in the area. 
A management plan was needed because 

there was no history of solid waste 
collection services in the community, which 
led to the deterioration of environmental 
conditions, continuous pollution, and thus 
to public health threats. In this framework, 
the commune, with the support of Inter-
Cooperation Albania and Co-PLAN, used 
participatory processes to prepare an 
urban waste management plan. The plan 
was based on a prior, October 2008 rapid 

assessment of waste management issues 
in the commune. Members of the local 
community, local administrators, and 
various interested groups were included 
in this process. 
The overall goal of the project was to 
produce a solid waste management 
plan for the commune of Guri i Zi that 
would improve environmental and health 
conditions for the local population.

16 Elaboration of Solid Waste Plan in Commune of Guri i Zi 
Implementation period: December 2008 - April 2009 
Donor: DLDP through Inter-Cooperation in Albania
Fund:  13, 300 €
Implemented in: Commune of Guri i Zi
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objective 1
Provision of effective solid waste management plans for seven villages in the Guri i Zi commune 
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introduced to the local council for discussion and approval;
	Nine solid waste thematic maps prepared and delivered to commune of Guri i Zi; 
	A Solid Waste Management Plan was prepared and approved by the local council;
	Fifty Solid Waste Management Plan documents were published and disseminated to interested stakeholders

objective 2
To provide cost estimates for each of the proposed solid waste management plans 
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	Three financial scenarios for each of the potential solid waste management schemes were prepared;
	A cost-benefit analysis was elaborated 

objective 3
To strengthen organizational capacities and human resources related to waste management 
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r 	A working group was established to prepare the SWMP; 

	A series of consultative meetings and on-the-job training sessions were held with the commune working group and the Cleaning 
and Greening Enterprise;

	An institutional structure was proposed for approval of management of solid waste 

objective 4
To mobilize and involve the local community in the planning and preparation of the Solid Waste Management Plan (SWMP) document
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	A citizens group was established in the commune of Guri i Zi, representing members of the local community, schools, businesses 
and health centers;

	Three meetings were organized with representatives to elaborate the SWMP and identify citizen priorities 
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The municipality of Fushë Arrëz is one of 
six local government units in the Region 
of Shkoder that is participating in the 
Decentralization and Local Development 
Program (DLDP) implemented and 
supported by Inter-Cooperation Albania. 
In 2007, Fushë Arrëz’s Solid Waste 
Management Plan was elaborated and 
approved by the Municipal Council. In 
2008, the municipality began preparing a 
Strategic Development Plan, a document 
that identified Solid Waste Management 
Plan as an institutional condition related 

with provision of investments in Fushë-
Arrëz regarding present and future solid 
waste management services. The Solid 
Waste Management plan began to be 
implemented in 2008, in conjunction 
with DLDP-funded physical infrastructure 
investments. 
Inter-Cooperation Albania wanted to assess 
the progress of SWMP implementation 
and provide recommendations for future 
actions. Therefore, an assessment was 
produced focusing on monitoring indicators 
and recommendations introduced in the 

SWMP, delivery efficiency, service costs 
and revenue collection, populations 
targeted, citizens’ opinions of service 
performance, and measures undertaken 
to provide a suitable dump site in the near 
future. Co-PLAN was contracted to conduct 
a follow-up evaluation of the SWMP. The 
evaluation provides recommendations 
regarding consolidation of solid waste 
service provision through the ongoing 
improvement of tools and instruments in 
order to increase in living conditions of 
local citizens. 

17 Follow-up assessment of implementation Fushë Arrëz’s Solid Waste 
Management Plan 
Implementation period: February - March 2009  
Donor: Inter-Cooperation
Fund: 2,973 €
Implemented in: Fushë Arrëz Municipality 



annual
report

objectives and performance indicators

objective 1
 To assess the progress of SWMP implementation in Fushë Arrëz Municipality 
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	A focus group interview format was designed; 
	A meeting was held with the mayor of Fushë-Arrëz; 
	A meeting was held with the municipal council; 
	A meeting with the municipal cleaning and greening enterprise was held; 
	A meeting with the Citizens’ Representative Group was held;
	A field visit to the City of Fushë-Arrëz was conducted

objective 2
To provide recommendations for future actions regarding consolidation of solid waste service provision through the ongoing improvement of 
tools and instruments in order to increase the living conditions of local citizens 
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	A final report on SWMP implementation in Fushë-Arrëz was prepared in both Albanian and English; 
	A set of indicators and recommendations were provided in the final report regarding subsequent steps to be undertaken in service 

provision 



In line with priorities and objectives 
set by its Strategic Development Plan, 
the Commune of Dajc determined it 
was necessary to offer and organize an 
urban waste management service.
Since September 2009, the Commune 
of Dajc, in collaboration with Inter-
Cooperation and Co-PLAN, has been 
developing a Solid Waste Management 
Plan that will strategically enable the 

commune to organize solid waste 
services and improve environmental 
conditions and standards of living. 
In order to achieve the project’s 
objectives, the process followed the 
planned methodology and included 
assessments of the organizational 
structure, technical capacities, and 
financial resources. The methodology 
proceeded with the initiation of a 

participatory process and stakeholder 
involvement, assessment of the 
current situation, identification 
of potential waste management 
schemes, cost calculation and cost 
recovery scenarios, discussions and 
evaluations, elaboration of the final 
waste management plan, and drawing 
up the plan and the supporting working 
documents.

18 Solid Waste Management Plan in the Commune of Dajc
Implementation period: September - December 2009  
Donor: Inter-Cooperation
Fund: 13,200 €
Implemented in: Commune of Dajc 
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objective 1
To assess the existing situation
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and technical data); to review the commune’s organization and staff, legal framework, and existing rules and regulations; and to 
identify financial management procedures related to waste management;

	A field visit was held to monitor the existing situation and to inquire into the possibility of developing future waste collection 
schemes.

objective 2
To provide effective solid waste management schemes, to select the most realistic scenario, and to finalize full service cost calculations and 
cost recovery options according to the pre-selected scenarios
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	A meeting with the working group was held to develop and discuss the proposed scenarios;
	A meeting was held with the commune staff and a SDC expert to evaluate the potential scenarios and select a preferred one; 
	The commune staff was assisted in conducting and evaluating cost and tariff analysis;
	Definition of the cleaning service tariff;
	Full cost accounting and cost recovery analysis were performed for each scenario, including full methodology, Excel files, maps, 

reports, etc.
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objective 3
To elaborate and finalize a final waste management plan and to provide supporting documents for its implementation
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	A final waste management plan was elaborated, with findings, conclusions, and recommendations in the following areas:
	Institutional and regulatory aspects: The proposed UWM organizational structure of the commune, communal regulation and 

tools related to WM, potential institutional partnerships and coordinated interventions;
	Operations/Technical targets: Recommendations for improving the proposed schemes, identifying and promoting recycling 

initiatives, practicing composting,
	waste disposal;
	Plan for financing waste collection scheme, identification of financial resources and economic benefits: Identification of financial 

resources and cost recovery for the short-, mid-, and long-term plans, measures proposed to improve fee structure in gaining 
financial sustainability;

	Plan for public awareness and education/ PP partnerships;
	Plan for monitoring and evaluating the proposed scheme; 
	An action plan for 2010-2014 for UWM plan implementation; 
	A short report on the legal, regulatory, and organizational framework for solid waste management in Dajç included as part of the 

action plan
objective 4
To increase capacity-building for the team of Commune of Dajc by developing the plan and by participating and pursuing the implementation 
of SWMP in Guri i Zi
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	In all meetings with the working group, the staff of Commune was provided with knowledge and practical assistance on how to 
proceed with all waste management planning and implementation processes;

	The staff of the commune of Dajc also participated in the implementation process of SWMP in Guri i Zi
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The approved Solid Waste Management 
Plan (2009) for the Commune of Guri i Zi 
provided guidelines for an effective waste 
collection scheme in accordance with 
the commune’s capacities and benefiting 
the local community. The commune 
requested additional technical assistance 
in the implementation of SWMP and the 
preparation of supporting documents.
After approval of the plan, the commune 
chose the first scenario as the best service 
provision option. The plan called for a 
garbage truck, provision of new waste 

and final disposal at an existing dumpsite 
in Shkoder.
According to the preferred scenario, 
waste collection services were to be 
offered to the pilot area of Guri i Zi, Juban, 
Vukatanë, and Rrenc, and to businesses 
and institutions in in the villages Rragam, 
Ganjoll, and Gajtan. The implementation 
of the project took place in Commune of 
Guri i Zi. 
Based on the recommendations in 
the SWMP document and the needs 
presented by the commune, the project 

aimed to enable local authorities to put 
into practice effective and efficient waste 
management services in the commune. 
The project proceeded by mobilizing a 
previously established working group 
and followed by evaluating and revising 
the waste collection scheme and further 
developing cost calculations, a project 
budget, and a proposed cost recovery 
system, and by preparing supporting 
documents and technical assistance 
in order to successfully initiate waste 
management.

19 Follow-up technical assistance for SWMP implementation
in the Commune of Guri i Zi
Implementation period: September 2009 - December 2009  
Donor: Inter-Cooperation in Albania
Fund: 11,525 €
Implemented in: Commune of Guri i Zi 
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objective 1
To assist the commune in improving its chosen waste collection scheme, calculating annual costs, planning investments, and financing and 
implementing the west collection project
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	A meeting was held to organize the commune’s existing working group, to gather additional information, and to discuss and 
cooperate with Co-PLAN experts regarding the provision of necessary documentation and skills related to waste collection and 
implementation of the management scheme in the commune; 

	Field visits were undertaken to each of the villages of the commune with participation by commune and community 
representatives in order to verify the proposed waste collection scheme, to identify waste collection points and potential routes, 
and to identify possibilities for improving the scheme;

	An improved waste collection scheme was developed that specified the number of containers and collection points, routes, and 
time and frequency of waste collection and transportation;

	A full cost-accounting methodology was utilized to calculate annual costs and plan investments;
	A meeting was held to discuss and evaluate the waste collection scheme, the cost recovery plan, and fee levels;
	A potential cost recovery structure (cost allocation and fee levels) was formulated to finance the pilot scheme in the first and 

upcoming years;
	Formal approval of fiscal package by the Communal Council

objective 2
To provide technical assistance in tender procedure for purchasing waste bins and garbage trucks
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	A ToR document was produced that provides technical specifications for garbage trucks and containers;
	The Commune organized a tendering procedure for purchasing trucks and containers;
	The Commune purchased one garbage truck and 155 containers
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objective 3
To enable the commune to set up a waste management structure to provide support in preparing regulations and guideline tools
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	Technical assistance was provided to working group on how to organize the service, how to define human needs for the brigade, 
clear roles and responsibilities, and how to set up the commune management structure related to waste management; 

	The Communal Council approved the establishment of a cleaning brigade for the commune; 
	Communal regulations on waste management were established that specify the role of the commune, brigade, companies, 

inhabitants, and landowners; the concrete tasks and responsibilities of each partner; and enforcement mechanisms and sanctions;
	An action plan for 2010-14 was produced as a guideline document for SWMP implementation. The action plan defined targets, 

activities, responsibilities, and required budget for each activity. It includes operational, institutional, financial, and monitoring 
measures and proposes a public awareness campaign to facilitate the implementation of the scheme; 

	Monitoring and reporting forms were prepared

objective 4
To increase capacity-building for the team of Commune of Guri i Zi 
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	Four meetings were held with the working group in which commune staff members were provided with knowledge and practical 
assistance on waste management applications 
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raporti
vjetor

Të nderuar Miq dhe Kolegë,  

Është kënaqësi që, në vijim të traditës, edhe këtë vit të përcjellim tek ju eksperiencën dhe rezultatet e punës së Co-PLAN. 
Përmes këtij dokumenti, jo vetëm ndajmë arritjet dhe sfidat tona me ju, por duam të komunikojmë sa më gjerë mënyrën dhe 
përpjekjet tona për të ndikuar në forcimin e institucioneve dhe standardeve, të shoqërisë civile shqiptare dhe veçanërisht të 
profesionistëve të rinj.

Me punën tonë përpiqemi të kontribuojmë veçanërisht në sfidën madhore të Shqipërisë, atë të integrimit Evropian. Kontributi 
ynë është i mbrujtur me vlerat në të cilat ne besojmë, vlerat që i ndajmë me bashkëpunëtorët dhe mbështetësit tanë dhe të cilat 
dëshirojmë t`i përçojmë edhe në brezin e ri të profesionistëve të qeverisjes urbane. 
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Qeverisja e Mirë Vendore
dhe Co-PLAN
Gjatë dy dekadave të fundit, reforma e 
decentralizimit të pushtetit ka qenë dhe 
vazhdon të jetë një nga proceset kryesore 
në themel të formësimit të qeverisjes së 
mirë vendore dhe demokracisë lokale në 
Shqipëri. Krahasuar me vendet e tjera të 
Evropës Lindore, Shqipëria e ka nisur këtë 
reformë relativisht më vonë në kohë. Një 
vonesë e tillë e ka pajisur Shqipërinë me 
avantazhin e të mësuarit nga eksperiencat 
ndërkombëtare dhe me mundësinë për të 
reflektuar mbi hartimin dhe zbatimin e të 
gjitha reformave politike dhe sektoriale 
që kontribuojnë në qeverisjen e mirë. 
Në praktikë, progresi i decentralizimit 
vlerësohet pozitiv, por kurba paraqet 
edhe oshilacione, të cilat më tepër sesa 
cenim të autonomisë vendore tregojnë se 
decentralizimi është në fazat e hershme 
të konsolidimit të tij dhe kështu ka ende 
vend për të korrigjuar veprimet tona. 
Në kuadër të decentralizimit dhe forcimit 

të qeverisjes së mirë vendore, një pjesë 
e mirë e kornizës ligjore është hartuar 
dhe mbart standarde të sistemit ligjor 
evropian. Megjithatë, nisur nga dinamika 
që karakterizon një sistem ligjor që duhet 
t`i përgjigjet një vendi në transicion 
intensiv zhvillimi dhe fakti se proceset 
zhvilluese në Shqipëri janë ende në 
statusin e “reformës”, ka ende punë 
për të bërë për sa i përket plotësimit 
të kornizës ligjore, standardeve dhe 
kapaciteteve ekzekutive. Padyshim, kjo do 
të vazhdojë të shoqërohet me nevojën për 
reformimin profesional dhe organizativ të 
institucioneve publike si edhe me hartimin 
dhe zbatimin e instrumenteve konkrete 
që sjellin ndryshimin për qytetarët, duke 
synuar veçanërisht krijimin e standardeve 
në çdo sektor. Sfida madhore e 
shqiptarëve është integrimi evropian dhe 
mbarëshoqëror. Në këtë këndvështrim, 
sfidat e qeverisjes janë:

• Konsolidimi i decentralizimit (ligjor, 
financiar) si një instrument për të 
arritur qëllimin – ofrimin e shërbimeve 
cilësore dhe me standarde pranë 
qytetarëve – duke zbatuar me 
korrektësi parimet e autonomisë, 
efiçiencës dhe subsidiaritetit;

• Përafrimi me legjislacionin dhe 
institucionet evropiane me qëllim 
integrimin institucional;

• Krijimi i kornizës për zhvillim rajonal, në 
përputhje me kërkesat evropiane dhe 
njëkohësisht në përgjigje të nevojës 
për barazi të brendshme hapësinore; 

• Forcimi i burimeve njerëzore në 
institucionet publike në drejtim të 
hartimit të instrumenteve cilësore për 
qeverisjen dhe të zbatimit korrekt të 
tyre;

• Krijimi i praktikave të mira të qeverisjes 
vendore si modele të suksesshme për 
replikim.
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Co-Plan si Institut Kërkimor

Projektet dhe nismat e ndërmarra nga 
Co-PLAN së bashku me partnerët e tij 
përgjatë një bashkëpunimi të frytshëm, 
kanë qenë një demonstrim i praktikave 
të mira të menaxhimit urban, të cilat 
lindën nga eksperiencat bazë të zhvillimit 
dhe u rritën drejt një pune kërkimore të 
mirëfilltë. Këto procese kanë çuar drejt 
hartimit të dokumenteve të politikave 
dhe kontributeve domethënëse në bërjen 
e politikave si në nivelin rajonal ashtu 
edhe në atë kombëtar. 

Që prej vitit 2007, Co-PLAN ka rritur në 
mënyrë të ndjeshme interesin e tij në 
ndikimin e politikëbërjes në Shqipëri. Në 
këtë drejtim, Co-PLAN ka ndërmarrë 
më tej punën kërkimore në fushën 
e politikave duke synuar ofrimin e 
rekomandimeve për politikat publike. Ky 
moment përfaqëson një evolucion kyç 
të kapaciteteve të organizatës, duke e 
ngritur angazhimin tonë afatgjatë 
për zhvillimin e instrumenteve të 
qeverisjes dhe mobilizimin e proceseve 
me pjesëmarrje në nivelin e ndikimit të 
politikave publike.  

Co-PLAN ka identifikuar në mënyrë 
strategjike katër fusha kryesore për 
ndërhyrje me qëllim ndikimin në proceset 
e politikëbërjes, të cilat konsistojnë 
në: 1) monitorimin e  zbatimit të 
politikave aktuale dhe propozimet për 
përmirësime të veçanta, 2) analizën e 
çështjeve zhvillimore relevante dhe me 
prioritet të lartë si edhe propozimet 
për hartimin e politikave të caktuara 
publike të cilat adresojnë këto çështje, 
3) monitorimin dhe analizimin e zbatimit 
të legjislacionit ekzistues si edhe 
propozimet për përmirësime ose/dhe për 
hartimin e ligjeve të reja, 4) monitorimin 
vjetor të institucioneve publike apo të 
performancës së sektorit si edhe hartimin 
e deklaratës së performancës. 

Të katër këto fusha mund të gjejnë zbatim 
në të gjitha fushat tematike ku Co-PLAN 
është aktiv nëpërmjet projekteve të 
zhvillimit dhe ekspertizës përkatëse, të 
cilat emërtohen si më poshtë vijon: 

Zhvillimi Rajonal dhe Urban

Menaxhimi Mjedisor Urban

Strehimi

Financat Vendore

Qeverisja e mirë Urbane (ndërsektoriale) 

Më konkretisht, përgjatë periudhës 2009-
2010, Co-PLAN është angazhuar në katër 
disiplina të politikave, të emërtuara: 
Rajonalizimi i Shqipërisë, Menaxhimi i 
Integruar i Mbetjeve të Ngurta, Industria 
e Strehimit dhe Taksa e Pronësisë. 
Përgjatë eksplorimit të dy çështjeve 
të para, Co-PLAN ka mundur të jetë i 
suksesshëm duke u përfshirë në proceset 
e politikave përkatëse të iniciuara nga 
qeveria. Ndërkohë, dy disiplinat e fundit 
janë të ndërlidhura ngushtë me njëra-
tjetrën dhe, nëpërmjet eksplorimit të 
tyre, Co-PLAN synon të influencojë 
procesin e administrimit të tokës në 
Shqipëri. Rekomandimet e politikave 
për këto disiplina të përmendura janë të 
vlefshme për institucionet publike, si në 
nivelin vendor ashtu dhe në atë qendror, 
sikurse edhe për sektorin privat. 
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Gjatë vitit 2009, Co-PLAN është angazhuar 
intensivisht në mbështetje të institucioneve 
publike, në nivel vendor dhe qendror, duke 
synuar të ndikojë procesin e politikëbërjes 
dhe praktikat e menaxhimit publik për 
një qeverisje të mirë vendore. Co-PLAN e 
realizon këtë mbështetje përmes 
	bashkëpunimit profesional me 

institucionet dhe donatorët në 
hartimin e politikave publike që 
lidhen drejtpërdrejt me reformën 
e decentralizimit dhe qeverisjen e 
mirë;

	bashkëpunimit të ngushtë 
përmbajtjesor me njësitë e qeverisjes 
vendore në punën për hartimin e 
instrumenteve bashkëkohore dhe 
të reja për praktikën shqiptare të 
qeverisjes vendore;

	bashkëpunimit të ngushtë me 
institucione arsimore, në nivel 
mësimdhënieje dhe kërkimi 
shkencor, me qëllim reformimin 
konceptual mbi qeverisjen vendore 
në brezat e rinj të profesionistëve 

Shërbimet dhe Ekspertiza në Co-PLAN

si edhe zgjerimin e praktikës së Co-
PLAN në laboratorin urban shqiptar.

Instrumentet apo ekspertiza dhe proceset 
e kërkimit shkencor dhe politik që Co-PLAN 
ka zhvilluar gjatë vitit 2009 dhe mbi bazën 
e ecurisë së të cilave bëhet planifikimi i 
zhvillimit strategjik të organizatës në të 
ardhmen, përfshijnë:
	thellimin e ekspertizës në hartimin 

e planeve territoriale për njësitë 
vendore;

	thellimin e ekspertizës në lidhje me 
financat vendore dhe publike në 
përgjithësi, përmes mbështetjes, 
në nivel vendor dhe qendror, për 
formësimin praktik dhe ligjor të 
instrumenteve si Plani i Investimeve 
Kapitale dhe Buxheti Afatmesëm 
për njësitë vendore;

	thellimin e ekspertizës në hartimin 
e instrumenteve praktike vendore 
për menaxhim mjedisor (EMAS) 
dhe menaxhimin e integruar të 
mbeturinave urbane; 

	zgjerimin e ekspertizës në 
drejtim të hartimit dhe pilotimit 
të instrumenteve novatore të 
menaxhimit të tokës me qëllim 
mbështetjen ndaj njësive vendore 
në menaxhimin e territorit dhe 
balancimin e interesave private me 
ato publike;

	zgjerimin e temave të kërkimit 
shkencor me qëllim politikëbërjen 
si: reformimi i taksës së pronës, 
roli i qarkut në kornizën e integruar 
të decentralizimit dhe zhvillimit 
rajonal, strehimi në ekonominë e 
ndërtimit, menaxhimi i integruar 
dhe efiçient i mbeturinave të ngurta 
urbane në kontekstin shqiptar, 
efiçienca e energjisë në banesa etj.; 

	angazhimin e drejtpërdrejtë në 
grupet teknike që po hartojnë 
politika të rëndësishme publike 
kombëtare dhe legjislacion në 
lidhje me zhvillimin rajonal dhe 
planifikimin urban.
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1. Menaxhimi dhe 
Planifikimi Urban 
dhe Rajonal 

2. Menaxhimi i 
Mjedisit Urban 

3. Menaxhimi i 
Financave Publike/
Vendore 

• Këndvështrim i gjerë i aspekteve 
të qeverisjes vendore dhe 
zhvillimit hapësinor të 
qëndrueshëm në nivel lagjeje, 
qyteti, qendre të banuar dhe rajoni.

• Instrumente për rritjen e të 
ardhurave vendore 
•Instrumente financiare për 
zbatimin e planeve territoriale 
•Kontribut në progresin e 
decentralizimit fiskal  

• Sisteme të integruara të 
menaxhimit të shërbimeve
(mbeturinat e ngurta urbane)

•Sigurimi i efiçiencës së energjisë në 
banesa 

•Sisteme të menaxhimit mjedisor në
institucionet vendore
(drejt certifikimit)
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•Kërkim shkencor 
për tema me rëndësi 
për hartimin 
e politikave publike 
•Komunikim, Lobim 
dhe Partneritete për 
të ndikuar
politikë - bërjen 

•Analiza
institucionale dhe
strukturim
•Vështrim për 
kapacitet vendore
në procesin e 
qeverisjes
së mirë

Ekspertiza dhe Shërbimet e Co-PLAN janë strukturuar 
në pesë fusha tematike.
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Ngjarjet kryesore të 2009
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Tryeza Kombëtare mbi Menaxhimin e Mbetjeve Urbane
“Nevoja për të kaluar nga grumbullimi i mbetjeve në menaxhimin e integruar” 

Gjatë takimit të fundit të mbajtur 
me grupin e punës të sektorit të 
mjedisit (Komiteti i Koordinimit 
të Donatorëve) u diskutuan hapat 
e mëtejshëm që duhen ndjekur 
lidhur me procesin e hartimit të 
Planit Kombëtar për Menaxhimin e 
Mbetjeve.
Konkluzioni kryesor i këtij takimi ishte 
nevoja për të krijuar një komunikim 
efektiv në nivelin horizontal, midis 
institucioneve përgjegjëse për 
hartimin e politikave në nivel qendror, 
si edhe në nivelin vertikal, duke u 
fokusuar tek forcimi i komunikimit 
ndërmjet institucioneve në nivel 

qendror dhe pushtetit vendor. Në 
këtë kuadër, Tryeza Kombëtare për 
Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve 
Urbane pati si qëllim të adresojë këtë 
çështje kyçe nëpërmjet ndërtimit të 
një dialogu mes qeverisjes vendore 
dhe asaj qendrore (institucioneve 
përkatëse të cilat janë përgjegjëse 
për menaxhimin e mbetjeve të 
ngurta). Më tej, kjo tryezë kishte 
objektivin madhor të prezantonte 
Planin Kombëtar për Menaxhimin 
e Mbetjeve tek përfaqësuesit dhe 
ekspertët e qeverisjes vendore 
me qëllim identifikimin e rolit dhe 
përgjegjësive të njësive të qeverisjes 

vendore në zbatimin e tij të 
mëtejshëm në praktikë. 
Organizimi i kësaj tryeze si 
nismë e Co-PLAN u mundësua 
në bashkëpunim me Ministrinë e 
Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit 
të Ujërave, Ministrinë e Punëve 
Publike, Transportit dhe 
Telekomunikacionit, Shoqatën e 
Bashkive të Shqipërisë, kompaninë 
“Grontmij Carl Bro” si edhe 
Programin Për Qeverisjen Vendore 
në Shqipëri (USAID). Tryeza 
kombëtare u zhvillua në ambientet 
e Hotel Sheraton në Tiranë, më 
datë 15 Dhjetor 2009. 
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Co-PLAN në Forumin Mjedisor të BE-së   

Dita e Hapur e Holandës

Në frymën e një qasjeje mjedisore 
në kontekstin e Bashkimit Evropian 
(BE), Co-PLAN iu bashkua Forumit të 
Mjedisit, një projekt i financuar nga 
Komisioni Evropian që u drejtohet 
grupeve të synuara të organizatave 
mjedisore jofitimprurëse (të vendeve 
si Kroacia, Ish-Republika Jugosllave 
e Maqedonisë, Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, 

Kosova nën UNSCR dhe Turqia) 
të cilat shfaqin interes dhe janë të 
përfshira në procesin e zgjerimit të 
BE-së. Forumi synon të mbështesë 
OJF-të në rolin aktiv dhe konstruktiv 
që ato mund të luajnë lidhur me 
proceset e zgjerimit. 
Ky projekt bazohet në nisma të 
mëparshme si Dialogu i OJF-ve dhe 
Forumi i OJF-ve të Reja, të cilat 

kishin në fokus shkëmbimin dhe 
përmirësimin e informacionit lidhur 
me transparencën midis OJF-ve 
dhe Komisionit. Një nga qëllimet e 
rëndësishme të këtij forumi është 
zhvillimi i kapaciteteve të OJF-
ve mjedisore për ndërtimin e një 
dialogu konstruktiv me autoritetet 
kombëtare.

Gjatë aktivitetit të organizuar në 
nder të Ditës së Hapur të Holandës, 
në 9 Dhjetor 2009, një botim i ri, 
shoqëruar me një ekspozitë dhe 
një dokumentar, u prezantua në 
ambientet e Universitetit Polis, 
i cili e mirëpriti këtë aktivitet të 
rëndësishëm në kuadër edhe të 
përvjetorit të 14-të të institutit 
kërkimor Co-PLAN pranë këtij 
institucioni. Libri “Midis Vakumit dhe 
Energjisë - Eksperienca të Co-PLAN 
mbi Zhvillimin Urban në Shqipëri”, i 
tre autorëve Besnik Aliaj, Sotir Dhamo 

dhe Dritan Shutina, u prezantua 
dhe u shpërnda ndër partnerët, 
bashkëpunëtorët, studentët si dhe 
ndër publikun e gjerë pjesëmarrës. Si 
pjesë e programit, një dokumentar 
i titulluar “Holanda nga Lart”, me 
autor Wim Robberechts & Co, u 
shfaq dhe u pasua më tej nga një 
ekspozitë fotografie me temë 
“Holanda përmes Biçikletës” dhe një 
koktej përmbyllës. 
Në ceremoninë festive ishin të 
pranishëm rreth 200 pjesëmarrës. 
Ceremonia u drejtua nga drejtori i Co-

PLAN, Z. Dritan Shutina, Ambasadori 
i Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në 
Tiranë, Z. Henk G.C Van der Dool, 
Rektori i U_POLIS, Z. Besnik Aliaj 
si edhe Z. Sef Slootweg në cilësinë 
e bashkëthemeluesit të Co-PLAN, 
i cili lexoi gjithashtu edhe letrën e 
dërguar nga “Cordaid”, Netherlands 
– organizatë partnere Holandeze 
që prej themelimit të Co-PLAN. Z. 
Sotir Dhamo, një nga themeluesit 
e U_POLIS dhe anëtar i bordit të 
Co-PLAN, paraqiti për të ftuarit një 
sintezë të botimit të ri.
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Në kuadër të punës dhe 
bashkëpunimit të ndërsjellë me 
Institutin Kërkimor Shkencor të 
Universitetit Polis, Co-PLAN mori 
pjesë në bashkorganizimin dhe 

EKSPO POLIS

realizimin e Ekspo Polis, një aktivitet 
i përvitshëm i cili përmbledh 
punimet më të mira të studentëve 
të këtij universiteti në një shfaqje 
dinjitoze të punës për publikun e 

gjerë. Botimet e Co-PLAN erdhën si 
pjesë e pasurimit të kësaj ekspozite 
së bashku me asistencën teknike për 
institucionet publike dhe materialet 
për studentët.
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Louize
Ganz /
Ines
Linke
“Vacant Lots:
Experimental
Occupations”

photo
40 x 30 cm

There are more than 70,000 vacant lots in the
modernist city of Belo Horizonte, Brazil. The
project Vacant Lots: Experimental
Occupations transformed privately owned
lots into temporary public spaces. The owners
lent the lots for the execution of different
actions proposed by the architects and
artists. These proposals should create links
with the local community, instances of
dialogues and negotiations, causing the
involvement and participation of these people
in the planning and implementation of the
projects. Some proposals were aiming at
permanence and integration and others at
intervention and interruption of everyday life.

If different vacant lots were to be used by
people as temporary public spaces there
would be a change in human behaviour and
the city’s spatiality. The project discusses the
meanings of public and private, and raises
questions about the notions of property and
the social dimension of urban space. In the
project, created by Louise Ganz and made in
collaboration with Ines Linke, participated
many artists, architects and people from the
communities.

Louise GANZ and Ines LINKE are both artists
and Ph.D. candidates and Master of Arts at
the School of Fine Arts of the Federal
University of Minas Gerais (UFMG) in Belo
Horizonte, Brazil. 

ELEMENTAL
“Quinta Monroy project”
2004-2005

architectural drawings
models, photos

video 30’ 

Quinta Monroy is ELEMENTAL’s first built
project, made in Iquique, Chile for 93 families.
Since then, they constructed more than 1.000
units and designed other 2.000. Following a
few key principles, ELEMENTAL has made a
surprisingly elegant and effective approach to
social housing: 

(1) Social housing tends to be like buying
cars: they loose value over time. ELEMENTAL
identified a set of design conditions that can
make units gain value over time, treating
housing as an investment and not just as a
social expense. (2) In general, budgets to
solve housing problem of the poor can pay
only for half of a house. The key question is:
Which half? ELEMENTAL takes care of the half
that a family will never be able to achieve on
its own. (3) Location is much more important
than size. The problem of the poor is not the
shelter in itself, but the access to jobs,
markets, education, health, recreation and
social assistance – which are not found in the
city outskirts, where land is cheap. Therefore
the projects have to be dense enough in order
to be able to pay for more expensive and
therefore better located lots, with possibility
for expansion. (4) ELEMENTAL develops its
projects with a very specific way of
participation of the communities, focused on
information and communication of
constraints before opening the process to
collective choice. Working on inclusive instead
of exclusive cities.

ELEMENTAL started working on housing
projects with public funds in 2001. Since
2007 ELEMENTAL is a for profit company
with a social interest, whose shareholders are
the Universidad Católica de Chile, COPEC
(Chilean Oil Company) and the Elemental
founders (director architect Alejandro
ARAVENA). 

Co-PLAN
“City Made by People”
1996 - 2008

photo gallery, publications 

City Made by People represents, from the
experience of Co-PLAN, the first phase of
urban developments in Albania after the
changes in 1990. This phase (1990-2000) is a
period in which the Albanian society was in
need to confront and genuinely rediscover
itself while in quest for models and reference
points. It was a period in which, in the
absence of institutional guidance and
support, people took control over urban
developments. The status quo in planning was
treating the growing informal settlements as
non-existent, risking to create, thus, two non-
communicating virtual urban realities. 

For Co-PLAN this was a period in which to
introduce realistic planning and to develop
models of participatory urban planning
showing that rapid urbanization and which,
despite negative sides, represents a real
potential for the economic development and
democratization of society. In this approach,
planning is not merely a technical issue but a
concerted effort to improve the skeleton of
the society and allow for social cohesion and
prosperity. During this period Co-PLAN
undertook a number of projects that started
with the ‘Breglumasi’ project (1995-1997) that
was soon embraced and scaled-up by the
Urban Land Management Project (financed
by the World Bank) in Bathore (1998-2003).
Concurrently the participatory planning
approach expanded over the whole Kamza
Municipality (1999-2003). Lately with the
‘Keneta’ project Co-PLAN consolidated its
participatory model for regularization of
informal settlements, which served as a
model for the legalization process. 

Co-PLAN emerged out of the ‘Breglumasi’
project and was legally registered in 1997.
Since that time, Co-PLAN has evolved from a
grassroots organization into an institute that
combines ground experience with public
policy. As of 2008 Co-PLAN is part of the
Research Institute of Polis University.
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period in which the Albanian society was in
need to confront and genuinely rediscover
itself while in quest for models and reference
points. It was a period in which, in the
absence of institutional guidance and
support, people took control over urban
developments. The status quo in planning was
treating the growing informal settlements as
non-existent, risking to create, thus, two non-
communicating virtual urban realities. 

For Co-PLAN this was a period in which to
introduce realistic planning and to develop
models of participatory urban planning
showing that rapid urbanization and which,
despite negative sides, represents a real
potential for the economic development and
democratization of society. In this approach,
planning is not merely a technical issue but a
concerted effort to improve the skeleton of
the society and allow for social cohesion and
prosperity. During this period Co-PLAN
undertook a number of projects that started
with the ‘Breglumasi’ project (1995-1997) that
was soon embraced and scaled-up by the
Urban Land Management Project (financed
by the World Bank) in Bathore (1998-2003).
Concurrently the participatory planning
approach expanded over the whole Kamza
Municipality (1999-2003). Lately with the
‘Keneta’ project Co-PLAN consolidated its
participatory model for regularization of
informal settlements, which served as a
model for the legalization process. 

Co-PLAN emerged out of the ‘Breglumasi’
project and was legally registered in 1997.
Since that time, Co-PLAN has evolved from a
grassroots organization into an institute that
combines ground experience with public
policy. As of 2008 Co-PLAN is part of the
Research Institute of Polis University.
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Këtë vit, Bienalja ekzaminoi mungesat 
që rezultojnë si pasojë e zhvillimeve të 
qyteteve bashkëkohore të orientuara 
më shumë nga fitimi dhe individi, duke 
theksuar mundësitë që kanë qytetarët 
për të kontribuar në atë që mund të 
jetë e ardhmja e qyteteve të tyre. Në 
një përpjekje për t’iu përgjigjur në 
mënyrë kritike zhvillimeve aktuale 
të Tiranës, të vendosura brenda një 
konteksti neoliberal, T.I.C.A.B u shtri 
përtej fushës së arteve pamore, drejt 
sferës së arkitekturës dhe proceseve të 
urbanizimit, duke përfshirë arkitektë, 
artistë, kuratorë kulturorë, aktivistë 

Co-PLAN në Bienalen e Artit Bashkëkohor Ndërkombëtar, Tiranë 2009 
“Efiçienca Simbolike e Kornizës”

dhe gazetarë nga rajoni i Ballkanit 
Perëndimor dhe nga një kontekst më i 
gjerë global. 
Co-PLAN dha kontributin e tij në këtë 
aktivitet nëpërmjet ofrimit të praktikave 
të mira urbane dhe metodologjive të 
zhvilluara përgjatë punës së vet në vite. 
Punët dhe dokumentimet e Co-PLAN 
(Instituti për Zhvillimin e Habitatit) u 
përfshinë dhe u paraqitën së bashku 
me ato të Lorenz Aggermann; Eduard 
Freudmann; Can Gülcü; Sabine Bitter 
and Helmut Weber; Luise Donschen and 
Archis Interventions, Prishtina; Fifth 
Park; First Archi Brigade; Insider B92; 

Vladan Jeremic and Rena Rädle; Civil 
Initiative Muzil; Right to the City, Zagreb.
Në vijim, gjatë ditëve 3-6 Tetor 2009, në 
ambientet e Hotel “Dajtit” në Tiranë u 
zhvilluan, si pjesë e aktivitetit të Bienales, 
“Dialogët e Tiranës”, veprimtari kjo 
e bashkorganizuar me Z. Emiliano 
Gandolfi. Dialogët u mbajtën brenda 
hapësirës së Regjistrit të qyteteve, 
projektuar me Z. Ajdin Basic, ku 
përfshiheshin qytetet Tiranë, Beograd, 
Kotorr, Novi Sad, Podgoricë, Prishtinë, 
Pul, Shkup dhe Zagreb. Co-PLAN bëri 
një prezantim kyç të eksperiencës së tij 
lidhur me zhvillimet urbane në Shqipëri. 
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Muaji Shtator 2009 shënoi realizimin 
e Konferencës mbi Praktikat më 
të mira të Qeverisjes Vendore, një 
aktivitet i organizuar nga Programi 
për Qeverisjen Vendore në Shqipëri 
(LGPA), USAID, Shoqata e Bashkive 
në Shqipëri (ShBSh) dhe Universiteti 
Polis. Konferenca e Praktikave më të 
mira të Qeverisjes Vendore u dizenjua 
për të lehtësuar shpërndarjen e 
praktikave më të mira të zbatuara 
në bashkitë e Shqipërisë tek njësitë e 
tjera të qeverisjes vendore (NjQV) në 
vend. Njësitë e Qeverisjes Vendore në 
Shqipëri janë duke vënë në përdorim 
ide novatore për të nxitur qeverisjen 
e mirë urbane, për të përmirësuar 

Konferenca e Praktikave më të mira të Qeverisjes Vendore 

ofrimin e shërbimeve si dhe për 
t’iu përgjigjur më mirë qytetarëve. 
Duke qenë se përvoja ka treguar 
se shkëmbimi i eksperiencave mes 
homologësh është një nga metodat 
më të mira për të çuar përpara idetë 
dhe aftësitë e reja, kjo konferencë 
u mundësoi bashkive të ekspozonin 
punën e tyre për njësitë e tjera të 
qeverisjes vendore si dhe për palët e 
interesuara por, në të njëjtën kohë, 
edhe të mësonin nga eksperienca e 
bashkive dhe organizatave të tjera 
profesioniste. 
Kontributi i Co-PLAN në këtë 
konferencë u realizua nëpërmjet 
pjesëmarrjes aktive në tre shtyllat 

kryesore të veprimtarisë dhe konsistoi 
në: prezantimin e eksperiencës 
së Co-PLAN në qeverisjen e mirë 
gjatë Panairit të Pushtetit Vendor, 
prezantimin e rasteve studimore 
të Co-PLAN në librin “Praktikat më 
të mira Bashkiake” dhe mbajtjen 
e tre prezantimeve të hapura mbi 
planifikimin urban dhe financat 
bashkiake, të cilat u paraqitën nga 
ekspertë të Co-PLAN për një publik 
të gjerë me përfaqësues të NjQV-ve, 
institucioneve publike e profesionale 
dhe donatorëve. Konferenca e 
Praktikave më të mira të Qeverisjes 
Vendore u zhvillua në datat 17 dhe 18 
Shtator 2009 në Tiranë.    
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Vizitë Studimore mbi Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta 

Në kuadër të projektit për 
“Fuqizimin e Performancës 
Mjedisore në nivel vendor 
nëpërmjet pilotimit të eksperiencës 
për Menaxhimin e Mbetjeve të 
Ngurta në Fier”, i cili është duke 
u zbatuar në bashkëpunim me 
Bashkinë Fier, Co-Plan si edhe 
Këshilltarë mbi çështjet e zhvillimit 

urban dhe atij mjedisor organizuan 
një vizitë studimore pesëditore 
gjatë periudhës 31 Gusht - 4 
Shtator 2009 në Gouda, Holandë. 
Kjo vizitë studimore u financua 
nga Ambasada e Vendeve të Ulëta 
në Tiranë dhe në të morën pjesë 
përfaqësues të administratës 
së pushtetit vendor Fier si edhe 

ekspertë të Co-Plan, të cilët ishin 
pjesë e delegacionit shqiptar në 
këtë veprimtari.
Pjesëmarrësit morën leksione të 
ndryshme nga BE dhe Vendet e 
Ulëta lidhur me çfarë mund të gjejë 
përshtatje në zbatim gjatë procesit 
të menaxhimit të mbetjeve në 
kontekstin shqiptar.

26 27





raporti
vjetor

Co-Plan në Rrjetin e Evropës Juglindore-Archis 

Co-Plan është një nga organizatat 
partnere në Rrjetin e Evropës 
Juglindore Archis, një rrjet ky i 
nismave të pavarura urbane në 
Evropën Juglindore i cili u krijua nga 
Kai Vockler në emër të Archis, në 
bashkëpunim me Srdjan Jovanović 
Weiss, me qëllimin për të nxitur 
njohuritë dhe shkëmbimin lidhur me 
çështjet urbane, për të integruar 

dialogun mbi urbanizmin si edhe 
për të mbështetur nismat në nivel 
vendor. Organizata nga Sllovenia, 
Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, 
Serbia, Mali i Zi dhe Shqipëria janë 
gjithashtu pjesë e këtij rrjeti. Në këtë 
kuadër, Co-Plan ka marrë pjesë dhe ka 
dhënë kontributin e tij në aktivitete 
të ndryshme, seminare dhe takime 
të organizuara në rajon mbi çështje 

të arkitekturës dhe urbanizmit së 
bashku me nismat e tjera partnere 
nga vendet e Evropës Juglindore si: 
Platforma 9.81, (Instituti për Kërkime 
në Arkitekturë) në Split, Kroaci; Archis 
Interventions, Roterdam, Holandë, 
Analog në Zagreb, Kroaci; Expeditio 
në Kotor, Mali i Zi dhe Pulska Grupa 
në Pula, Kroaci.  
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Për të gjashtin vit rresht, Co-PLAN 
organizoi Ceremoninë e dhënies së 
Çmimit të “Lidershipit Shqiptar” e 
cila u organizua në ambientet e 
Hotel “Sheratonit”. Eksperienca e 
deritanishme ka treguar që Çmimi 
i “Lidershipit Shqiptar” tashmë 
është konsoliduar. Ky çmim synon 
të kthehet në një institucion të 
shoqërisë Shqiptare.

Në ndryshim nga vitet e mëparshme, 
ku publiku supozohej të propozonte 
kandidaturat për fushat përkatëse 
dhe Komiteti i Lidershipit gëzonte 

Lidershipi Shqiptar 2009

të drejtën e përzgjedhjes nga 
këto kandidatura, këtë vit, pas një 
reflektimi me partnerët e kësaj 
iniciative, u mendua një formë tjetër 
organizimi e mënyrës së propozimit 
dhe përzgjedhjes së kandidaturave 
të mundshme për kategoritë e 
sipërpërmendura, duke iu referuar 
edhe përvojave të tjera serioze 
ndërkombëtare. 
Në strukturën aktuale u mundësua 
ngritja e pesë Ekipeve Propozuese 
dhe pesë Ekipeve Përzgjedhëse për 
kategoritë përkatëse, në përbërjen 
e të cilave ishin disa nga figurat 

më me impakt në shoqëri dhe më 
të spikatura për kompetencën 
profesionale dhe kontributin për 
problemet sociale, përfshi anëtarë të 
Asamblesë së “Miqve të Lidershipit”.
 Ndër personalitetet që kontribuuan 
në përzgjedhjen e çmimeve të 
sivjetshme janë: Znj. Valdet Sala, Z. 
Bashkim Hoxha, Z. Ermir Dobjani, 
Znj. Vasilika Hysi, Z. Ilir Zhilla, Znj. 
Eglantina Gjermeni, Z. Aldo Bumçi, 
Z. Adi Krasta, Z. Altin Hazizi, Znj. 
Arlinda Çausholli, Z. Bashkim Sala, Z. 
Skënder Minxhozi, Z. Besnik Aliaj, Z. 
Sotir Dhamo, Z. Dritan Shutina.
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MEDIA      
Z. Rezart Xhaxhiu 

Rezart Xhaxhiu është një nga 
gazetarët profesionistë më të 
spikatur të medias së shkruar dhe 
elektronike, me një karrierë solide 
që ka evoluar me dinjitet ndër kohë. 
Ai vlerësohet si një nga reporterët 
më të besueshëm të Radio Tiranës, 
sidomos për raportimet e tij pranë 
Këshillit të Evropës. Duke vlerësuar 
karrierën e Z. Rezart Xhaxhiu, 
“Lidershipi Shqiptar” njeh kontributin 
e çmuar të gjithë atyre mediave dhe 
profesionistëve me integritet që 
kanë punuar dhe sakrifikuar gjatë 
transicionit kompleks të Shqipërisë.

SEKTORI PRIVAT - BIZNESI 
Dajti Ekspres 

Dajti Ekspres është një investim serioz 
turistik dhe një shërbim cilësor për 
shoqërinë në tërësi që kontribuon jo 
vetëm për komunitetin e qytetit të 
Tiranës por edhe më gjerë në rajon, 
duke shërbyer si një shembull mjaft i 
mirë i mënyrës me të cilën potencialet 
e fjetura natyrore e turistike të 
vendit mund të rizgjohen përmes 
investimeve të tilla strategjike. Është 
për t’u theksuar se “Teleferiku i 
Tiranës” - siç e quajnë qytetarët e 
thjeshtë - demonstron një teknologji, 
shërbim dhe siguri bashkëkohore të 
standardit të BE-së, i cili impakton 

SHOQËRIA CIVILE 
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara

Fondacioni Shqiptar për të 
Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara, falë punës, arritjeve dhe 
përkushtimit të tij, ka zënë një vend 
të respektueshëm në ‘odeonin’ e 
publikut të gjerë dhe sidomos ndër 
komunitetet të cilave ai u shërben. 
Gjatë këtyre 13 viteve aktivitet, 
Fondacioni ka arritur të përfaqësojë 
personat me aftësi të kufizuar dhe 
të advokojë suksesshëm në emër 
të tyre duke sjellë, së bashku me 
ta, një ndryshim të prekshëm në 
mentalitetin e shoqërisë shqiptare.
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në situata komplekse të emergjencës, 
krizave apo fatkeqësive me karakter 
social dhe natyror. Duke vlerësuar 
“Njësinë e Helikopterëve” pranë 
Ministrisë së Shëndetit Publik, 
“Lidershipi Shqiptar” përulet me 
respekt të thellë përballë shpirtit të 
sakrificës së pilotëve dhe stafit të 
gjithë ekipeve të emergjencave, të 
cilët kanë humbur jetën në misione 
të vështira shpëtimi.  

ÇMIMI SPECIAL I LIDERSHIPIT 
SHQIPTAR 2009 
Arbën Xhaferri

Arbën Xhaferri është një nga 
politikanët më seriozë shqiptarë 

në kohët moderne dhe mbetet 
padyshim një nga intelektualët më 
të çmuar e me ndikim në Maqedoni, 
Kosovë dhe Shqipëri. Z. Xhaferri 
njihet si avokat i të drejtave të 
shqiptarëve në Maqedoni dhe ka 
publikuar disa botime serioze mbi 
këtë çështje. Ai njihet si iniciuesi 
i ndryshimit të preambulës së 
Kushtetutës Maqedonase dhe si 
ndërtuesi i platformës për demokraci 
konsensuale. Me këtë vendim, 
“Lidershipi Shqiptar” nderon 
edhe shqiptarët e Maqedonisë, të 
cilët në mënyrë të heshtur dhe në 
vazhdimësi japin kontributin e tyre 
të çmuar në artikulimin e çështjes 
kombëtare.

Çmimet e Lidershipit Shqiptar 2009

padyshim imazhin jo vetëm të Tiranës 
por edhe të Shqipërisë turistike 
në tërësi. Përmes këtij çmimi, 
“Lidershipi Shqiptar” vlerëson dhe 
inkurajon iniciativën dhe kreativitetin 
e sipërmarrjes së mirëfilltë shqiptare, 
e cila garanton integrimin real të 
Shqipërisë me botën moderne.

QEVERISJA
Njësia e Transportit Mjekësor me 
Helikopter

Njësia e Transportit Mjekësor me 
Helikopter është një nga strukturat 
më të qëndrueshme dhe serioze të 
shtetit shqiptar e cila ka dëshmuar 
profesionalizëm dhe shpirt sakrifice 
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Përmbledhje 
Zhvillimet urbane në Shqipëri vazhdojnë të gjenerojnë ndjeshmëri të ndryshme, pozitive dhe negative. Në çdo rast, këto zhvillime reflektojnë në hapësirë transformimin social-ekonomik nëpër të cilin ka kaluar dhe po kalon individi dhe shoqëria shqiptare. Ky transformim karakterizohet nga një energji e madhe e individit dhe mungesë aftësie e shtetit për të orientuar këtë energji. Për rrjedhojë, zhvillimi urban vazhdon të dominohet nga proçese informale, me përfitime afatshkurtra dhe në kundërshtim me burimin e energjisë së individit: “për një të ardhme më të mirë”. 

Parë në mënyrë retrospektive, ndryshimet politike dhe socio-ekonomike të periudhës postkomuniste patjetër që do të shoqëroheshin me zhvillime urbane agresive. Kjo jo vetëm për faktin se deri në vitet `90 vetëm 35% e popullsisë ishte urbane, por edhe sepse sitemi i centralizuar kishte akumuluar shumë pabarazi sektoriale dhe rajonale, të cilat kërkonin një ekuilibër të ri. Në fakt, kalimi i shpejtë nga një ekonomi e centralizuar në një 

Planifikimi Urban:Alibi apo domosdoshmëri?!
Dritan Shutina

ekonomi të tregut të lirë nuk mund të shoqërohej me një transformim të menjëhershëm të institucioneve të qeverisjes në funksion të planifikimit efektiv dhe të përdorimit të investimeve në infrastrukturë si instrument thelbësor orientues të zhvillimit. Rrjedhimisht, proçesi i centralizuar i planifkimit, ku shteti përcaktonte gjithçka dhe individi ishte instrument, u zëvendësua nga një realitet ku individi udhëheq zhvillimin dhe institucionet përpiqen të reformohen pa mundur të ndjekin të njëjtin ritëm. Megjithatë, pavarësisht momentit dhe formës së përballjes sonë me to, fenomenet urbane në Shqipëri nuk janë unike në llojin e tyre. Në shumë aspekte ato janë të ngjashme me proçese urbanizimi të periudhës së industrializimit në Europë apo urbanizimit global në ditët e sotme. Parë nga ky këndvështrim, individi dhe shoqëria shqiptare kanë pasur shumë leksione botërore nga të cilat mund të mësonin dhe në këtë mënyrë të shmangnin gabimet. Përsëritja e gabimeve, në këndvështrimin personal, 

konfirmon faktin se individi dhe shoqëria mësojnë vetëm nga eksperiencat e veta. Inteligjenca qëndron në aftësinë për të përdorur gabimet e të tjerëve si faktor në minimizimin e kostove të veprimeve tona. 

Në këtë shkrim, përtej problematikës      përgjithësuese, ngrihen për diskutim disa çështje që ndoshta na ndihmojnë të kuptojmë se përse pas gati 20 vitesh, zhvillimi urban në Shqipëri ende udhëhiqet spontanisht nga iniciativa private. Fillimisht, kur flasim për ndryshimin nga sistemi i centralizuar në atë të ekonomisë së tregut, nuk kemi analizuar sa duhet nëse dhe me çfarë ideologjie u shoqërua ky ndryshim. Të gjithë pranojmë individin si promotor të zhvillimit, por a ia vlen të diskutohet më tej se si ndikon ekulibri “shtetas – individ” në produktin urban? Kalimi në ekonominë e tregut institucionalizoi të drejtën mbi pronën private. Mirëpo, si ndikon marrëdhënia midis pronësisë mbi tokën dhe të drejtave mbi të në produktin urban? 

Editorial

��

From Communism to Urban Renewal 

and Social Change: The Case of Tirana1

“The right to the city is not merely a right of access to what exists, 

but a right to change it after our heart’s desire” (Harvey 2004: 236).

from Dorina Nikolla

1 - Thanks to David Montgomery, Dritan Shutina and Jorida Cila who helped me with their insightful com-

ments and paper revision. 

Urban Sociology

ABSTRAKT

Qëllimi i këtij artikulli është 

të diskutohet raporti historik 

dhe perspektivat e politikave 

kulturore mbi planifikimin 

urban të qyteteve si Tirana, 

duke u përqëndruar në rolin 

qytet-zhvillues të autoriteteve 

nga Komunizmi në Demokraci. 

Ai fokusohet në domethënien 

e kulturës në qytet, sidomos 

në qytete si Tirana që janë në 

ndyshim të vazhdueshëm dhe 

njëkohesisht të ekspozuara ndaj 

vetë-trasformimit në kushtet kur 

mungojnë politika të mirëfillta 

kulturore afatgjata. Autorja bën 

dallimin midis koncepteve se çfarë 

është “urbane” dhe çfarë është 

“kulturë”, duke bërë një analizë 

të skeletit në të cilin marrin 

formë proceset e rindërtimit 

urban. Kjo është parë nën 

këndvështrimin e ndryshimeve të 

regjimeve politike, duke nënvizuar 

në mënyrë domethënëse rolin e 

elitave politike. Është një artikull 

interesant për të kuptuar 

proceset që po ndodhin sot në 

Tiranë. 

Introduction 

Most systematic challenges encountered in Albania during the political transition from a 

centrally-planned to a free market economy have been justified by the previous totalitarian 

communist legacy. Yet, 17 years after the fall of communism it is im
portant that Albanian 

researchers and academics do employ a much more inter-disciplinary perspective to analyze 

Tirana, “the Albanian laboratory”, from an urban, cultural and social capital point of 

view. Insufficient academic writings and literature in urban studies for any period in the 

history of Tirana create a big vacuum which gives rise to real difficulties comprehensively 

discussing urban issues in a cultural, political and planning context.

The aim of this paper is to
 discuss in a historic perspective the relationship between 

cultural policies, urban planning and state’s role in city making starting from pre-

communist regime to today, while focusing on the meaning of culture from different 

outlooks. In unconsolidated cities like Tirana, cultural capital is continuously open to 

change and self-transformation, unless there exist long-term strategic cultural policies. In 

a city with escalating socio-economic challenges, “what is urban” and “what is culture” at 

a specific milestone is more obscure to explicit understanding than usual. However, it is
 

interesting building this analysis fra
mework which draws on the manifestations of culture 

in the urban reconstruction process, closely involving understanding political regimes in 

Albania and evaluating the roles of political elites in restructuring the urban society. In 

order to achieve this analysis, it 
is useful to profile Tirana from its emergence as a capital 

city of Albania, to understand its urban composition and to achieve a sense of catching 

the previous tradition. 
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Quality of place attracts a creative class and this stimulates the local economy. Quality of place does not, unlike more traditional perspectives, relate to green space, low levels of crime, housing opportunities, etc., but to items like social interaction, a dense labor market, diversity, lifestyle, and so forth. From his observations, Florida developed the 3-T model: Talent, Technology, Tolerance. These 3-T factors, Florida argues, are the critical indicators of cities that attract creative classes and the driver of local and regional economic development.

The theory of Florida relates to the U.S. context: a large country with high incomes, high mobility and choice between different metropolitan centers. The Western Balkan reality is different: small countries, moderate incomes, no choice of metropolitan regions except for the countries’ capital cities (and primate cities) and, therefore, very limited choice for the classes with high education. 
Three recent empirical studies of East European cities shed light on the relevance 

of the creative class theory for post-communist countries. An interesting effort to apply Florida’s theoretical notions to smaller countries with moderate incomes and dominant capital cities has been made by Dzene and Kula (2007). They studied the Baltic capital cities of Tallinn, Riga and Vilnius, and concluded that the development strategies of the three capitals by and large ignored the issues of the creative class. They also observed that in terms of the three-T model (Talent, Technology and Tolerance) these capital cities are, in their respective countries, ranked second to none.. In comparison to EU countries, they rank very low. Is this relevant and important for the Baltic countries? The three cities have witnessed a very rapid economic development over the last 10 years, but in EU perspective they are three small Baltic countries, in a completely different league than the Western European metropolitan regions. 
The ACRE research project (Accommodating Creative Knowledge – Competitiveness of European 
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zhvendosën atë nga një sistem thellësisht 

i centralizuar në një sistem demokratik. 

Midis të tjerash, pasoja të këtij transformimi 

ishin urbanizimi me ritme tepër të shpejta 

në shkallë vendi dhe një mënyrë e re 

shfrytëzimit të territorit. Për t`u përballur 

me këto pasoja e më gjerë, qeveria u perfshi 

në një seri reformash institucionale, çka 

rezultoi midis të tjerash, në një formë të re 

të administrimit publik dhe një skemë të 

re të administrimit të territorit. 

Kështu, që në vitin 1991, Shqipëria 

u përfshi në proçesin e decentralizimit 

të qeverisjes në çdo aspekt: politik, 

ekonomik, fiskal dhe administrativ. 

Decentralizimi në Shqipëri njeh tri faza 

respektive zbatimi: 1991 – 1998 është faza 

e decentralizimit politik dhe kryhet kalimi 

nga dekoncentrimi në decentralizim. 

Krijohen njësitë e qeverisjes vendore. Në 

këtë fazë, decentralizimi fiskal dhe reformat 

ekonomike qëndrojnë në disavantazh 

përkundrejt atij politik.  

Faza e dytë e decentralizimit nis 

në vitin 1999 me shpalljen e Strategjisë 

Kombëtare 
të 

Decentralizimit 
dhe 

Autonomisë Lokale, dhe për rrjedhojë 

miratimin e ligjit Nr. 8652, (31.7.2000) 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Qeverisjes Vendore” 4. Përmes këtij ligji u 

institucionalizuan qarqet si niveli i dytë i 

qeverisjes vendore. U krijuan 12 të tilla në 

vend të 36 rretheve. Numri i përgjithshëm 

i njësive vendore të nivelit të parë u rrit 

në 308 komuna dhe 65 bashki. Rrethi si 

njësi administrative vazhdon të figurojë 

në Ligjin Organik, kryesisht për shkak të 

institucioneve të dekoncentruara në nivel 

rrethi dhe të organizimit të statistikave 

kombëtare në nivel rrethi.  

Roli dhe përgjegjësitë e bashkive 

dhe të komunave u përcaktuan qartë në 

ligj, duke konsistuar në ofrimin e një 

sërë shërbimesh të ndara në shërbime 

të veta, të përbashkëta dhe të deleguara. 

Ndërkohë, roli i qarqeve nuk u zbërthye 

dhe mbeti subjekt për rishikime të 

mëvonshme të legjislacionit. Aktualisht, 

sipas Ligjit Organik, roli i qarqeve 

konsiston në: hartimin dhe koordinimin e 

politikave dhe të strategjive në nivel qarku; 

koordinimin midis nivelit qëndror dhe 

lokal të qeverisjes; ofrimin e shërbimeve 

të deleguara nga pushteti qëndror dhe 

nga njësitë vendore përbërëse të qarkut 

me vullnetin e këtyre të fundit. Për 

shumë arsye, të shpjeguara më poshtë, 

ky rol nuk ka funksionuar dhe çështja e 

Qarkut mbetet ende e diskutueshme dhe 

subjekt i iniciativave të qeverisë në kuadër 

të reformës së decentralizimit dhe të 

zhvillimit rajonal.  
Një ndër çështjet më të debatueshme 

të panoramës së mësipërme është ndarja 

territoriale e Shqipërisë. Ekzistojnë disa 

arsye të rëndësishme që argumentojnë se 

pse kjo çështje është në qendër të shumë 

tryezave të niveleve të ndryshme:

Riorganizimi territorial i Shqipërisë

•	

5 ka 

qenë, është dhe mbetet prioritet politik. 

Aktualisht, dhe në përgjithësi në 

periudha parazgjedhore, kjo çështje 

qëndron në krye të axhendave 

politike;Riorganizimi territorial i Shqipërisë është 

•	

rekomandim i Strategjisë së Decentralizimit, 

të rishikuar në vitin 2007. Ky 

rekomandim bazohet kryesisht në 

analizimin e efiçiencës së shërbimeve 

të ofruara nga njësitë vendore;

4 I referuar në dokument si “Ligji Organik”

5 Ose “Reforma Territoriale”

Dialog me Hapësirën Publike

1

Botues: Besnik Aliaj, Sotir Dhamo, Dritan Shutina. Viti i Parë i Botimit. Janar 2009

Çmimi 500 Lekë / 5 Euro

Forum Albania

Të Restaurosh Modernen / Artan Raça

Kulliye-t e Tiranës / Alban Laze

Hapësira midis Mbijetesës

dhe të Pamundurës / Sotir Dhamo
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Tirana - Four Materials with 

an Inpermanent Title / Federico Zanfi
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- Creative City in the Balkan / P. Nientied & R. Toto
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- Çështje të Rajonalizimit / Rudina TotoForum International- Greek Paraplanning / Dimitris Philippides

- Regional planning in Austria / Sibylla Zech
- Architecture Pritzker Prize 2008 / Jean Nouvel
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- Impresione nga Tirana / KVART
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- Exclusive Tirana Biennale 2009 / TICAB

- Am I Architect or Artist? / Raimund Fein

- Architecture Pritzker Prize 2004 / Zaha Hadid

Editorial / Besnik Aliaj

- A është arkitekti artist? / Raimund Fein
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Sinergjia Akademike në Co-PLAN

Kontributet dhe prurjet në kërkimin 
mbi zhvillimin urban vazhdojnë të 
mbeten një faktor kyç suksesi për Co-
PLAN si pjesë e Institutit Kërkimor të 
U_POLIS. 

Artikujt e publikuar nga Co-PLAN 
në Revistën Shkencore të U_POLIS 
(Forum A+P) kanë shtuar vlera 
nëpërmjet kontributeve kërkimore si 
edhe praktikave dhe eksperiencave  
më të mira të fituara, të cilat e kanë 
çuar përpara praktikën e terrenit 
drejt prurjes akademike.

Viti 2009, krahas viteve të tjerë, 
solli në vëmendje çështje të 
rëndësishme që lidhen me ndërtimin 
e qyteteve krijues, rajonalizimin dhe 
menaxhimin rajonal e urban, të cilat 
janë prekur dhe paraqitur në artikujt 
e poshtëshënuar.

Ekspertë të lartë të Co-PLAN 
pasurojnë në mënyrë konstante 
kurrikulat akademike ndërkohë që, 
nëpërmjet dhënies së leksioneve, 
informacioni mbi praktikat më 
të mira shpërndahet në mjedisin 
akademik duke mundësuar një 
mentalitet të ri të qasjes ndaj 
planifikimit dhe qeverisjes së mirë 
urbane në Shqipëri.

• Planifikimi Urban: Alibi apo 
domosdoshmëri - nga Dritan 
Shutina 

• Rajonalizimi i Shqipërisë 
përkundrejt Reformës 
Territoriale - nga Rudina Toto

• Administrimi i Hapësirës Publike 
në Shqipëri – një qasje kritike 
në lidhje me rolin e qeverisjes 
qendrore dhe lokale për 
planifikimin dhe administrimin e 
territorit - nga Enton Derraj 

• Koncepti i Qytetit Krijues në 
Kontekstin e Rajonit Ballkanik - 
nga Peter Nientied & Rudina Toto 

• Nga Komunizmi në Përtëritjen 
Urbane dhe Ndryshimin Social 
– rasti studimor i Tiranës - nga 
Dorina Nikolla
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Besnik Aliaj
Anëtar

Diplomuar në Arkitekturë-Urbanistikë 
nga Universiteti i Tiranës. Më pas ka 
marrë titullin Master në Zhvillim dhe Me-
naxhim Urban nga Universiteti Erasmus 
dhe IHS-Rotterdam Holandë. Në vitin 

2007 mbron titullin “Doktor i Shkencave” 
në Universitetin Politeknik të Tiranës. Dy vite eksperience pune ne 
qeverisjen vendore, dhe 17 vjet eskperience akademike prane Uni-
versitetit Politeknik, Akademise se Arteve te Bukura, Universitetit 
“Polis” Tirane; dhe Universitetit Teknik të Darmstad, Gjermani. Ek-
speriencë 10 vjeçare me shoqërinë civile. Bashkëthemelues dhe 
ish-drejtues i Co-PLAN. Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Arki-
tektëve të Shqipërisë. Bashkëthemelues i Platforma-IDR, Instituti 
për Demokraci e Reforma. Këshilltar i Kryeministrit për territorin në 
periudhën 2005/7. Bashkëthemelues dhe Rektor i Universitetit “Po-
lis”. Autor i disa botimeve profesionale.

Bordi drejtues i organizatës
Znj. Valdet Sala dhe Z. Sef Slootweg, pas një kontributi shumëvjeçar 
të dhënë për organizatën në cilësinë e anëtarit të Bordit Drejtues, 
duke filluar nga ky vit, bëhen pjesë e Bordit Këshillimor të Co-PLAN. 
Vendin e tyre e zënë dy anëtarë të rinj, Z. Besnik Aliaj dhe Z. Sotir 
Dhamo. Nëpërmjet këtyre rreshtave dëshirojmë të falenderojmë për 
kontributin e tyre të çmuar Znj. Valdet Sala dhe Z. Sef Slootweg.

Sotir Dhamo
Anëtar

Diplomuar si Planifikues Urban nga 
Universiteti i Tiranës; më pas fiton titullin 
Master në Administrim Publik nga Uni-
versiteti i Sirakuzës, ShBA. Ka ndjekur 
programe të ndryshme pasuniversitare 
në disa vende të Evropës. Eksperiencë 
e gjatë në mësimdhënie, si në universite-
tin publik ashtu edhe në atë privat. Një 

nga bashkë-themeluesit e Universitetit PoLIS, ku aktualisht kryen 
funksionin e Administratorit të Përgjithshëm, pa lënë pas dore edhe 
mësimdhënien. Autor i disa artikujve të botuar në gazeta dhe revista 
lokale apo të prezantuara në aktivitete ndërkombëtare. Eksperiencë 
e gjatë pune në administratën publike si edhe në shoqërinë civile, 
me fokus në hartim dhe zbatim projektesh, hartime planesh rregu- 
lluese, si edhe në zhvillim institucional dhe forcim organizativ. Ka 
punuar pranë Co-PLAN për rreth 5 vjet, ku edhe ka qënë anëtar i 
Bordit Ekzekutiv të organizatës.

Sokol Çelo
Drejtor i Bordit

Sokol Çelo po kryen studimet e doktora-
turës për Biznes Ndërkombëtar në “Florida 
International University” duke u specializuar 
në këndvështrimin institucional të investi-
meve të huaja në vendet ish-komuniste dhe 
ato në tranzicion. Më parë është diplomuar 
si matematikan në Universitetin e Tiranës 
dhe më tej ka përfunduar programin Master 

në Administrim Biznesi të ofruar nga Universiteti i Tiranës dhe ai 
i Nebraskës. Karriera e tij profesionale filloi në fushën akademike 
si pedagog i matematikës në Universitetin e Tiranës, dhe vazhdoi 
më tej në fushën e projekteve zhvillimore duke punuar si menaxher 
projekti për GTZ dhe më vonë për PNUD. Eshtë anëtar dhe Kryetar 
i Bordit Drejtues të Co-Plan që prej vitit 2002.

 

 

 

Bordi Drejtues
Sokol Çelo - Drejtor i Bordit Drejtues

Sokol Çelo po kryen studimet e doktoraturës 
për Biznes Ndërkombëtar në “Florida 
International University” duke u specializuar 
në këndvështrimin institucional të investimeve 
të huaja në vendet ish-komuniste dhe ato 
në transicion. Më parë është diplomuar si 
matematikan në Universitetin e Tiranës dhe 
më tej ka përfunduar programin Master në 
Administrim Biznesi të ofruar nga Universiteti i 
Tiranës dhe ai i Nebraskës. Ai e filloi karrierën e tij 
profesionale në fushën akademike si pedagog 
i matematikës në Universitetin e Tiranës 
dhe vazhdoi më tej në fushën e projekteve 
zhvillimore duke punuar si menaxher projekti 
për GTZ dhe më vonë për PNUD. Është anëtar 
dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Co-Plan që prej 
vitit 2002.
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botimeve profesionale. Ka fituar çmimin 
“Fisnikëria Tiranase” në vitin 2004 dhe çmimin 
“Qytetar Nderi i Kamzës” në vitin 2006.
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Besnik Aliaj  - Anëtar

Diplomuar në Arkitekturë-Urbanistikë nga 
Universiteti i Tiranës. Më pas ka marrë titullin 
Master në Zhvillim dhe Menaxhim Urban nga 
IHS-Rotterdam dhe Universiteti Erasmus, 
Holandë. Në vitin 2007 mbron titullin “Doktor 
i Shkencave” në Universitetin Politeknik të 
Tiranës. Pas dy viteve eksperiencë pune në 
qeverisjen vendore, zotëron 17 vjet eksperiencë 
akademike pranë Universitetit Politeknik, 
Akademisë së Arteve të Bukura, Universitetit 
“Polis” në Tiranë dhe Universitetit Teknik të 
Darmstadt, Gjermani. Eksperiencë 10-vjeçare 
me shoqërinë civile. Bashkëthemelues dhe ish-
drejtues i Co-PLAN; ish-Sekretar i Përgjithshëm 
i Shoqatës së Arkitektëve të Shqipërisë; 
bashkëthemelues i Platforma-IDR, Instituti për 
Demokraci e Reforma. Këshilltar i Kryeministrit 
për planifikimin dhe menaxhimin e territorit 
në periudhën 2005/7. Bashkëthemelues dhe 
Rektor i Universitetit “Polis” dhe autor i disa 

Sotir Dhamo - Anëtar

Diplomuar si Planifikues Urban nga Universiteti 
i Tiranës; më pas  fiton titullin Master në 
Administrim Publik nga Universiteti i Sirakuzës, 
ShBA. Ka ndjekur programe të ndryshme 
pasuniversitare në disa vende të Evropës. 
Eksperiencë e gjatë në mësimdhënie, si në 
universitetin publik ashtu edhe në atë privat. 
Një nga bashkëthemeluesit e Universitetit 
POLIS, ku aktualisht kryen funksionin e 
Administratorit të Përgjithshëm, pa lënë pas 
dore edhe mësimdhënien. Autor i disa artikujve 
të botuar në gazeta dhe revista lokale apo 
të prezantuar në aktivitete ndërkombëtare. 
Eksperiencë e gjatë pune në administratën 
publike si edhe në shoqërinë civile, me fokus në 
hartim dhe zbatim projektesh, hartime planesh 
rregulluese si edhe në zhvillim institucional 
dhe forcim organizativ. Ka punuar pranë Co-
PLAN për rreth 5 vjet, ku edhe ka qenë anëtar i 
Bordit Ekzekutiv të organizatës.



Valdet Sala ka qenë anëtare e Bordit Drejtues 
të Co-PLAN nga viti 2002 deri në vitin 2007 
dhe konsulente e jashtme e organizatës 
që nga viti 1999. Aktualisht, ajo është 
menaxhere e një programi të GTZ/GOPA në 
përfshirjen e shoqërisë civile. Në karrierën e 
saj profesionale, Znj. Sala ka mbajtur poste 
të rëndësishme si Drejtoreshë e Bibliotekës 
Kombëtare, Drejtoreshë Programi tek Soros 
dhe konsulente mbi shoqërinë civile dhe 
çështjet gjinore. Ajo është themeluese e 
tri organizatave të cilat veprojnë kryesisht 
në çështjet gjinore dhe ka botuar një 
numër artikujsh mbi këto çështje si edhe ka 
përfaqësuar lëvizjen e femrave shqiptare në 
aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Në 
vitin 2005 asaj iu dha çmimi Lidershipi Shqiptar 
për kontributin e vyer në sferën e shoqërisë 
civile.

Ferry van Wilgenburg ka një eksperiencë të 
gjatë ndërkombëtare në fushën e menaxhimit 
urban dhe strehimit, në veçanti në vendet 
Aziatike dhe ato të Evropës perëndimore dhe 
lindore. Aktivitetet e tij ndërkombëtare janë 
fokusuar në ngritje dhe forcim kapacitetesh, 
trajnime dhe shërbime konsulence. Gjatë 
nëntë viteve të fundit ai ka punuar kryesisht në 
Holandë. Në Bashkinë e qytetit të Roterdamit 
ai ka punuar si menaxher i programit 
për zhvillimin e lagjes si edhe drejtues i 
departamentit të prokurimeve të pasurive të 
paluajtshme. Prej katër vitesh punon në një 
korporatë të banesave sociale, në pozicionin 
e menaxherit të pasurive të paluajtshme. Ai 
është përgjegjës për mirëmbajtjen e 14,000 
banesave si edhe për zhvillimin dhe zbatimin 
e programeve të qëndrueshmërisë për 
organizatën. 
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Bordi Këshillimor i Co-PLAN

Valdet Sala ka qënë anëtare e Bor-
dit Drejtues të Co-PLAN nga viti 2002 deri në 
vitin 2007 dhe konsulente e jashtme e orga-
nizatës që nga viti 1999. Aktualisht, ajo është              
menaxhere e një programi të GTZ/GoPA në 
përfshirjen e shoqërisë civile. Në karierën e 
saj profesionale, Znj. Sala ka mbajtur poste të 
rëndësishme si Drejtoreshë e Bibliotekës Kom-
bëtare, Drejtoreshë Programi tek Soros dhe 

si konsulente mbi shoqërinë civile dhe çëshjet 
gjinore. Ajo është themeluese e tre organizatave të cilat veprojnë 
kryesisht në çëshjet gjinore, dhe ka botuar një numër artikujsh mbi 
këto çështje, si edhe ka përfaqësuar lëvizjen e femrave shqiptare 
në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitin 2005 asaj ju 
akordua çmimi Lidershipi Shqiptar për kontributin e vyer në sferën 
e shoqërisë civile.

 

Ferry van Wilgenburg ka 
një eksperiencë të gjatë ndërkombëtare në 
fushën e menaxhimit urban, në veçanti në 
vendet Aziatike. Në Holandë, ai ka punuar 
për pesë vjet në Bashkinë e Roterdamit, 
në pozicionin e menaxherit të programit 
për zhvillimin e lagjes dhe si menaxher i 
pasurive të paluajtshme.   

Aktualisht ai punon në një korporatë të banesave sociale, si 
menaxher i pasurive të paluajtshme.

 

Sef Slootweg është një nga 
bashkë-themeluesit e Co-PLAN. Ai ka 
punuar për shumë vite për zyrën Holan-
deze për kërkim dhe këshillim të poli-
tikave, kryesisht në çëshjet urbane dhe 
sfidat e banesave sociale. Në vitin 1990 
ai themeloi fondacionin Crossover me 
synimin për të shkëmbyer eksperienca në 
fushën e strehimit ndërmjet ekspertëve 
Holandezë dhe atyre Shqiptarë. Kjo ishte 

shtysa për të ardhur në Shqipëri, ku Z. Slootweg u angazhua 
me studimet mbi rritjen e shpejtë dhe informale të zonave rez-
idenciale në Tiranë. Në vitin 1999 ai u atashua pranë SNV.

 

Peter Nientied  është një nga bash-
këpunëtorët e ngushtë të organizatës që në     
fillimet e saj dhe aktualisht është konsulent në 
fushën e zhvillimit organizativ dhe menaxhimit 
si edhe partner pranë De Boer & Ritsema van 
Eck (Holandë). Ai zotëron dy tituj Master, në 
Gjeografi Njerëzore dhe Planifikim & Menaxhim 
Publik, dhe ka mbaruar studimet e doktoraturës 
në Shkenca Sociale. Ai ka punuar për disa vite 
për IHS, (Universiteti i Erasmusit, Roterdam) 

ku ka ndërmarrë një sërë projektesh zhvillimore, kërkim dhe kon-
sulencë në vende të ndryshme të Azisë, Amerikës Latine dhe Ev-
ropës. Fushat e tij të ekspertizës janë zhvillimi organizativ, zhvillim 
i lidershipit dhe menaxhim projekti, mbi të cilat jep edhe një sërë 
trajnimesh dhe kurse Masteri

John Driscoll është Drejtori i 
Qëndrës Ndërkombëtare për Zhvillim 
Lokal dhe Rajonal (ICLRD), një qëndër 
e kërkimit të aplikuar me vendndodhje 
në Armagh, dhe është frut i një part-
neriteti Veri –Jug –ShBA ndërmjet uni-
versiteteve dhe qëndrave kërkimore të 
përfshira në planifikimin hapësinor dhe 
subjekte të ngjashme. Z. Driscoll është 
gjithashtu Zv/President i Institutit për   

Zhvillimin Urban Ndërkombëtar në Kembrixh, Masaçusets, 
dhe një kërkues shkencor në Qëndrën për Studime të Stre-
himit të universitetit të Harvardit. Gjatë viteve 1989 -2005, 
ai ka qënë një kërkues shkencor i asociuar dhe pedagog i   
Planifikimit Urban në Qëndrën për Studime të Zhvillimit Urban, 
pranë universitetit të Harvardit. 
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Sef Slootweg është një nga bashkëthemeluesit 
e Co-PLAN. Ai ka punuar për shumë vite për 
zyrën Holandeze për kërkim dhe këshillim 
të politikave, kryesisht në çështjet urbane 
dhe sfidat e banesave sociale. Në vitin 1990 
ai themeloi fondacionin Crossover me synim 
shkëmbimin e eksperiencave në fushën e 
strehimit ndërmjet ekspertëve Holandezë dhe 
atyre Shqiptarë. Kjo ishte shtysa për të ardhur 
në Shqipëri, ku Z. Slootweg u angazhua me 
studimet mbi rritjen e shpejtë dhe informale të 
zonave rezidenciale në Tiranë. Në vitin 1999 ai 
u bashkua organizatës SNV.
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Peter Nientied është konsulent në fushën e 
zhvillimit organizativ dhe menaxhimit si edhe 
partner pranë De Boer & Ritsema van Eck 
(Holandë). Ka fituar gradën Master (me titull 
nderi) në Gjeografi Njerëzore dhe Planifikim 
dhe ka mbaruar studimet e doktoraturës 
në Shkenca Sociale nga Free University në 
Amsterdam si edhe një Master në Menaxhim 
Publik në Universitetin Twente në Holandë. Ai 
ka punuar për disa vite për IHS (Universiteti i 
Erasmusit, Roterdam) në vende të ndryshme 
të Azisë, Amerikës Latine dhe Evropës. Në 
vitin 1999 ai iu bashkua kompanisë De Boer 
& Ritsema van Eck, i specializuar në zhvillim 
organizativ, zhvillim lidershipi dhe menaxhim 
projekti, si dhe ofron konsulencë, trajnime 
dhe leksione në nivel Masteri mbi menaxhimin 
dhe lidershipin. Peter Nientied ka qenë një 
bashkëpunëtor i Co-PLAN që në fillimet e tij. 
Prej 2008 ai është bashkëdrejtuesi me kohë 
të pjesshme i Kërkimit dhe Programit të 
Doktoraturave në Universitetin Polis.

John Driscoll është Drejtori i Qendrës 
Ndërkombëtare për Zhvillim Lokal dhe Rajonal 
(ICLRD), një qendër e kërkimit të aplikuar me 
vendndodhje në Armagh, Irlandë, e cila bashkon 
akademistë, prakticienë dhe politikëbërës të 
përfshirë në planifikim hapësinor dhe zhvillim 
lokal e rajonal. Z. Driscoll është gjithashtu 
Zv/President i Institutit për Zhvillimin Urban 
Ndërkombëtar në Kembrixh, Masaçusets, dhe 
një kërkues shkencor në Qendrën për Studime 
të Strehimit të Universitetit të Harvardit. Ai 
ka punuar me kolegë nga Shqipëria në vitet 
1994-1998 me qëllim për të zhvilluar qasje 
me bazë komunitare për rindërtimin dhe 
integrimin e zonave informale si edhe për të 
çelur programin për menaxhimin e tokës të 
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fushën e strehimit ndërmjet ekspertëve 
Holandezë dhe atyre Shqiptarë. Kjo ishte 

shtysa për të ardhur në Shqipëri, ku Z. Slootweg u angazhua 
me studimet mbi rritjen e shpejtë dhe informale të zonave rez-
idenciale në Tiranë. Në vitin 1999 ai u atashua pranë SNV.

 

Peter Nientied  është një nga bash-
këpunëtorët e ngushtë të organizatës që në     
fillimet e saj dhe aktualisht është konsulent në 
fushën e zhvillimit organizativ dhe menaxhimit 
si edhe partner pranë De Boer & Ritsema van 
Eck (Holandë). Ai zotëron dy tituj Master, në 
Gjeografi Njerëzore dhe Planifikim & Menaxhim 
Publik, dhe ka mbaruar studimet e doktoraturës 
në Shkenca Sociale. Ai ka punuar për disa vite 
për IHS, (Universiteti i Erasmusit, Roterdam) 

ku ka ndërmarrë një sërë projektesh zhvillimore, kërkim dhe kon-
sulencë në vende të ndryshme të Azisë, Amerikës Latine dhe Ev-
ropës. Fushat e tij të ekspertizës janë zhvillimi organizativ, zhvillim 
i lidershipit dhe menaxhim projekti, mbi të cilat jep edhe një sërë 
trajnimesh dhe kurse Masteri

John Driscoll është Drejtori i 
Qëndrës Ndërkombëtare për Zhvillim 
Lokal dhe Rajonal (ICLRD), një qëndër 
e kërkimit të aplikuar me vendndodhje 
në Armagh, dhe është frut i një part-
neriteti Veri –Jug –ShBA ndërmjet uni-
versiteteve dhe qëndrave kërkimore të 
përfshira në planifikimin hapësinor dhe 
subjekte të ngjashme. Z. Driscoll është 
gjithashtu Zv/President i Institutit për   

Zhvillimin Urban Ndërkombëtar në Kembrixh, Masaçusets, 
dhe një kërkues shkencor në Qëndrën për Studime të Stre-
himit të universitetit të Harvardit. Gjatë viteve 1989 -2005, 
ai ka qënë një kërkues shkencor i asociuar dhe pedagog i   
Planifikimit Urban në Qëndrën për Studime të Zhvillimit Urban, 
pranë universitetit të Harvardit. 
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Raport i auditorëve të pavarur 
Për Drejtorin Ekzekutiv të Co-PLAN, 
Instituti për Zhvillimin e Habitatit
        Tiranë, më 21 Maj 2010

Ne kemi audituar bilancin kontabël të Co-PLAN, Instituti per Zhvillimin e Habitatit (e quajtur këtej e tutje si “Organizata” ose “Co-PLAN”) për 
periudhën 1 Janar 2009 deri më 31 Dhjetor 2009. Strukturat menaxhuese të Co-Plan janë përgjegjëse për përgatitjen dhe prezantimin e saktë 
të pasqyrave financiare. Përgjegjësia jonë është të japim mendim mbi këto pasqyra financiare bazuar në auditimin tonë.
Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Sipas këtyre standarteve ne jemi të detyruar të 
planifikojmë dhe ushtrojmë auditimin për të arritur një siguri të arsyeshme mbi faktin nëse këto pasqyra financiare nuk përmbajnë gabime ose 
shmangie materiale. Një auditim përfshin zbatimin e disa proçedurave me qëllim marrjen e evidencës mbi shumat dhe paraqitjet në pasqyrat 
financiare.. Një auditim përfshin gjithashtu edhe vlerësimin e parimeve kontabël të përdorura dhe gjykimeve të rëndësishme të bëra nga 
strukturat menaxhuese, si edhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. Ne besojmë që evidenca e auditimit e siguruar 
prej nesh siguron një bazë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të dhënë gjykimin tonë.
Këto pasqyra financiare janë përgatitur bazuar në një kosto historike, sipas parimit të regjistrimit të dyfishtë, në përputhje me metodën  
“kontabilizim fondesh”, e cila ndryshon nga Standartet Kombëtare të Raportimit Financiar dhe Legjislacioni Shqiptar për Kontabilitetin. 
Sipas vlerësimit tonë, pasqyrat financiare japin një pamje të vërtetë dhe të saktë të gjendjes financiare të Organizatës deri më 31 Dhjetor 2009, 
si dhe të performancës së vet financiare dhe të fluksit të parave për vitin që mbyllet, në përputhje me metodën “kontabilizim fondesh”.
Ky raport lëshohet për informacion dhe përdorim vetëm të strukturave menaxhuese të Organizatës dhe për donatorët e saj. Rrjedhimisht, 
materiali nuk duhet përdorur për qëllime të tjera dhe për këtë arsye nuk duhet shpërndarë pa marrë më parë pëlqimin tonë me shkrim.

KPMG Albania sh.p.k
Rr. Dëshmorët e 4 Shkurtit, Kullat Binjake, Ndërtesa 1, Kati 13 
Tiranë, Shqipëri

Financat dhe Transparenca në Co-PLAN



1.  Ndikimi i Politikëbërjes

2.  Asistencë teknike për njësitë e qeverisjes vendore Fushë-Arrëz, Vau i Dejës & Guri i Zi në kthimin e PSZh në instrumente 

dhe procese planifikimi dhe buxhetimi bashkiak nëpërmjet përmirësimit të praktikave të menaxhimit financiar 

3.  Zbatimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues nëpërmjet nxitjes së zhvillimit të zonës së Parkut të Automjeteve si një 

gjenerues zhvillimi për qytetin

4.  Studim Fizibiliteti për Ngritjen e një zone industriale në Lezhë  

5.  Fuqizimi i Performancës Mjedisore në Nivel Vendor nëpërmjet Menaxhimit të Mbetjeve Bashkiake në Fier si model pilot 

6.  Taksa e Pasurisë - një instrument për financimin novator në nivel vendor në Shqipëri

7.  Delta - Vazhdimësia e mbështetjes në bashkitë e përzgjedhura (Berat, Durrës, Lezhë, Korçë dhe Shkodër) - Plani i 

Investimeve Kapitale  
8.  Planifikimi i Investimeve Kapitale në Bashkitë e Kukësit & Fushë-Krujës

9.  Hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të Kukësit

Projektet 2009
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10.  Hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të Bashkisë Fushë-Krujë

11.  Zbatimi i Planit Kombëtar për përafrimin e Legjislacionit të Mjedisit në Shqipëri - Studimi për Ndarjen e Mbeturinave në Shqipëri

12.  Reduktimi i energjisë së përdorur dhe i emetimeve të CO2  nëpërmjet partneritetit midis shoqërisë civile dhe pushtetit vendor për 

edukimin e popullsisë si dhe rritjes së efiçiencës termike në ndërtesat e banimit

13.  LOGIN - Rrjeti i informacionit mbi qeverisjen vendore (viti I)

14. LOGIN - Rrjeti i informacionit mbi qeverisjen vendore (viti II)

15.  Vlerësimi bazë dhe kryerja e analizës për Kompetencat e Administratës Publike dhe Qeverisjes Vendore si dhe për Mjedisin e 

Zhvillimit të Kapaciteteve Vendore 

16. Hartimi i Planit të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në komunën Guri i Zi 

17.  Vlerësimi i ecurisë së zbatimit të Planit për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane në bashkinë e Fushë-Arrëzit 

18.  Plani i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në Komunën e Dajçit

19.  Asistencë teknike në vazhdim për zbatimin e Planit të Administrimit të Mbetjeve Urbane në Komunën e Gurit të Zi
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Në vitin 2007, Co-PLAN mobilizoi një 
Program 3-vjeçar për Punë Kërkimore të 
Aplikuar për Politika Publike qendrore 
dhe lokale me qëllim hartimin e 
politikave publike me një fuqi vepruese 
dhe zbatuese më të mirë si dhe ndikimin 
dhe ngritjen e këtyre politikave në një 
nivel më shkencor. Qëllimi i Co-PLAN 
është i dyfishtë dhe konsiston në: 
forcimin e mëtejshëm të kapaciteteve 
të brendshme në fushën e projekteve 
kërkimore dhe aplikimin e rezultateve 
të studimit të politikave me qëllim 
ndikimin e zhvillimit dhe zbatimit të tyre. 
Ky qëllim formësohet në një kontekst 
ku alternativat për politika të mirëfillta 

Ndikimi i Politikëbërjes

Koha e Zbatimit: 20 Dhjetor 2007 - 20 Dhjetor 2010
Donatori: Instituti për Shoqërinë e Hapur, OSI, Budapest
Fondi: Për 2007-2008 / $65,000 – HRGGP OSI / $ x – Co-PLAN
Zbatohet në: Tiranë

dhe të zbatueshme ose mungojnë ose 
ngrihen mbi debate dhe vendimmarrje 
ad-hoc. Gjatë periudhës 2008-2009, 
programi “Ndikimi i Politikëbërjes” synoi 
të influencojë arenën e politikëbërjes 
në Shqipëri përmes zhvillimit të punës 
studimore për katër tema specifike: 
a. Zhvillimi Rajonal dhe Lidhja e Ndërsjellë 

me Organizimin Territorial dhe të 
Qeverisjes

b. Menaxhimi i Mbeturinave të Ngurta 
Urbane

c. Strehimi – Industria e Ndërtimit
d. Taksat lokale – Taksa e Pronësisë
Të katër temat janë prioritare dhe kanë një 
ndjeshmëri të lartë politike. Ato janë diskutuar 

në nivele të ndryshme publike dhe lidhen me 
çështje të zhvillimit ekonomik, decentralizimit, 
fuqizimit të qeverisjes vendore dhe forcimit të 
marrëdhënieve midis niveleve të ndryshme të 
qeverisjes. Gjatë periudhës 2008-2009, ekipi i 
Co-PLAN është trajnuar për të hulumtuar me 
profesionalizëm të katër temat, ka përgatitur 
dokumente me rekomandime politike për 
qeverinë dhe grupet e interesit dhe ka 
diskutuar publikisht gjetjet e punës kërkimore. 
Gjithashtu, është zgjuar interesi i grupeve të 
ndryshme për t`u përfshirë në zbërthimin e 
mëtejshëm të këtyre çështjeve si edhe janë 
gjeneruar iniciativa të tjera që mbështetin 
zbatimin dhe qëndrueshmërinë e programit 
“Ndikimi i Politikëbërjes. ”

1



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Fuqizimi i kapaciteteve të brendshme të Co-PLAN në drejtim të Punës Kërkimore të Aplikuar për Politika Publike qendrore dhe lokale 

Tr
eg

ue
si

t
e 

A
rr

it
je

s

	Katër studime kërkimore të përgatitura nga ekipi i Co-PLAN me temat përkatëse bazuar në subjektet e mësipërme;
	Pesë ekspertë të Co-PLAN të angazhuar drejtpërdrejt në procesin kërkimor;
	Pjesëmarrja e stafit të Co-PLAN në 5 aktivitete dhe kurse ndërkombëtare: “Intergovernmental fiscal relations and local financial 

management” organizuar nga CEU Budapest; “In-depth course in Public Finance Management”, Suedi; “53rd IFHP World 
Congress”, Berlin; “EU Environmental Forum and Policy Summit”, Bruksel; “SEE Adriatic Coastline workshop” Mal i Zi;

	6 projekt-propozime, përgatitur në kuadër të njohurive të programit dhe aprovuar nga donatorët (MATRA, LGPA USAID, EU, 
UNDP);

	12 takime në nivel qarku për reformën territoriale dhe rajonalizimin.
	Co-PLAN është abonuar në 5 revista periodike ndërkombëtare profesionale dhe ka marrë botimet e 20 viteve të fundit të dy prej 

tyre;
	Biblioteka e Co-PLAN/POLIS është pasuruar me mbi 60 tituj të rinj që lidhen me temat e mbuluara nga projekti.

Objektivi 2
Ndikimi i politikave publike në fushat përkatëse përmes zgjerimit të rrjetit të partnerëve dhe grupeve të interesit nga fusha akademike dhe e 
politikave publike dhe shpërndarjes së njohurive 
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	Tre dokumente politikash u janë paraqitur ministrive të linjës dhe rrjetit të partnerëve; 
	Një leksion i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë u organizua nga Co-PLAN në bashkëpunim me Universitetin POLIS mbi temën: 

“Sfidat e Shqipërisë në erën e krizës globale ekonomike – Industria e Ndërtimit dhe Tregu i Pasurive të Patundshme në Shqipëri”;
	Co-PLAN, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Ministrinë e Punëve Publike, SHBSH, Grontmij Carl Bro dhe USAID, organizoi 

një konferencë kombëtare mbi Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave të Ngurta;
	Dokumenti i Politikave për Rajonalizimin e Shqipërisë dhe Reformën Territoriale u publikua nga Universiteti POLIS në “Forum A+P”.



Asistencë teknike për njësitë e qeverisjes vendore Fushë-Arrëz, Vau i Dejës & Guri 
i Zi në kthimin e PSZh në instrumente dhe procese planifikimi dhe buxhetimi 
bashkiak nëpërmjet përmirësimit të praktikave të menaxhimit financiar 
Koha e Zbatimit: Tetor 2009 - Dhjetor 2009 
Donatori: DLDP financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC), zbatuar nga IC në Shqipëri 
Fondi: 20, 180 €
Zbatohet në: Bashkia e Fushë- Arrëzit,  Bashkia e Vaut të Dejës,  Komuna e Gurit të Zi 

Në kuadër të Programit për Decentralizimin 
dhe Zhvillimin Vendor, financuar nga 
Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe zbatuar 
nga InterCooperation në Rajonin e Shkodrës, 
Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, 
ka asistuar gjashtë njësi të qeverisjes 
vendore në përgatitjen e Planeve Strategjikë 
të Zhvillimit nëpërmjet një procesi me 
pjesëmarrje, ndërkohë që dy nga këto NjQV 
janë asistuar gjithashtu edhe në përgatitjen 
e Planeve të Përgjithshëm Rregullues, 
përkatësisht bashkitë e Vaut të Dejës dhe 
Koplikut. Në vijim të kësaj ndërhyrjeje si 
dhe duke pasur parasysh nevojat në nivel 
vendor, në muajin Tetor 2009 projekti pati 
si synim krijimin e lidhjes mes zbatimit 
të Planeve Strategjikë të Zhvillimit dhe 
instrumenteve financiare si dhe përkthimin 
e këtyre Planeve në instrumente të 

planifikimit dhe menaxhimit financiar në 
nivel vendor. Buxheti vjetor, buxhetimi me 
pjesëmarrje, buxhetet afatmesëm dhe plani 
i investimeve kapitale janë konsideruar 
instrumente që duhen prezantuar si mjete 
për arritjen e qëllimit të synuar. Të gjithë 
këta instrumente mundësojnë lidhjen e 
projekteve teknike me burimet e nevojshme 
financiare; si rrjedhim, kërkohet një 
ndryshim shumë i madh lidhur me praktikat 
dhe politikat e menaxhimit të financave 
vendore. Ndërhyrjet e propozuara kanë 
adresuan dy çështje kryesore: (i) asistimin 
e bashkive Fushë-Arrëz e Vau i Dejës dhe të 
komunës Guri i Zi në hartimin e buxheteve 
vjetore për vitin 2010, duke ndjekur 
ndërhyrjet strategjike të parashikuara në 
Planin Strategjik të Zhvillimit; (ii) rritjen e 
ndërgjegjes dhe ndërtimin e kapaciteteve të 

gjashtë njësive të qeverisjes vendore lidhur 
me përgatitjen e Planeve të Investimeve 
Kapitale dhe të Programit për Buxhetin 
Afatmesëm. Buxheti vjetor është përdorur 
dhe prezantuar si hapi më konkret dhe i 
pashmangshëm në vënien në praktikë të 
planeve strategjikë të zhvillimit, në kushtet 
e mungesës së buxhetit afatmesëm dhe 
planit të investimeve kapitale, për më 
tepër kur as koha dhe as kapacitetet për 
të hartuar këto dokumente brenda vitit 
financiar nuk janë të mjaftueshme. Nga ana 
tjetër, udhëzimet për përgatitjen e PBA 
dhe PIK si instrumentet kryesorë që lidhin 
PSZH me burimet financiare ishin në qendër 
të një serie trajnimesh të organizuara me 
të gjashtë njësitë e qeverisjes vendore të 
cilat synonin forcimin e kapaciteteve për 
menaxhimin financiar. 
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Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të asistojë bashkitë Fushë-Arrëz dhe Vau i Dejës si dhe komunën Guri i Zi në përgatitjen e buxheteve vjetore për vitin 2010 duke ndjekur 
ndërhyrjet strategjike siç parashikohen në PSZH-të  
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s 	3 paketa fiskale janë përgatitur, diskutuar dhe miratuar në këshillat vendorë për secilën NjQV
	3 dokumente të buxhetit vjetor të mbështetura në kapacitetet fiskale janë përgatitur dhe diskutuar gjatë proceseve me 

pjesëmarrje si dhe janë dorëzuar dhe miratuar në këshillat vendorë, përkatësisht për NjQV-të  Vau i Dejës, Guri i Zi dhe Fushë Arrëz
	Programi i Buxhetit Afatmesëm është përgatitur, diskutuar dhe miratuar në këshillin vendor në bashkinë e Vaut të Dejës 

Objektivi 2
Të rrisë ndërgjegjen dhe të ndërtojë kapacitetet e gjashtë njësive të qeverisjes vendore lidhur me përgatitjen e Planeve të Investimeve 
Kapitale dhe Programit për Buxhetin Afatmesëm 
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s 	10 punonjës të stafit të administratës vendore janë asistuar drejtpërdrejt nëpërmjet trajnimeve në punë për lidhjen e dokumenteve 
strategjikë me instrumentet financiarë (buxhet vjetor; buxhet afatmesëm etj.) 

	1 workshop u organizua me NjQV-të e synuara lidhur me përgatitjen e PBA ose dokumenteve të tjerë strategjikë financiarë 
	1 workshop u organizua me NjQV-të e synuara për të ndarë, diskutuar dhe përgatitur rekomandimet lidhur me hartimin e PBA në 

NJQV-të e vogla. 



Zbatimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues nëpërmjet nxitjes
së zhvillimit të zonës së Parkut të Automjeteve
si një gjenerues zhvillimi për qytetin
Koha e Zbatimit: Shtator 2008 - Maj 2009
Donatori: Programi LGPA i financuar nga  USAID dhe zbatuar nga ARD, Inc.
Fondi: Lekë  2, 125, 000 Lekë
Zbatohet në: Bashkia e Fierit

Projekti “Zbatimi i Planit të Përgjithshëm 
Rregullues nëpërmjet nxitjes së zhvillimit 
të zonës së Parkut të Automjeteve si një 
gjenerues zhvillimi për qytetin” filloi 
të zbatohet në vijim të marrëveshjes 
së nënshkruar midis Bashkisë së Fierit 
dhe Programit për Qeverisjen Vendore 
në Shqipëri në fund të muajit Shtator 
2009. Qëllimi i këtij projekti është 
vënia në zbatim e Partneritetit Publik-
Privat (PPP) lidhur me rigjallërimin dhe 
zhvillimin e zonës së Parkut. Kështu, 

Bashkia Fier është asistuar në formulimin 
e një propozimi të financueshëm për 
ndërtimin e Terminalit të Autobusëve së 
bashku me zhvillimin e zonës së banimit 
dhe shërbimeve përkatëse në këtë zonë. 
Zhvillimi i ri do të nxisë më tej ekonominë 
e qytetit nëpërmjet investimeve publike 
dhe private si dhe do të mundësojë 
një instrument për zbatimin e Planit 
të Përgjithshëm Rregullues dhe të 
Strategjisë së Zhvillimit të qytetit Fier. 
Qëllimi kryesor është zbërthyer më tej 

në objektiva si më poshtë: të vlerësojë 
mundësitë e zonës së Parkut për t’u 
kthyer në një Terminal të Autobusëve 
të qytetit; (ii) të vlerësojë ndikimin e 
ndërhyrjes në Nyjën e Patosit; (iii) të 
shqyrtojë mundësitë për zbatimin e 
PPP.  Produktet kryesore të këtij projekti 
janë: (i) rivlerësimi dhe përmirësimi i 
design brief për zonën e Parkut; (ii) 
analiza financiare dhe skema e PPP dhe 
(iii) rekomandimet lidhur me skemën e 
Zbatimit dhe Marketimit. 
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Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të vlerësojë mundësitë e zonës së Parkut për t’u shndërruar në një Terminal Autobusësh për qytetin
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	1 grup pune është ngritur në bashkinë e Fierit për mbledhjen e informacionit dhe organizimin e takimeve me të gjithë aktorët e 
interesuar 

	1 analizë kërkese për terminalin e autobusëve në bashkinë e Fierit është përgatitur duke u bazuar në informacionin e grumbulluar 
lidhur me transportin dhe nevoja të tjera lehtësuese për bizneset në qytet

	10 takime janë organizuar me komunitetin e zonës së Parkut, zhvilluesit e interesuar, bizneset që kanë të bëjnë me transportin, 
pronarët e tokave si dhe me aktorë të tjerë të interesuar në zonë

Objektivi 2
Të shqyrtojë mundësitë për zbatimin e PPP 
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s 	Hartimi i mëparshëm i design brief –it është përditësuar 
	2 skenarë për zhvillimin e gjithë zonës së Parkut dhe lidhjes së saj me qytetin janë hartuar 
	2 takime janë organizuar me zhvillues të interesuar/pronarët e tokave për të diskutuar ndërhyrjet e propozuara dhe ndikimin në 

qytet të zgjidhjeve të ndryshme 

Objektivi 3
To explore possibilities for implementation of a PPP
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s 	Një analizë e detajuar fizibiliteti është përgatitur me fokus mundësitë për zbatimin e PPP midis bashkisë së Fierit dhe zhvilluesve të 
interesuar 

	2 skenarë financiarë janë hartuar dhe diskutuar duke u bazuar në propozimet për zhvillimin e zonës 
	Rekomandime lidhur me rregullimet institucionale dhe tregun janë përgatitur dhe janë diskutuar në një takim të përbashkët mes 

bashkisë së Fierit dhe zhvilluesve 
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Studim Fizibiliteti për Ngritjen e një zone industriale në Lezhë  
Koha e Zbatimit: Shtator 2009 - Prill 2010
Donatori: Programi për Qeverisjen Vendore në Shqipëri, financuar nga USAID, zbatuar nga ARD inc. 
Fondi: Lekë  1, 958, 000 Lekë
Zbatohet në: Bashkia e Lezhës

Projekti “Studim Fizibiliteti për Ngritjen 
e një zone industriale në Lezhë” filloi 
zbatimin e tij në vijim të marrëveshjes 
së nënshkruar midis bashkisë Lezhë dhe 
Programit për Qeverisjen Vendore në 
Shqipëri (LGPA) në fund të muajit Tetor 
2009. Ky projekt synon të shërbejë si një 
instrument për të udhëhequr procesin e 
vendimmarrjes brenda bashkisë lidhur me 
investimet private dhe për t’i harmonizuar 

ato në mënyrë të përshtatshme me 
projektet potenciale për investime në 
sektorit publik. Studimi i fizibilitetit do të 
ofrojë një bazë për zhvillimin e një studimi 
të detajuar urban të zonës industriale si 
dhe të një dokumenti zyrtar të Vlerësimit 
të Ndikimit në Mjedis. Ky studim synon 
të orientojë zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik dhe fizik të qytetit të Lezhës në 
përputhje me sfidat aktuale të zhvillimit, 

kërkesat ekonomike për hapësira 
industriale dhe nismat dhe projektet e 
zhvillimit për infrastrukturën rajonale dhe 
vendore. Objektivat kryesorë të projektit 
për vitin 2009 janë: i) Të grumbullojë të 
gjithë informacionin e nevojshëm mbi 
zonën industriale dhe (ii) Të fillojë hartimin 
e një analize hapësinore dhe një analize 
të gjendjes fizike për zonën e propozuar 
industriale

4



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të grumbullojë të gjithë informacionin e nevojshëm mbi zonën indusriale 
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	6 takime u organizuan me grupin e punës, të përbërë nga METE, ALBINVEST, ANTRACO, GRD/MPPTT dhe Qarku i Lezhës  
	Harta e pronësisë dhe informacioni përkatës u përditësuan së bashku me grupin e punës  
	2 takime koordinuese dhe takime të tjera u organizuan me përfaqësues të Ndërmarrjes së Ujësjellësit, KESH, AlbTelecom etj…

Objektivi 2
Të hartojë një analizë hapësinore dhe një analizë të gjendjes fizike për zonën e propozuar industriale 
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	2 takime u organizuan me grupin e punës për të diskutuar mbi analizën hapësinore dhe atë të gjendjes fizike 
	8 harta tematike u përgatitën për të paraqitur analizën hapësinore dhe atë të gjendjes fizike ku u theksuan avantazhet dhe 

disavantazhet e vendndodhjes si dhe faktorë të tjerë



Reforma e decentralizimit të qeverisjes filloi 
si nevojë për t’u përballur më mirë me ofrimin 
e shërbimeve në nivel vendor. Kjo gjë kërkoi 
nga qeverisja qendrore që të hiqte dorë 
nga pozicioni i ofruesit të drejtpërdrejtë të 
shërbimeve në politikëbërje, duke i bërë të 
mundur qeverisjes vendore të merrte mbi 
vete këtë përgjegjësi. Zbatimi i reformës që 
mbështet si decentralizimin politik ashtu dhe 
atë fiskal është ende në vazhdim ndërkohë 
që është duke hasur sfida të ndryshme si 
pasojë e kapaciteteve të ulëta administrative 
në nivel vendor dhe e legjislacionit përkatës. 
Ndërkohë që procesi i decentralizimit është 
duke hyrë në një fazë konsolidimi, stafi i 
administratës vendore dhe vendimmarrësit 
kanë ende nevojë për njohuri profesionale dhe 
aftësi praktike lidhur me mënyrën se si do të 
përdoren instrumentet ekzistues si edhe me 

ndarjen e mjeteve dhe eksperiencave me njëri-
tjetrin. 
Përveç çka u përmend më sipër, vendi 
është duke u përballur më shumë probleme 
mjedisore të cilat në disa raste sa vijnë e po 
rriten si p.sh. cilësia e dobët e ajrit, cilësia 
e dobët dhe furnizimi i kufizuar me ujë të 
pijshëm, trajtimi i pamjaftueshëm i ujërave të 
zeza, mungesa e higjienës publike, zhvillimi 
urban kaotik, shpyllëzimi dhe degradimi i 
tokës. Në mënyrë të veçantë zonat rurale dhe 
qytetet janë duke u përkeqësuar për shkak të 
cilësisë së dobët të menaxhimit të mbetjeve 
urbane të ngurta.  
Në këtë kuadër, duke marrë në konsideratë 
eksperiencat e fituara nga programe të tjera 
si edhe nevojat e njësive të qeverisjes vendore 
në Shqipëri, Co-PLAN e gjykon thelbësore 
vazhdimësinë e punës për fuqizimin e pushtetit 

vendor në Shqipëri. Projekti “Fuqizimi i 
Performancës Mjedisore në Nivel Vendor 
nëpërmjet Menaxhimit të Mbetjeve Bashkiake 
në Fier si model pilot” është një program 
2-vjeçar i cili është fokusuar në bashkinë e 
Fierit, ku mundësitë tashmë janë ndërtuar dhe 
ku gjithashtu janë shfaqur nisma të orientuara 
nga kërkesa.  Ky projekt synon: përmirësimin 
e performancës së Ndërmarrjes së Pastrim-
Gjelbërimit dhe Departamentit të Shërbimeve 
Publike në bashkinë Fier nëpërmjet Skemave 
të Menaxhimit për Auditimin Ekologjik, 
ofrimin e mbështetjes institucionale 
ndaj bashkisë me qëllim përmirësimin e 
shërbimit për menaxhimin e mbetjeve të 
ngurta, përmirësimin e infrastrukturës së 
shërbimit për mbetjet e ngurta urbane 
nëpërmjet investimeve të drejtpërdrejta të 
bashkëfinancuara edhe nga bashkia. 

5 Fuqizimi i Performancës Mjedisore në Nivel Vendor nëpërmjet 
Menaxhimit të Mbetjeve Bashkiake në Fier si model pilot 
Koha e Zbatimit: Dhjetor 2008 - Dhjetor 2010
Donatori: Ambasada e Vendeve të Ulëta
Fondi: € 467,281
Zbatohet në: Bashkia Fier



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Të përmirësojë performancën e menaxhimit mjedisor të Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit dhe Departamentit të Shërbimeve Publike në 
Bashkinë Fier 
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	Nënshkrimi i Memorandumit të Bashkëpunimit dhe ngritja e grupit të punës si dhe e një komiteti konsultativ në bashkinë Fier 
	Organizimi i një serie takimesh me grupin e punës për mbledhjen e informacionit lidhur me gjendjen ekzistuese të menaxhimit të 

mbetjeve të ngurta urbane në bashkinë Fier si dhe vlerësimin e mjedisit në të cilin vepron Ndërmarrja e Pastrim-Gjelbërimit 
	Organizimi i takimit të parë me bordin këshillues dhe prezantimi i gjetjeve lidhur me situatën aktuale të ofrimit të shërbimit për 

mbetjet e ngurta urbane 
	Realizimi i një studimi fillestar mjedisor që shërbeu për të identifikuar të gjitha ndikimet mjedisore të aktivitetit të Ndërmarrjes së 

Pastrim-Gjelbërimit si dhe për të theksuar rëndësinë e tyre
	Kryerja e studimit për analizën institucionale të Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit 
	Kryerja e dy vëzhgimeve studimore për matjen e opinionit të qytetarëve dhe bizneseve lidhur me cilësinë e shërbimi të pastrimit 

dhe menaxhimit të mbetjeve në bashkinë Fier 
	Kryerja e auditimit financiar të Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit për vlerësimin e efiçiencës së ofrimit të shërbimit 
	Hartimi dhe ofrimi në publik i Deklaratës Mjedisore

Objektivi 2
Të përmirësojë shërbimin ekzistues të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Bashkinë Fier duke ndërtuar një strategji dhe një plan veprimi për 
të ardhmen 
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	Organizimi i 2 seminareve me stafin e Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit, grupin e punës dhe komitetin konsultativ në bashkinë 
Fier 

	Zhvillimi i Kuadrit strategjik të metodologjisë për planin e menaxhimit të mbetjeve urbane dhe fillimi i procesit të planifikimit 
	Kryerja e një studimi bazë si hapi i parë për hartimin e Planit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Urbane 
	Organizimi i 2 trajnimeve (një teorik dhe një praktik) me stafin e Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit mbi procesin e ndarjes së 

mbeturinave
	Kryerja e 2 fushatave lidhur me ndarjen e mbeturinave, për të identifikuar përbërjen e tyre si dhe potencialet për riciklim pas 

derdhjes
	Organizimi i 5 takimeve me grupe të ndryshme interesi për hartimin e Vizionit, Misionit dhe Objektivave të Planit Strategjik të 

Mbetjeve të Ngurta Urbane 





raporti
vjetor

Objektivi 3
Të shpërndajë eksperiencat e fituara në mënyrë të tillë që të zgjojë  interesin e njësive të tjera të qeverisjes vendore dhe t’i sfidojë e inkurajojë 
ato lidhur me minimizimin e ndikimeve në mjedis të aktivitetit të tyre

Tr
eg

ue
si

t
e 

A
rr

it
je

s 	Organizimi i Tryezës Kombëtare mbi Sektorin e Menaxhimit të Mbetjeve për të identifikuar dhe adresuar çështjet problematike 
aktuale që shqetësojnë autoritetet vendore si edhe për të shpërndarë më tej eksperiencën e projektit

	Organizimi i Seminarit mbi Studimin e Ndarjes së Mbeturinave për të përhapur më tej rëndësinë e procesit të ndarjes së 
mbeturinave dhe gjetjet e studimit mbi ndarjen e tyre 

	Botimi i 3 artikujve në gazetat “Ekolëvizja” dhe “Mjedisi Sot” 

Objektivi 4
Të përmirësojë infrastrukturën për përmirësimin e shërbimit të mbetjeve të ngurta urbane nëpërmjet investimeve konkrete të 
bashkëfinancuara nga bashkia
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	3 takime u realizuan me grupin e punës për identifikimin e fushave që kanë nevojë për ndërhyrje në infrastrukturë 
	1 analizë financiare e detajuar është kryer dhe janë nxjerrë përfundimet lidhur me fushat ku do të kryhen investimet 
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Projekti “Taksa e Pasurisë - një 
instrument për financimin novator në 
nivel vendor në Shqipëri” ka filluar të 
zbatohet në Tetor 2009. Projekti është 
hartuar në formën e një studimi kërkimor 
të ndërmarrë për të analizuar alternativa 
novatore të financimit të cilat mund të 
vihen në përdorim si instrumente që i 
përgjigjen nevojës në rritje për fonde 
në infrastrukturë. Ky studim fokusohet 
në rolin e rëndësishëm rregullator që 
mund të luajnë bashkitë në procesin 
e administrimit të tokës nëpërmjet 
“përdorimit me vend” të taksës së 

pasurisë në nivel vendor. 
Studimi është parë në këndvështrimin e 
trajtimit të 2 komponentëve kryesorë: (i) 
së pari, të mënyrave novatore që mund 
të adoptohen nga njësitë e qeverisjes 
vendore për sa i përket sektorit të 
strehimit për të gjeneruar më shumë 
të ardhura lidhur me nevojat për 
investime kapitale në qytete (ii) dhe, 
së dyti, të rekomandimeve për politika 
në institucionet publike, si në nivelin 
qendror ashtu dhe në atë vendor, mbi 
përdorimin e taksës së pasurisë si një 
instrument që udhëheq administrimin 

dhe përdorimin e tokës në Shqipëri. 
Rekomandimet për politika do të 
shoqërohen edhe me një plan veprimi 
i cili do të orientojë njësitë e qeverisjes 
vendore drejt një administrimi dhe 
menaxhimi më të mirë të këtyre taksave 
duke çuar në rritjen e grumbullimit të 
tyre. Gjatë vitit 2009, objektivat kryesorë 
të këtij projekti kërkimor konsistuan në: 
(i) hartimin e metodologjisë së studimit; 
(ii) grumbullimin e informacionit cilësor 
dhe sasior lidhur me këtë çështje; 
(iii) analizimin e informacionit dhe të 
dhënave të grumbulluara.  

6 Taksa e Pasurisë - një instrument për financimin novator
në nivel vendor në Shqipëri
Koha e Zbatimit: Tetor 2009 - Shtator 2010
Donatori: Programi LGPA i financuar nga  USAID dhe zbatuar nga  ARD, Inc.
Fondi: Lekë   1, 920, 350 Lekë
Zbatohet në: Rasteve studimore dhe grumbullimit të informacionit në 10 njësi të qeverisjes vendore



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të mbledhë informacion cilësor dhe sasior lidhur me çështjen 
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	Metodologjia e studimit u hartua dhe miratua
	Një vëzhgim “në zyrë“ u realizua me sukses, duke u mbështetur në informacionin e grumbulluar nga hartat ajrore/ortofotot 

historike dhe ato të përditësuara për 10 qytete (Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Lushnjë, Vlorë, Korçë dhe Sarandë)
	Një bazë të dhënash mbi informacionin e grumbulluar nga vëzhgimi i realizuar u projektua dhe u përgatit në sistemin GIS 
	15 intervista dhe takime lidhur me taksën e pasurisë u organizuan me përfaqësues të lartë nga 8 bashki të ndryshme (Fier, Lezhë, 

Durrës, Shkodër, Korçë, Berat, Kukës dhe Fushë-Krujë) 
	Një takim lidhur me subjektin e studimit kërkimor u organizua me përfaqësues të lartë të Ministrisë së Financave 

Objektivi 2
Të analizojë informacionin dhe të dhënat e grumbulluara 
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s 	Një bazë të dhënash u hartua dhe u përgatit në sistemin GIS për të analizuar të gjithë informacionin e grumbulluar nga vëzhgimi 
“në zyrë”

	Mbi 60 harta dhe propozime tematike të sintetizuara u përgatitën duke u mbështetur në analizën e informacionit 
	5 dokumente janë hartuar lidhur me situatën e administrimit dhe menaxhimit të taksës mbi ndërtesën në nivel vendor 



Në kuadër të programit DELTA (Zhvillimi 
i Ekonomive Vendore nëpërmjet 
Aksionit dhe Aleancës), pesë bashki 
të Shqipërisë, përkatësisht ato të 
Beratit, Durrësit, Lezhës, Korçës dhe 
Shkodrës, u asistuan në përgatitjen e 
planeve të tyre strategjike nëpërmjet 
proceseve me pjesëmarrje. Në fillim 
të vitit 2008, Fondacioni i Institutit për 
Shoqërinë e Hapur miratoi një projekt-
propozim 2-vjeçar të paraqitur nga Co-
PLAN për një vazhdimësi të projektit në 
Bashkitë DELTA, projekt ky i cili synon 
konsolidimin e kapaciteteve bashkiake 
për të punuar me Planet Strategjike 

të Zhvillimit Ekonomik Vendor duke 
vënë në përdorim Planin e Investimit 
Kapital (PIK) si një instrument që do të 
mundësojë vënien në praktikë të PZhEV. 
Ndërkohë që gjatë vitit 2008 projekti 
u fokusua në ngritjen e kapaciteteve 
dhe rritjen e ndërgjegjësimit lidhur me 
çështjet e financave bashkiake, në vitin 
2009, ekspertët e Co-PLAN asistuan stafet 
vendore në përkthimin e strategjive të 
qytetit në projekte të financueshme dhe 
të zbatueshme nëpërmjet lançimit të 
PIK. Qëllimi kryesor i këtij projekti është 
zbërthyer në objektiva si më poshtë 
vijon: (i) të ngrejë kapacitetet vendore 

të këtyre qyteteve për të punuar si 
dhe për të maksimalizuar mundësinë 
e përdorimit të Ligjit mbi Huamarrjen 
Vendore; (ii) të asistojë stafin vendor në 
maksimalizimin e potencialit të taksave 
vendore; (iii) të ngrejë kapacitetet 
vendore lidhur me menaxhimin financiar 
dhe atë fiskal; (iv) të ngrejë kapacitetet 
vendore në përgatitjen e Planeve për 
Investime Kapitale (CIP); (v) të hartojë 
një PIK të zbatueshëm në secilin qytet; 
(vi) të ndërtojë praktika të reja të 
menaxhimit financiar; (vii) të përcaktojë 
indikatorët mbi bazën e të cilëve do të 
kryhet rishikimi vjetor i PIK.

7 Delta - Vazhdimësia e mbështetjes në bashkitë e përzgjedhura (Berat, 
Durrës, Lezhë, Korçë dhe Shkodër) - Plani i Investimeve Kapitale  
Koha e Zbatimit: 25 Shkurt 2009 - 25 Shkurt 2010, i shtrirë deri në Korrik 2010
Donatori: Fondacioni i Institutit për Shoqërinë e Hapur (OSI-ZUG)
Fondi: USD 74,317
Zbatohet në: Bashkia e Beratit, Durrësit, Lezhës, Korçës dhe Shkodrës



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të ngrejë kapacitetet vendore të këtyre qyteteve për të punuar si dhe për të maksimalizuar mundësinë e përdorimit të Ligjit mbi Huamarrjen 
Vendore
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	Një analizë e mundësive për huamarrje u përgatit për secilën nga bashkitë e Korçës, Shkodrës dhe Beratit 
	5 takime koordinuese u organizuan me institucionet bankare dhe bashkinë Korçë mbi mundësinë për huamarrje vendore  
	10 punonjës të administratës vendore u trajnuan nëpërmjet ofrimit të asistencës në punë lidhur me çështjet e huamarrjes vendore 

Objektivi 2
Të asistojë stafin vendor në maksimalizimin e potencialit të taksave të vendore
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s 	3 analiza mbi administrimin dhe menaxhimin e taksës së ndërtesës në nivel vendor janë përgatitur në secilën prej njësive vendore 
të synuara (Korçë, Shkodër, Berat)

	3 plane veprimi dhe dokumente të tjerë me rekomandime u hartuan mbi subjektin “Si të përmirësojmë mbledhjen dhe 
administrimin e taksës vendore të ndërtesës” në secilën prej njësive vendore të synuara (Korçë, Shkodër, Berat)
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Objektivi 3
Të ngrejë kapacitetet vendore lidhur me menaxhimin financiar dhe atë fiskal
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	20 punonjës të administratës vendore janë trajnuar nëpërmjet ofrimit të asistencës në punë dhe trajnimeve në punë lidhur me 
aftësitë në menaxhimin financiar (analiza financiare dhe fiskale, potencialet e huamarrjes, mbledhja e të ardhurave vendore) 

	20 organizata të shoqërisë civile u trajnuan lidhur me monitorimin dhe përditësimin e planit të investimeve kapitale

Objektivi 4
Të hartojë një PIK të zbatueshëm në secilin qytet

Tr
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si

t
e 

A
rr

it
je

s

	3 Plane të Investimeve Kapitale u hartuan në bashkitë Korçë, Shkodër dhe Berat 
	3 takime me këshillat vendorë u organizuan me qëllim diskutimin e PIK në qytetet Korçë, Shkodër dhe Berat

Objektivi 5
Të përcaktojë indikatorët mbi bazën e të cilëve do të kryhet rishikimi vjetor i PIK
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si

t
e 
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s 	Një metodologji për monitorimin dhe përditësimin e PIK u përgatit, u diskutua dhe u dorëzua pranë njësive vendore 
	PIK në Lezhë dhe Durrës u monitoruan duke u bazuar në metodologjinë e hartuar 
	Manuali për hartimin e PIK në nivel vendor u përditësua dhe një aneks me treguesit për monitorimin dhe rishikimin e PIK u përfshi 

në këtë dokument 

60 61



Projekti “Planifikimi i Investimeve Kapitale në 
Bashkitë e Kukësit & Fushë-Krujës” nisi zbatimin 
e tij në bashkitë Kukës dhe Fushë-Krujë që prej 
Janarit 2009. Qëllimi kryesor i këtij projekti 

është të asistojë njësitë e qeverisjes vendore 
në zhvillimin e instrumenteve strategjikë 
të buxhetimit me qëllim harmonizimin e 
objektivave strategjikë të zhvillimit të qytetit 

8 Planifikimi i Investimeve Kapitale në Bashkitë e Kukësit & Fushë-Krujës
Koha e Zbatimit: Janar 2009 - Dhjetor 2009 
Donatori: Programi për Qeverisjen Vendore në Shqipëri, financuar nga USAID, zbatuar nga ARD inc.
Fondi: Lekë 8, 626, 077 Lekë
Zbatohet në: Bashkia  e Kukësit, Bashkia e Fushë-Krujës
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me mekanizmat financiarë. Objektivi kryesor i 
projektit është ngritja e kapaciteteve vendore 
për zhvillimin dhe menaxhimin e buxheteve 
për investime kapitale. 



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit earritjes

Objektivi 1
Ngritja e kapaciteteve vendore në qytete për zhvillimin dhe menaxhimin e buxheteve për investime kapitale 
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s 	15 punonjës të administratës vendore janë trajnuar nëpërmjet asistencës në punë dhe trajnimeve lidhur me përgatitjen e 
programeve për investime kapitale si në bashkinë Kukës ashtu dhe në atë Fushë-Krujë 

	6 punonjës të administratës vendore janë asistuar gjatë përgatitjes së dokumenteve të analizës financiare dhe politikës fiskale në 
të dy këto njësi të qeverisjes vendore

Objektivi 2
Të asistojë stafin e administratës vendore në përmirësimin e të ardhurave vendore nëpërmjet mbledhjes së taksave 
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s 	2 analiza me fokus ngritjen e sistemit për administrimin dhe menaxhimin e taksave në nivel vendor janë përgatitur në secilën njësi 
vendore, përkatësisht të Kukësit dhe të Fushë-Krujës  

	2 plane veprimi si dhe dokumente të tjerë me rekomandime me subjekt “Si të përmirësojmë mbledhjen dhe administrimin e taksës 
vendore mbi ndërtesën” janë hartuar në secilën prej njësive vendore Kukës dhe Fushë-Krujë

Objektivi 3
Të hartojë një Plan të zbatueshëm të Investimeve Kapitale për secilin qytet
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t
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s

	Një metodologji për hartimin e planeve të investimeve kapitale u përgatit 
	Planet e Investimeve Kapitale u hartuan në secilën prej njësive vendore Kukës dhe Fushë-Krujë  
	Një seri takimesh janë organizuar me këshillat vendorë për diskutimin dhe miratimin e PIK në qytetet Kukës dhe Fushë-Krujë

Objektivi 4
Të përmirësojë praktikat e menaxhimit financiar në nivel vendor 
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	Një dokument metodologjie për analizimin e kapaciteteve fiskale të bashkisë u përgatit 
	Vlerësimi i mundësive për huamarrje u realizua në secilën prej bashkive Kukës dhe Fushë-Krujë 

62 63





raporti
vjetor



Plani i Përgjithshëm Rregullues i qytetit të 
Kukësit, pjesë e Programit LGPA të financuar 
nga USAID dhe të zbatuar nga ARD, do të jetë 
një instrument i fuqishëm që do të udhëheqë  
investimet private në këtë bashki dhe do t’i 
sjellë këto zhvillime në një linjë me projektet për 
investime të sektorit publik. Co-PLAN, si partneri 
lokal i LGPA-së, është duke punuar ngushtësisht 
me Bashkinë e Kukësit për të siguruar asistencën 
teknike në procesin e përgatitjes së Planit Urban 
Rregullues. Ky Plan synon të orientojë një 
zhvillim fizik dhe ekonomik të qëndrueshëm të 
qytetit të Kukësit në përputhje me sfidat aktuale 
të zhvillimit si dhe projektet dhe iniciativat e tjera 
rajonale. Gjithashtu, ky Plan do të udhëheqë 
zhvillimet ekonomike dhe do ta vendosë 
Kukësin në pozicionin e një qendre urbane 
vitale dhe të një korridori kalimi kombëtar nga 
Shqipëria në Kosovë dhe anasjelltas.  Procesi i 
punës u mbështet në bashkëpunimin me njësinë 
vendore nëpërmjet ngritjes së një Grupi Pune me 
përgjegjësi të përcaktuara qartë. 

9 Hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të Kukësit
Koha e Zbatimit: Janar 2009 -  Prill 2010
Donatori: USAID Bashkia Kukës
Fondi: 10,455,000 Lekë
Zbatohet në: Bashkia e Kukësit



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Hartimi i Detyrës së Projektimit për Planin e Përgjithshëm Rregullues të qytetit të Kukësit

Tr
eg
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s 	Një studim social-ekonomik i qytetit të Kukësit bazuar në 250 pyetësorë të shpërndarë nëpër familje
	Krijimi i një baze të dhënash bazuar mbi analizën e situatës
	Departamente, institucione dhe ndërmarrje vendase të intervistuara
	31 harta tematike
	Miratimi i Detyrës së Projektimit në nivelin lokal dhe atë qendror

Objektivi 2
Hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të qytetit të Kukësit

Tr
eg
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t
e 
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rr
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je

s 	2 seminare u zhvilluan në këtë fazë të projektit, ku u diskutua mbi format dhe drejtimet e transformimit të territorit urban dhe 
zonës përreth 

	5 takime me grupet e punës janë organizuar me qellim diskutimin e elementeve të propozimeve territoriale
	Janë në proces përgatitjeje hartat tematike

Objektivi 3
Hartimi i Vlerësimit Strategjik Mjedisor

Tr
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t
e 
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s

	Është kryer analiza e gjendjes ekzistuese të ndotjes në ajër, tokë dhe ujë



Plani i Përgjithshëm Rregullues i qytetit të 
Fushë-Krujës, pjesë e Programit LGPA të 
financuar nga USAID dhe të zbatuar nga ARD, 
do të jetë një instrument i fuqishëm që do të 
udhëheqë investimet private në këtë bashki 
dhe do të sjellë në një linjë këto zhvillime me 
projektet për investime të sektorit publik. Co-
PLAN, si partneri lokal i LGPA-së, është duke 
punuar ngushtësisht me Bashkinë e Fushë-
Krujës për të ofruar asistencën teknike në 
procesin e përgatitjes së Planit të Përgjithshëm 
Rregullues të qytetit. Ky Plan synon të 
orientojë drejt një zhvillimi fizik dhe ekonomik 
të qëndrueshëm të qytetit të Fushë-Krujës, në 
përputhje me sfidat aktuale të zhvillimit dhe 
me projektet dhe iniciativat e tjera rajonale. 
Gjithashtu, ky Plan do të udhëheqë zhvillimet 
ekonomike dhe do ta vendosë Fushë-Krujën në 
pozicionin e një qendre urbane të rëndësishme 
në rajonin Tiranë-Durrës. Procesi i punës 
u mbështet në bashkëpunimin me njësinë 
vendore, nëpërmjet ngritjes së Grupit të Punës 
me përgjegjësi të përcaktuara qartë. 

10 Hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të Bashkisë Fushë-Krujë
Koha e Zbatimit: Tetor 2008 -  Prill 2010
Donatori: USAID / Bashkia Fushë-Krujë
Fondi: 10,455,000 Lekë
Zbatohet në: Bashkia Fushë-Krujë



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Hartimi Detyrës së Projektimit të Planit të Përgjithshëm Rregullues të qytetit të Fushë-Krujës

Tr
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s 	1 seminar u zhvillua në këtë fazë të projektit ku u diskutua mbi format dhe drejtimet e transformimit të territorit urban dhe zonës 
përreth 

	4 takime me grupet e punës janë organizuar me qëllim diskutimin e elementeve të propozimeve territoriale të planit
	Janë ideuar 29 draft-harta tematike të Planit 
	Janë ideuar projekt-ide të infrastrukturave inxhinierike

Objektivi 2
Hartimi i Planit të Përgjithshëm Rregullues të qytetit të Fushë-Krujës

Tr
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ue
si

t
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s 	A workshop was organized in which participants discussed development trends in the urban and rural areas of the municipality;
	Four working group meeting were organized to discuss territorial aspects of proposed plans; 
	Twenty-nine thematic maps were designed;
	Design project ideas for engineering infrastructural networks were generated

Objektivi 3
Hartimi i Vlerësimit Strategjik Mjedisor

Tr
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	Analizë e përgjithshme e gjendjes ekzistuese dhe problematikës mjedisore si ndotja e ajrit, e tokës, e ujit; biodiversiteti etj.
	Përcaktimi i Metodologjisë për hartimin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor
	Kryerja e vlerësimit mjedisor në lidhje me propozimet e planit
	Përcaktimi i fazave të monitorimit dhe indikatorëve 
	Ideimi i 2 hartave tematike për problematikën mjedisore
	Përgatitja e 2 hartave tematike në lidhje me problematikën mjedisore



11 Zbatimi i Planit Kombëtar për përafrimin e Legjislacionit të Mjedisit në 
Shqipëri – Studimi për Ndarjen e Mbeturinave në Shqipëri
Koha e Zbatimit: Shtator 2009 - Dhjetor 2009
Donatori: Komisioni Evropian, zbatuar nga Grontmij Carl Bro & Agrotec (Itali)
Fondi: € 29,965
Zbatohet në: Bashkia e Tiranës, Durrësit, Shkodrës, Lezhës, Lushnjës, Beratit, Fushë-Krujës, Fierit dhe Vorës

Ndarja e mbeturinave është një mjet gjerësisht 
i përdorur për të mbledhur informacionin që 
nevojitet për planifikimin e menaxhimit të 
mbetjeve urbane dhe për rritjen e efiçiencës 
dhe efektivitetit të ofrimit të shërbimit të 
pastrimit. Pavarësisht përpjekjeve të bëra 
në këtë drejtim në Evropë, analizat e ndarjes 
së mbeturinave në vend mungojnë ose janë 
kryer në mënyrë të pjesshme dhe nuk kanë 
ndjekur standardet e kohës. Gjithashtu, 
studimet sporadike të mëparshme kanë 
qenë të hartuara duke u bazuar në projektet 
rast pas rasti, gjë që ka çuar në rezultate jo 
të kënaqshme dhe e ka bërë të vështirë 
krahasimin e efekteve të masave të ndryshme 
që janë marrë lidhur me menaxhimin e 
mbeturinave. 
Sot në Shqipëri, kërkesa për statistika të sakta 
të menaxhimit të mbetjeve buron kryesisht 
nga nevoja për të ngritur Planin Kombëtar 
të Menaxhimit të Mbetjeve, duke plotësuar 
kështu kërkesat e Direktivave të ndryshme 

të BE-së. Përveç kësaj, të dhëna nga niveli i 
qeverisjes vendore nevojiten për formulimin, 
zbatimin dhe monitorimin e strategjive të 
menaxhimit të mbetjeve urbane në nivel 
vendor. 
Për herë të parë, Co-PLAN (Instituti për 
Zhvillimin e Habitatit) e ka përfunduar me 
sukses analizën e ndarjes së mbeturinave 
urbane në përputhje me metodologjinë që 
plotëson standardet Evropiane në qytetin e 
Fierit. Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim 
me bashkinë e Fierit në kuadër të projektit 
“Fuqizimi i Performancës Mjedisore në 
nivel vendor”, financuar nga Ambasada e 
Mbretërisë së Vendeve të Ulëta.
Kohët e fundit, në kuadrin e projektit 
“Zbatimi i Planit Kombëtar për përafrimin 
e Legjislacionit të Mjedisit në Shqipëri”, 
financuar nga Bashkimi Evropian si pjesë 
e ndihmës së huaj, Programi CARDS 2006, 
(dmth programi cards dhe misnitria po 
përgatisin ??) Ministria e Mjedisit, Pyjeve 

dhe Administrimit të Ujërave është duke 
përgatitur Planin Kombëtar të Menaxhimit të 
Mbetjeve. 
Në kuadrin e këtij projekti të BE-së, i cili po 
zbatohet nga një consortium (partneritet???) 
mes kompanisë Grontmij | Carl Bro (Denmark) 
dhe Agrotec (Itali), Co-PLAN u kontraktua për 
të ofruar asistencë teknike në identifikimin e 
përbërjes së mbetjeve në 9 qytete të Shqipërisë, 
përkatësisht Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, 
Lushnjë, Berat, Fushë-Krujë, Vorë dhe Fier. 
Ky studim vëzhgues për auditimin e mbetjeve 
është i pari i këtij lloji që ndërmerret në nivelin 
bashkiak me objektiv kryesor përcaktimin e 
përbërjes së secilës prej shtatëmbëdhjetë 
kategorive të mbetjeve që shkojnë në vendet 
e depozitimit (ku aktualisht depozitohen pa 
asnjë kontroll) në 9 bashkitë e përzgjedhura 
në gjithë vendin. Gjithashtu, janë ofruar 
fakteve dhe vlerësimeve të ndryshme lidhur 
me sasinë e mbetjeve, duke qenë se nuk ka 
pasur të dhëna të sakta në këtë drejtim.



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të sigurojë baza të dhënash për përbërjen e mbeturinave në qytetet Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, Lushnjë, Berat, Fushë-Krujë, Vorë dhe Fier 
duke i klasifikuar sipas llojit dhe aktivitetit 
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	9 procese të ndarjes së mbeturinave sipas 17 kategorive të përcaktuara janë kryer në 9 qytete për të dy sezonet, atë dimëror dhe atë 
veror 

	28 kampione janë mbledhur në bashkinë e Shkodrës, 20 nga zona mikse dhe 8 nga zona rezidenciale
	30 kampione të mbledhura janë klasifikuar në bashkinë e Lezhës 14 prej të cilave nga zona mikse
	20 kampione të mbledhura në bashkinë e Fushë Krujës, prej të cilave 10 janë  klasifikuar 
	20 kampione të mbledhura, prej të cilave 10 nga zona mikse, janë klasifikuar në bashkinë e Vorës 
	60 kampione të mbledhura,17 kampione nga zona mikse dhe 7 nga zona rezidenciale, janë klasifikuar në bashkinë e Durrësit 
	240 kampione të mbledhura, 50 kampione nga zona mikse dhe 30 kampione nga zona rezidenciale, janë klasifikuar në bashkinë e 

Tiranës  
	20 kampione të mbledhura, 8 kampione nga zona mikse dhe 4 kampione nga zona rezidenciale, janë klasifikuar në bashkinë e Lushnjës  
	30 kampione të mbledhura, 10 kampione nga zona mikse dhe 4 kampione nga zona rezidenciale, janë klasifikuar në bashkinë e Fierit  
	30 kampione të mbledhura, 10 kampione nga zona mikse dhe 4 kampione nga zona rezidenciale, janë klasifikuar në bashkinë e Beratit 
	1 vlerësim parësor është kryer dhe 1 metodologji pune është hartuar

Objektivi 2
To provide recommendations for improvement of waste collection system
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	2 kategori trajnimesh janë ofruar për punëtorët e shërbimit të pastrimit dhe për supervizorët e Ndërmarrjes së Pastrim-Gjelbërimit 
në secilën njësi të qeverisjes vendore ku janë kryer proceset e ndarjes së mbeturinave: 1 trajnim në praktikë gjatë punës dhe 1 trajnim 
në nivelin teorik, ku supervizorët dhe pjesëmarrësit u informuan në mënyrë të përgjithshme rreth menaxhimit të mbetjeve urbane 
në nivel bashkiak, legjislacionit dhe aspekteve institucionale, ndarjes së mbeturinave dhe prodhimit të tyre si edhe rreth Katalogut 
Evropian të Mbetjeve  

	6 sesione trajnimi janë organizuar në total me punëtorët e Ndërmarrjes së Pastrim Gjelbërimit 
	1 sesion trajnimi – trajnim për trajnerë – u organizua me supervizorët  
	30 persona përfituan asistencë dhe u trajnuan, nga të cilët 27 ishin punëtorë dhe 3 supervizorë 
	1 Raport Përfundimtar Studimi për Ndarjen e Mbeturinave u përgatit dhe u dorëzua duke përfshirë rekomandimet për përmirësime të 

mëtejshme lidhur me sistemin e mbledhjes së mbeturinave



12 Reduktimi i energjisë së përdorur dhe i emetimeve të CO2  nëpërmjet 
partneritetit midis shoqërisë civile dhe pushtetit vendor për edukimin e 
popullsisë si dhe rritjes së efiçiencës termike në ndërtesat e banimit
Koha e Zbatimit: Shtator 2009 -Shkurt  2011
Donatori: Komisioni Evropian
Fondi: € 169,497
Zbatohet në: Bashkia e Fierit 

Sektori familjar është një nga konsumatorët 
më të mëdhenj të burimeve të energjisë në 
Shqipëri. Në vitin 2005 niveli i konsumit të 
energjisë arriti në 27% përkundrejt 60% të 
kërkesës. Si një vend mesdhetar, Shqipëria 
nuk ka qenë asnjëherë nën efektin e 
temperaturave tejet ekstreme dhe kjo gjë 
është reflektuar historikisht me nivelin 
e ulët të termoizolimit të ndërtesave 
të banimit. Gjatë periudhës së regjimit 
të kaluar, në shumë qytete u ndërtuan 
blloqe apartamentesh me kosto të ulët 
duke përdorur teknikat e parafabrikimit të 
cilat njihen për nivel të ulët termoizolimi. 
Si rrjedhojë, një sasi e konsiderueshme e 
energjisë elektrike apo gazit të paketuar 

përdoret për ngrohje gjatë periudhës 
së dimrit; kurse, gjatë verës, janë duke 
u instaluar gjithnjë e më shumë pajisjet 
e kondicionerëve me qëllim freskimin e 
ambienteve. Për shumë njerëz, rritja e 
çmimit të energjisë elektrike ka krijuar 
probleme serioze lidhur me mundësinë 
për të paguar faturën. 
Për vite me radhë, bashkitë nuk kanë 
mundur të adresojnë çështjen e konsumit 
të energjisë në ndërtesat e banimit për 
shkak të mungesës së kompetencave dhe 
instrumenteve për zbatimin e ligjit. Pas 
viteve ’90, përgjegjësia për mirëmbajtjen 
e banesave të ndërtuara para këtyre 
viteve nuk ekzistonte; kështu, shumë 

apartamente iu nënshtruan procesit të 
privatizimit duke mos u shoqëruar me 
asnjë klauzolë për mirëmbajtjen e tyre 
të reflektuar në kontratën e blerjes. 
Akoma më i paktë ishte interesi i qeverisë 
qendrore për ndërtesat që kishin mbetur 
në pronësi të shtetit. 
Procesi i decentralizimit u ka dhënë më 
shumë përgjegjësi bashkive lidhur me 
sektorin e strehimit. Ligji i Bashkëpronësisë 
në mënyrë të veçantë do t’u japë atyre 
të drejtën për t’iu kërkuar banorëve të 
blloqeve të banimit të ngrenë këshilla 
qytetarë me përgjegjësinë e mirëmbajtjes 
së banesave. Në këtë mënyrë, ky ligj është 
një mjet i fuqishëm në duart e bashkive 



raporti
vjetor

për të ndërhyrë në çështjet e efiçiencës 
së energjisë për sektorin e strehimit, 
pavarësisht se ato nuk zotërojnë ende 
eksperiencën e nevojshme për zbatimin 
e këtij ligji. Mungesa e furnizimit me 
energji elektrike dhe pamundësia për të 
përballuar pagesën e saj është kthyer 
në një çështje serioze e cila shoqërohet 
me rritje të ndjeshme të kostos së 
elektricitetit dhe lëndëve djegëse. Kështu, 
pra, është e nevojshme një ndërhyrje 
tek familjet me të ardhura të ulëta për 
të shmangur përkeqësimin e gjendjes 
së tyre ekonomike. Projekti “Reduktimi 
i energjisë së përdorur dhe emetimeve 
të CO2  nëpërmjet partneritetit midis 

shoqërisë civile dhe pushtetit vendor 
për edukimin e popullsisë dhe rritjes 
së efiçiencës termike në ndërtesat e 
banimit”, është një nga nismat e fundit 
që Co-PLAN ka ndërmarrë në këtë 
kuadër. Ky projekt synon të ndërtojë një 
partneritet midis shoqërisë civile dhe 
pushtetit vendor (bashkisë së Fierit) për 
të rritur ndërgjegjësimin mbi mundësitë 
e reduktimit të kostove nëpërmjet rritjes 
së efiçiencës termike, duke vënë në 
përdorim kompetencat e bashkisë të 
cilat burojnë nga Ligji i Bashkëpronësisë. 
Kjo do të arrihet nëpërmjet rritjes së 
kapaciteteve të bashkisë për zbatimin e 
ligjit në praktikë dhe do të shoqërohet 

me trajnim dhe edukim të përgjithshëm, 
duke përdorur si model një skemë pilot 
për përmirësimin e efiçiencës termike në 
një ndërtesë banimi ku jetojnë familje në 
nevojë. Këto familje do të përfitojnë një 
cilësi më të lartë jetese si dhe kosto më 
të ulëta të lëndëve djegëse. Përfitimet do 
të manifestohen në një publik më të gjerë 
nëpërmjet ekspozitave, seminareve dhe 
workshop-eve që do të organizohen. Një 
aksion pilot për parandalimin e degradimit 
mjedisor të shkaktuar nga inefiçienca 
e përdorimit të energjisë në banesa do 
të testohet nëpërmjet mekanizmave 
me pjesëmarrje dhe atyre për rritjen e 
ndërgjegjësimit.
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Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të rrisë kapacitetet e pushtetit vendor në bashkinë e Fierit lidhur me administrimin e efiçiencës së energjisë në ndërtesat ekzistuese të 
banimit, duke vënë theksin veçanërisht në përmirësimin e termoizolimit nëpërmjet harmonizimit me Ligjin e ri të Bashkëpronësisë
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s 	Një veprimtari publike u organizua në bashkinë Fier, me pjesëmarrjen e MPPTT, Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, 
zyrtarëve të lartë të bashkisë, këshillit vendor dhe organizatave të interesuara të shoqërisë civile të cilat operojnë në zonë për 
lançimin e projektit 

	Një Marrëveshje Bashkëpunimi u nënshkrua nga tri palët partnere në projekt, përkatësisht bashkia Fier, MPPTT dhe Co-PLAN 
	Një grup pune i bashkisë u ngrit për zbatimin e projektit, për të cilin është përgjegjës në nivelin vendor institucional

Objektivi 2
Të ndërtojë një praktikë pilot për efiçiencën e energjisë në ndërtesat ekzistuese të banimit në një zonë me të ardhura të ulëta, nëpërmjet 
bashkëpunimit me komunitetin vendas, organizatat e shoqërisë civile dhe pushtetin vendor 
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	1 takim u organizua me grupin e punës lidhur me realizimin e studimit bazë nëpër familje në zonën pilot me qëllim diskutimin dhe 
përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e zonës pilot si dhe të metodologjisë që do të përdoret 

	1 pyetësor me bazë familjeje u hartua dhe procesi i plotësimit të tij u udhëhoq gjatë kohës së realizimit të studimit bazë 
	4 ndërtesa banimi me 90 familje u përfshinë në studim
	90 intervista ballë për ballë u zhvilluan me banorët e zonës pilot  
	7 vizita në terren u kryen në qytetin e Fierit 
	Nisi fushata informative lidhur me ngritjen e Asamblesë së Qytetarëve dhe Ligjin e Bashkëpronësisë
	Nisi mobilizimi i komunitetit për themelimin e Asamblesë së Qytetarëve

Objektivi 3
Të rrisë ndërgjegjësimin, në qytetin e Fierit dhe më gjerë, lidhur me përfitimet që vijnë si rezultat i efiçiencës së energjisë, pra i reduktimit të 
emetimeve të CO2 dhe përmirësimit të cilësisë së jetës në lagjet e qytetit
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s 	Përgatitja dhe shpërndarja e 100 fletëve informuese në zonën pilot mbi përfitimet që vijnë si rezultat i efiçiencës së energjisë për 
një studim të mëtejshëm të mundësive 

	Organizimi i Aktivitetit të Lançimit të Projektit me pjesëmarrjen e 100 përfaqësuesve të qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, 
këshillave vendorë dhe organizatave të shoqërisë civile
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Qëllimi i LOGIN - Rrjeti i informacionit 
mbi qeverisjen vendore konsiston në 
promovimin e zhvillimit profesional 
të specialistëve të pushtetit vendor 
si dhe në forcimin e kapaciteteve të 
organizatave që mbështesin reformat në 
administratën publike në nivel vendor. 
Ky projekt zbatohet njëkohësisht në 15 
vende ish-komuniste të Evropës Lindore 
dhe Qendrore të cilat i janë dedikuar 
krijimit të platformës së njohurive LOGIN 
e cila ofron informacion mbi çështje të 
qeverisjes vendore. Ndër të tjera, kjo 

bazë të dhënash përmban të reja në lidhje 
me zhvillimet e procesit të integrimit të 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian duke 
u fokusuar në urdhëresat që duhen 
zbatuar si edhe në mundësitë e shfaqura. 
Në harkun kohor Janar-Gusht 2009 
është bërë i mundur konsultimi i bazës 
së të dhënave LOGIN në faqen zyrtare 
të Co-PLAN (www. co-plan.org) dhe të 
partnerëve të tij për të tetë modulet: 
legjislacioni, libraria, mundësi financimi, 
trajnime, integrimi evropian, kalendari, 
të reja dhe website të tjera. Gjatë kësaj 

periudhe, në platformë janë vendosur 
318 dokumente dhe materiale që kanë 
si qëllim përditësimin me informacion 
dhe zhvillime të fushës për punonjësit 
e administratës vendore. Numri i 
shkarkimeve ka arritur shifrën 15.914 
gjatë vitit të parë të zbatimit të projektit. 
Shoqata e Bashkive të Shqipërisë, 
Shoqata e Komunave të Shqipërisë 
dhe Universiteti POLIS janë partnerët e 
Co-PLAN në funksionimin sa më efikas 
dhe pasurimin e vazhdueshëm të kësaj 
platforme.

13 LOGIN - Rrjeti i informacionit mbi qeverisjen vendore (viti I)
Koha e Zbatimit: 1 Shtator 2008 - 31 Gusht 2009
Donatori: LGI & Instituti për një shoqëri të hapur, Budapest
Fondi: $ 37,000
Zbatohet në: Shqipëri

Sapo të klikoni tek Albania do të shfaqet faqja elektronike e Co-PLAN, në faqen kryesore të së cilës është 

mjaft e dukshme  menuja me tetë tema, ku përfshihen: legjislacioni, libraria, financime, trajnime, Integrimi 

Evropian, kalendari, të rejat dhe faqe të tjera. Materialet e LOGIN do të mund t’i gjeni në gjuhën shqip dhe an-

glisht. Nëse klikoni në secilën nga këto kategori do tu shfaqet tabela e mëposhtme, në të cilën do t’ju duhet 

të plotësoni fushat e nevojshme për të thirrur informacionin e kërkuar. Për shembull, nëse kërkoni një ligj që 

lidhet me huamarrjen vendore, duhet të zgjidhni gjuhën për të cilën jeni të interesuar, në rastin tonë shqip, 

shtetin Shqipëri, më pas shkruajmë fjalët huamarrja vendore në vendin e kërko për dhe në fund shtypim 

butonin Kërko. Sikundër e shihni në tabelën e mëposhtme, do t’ju shfaqen 3 materiale të cilat përmbajnë 

informacionin e kërkuar. Në të njëjtën mënyrë do të veprohet për librarinë, financimet, trajnimet dhe Integrimin 

Evropian.

Suplement i Gazetës së Bashkive, Qershor, Nr. 20

Co-PLAN, Institute for Habitat
Development

Albania

6
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Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Të krijohet një platformë për ndarjen e informacionit mbi reformën e administratës publike dhe zhvillimin profesional të punonjësve të 
administratës vendore në fushat kryesore të qeverisjes vendore
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	Platforma e njohurive LOGIN, pas bërjes operative në faqen e internetit të Co-PLAN (www.co-plan.org), tashmë është aktive dhe 
funksionale edhe në faqet elektronike të partnerëve të tij, Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë (www.aam-al.com), Universitetit 
POLIS (www.universitetipolis.edu.al) dhe Shoqatës së Komunave të Shqipërisë (www.aac@abcom.al);

	Libraria Dixhitale LOGIN tashmë është operative në tetë module që mbulojnë aspektet kryesore të qeverisjes vendore dhe të 
reformës në administratën publike;

	318 dokumente, raporte dhe informacione janë hedhur në tetë modulet e kësaj platforme dhe janë të aksesueshme për të gjithë 
përdoruesit;

	Dokumentet e vendosura në platformën LOGIN në Shqipëri kanë arritur në rreth 15.914 shkarkime gjatë periudhës Janar-Gusht 2009.

Objektivi 2
Të krijohet një rrjet partnerësh për ndarjen e informacionit dhe eksperiencave lidhur me qeverisjen vendore dhe zhvillimin e kapaciteteve lokale
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s 	Në kuadër të këtij projekti, Co-PLAN ka hartuar dhe nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi mbi pasurimin e platformës me 
materiale dhe përgatitjen e aktiviteteve të përbashkëta me donatorë e organizata partnere që operojnë në këtë fushë. Ndër 
to mund të përmendim Ministrinë e Integrimit Evropian, Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, Komisionin 
Evropian, Bankën Botërore, USAID, UNDP, AAC – Albanian Association of Commune etj.

Objektivi 3
Të promovohet LOGIN si një platformë njohurish mbi çështje të pushtetit vendor dhe mbi reformën në administratën publike
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	Përgatitja dhe botimi i dy artikujve dhe një shtojce në Gazetën e Bashkive të Shqipërisë si dhe i një artikulli në Gazetën e Komunave 
të Shqipërisë mbi bazën e të dhënave LOGIN, qëllimin dhe funksionalitetin e saj;

	Organizimi i Aktivitetit për Lançimin e projektit në 29 Prill 2009, përgjatë një seminari të organizuar nga SHBSH dhe Co-PLAN;
	Përgatitja e broshurave dhe CD-ve me materialet e hedhura deri në këtë periudhë në website dhe shpërndarja tyre në të 385 

njësitë vendore të Shqipërisë (65 bashki, 308 komuna dhe 12 qarqe);
	Organizimi i aktivitetit përmbyllës të vitit të parë të LOGIN, më datë 24 Korrik 2009, me temë Qeverisjen e Mirë Urbane. Në këtë 

aktivitet morën pjesë përfaqësues të qeverisjes qendrore dhe vendore, OJF vendase dhe të huaja, organizata ndërkombëtare, 
ekspertë të fushës, studentë etj.
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Qëllimi i LOGIN – Rrjeti i informacionit 
mbi qeverisjen vendore konsiston në 
promovimin e zhvillimit profesional 
të specialistëve të pushtetit vendor 
si edhe në forcimin e kapaciteteve të 
organizatave që mbështesin reformat në 
administratën publike në nivel vendor. 
Ky projekt zbatohet njëkohësisht në 15 
vende ish-komuniste të Evropës Lindore 
dhe Qendrore të cilat i janë dedikuar 
krijimit të platformës së njohurive LOGIN 
e cila ofron informacion mbi çështje të 

qeverisjes vendore. Ndër të tjera, kjo 
bazë të dhënash përmban të reja në lidhje 
me zhvillimet e procesit të integrimit të 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian duke u 
fokusuar në urdhëresat që duhen zbatuar 
si dhe në mundësitë e shfaqura. Në 
harkun kohor Nëntor-Dhjetor 2009 është 
bërë e mundur hedhja në platformë e 143 
dokumenteve dhe materialeve mbi të tetë 
modulet ekzistuese: legjislacioni, libraria, 
mundësi financimi, trajnime, integrimi 
evropian, kalendari, të reja dhe website të 

tjera. Gjatë kësaj periudhe gati dymujore 
ka vazhduar procesi i nënshkrimit të 
marrëveshjeve të bashkëpunimit me 
organizata partnere. Shoqata e Bashkive 
të Shqipërisë, Shoqata e Komunave të 
Shqipërisë dhe Universiteti POLIS do të 
vazhdojnë të jenë partnerë të Co-PLAN 
në mundësimin dhe funksionimin sa më 
efikas si dhe në pasurimin e vazhdueshëm 
të kësaj platforme.

14 LOGIN - Rrjeti i informacionit mbi qeverisjen vendore (viti II)
Koha e Zbatimit: 1 Nëntor 2009 – 31 Tetor 2010
Donatori: LGI & Instituti për një shoqëri të hapur, Budapest
Fondi: $ 29,630
Zbatohet në: Shqipëri



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Pasurimi sistematik i platformës për ndarjen e informacionit mbi reformën e administratës publike dhe zhvillimin profesional të punonjësve të 
administratës vendore në fushat kryesore të qeverisjes vendore
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	Platforma tashmë është operative në tetë module që mbulojnë aspektet kryesore të qeverisjes vendore dhe të reformës në administratën 
publike;

	Libraria Dixhitale LOGIN mund të aksesohet nga të gjithë në faqet e internetit të Co-PLAN (www.co-plan.org), Shoqatës së Bashkive të 
Shqipërisë (www. aam-al.com), Universitetit POLIS (www.universitetipolis.edu.al) dhe Shoqatës së Komunave të Shqipërisë (www.aac@
abcom.al);

	143 dokumente, raporte dhe informacione janë hedhur në tetë modulet e kësaj platforme dhe janë të aksesueshme nga të gjithë përdoruesit;
	Dokumentet e vendosura në librarinë dixhitale LOGIN në Shqipëri arritën mbi 5000 shkarkime në dy muajt e fundit.

Objektivi 2
Shtimi i rrjetit të partnerëve për ndarjen e informacionit dhe eksperiencave lidhur me qeverisjen vendore dhe zhvillimin e kapaciteteve lokale
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	Marrëveshje Bashkëpunimi për pasurimin e platformës me materiale dhe përgatitjen e aktiviteteve të përbashkëta vazhdojnë të nënshkruhen  
ndërmjet Co-PLAN dhe organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që punojnë në këtë fushë.

Objektivi 3
Të promovohet LOGIN si një platformë njohurish mbi çështje të pushtetit vendor dhe mbi reformën në administratën publike
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	Përgatitja dhe botimi i tre artikujve – dy në Gazetën e Bashkive të Shqipërisë dhe një në Gazetën e Komunave të Shqipërisë – mbi 
bazën e të dhënave LOGIN, qëllimin dhe funksionalitetin e saj;

	Shpërndarja e herëpashershme e broshurave dhe e materialeve elektronike CD/DVD me informacionet e hedhura deri më tani në 
platformë;

	Bashkëpunimi në organizimin e aktiviteteve të ndryshme të të gjithë partnerëve të kësaj platforme me fokus në çështjet e 
pushtetit vendor dhe reformën në administratën publike.
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Ky studim bazë i tregut është ndërmarrë 
në kuadër të punës së SNV Shqipëri duke 
mbajtur në konsideratë strategjinë e 
saj globale e cila ka në fokus ambicien e 
përbashkët për të ndihmuar sistematikisht 
në fuqizimin brenda vendit të aftësisë për 
zhvillimin e kapaciteteve për të arritur 
rezultate. Në përputhje me këtë, SNV 
Shqipëri, duke mbajtur në konsideratë 
strategjinë e saj globale, është në 
procesin e zhvillimit të një kanali të ri të 
shpërndarjes së shërbimeve të titulluar 
Lehtësi/Aftësi e Zhvillimit të Kapaciteteve 

Vendore që synon të jetë i pavarur por 
edhe plotësues kundrejt shërbimeve 
këshillimore të SNV. 
Në këtë kuadër, SNV Shqipëri ka 
kontraktuar Co-PLAN me qëllim kryerjen 
e një vëzhgimi të hollësishëm dhe 
gjithëpërfshirës mbi proceset e kërkesës 
dhe ofertës për ngritjen e kapaciteteve si 
pjesë e fazës së pikënisjes së një qasjeje 
të re e cila do të mbështesë zhvillimin 
ekonomik dhe social në Shqipëri. 
Kështu, Co-PLAN ka ndërmarrë këtë 
vëzhgim bazë të tregut me qëllim 

vlerësimin dhe identifikimin e gjendjes 
aktuale të shërbimeve profesionale 
dhe gjysmëprofesionale të kërkesës 
dhe ofertës në qeverisjen vendore dhe 
administratën publike si edhe të mjedisit 
të zhvillimit të kapaciteteve, duke 
mundësuar një analizë të tregut lidhur me 
komponentë si aktorët dhe përmasat, rritja 
dhe zhvillimi, produktet dhe shërbimet, 
mjedisi mundësues/lehtësues, tendencat 
kryesore si edhe faktorët kyç të suksesit si 
për klientët/konsumatorët ashtu dhe për 
furnizuesit e këtyre shërbimeve. 

15 Vlerësimi bazë dhe kryerja e analizës për Kompetencat e Administratës 
Publike dhe Qeverisjes Vendore si dhe për Mjedisin e Zhvillimit të 
Kapaciteteve Vendore 
Koha e Zbatimit: 18 Qershor 2009 - 31 Tetor 2009
Donatori: Organizata Holandeze për Zhvillim - SNV Shqipëri
Fondi: € 24,000
Zbatohet në: Qarku Dibër, Qarku Shkodër, Qarku Kukës, Qarku Fier, Qarku Korçë, Qarku Lezhë, Qarku Tiranë
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raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të mundësojë të kuptuarit e hollësishëm të situatës aktuale të kapaciteteve brenda sektorit të shërbimit të administratës publike dhe 
qeverisjes vendore  
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	125 pyetësorë u administruan në terren, të cilët përfshinin pyetje të hapura dhe të mbyllura për të matur gjykimet e ofruesve të 
shërbimeve dhe të qeverisjes vendore mbi gjendjen ekzistuese të zhvillimit të kapaciteteve 

	125 intervista u realizuan në total me 75 ofrues dhe 50 klientë/konsumatorë të shërbimeve për ngritjen e kapaciteteve vendore 
	7 Qarqe të Shqipërisë u përfshinë në këtë analizë të vëzhgimit të tregut në fushën e ngritjes së kapaciteteve vendore 
	125 hedhje të dhënash mbi lehtësimin e ngritjes së kapaciteteve të qeverisjes vendore u përpunuan dhe analizuan 
	Një studim në zyrë u realizua për të mundësuar shtimin e të dhënave mbi kanalet e financimit dhe përmasat e tregut për zhvillimin 

e kapaciteteve

Objektivi 2
Të vlerësojë situatën aktuale të ofertës dhe kërkesës për shërbimet e ngritjes së kapaciteteve në sektorin e qeverisjes vendore dhe 
administratës publike si dhe të mjedisit përkatës të zhvillimit të këtyre kapaciteteve
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	1 raport përfundimtar për secilin komponent u përgatit, duke përfshirë indikatorët bazë të vëzhgimit mbi tregun e zhvillimit të 
kapaciteteve vendorë në Shqipëri si për ofruesit e shërbimeve ashtu dhe për klientët/konsumatorët e tyre në nivel vendor

Objektivi 3
Të shërbejë si pikënisje për marrjen e informacionit për ofruesit e shërbimeve në fushën e ngritjes së kapaciteteve 
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	Një listë me 75 ofrues shërbimesh në fushën e ngritjes së kapaciteteve vendore u mundësua për të pasuruar bazën e të dhënave 
ekzistuese

Q6. Which are the main sources of payment
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Komuna e Gurit të Zi është mbështetur që 
prej vitit 2006 nga InterCooperation në 
Shqipëri për hartimin e Planit Strategjik 
të Zhvillimit nëpërmjet asistencës së Co-
PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). 
Në kuadër të objektivave të parashikuara 
në Planin Strategjik të Zhvillimit, komuna 
hartoi Planin e Menaxhimit të Mbetjeve 
Urbane në vijimësi me qëllim plotësimin 
e nevojave të komunës në lidhje me 
përmirësimin e shërbimit të pastrimit në 
zonë. 
Nevoja për të përgatitur një plan menaxhimi 
ka ardhur si pasojë e një mungese të gjatë 

të shërbimit të pastrimit për komunitetin 
vendas, gjë e cila ka çuar në përkeqësimin 
e kushteve mjedisore, në ndotjen e 
vazhduar të tij si dhe në rritjen e shanseve 
për përkeqësimin e higjienës dhe shëndetit 
publik dhe individual. 
Në këtë kontekst, komuna, me mbështetjen 
e InterCooperation në Shqipëri dhe 
asistencën e Co-PLAN (Instituti për 
Zhvillimin e Habitatit), ndërmori nismën për 
përgatitjen e një plani për menaxhimin e 
mbetjeve urbane nëpërmjet proceseve me 
pjesëmarrje, të cilat përfshinë komunitetin 
vendas, stafin e administratës vendore si 

dhe grupet e interesit. Përgatitja e planit u 
bazua në gjetjet e një studimi të vlerësimit 
paraprak mjedisor i cili ka përfunduar në 
Tetor 2008.
Qëllimi kryesor i këtij projekti konsistoi në 
pajisjen e komunës së Gurit të Zi me Planin e 
Menaxhimit të Mbetjeve Urbane, i cili do të 
përmirësojë situatën mjedisore dhe gjendjen 
shëndetësore të popullatës vendase 
nëpërmjet zhvillimit të instrumenteve të 
nevojshëm për përmirësimin e cilësisë së 
kushteve të jetesës për banorët e komunës 
së Gurit të Zi lidhur me mjedisin urban në të 
cilin ata jetojnë dhe shëndetin e tyre.

16 Hartimi i Planit të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në komunën Guri i Zi 
Koha e Zbatimit: Dhjetor 2008 - Prill 2009 
Donatori: DLDP, financuar nga InterCooperation në Shqipëri
Fondi: € 13, 300
Zbatohet në: Komuna e Gurit të  Zi



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Sigurimi i një skeme efektive për menaxhimin e mbetjeve për 7 fshatrat e komunës së Gurit të Zi 
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s 	3 skema të mundshme për zbatim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane u hartuan në bashkëpunim me grupin e punës së komunës 
dhe u prezantuan për diskutim dhe miratim në këshillin vendor të saj 

	9 harta tematike për mbetjet urbane u përgatitën dhe iu dorëzuan komunës së Gurit të Zi 
	1 Plan i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane u hartua për komunën e Gurit të Zi dhe u miratua në këshillin vendor
	50 kopje të Planit për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane u publikuan dhe u shpërndanë tek aktorët e interesuar 

Objektivi 2
Finalizimi i përllogaritjes së kostove të shërbimit nëpërmjet identifikimit të një analize efektive të kostos dhe përfitimit lidhur me secilën 
skemë alternative të propozuar dhe përgatitja e vlerësimit të kostos së ndërhyrjeve për përmirësimin e situatës ekzistuese 
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	3 skenarë financiarë për secilën skemë të mundshme për zbatim janë përgatitur në bashkëpunim me grupin e punës së komunës 
	1 dokument i analizës së kostos dhe përfitimit u hartua

Objektivi 3
Fuqizimi i kapaciteteve organizative dhe burimeve njerëzore të komunës së Gurit të Zi lidhur me efektivitetin e procesit të menaxhimit të 
mbetjeve urbane 

Tr
eg

ue
si

t
e 

A
rr

it
je

s 	1 grup pune u ngrit dhe u asistua për përgatitjen e PMMU  
	Një seri takimesh konsultative u zhvilluan dhe u ofrua asistencë në punë për grupin e punës dhe Ndërmarrjen e Pastrim-Gjelbërimit 
	1 strukturë e re organizative brenda administratës së komunës Guri i Zi lidhur me menaxhimin e mbetjeve urbane u propozua për 

miratim

Objektivi 4
Mobilizimi i komunitetit vendas në proceset me pjesëmarrje për vendimmarrjen lidhur me planifikimin dhe përgatitjen e dokumentit “Plani i 
Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” 
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s 	1 grup me përfaqësues të qytetarëve u ngrit në komunën e Gurit të Zi, me pjesëmarrjen e komunitetit vendas, shkollave, bizneseve 
dhe qendrave shëndetësore të zonës 

	3 takime janë realizuar me grupin e përfaqësuesve të qytetarëve për hartimin e PMMU në komunën e tyre. Qëllimi specifik i 
takimeve ishte identifikimi i prioriteteve të banorëve dhe adresimi i tyre në këtë plan si dhe diskutimi i skenarëve të mundshëm për 
të arritur në miratimin përfundimtar
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Bashkia e Fushë-Arrëzit është një nga 
gjashtë njësitë e qeverisjes vendore në 
Rajonin e Shkodrës të cilat janë pjesë 
e Programit për Decentralizimin dhe 
Zhvillimin Vendor (DLDP) që zbatohet 
dhe financohet nga InterCooperation në 
Shqipëri.
Gjatë vitit 2007, u përgatit Plani i Menaxhimit 
të Mbetjeve Urbane për qytetin dhe 
fshatin në bashkinë e Fushë-Arrëzit, i cili 
u miratua më pas në këshillin vendor të 
kësaj bashkie. Që prej vitit 2008, bashkia u 
përfshi në procesin e përgatitjes së Planit 
Strategjik të Zhvillimit, një dokument 
i cili identifikoi Planin e Menaxhimit të 
Mbetjeve Urbane si një kusht institucional 
për sigurimin e investimeve në të tashmen 
dhe të ardhmen lidhur me shërbimin e 

menaxhimit të mbetjeve urbane në Fushë-
Arrëz. 
Në këtë kuadër, PMMU gjeti zbatim që 
prej fillimit të vitit 2008 dhe u ndoq nga 
realizimi i investimeve në infrastrukturën 
fizike të menaxhimit të mbetjeve, 
nëpërmjet mbështetjes financiare të 
DLDP. InterCooperation në Shqipëri është 
e interesuar të vlerësojë ecurinë e zbatimit 
të PMMU në bashkinë Fushë-Arrëz si dhe 
të ofrojë rekomandime për të ardhmen. 
Ky vlerësim do të fokusohet në monitorimin 
e indikatorëve dhe rekomandimeve të 
paraqitura në planin e menaxhimit të 
mbetjeve urbane dhe do të analizojë 
efiçiencën e ofrimit të shërbimit, raportin 
mes mbledhjes së taksave dhe kostove të 
shërbimit, opinionin e qytetarëve lidhur me 

performancën e shërbimit dhe impaktin 
e tij dhe masat e marra për mundësimin 
e një studimi fizibiliteti për vendin e 
depozitimit të mbetjeve në një të ardhme 
të afërt. Kështu, Co-PLAN u kontraktua 
nga Intercooperation në Shqipëri për 
kryerjen e një vlerësimi mbi ecurinë e 
zbatimit të PMMU në bashkinë Fushë-
Arrëz. Qëllimi i këtij vlerësimi është të 
sigurojë rekomandimet e nevojshme lidhur 
me konsolidimin e shërbimit të pastrimit 
nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm 
të mjeteve dhe instrumenteve me qëllim 
përmirësimin e kushteve të jetesës së 
banorëve vendas që lidhen me mjedisin 
urban në të cilin ata jetojnë dhe gjendjen e 
tyre shëndetësore.

17 Vlerësimi i ecurisë së zbatimit të Planit për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane 
në bashkinë e Fushë-Arrëzit 
Koha e Zbatimit: Shkurt - Mars 2009 
Donatori: InterCooperation në Shqipëri 
Fondi: € 2973 
Zbatohet në: Bashkia e Fushë-Arrëzit 



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes 

Objektivi 1
Të vlerësojë ecurinë e procesit të zbatimit të Planit të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në bashkinë e Fushë-Arrëzit 
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	Një format interviste me fokus grup u përgatit me qëllimin për të lehtësuar  mbledhjen e informacionit
	1 takim-intervistë u zhvillua me kryetarin e bashkisë së Fushë-Arrëzit 
	1 takim-intervistë u zhvillua me këshillin vendor të bashkisë së Fushë-Arrëzit 
	Një takim vlerësues u organizua me Ndërmarrjen e Pastrim-Gjelbërimit të bashkisë 
	Një takim vlerësues u organizua me grupin e përfaqësuesve të qytetarëve në qytetin Fushë-Arrëz dhe në fshatra
	1 vizitë në terren u realizua në qytetin e Fushë-Arrëzit për vëzhgimin e drejtpërdrejtë të situatës mjedisore lidhur me mbetjet 

urbane, të punës për zbatimin e skemës së miratuar sipas planit dhe të kushteve fizike të mjeteve përkatëse
Objektivi 2
Të sigurojë rekomandimet e nevojshme për hapat që duhen hedhur drejt  konsolidimit të shërbimit të pastrimit nëpërmjet përmirësimit të 
vazhdueshëm të mjeteve dhe instrumenteve me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve vendas që lidhen me mjedisin urban në 
të cilin ata jetojnë dhe gjendjen e tyre shëndetësore
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s 	Një Raport Final Vlerësimi mbi ecurinë e zbatimit të Planit për Menaxhimin e Mbetjeve Urbane në bashkinë e Fushë-Arrëzit u 
përgatit në gjuhët Shqip dhe Anglisht  

	Një seri indikatorësh dhe rekomandimesh u paraqitën në raportin final, lidhur me hapat që duhen ndërmarrë në vijim për 
përmirësimin e ofrimit të shërbimit të pastrimit në të ardhmen 



Në përputhje me prioritetet dhe 
objektivat e përcaktuara nga Plani i 
Zhvillimit Strategjik, Komuna e Dajçit 
ka përcaktuar nevojën për ofrimin dhe 
organizimin e shërbimit të administrimit 
të mbetjeve të ngurta urbane brenda 
territorit të komunës.
Që në Shtator 2009, Komuna e 
Dajçit, me mbështetjen e Inter-
cooperation dhe me asistencën e Co-
PLAN, është angazhuar në zhvillimin 
e projektit për Planin e Menaxhimit 
të Mbetjeve të ngurta urbane, i cili në 
mënyrë strategjike do të mundësojë 

organizimin e shërbimit të largimit të 
mbetjeve dhe përmirësimin e gjendjes 
mjedisore dhe standardeve të jetesës 
brenda komunës. 
Projekti zbatohet në Komunën e Dajçit. 
Qëllimi i projektit është përmirësimi 
i shërbimit të largimit të mbetjeve 
me anë të zhvillimit të mjeteve dhe 
instrumenteve të nevojshme, për 
të ngritur standardet e jetesës të 
komunitetit lokal në lidhje me mjedisin 
urban dhe shëndetin. 
Për të arritur objektivat e projektit, u 
ndoqën metodologjia dhe aktivitetet 

e planifikuara dhe u përfshinë në 
proces edhe komponentë të vlerësimit 
organizativ, teknik dhe financiar. 
Metodologjia vijoi me fillimin e procesit 
me pjesëmarrje dhe përfshirjen 
e bashkëpunëtorëve; vlerësimin 
e situatës aktuale; identifikimin e 
skemave të mundshme të menaxhimit 
të mbetjeve; llogaritjen e kostos dhe 
skenarët e mbulimit të kostos; diskutime  
dhe vlerësime; zhvillimin e planit final të 
menaxhimit të mbetjeve dhe hartimin e 
planit dhe të dokumenteve mbështetës.

18 Plani i Menaxhimit të Mbetjeve Urbane në Komunën e Dajçit
Koha e Zbatimit: Shtator 2009 -  Dhjetor 2009
Donatori: Inter-cooperation
Fondi: € 13,200
Zbatohet në: Komuna e Dajçit



raporti
vjetor

Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Vlerësimi i gjendjes ekzistuese
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s 	2 takime u mbajtën me grupin e punës për fillimin e procesit me pjesëmarrje dhe mbledhjen e informacionit të nevojshëm (të 
përgjithshëm dhe teknik); për shqyrtimin e organizimit të stafit të komunës, strukturës ligjore dhe akteve e rregulloreve lokale; 
për identifikimin e administrimit financiar etj.

	Një vizitë u krye në terren për të monitoruar gjendjen aktuale dhe për të parë mundësinë e zhvillimit të skemave të ardhshme të 
mbledhjes së mbetjeve.

Objektivi 2
 Të sigurojë një skemë efektive për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane dhe përzgjedhjen e skenarit më të mirë për shërbimin e largimit 
të mbetjeve; të finalizojë llogaritjen e kostos së plotë të shërbimit dhe opsionet për mbulimin e kostos referuar skenarëve të përzgjedhur
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	1 takim me grupin e punës u mbajt për të zhvilluar dhe diskutuar skenarët
	1 takim për vlerësimin e skenarëve të mundshëm u organizua, me pjesëmarrjen e stafit të komunës dhe të ekspertit të SDC, ku u 

përzgjodh skema më e mirë.
	Stafi i Komunës u asistua në vlerësimin dhe realizimin e analizës së kostos dhe të tarifës.
	U përcaktua niveli i tarifave për kategoritë përfituese.
	Një analizë e plotë për llogaritjen e kostos dhe të mbulimit të kostos iu ofrua grupit të punës për të gjithë skenarët duke përfshirë 

metodologjinë e plotë, tabelat llogaritëse, hartat dhe raportet.
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Objektivi 3
Të zhvillojë dhe finalizojë një plan për menaxhimin e mbetjeve dhe të sigurojë dokumentet e nevojshëm për zbatimin e tij
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	Zhvillimi i një plani për administrimin e mbetjeve dhe nxjerrja e konkluzioneve dhe rekomandimeve për secilin aspekt si:
	Institucional dhe rregullator, ku përfshihet struktura organizative për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, rregulloret 

komunale dhe mjetet për administrimin e mbetjeve, partneritetet e mundshme institucionale dhe veprimet e koordinuara.
	Operacional dhe teknik, ku përfshihen rekomandime për përmirësimin e skemës së propozuar, identifikimin e promovimit të 

iniciativave të riciklimit, praktikat e kompostimit dhe trajtimin e depozitimin e mbetjeve.
	Plani për financimin e skemës, identifikimin e burimeve financiare dhe përfitimeve ekonomike, mbulimin e kostos në një periudhë 

afatshkurtër dhe afatgjatë, masat e propozuara për përmirësimin e strukturës së tarifës në arritjen e stabilitetit financiar. 
	Plani për edukimin ambiental dhe partneriteti publik-privat.
	Plani për monitorimin dhe vlerësimin e skemës së propozuar. 
	Plan-Veprimi 2010-2014 për zbatimin e PMMNU (si aneks i planit, në anglisht dhe shqip)
	Një raport mbi anën legale e rregullatore dhe kuadrin organizativ për administrimin e mbetjeve në komunën Dajç (si aneks i planit).

Objektivi 4
Të realizojë ngritjen e kapaciteteve të grupit të punës së komunës me anë të zhvillimit të planit si dhe duke realizuar pjesëmarrjen e tyre dhe 
ndjekjen e zbatimit të PMMNU në Gurin e Zi
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s 	Në të gjitha takimet e zhvilluara me grupin e punës, stafi i komunës u pajis me njohuri dhe asistencë praktike lidhur me mënyrën 
me të cilën duhet proceduar me procesin e planifikimit dhe me zbatimin e planit të menaxhimit të mbetjeve. 

	Stafi i komunës së Dajçit mori gjithashtu pjesë në takimet mbi zbatimin e planit të menaxhimit të mbetjeve ngurta urbane në 
komunën e Gurit të Zi. 
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Plani i aprovuar për menaxhimin e 
mbetjeve të ngurta (PMMN) për komunën 
e Gurit të Zi mundësoi planifikimin dhe 
rregullat për një skemë operacionale dhe 
efektive për mbledhjen e mbeturinave në 
përputhje me kapacitetet e komunës si 
dhe në përfitimin maksimal të komunitetit. 
Komuna kërkoi asistencë teknike shtesë 
për zbatimin e planit si dhe për përgatitjen 
e dokumentacionit mbështetës për zbatim. 
Sipas zhvillimeve që pasuan, pas miratimit 
të planit, komuna zgjodhi skenarin e 
parë si alternativën më të mirë për 
parashikimin e shërbimit duke përdorur 
një makinë teknologjike dhe kontejnerë 
të rinj për mbledhjen e mbeturinave si dhe 

përdorimin e vend-depozitimit aktual të 
Shkodrës si vend-depozitim final.
 Sipas skenarit të përzgjedhur, një shërbim 
i mbledhjes së mbeturinave do të ofrohet 
në zonën pilot dhe do të përfshijë të 
gjitha kategoritë e konsumatorëve për 
fshatrat kryesorë Guri i Zi, Juban, Vukatanë 
dhe Rrenc sikurse edhe një shërbim 
i grumbullimi të mbetjeve vetëm për 
bizneset dhe institucionet në fshatrat e 
tjerë si Rragam, Ganjoll e Gajtan.
Zbatimi i projektit do të bëhet në komunën 
e Gurit të Zi.
Bazuar në rekomandimet e planit të 
administrimit të mbetjeve të ngurta dhe 
në nevojat e prezantuara nga komuna për 

zbatimin e skemës pilot, qëllimi i projektit 
konsiston në mundësimin e autoriteteve 
lokale që të zbatojnë në praktikë një 
shërbim efektiv dhe efiçient në kushtet e 
komunës.
Metodologjia e projektit vijoi me procesin 
e mobilizimit të grupit ekzistues të punës, 
krijuar gjatë zhvillimit të PMMN, dhe 
vazhdoi më tej me vlerësimin dhe rishikimin 
e skemës së mbledhjes së mbetjeve 
dhe përmirësimin e saj, llogaritjen e 
kostos dhe të buxhetit, përcaktimin e 
sistemit të mbulimit të kostos, hartimin e 
dokumenteve mbështetës dhe asistencën 
teknike deri në përmbushjen me sukses të 
zbatimit të menaxhimit të mbetjeve.

19 Asistencë teknike në vazhdim për zbatimin e Planit të Administrimit të 
Mbetjeve Urbane në Komunën e Gurit të Zi
Koha e Zbatimit: Shtator 2009 -  Dhjetor 2009
Donatori: Inter-cooperation
Fondi: € 11,525
Zbatohet në: Komuna e Gurit të Zi
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Objektivat dhe treguesit e arritjes

Objektivi 1
Të asistojë komunën në përmirësimin e skemës së përzgjedhur për mbledhjen e mbeturinave, në llogaritjen e kostos vjetore, në planifikimin e 
investimeve dhe në financimin e shërbimit lidhur me zbatimin e skemës pilot të shërbimit
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	1 takim u organizua me grupin ekzistues të punës së komunës për të mbledhur informacionin e nevojshëm shtesë dhe për të 
krijuar mundësinë e diskutimit dhe bashkëpunimit midis këtij grupi pune dhe ekspertëve të Co-PLAN në lidhje me planifikimin, 
hartimin e dokumentacionit dhe aftësitë teknike që nevojiten për zbatimin e skemës pilot në komunë. 

	Një vizitë në terren u krye në të gjithë fshatrat e komunës me pjesëmarrjen e grupit të punës dhe përfaqësuesve të komunitetit, 
për të verifikuar skemën e propozuar për mbledhjen e mbeturinave, për të verifikuar vendet e grumbullimit të mbetjeve dhe për 
të gjetur mundësitë për përmirësimin e mëtejshëm të tyre.

	Një skemë e përmirësuar u zhvillua duke përfshirë përcaktimin e numrit të kontejnerëve dhe të vendeve të mbledhjes së 
mbeturinave, itinerarin e grumbullimit, frekuencën dhe kohën e mbledhjes së mbetjeve.

	U aplikua një metodologji për llogaritjen e plotë të kostos, për të përllogaritur koston vjetore si dhe për të planifikuar investimet.
	1 takim u mbajt për të diskutuar dhe vlerësuar skemën e përzgjedhur, planin e mbulimit të kostos si dhe nivelin e tarifave.
	Një skemë e mbulimit të kostos u hartua për të përcaktuar mënyrat e mbulimit të financimit të skemës pilot në vitin e parë dhe në 

vitet në vazhdim.
	U miratua zyrtarisht paketa fiskale (ku përfshihen edhe tarifat për administrimin e mbetjeve urbane) në Këshillin Komunal.

Objektivi 2
Asistencë teknike për procedurën e tenderit për blerjen e kazanëve dhe të makinës teknologjike
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s 	U përgatitën termat e referencës, ku përfshihen specifikimet teknike të makinës teknologjike dhe të kontejnerëve dhe kritere të 
përgjithshme dhe specifike për ofertuesit

	Komuna organizoi tenderin për blerjen e kontejnerëve dhe makinës
	Komuna realizoi blerjen e makinës teknologjike dhe të 155 kontejnerëve.
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Objektivi 3
T’i mundësojë komunës ngritjen e një strukture për menaxhimin e mbetjeve të ngurta brenda stafit të saj dhe ta mbështesë atë në hartimin e 
rregulloreve dhe udhëzimeve
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	 Asistenca e ofruar për: organizimin e shërbimit dhe përcaktimin e burimeve njerëzore për brigadën; përcaktimin e roleve dhe 
përgjegjësive të qarta; ngritjen e strukturës në nivel komunal për administrimin e mbetjeve. 

	Miratimi i krijimit të brigadës së pastrimit brenda strukturës së re të komunës nga Këshilli Komunal.
	Krijimi i një rregulloreje për administrimin e mbetjeve e cila mundëson krijimin e rregullave, përcaktimin e roleve të komunës, 

brigadës, komunitetit, pronarëve të tokës, kompanive, detyra konkrete dhe përgjegjësi për secilin partner, masat administrative 
për detyrimin dhe ndëshkimin e shkeljeve.

	
	Përgatitja e Plan-Veprimit 2010-2014 si një dokument udhëzues për zbatimin e PMMN. Ky plan-veprim ka përcaktuar objektivat, 

aktivitetet, përgjegjësitë dhe buxhetet indikativë për secilin aktivitetet. Dokumenti përfshin masa operacionale, institucionale, 
financiare dhe monitoruese si dhe fushatën sensibilizuese për të mundësuar zbatimin e skemës dhe përmirësimin e mëtejshëm të saj.

	 Hartimi i formularëve të monitorimit dhe atyre të raportimit të skemës pilot.

Objektivi 4
Ngritja e kapaciteteve të grupit të punës të komunës së Gurit të Zi 
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	4 takime janë mbajtur me grupin e punës, gjatë të cilave stafit të komunës i është mundësuar rritja e njohurive dhe i është ofruar 
asistencë praktike në aplikimin e administrimit të mbetjeve të ngurta. 
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