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VENDIM
Nr. 747, datë 20.11.2019

PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË
MBROJTJES CIVILE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 23, pika 7, e 26, pika 2, të ligjit nr.
45/2019, “Për mbrojtjen civile”, dhe të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e
administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
1. Organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (në vijim,

Agjencia) si person juridik publik buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për mbrojtjen civile
(në vijim, ministri), me seli në Tiranë.

2. Agjencia financohet nga buxheti i shtetit dhe të ardhura të tjera të ligjshme.
3. Agjencia, në përmbushje të funksioneve dhe për zbatimin e detyrave të saj, siguron fonde

nga donatorë të ndryshëm, vendas e ndërkombëtarë. Në çdo rast, Agjencia njofton ministrin,
brenda 30 (tridhjetë) ditëve, për fondet e siguruara nga donatorët. Fondet e siguruara nga
donatorët bëhen pjesë e buxhetit të Agjencisë.

4. Agjencia ka për mision zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe sigurimin e mbrojtjes civile
në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

5. Agjencia ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha përgjegjësie:
a) Vlerësimi i riskut nga fatkeqësitë;
b) Mbrojtja civile në nivel kombëtar;
c) Trajnimi i vazhdueshëm i strukturave shtetërore, i subjekteve private dhe i vullnetarëve;
ç) Inspektimi i zbatimit të dispozitave të legjislacionit për mbrojtjen civile në institucionet e

strukturat shtetërore dhe subjektet private.
KREU II

PËRGJEGJËSITË FUNKSIONALE TË AGJENCISË
Agjencia ka këto përgjegjësi:
a) Të organizojë punën për analizimin e vlerësimin e situatës së riskut nga fatkeqësitë natyrore,

reduktimin e tij dhe mbrojtjen civile;
b) Të organizojë punën për ngritjen e kapaciteteve të strukturave të mbrojtjes civile në nivel

qendror e vendor, si dhe trajnimin e subjekteve private e vullnetare, nëpërmjet përgatitjes e
zhvillimit të programeve të posaçme të trajnimit;

c) Të zhvillojë procesin e inspektimit, duke garantuar respektimin e dispozitave të
legjislacionit për mbrojtjen civile nga institucionet e strukturat shtetërore dhe subjektet private.

KREU III
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË

1. Agjencia e ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ajo
organizohet:

a) në nivel qendror, si drejtori e përgjithshme;
b) në nivel vendor, nga qendrat e mbrojtjes civile në qark.
2. Agjencia drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili ushtron përgjegjësitë e përcaktuara në

ligjin nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, dhe përgjigjet përpara ministrit. Drejtori i Përgjithshëm
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i Agjencisë emërohet dhe lirohet nga detyra, me vendim të Këshillit të Ministrave, me
propozimin e ministrit.

3. Qendrat e mbrojtjes civile në qark drejtohen nga titullarët e qendrave dhe raportojnë te
drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë.

4. Struktura dhe organika e Agjencisë miratohen me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e
ministrit, sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi për organizimin e funksionimin e
administratës shtetërore.

5. Agjencia, në përputhje me misionin, fushat e përgjegjësisë dhe përgjegjësitë e saj
funksionale, përveç detyrave të përcaktuara në ligjin nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, kryen
edhe detyrat, si më poshtë vijon:

a) Identifikon nevojat me qëllim përcaktimin e prioriteteve në këtë fushë, bazuar në analizën e
situatës së riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile në nivel kombëtar;

b) Bashkëpunon me institucionet e strukturat e sistemit të mbrojtjes civile, në nivel qendror e
vendor, si dhe me organet, entet, institucionet e specializuara lidhur me plane, programe e
projekte që synojnë reduktimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile;

c) Identifikon e vlerëson nevojën për hartimin ose ndryshimin e legjislacionit lidhur me
reduktimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile;

ç) Harton projektbuxhetin për realizimin e detyrave të Agjencisë, bën detajimin e buxhetit, si
dhe monitoron përdorimin e fondeve përkundrejt planifikimit;

d) Komunikon me qendrat ndërkombëtare të informimit e të koordinimit të përgjigjes dhe me
shërbimet homologe, për të përballuar situatat e emergjencës civile kombëtare, në rast fatkeqësie;

dh) Aplikon projekte dhe programe me financim nga donatorë dhe organizma të huaj e
vendas, i implementon ato, si dhe menaxhon programet e asistencës financiare për realizimin e
veprimtarisë së saj;

e) Bashkëpunon e koordinon me institucionet dhe strukturat përkatëse qendrore e vendore
për lehtësimin e procedurave doganore dhe të kalimit të kufirit, në rastet e marrjes së asistencës
ndërkombëtare, për realizimin e mbështetjes së vendit pritës, në rastet kur nuk është shpallur
gjendja e fatkeqësisë;

ë) Harton programe edukimi në fushën e reduktimit të riskut të fatkeqësive dhe mbrojtjes
civile në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse që mbulon çështjet e arsimit;

f) Organizon fushata informuese/sensibilizuese për masat që duhet të merren për
parandalimin e përballimin e fatkeqësive;

g) Promovon studimet dhe hulumtimet për parashikimin e parandalimin e rreziqeve natyrore
ose të lidhura me veprimtarinë njerëzore;

gj) Bashkëpunon me bashkitë, prefekturat, institucionet qendrore, sektorin privat dhe
organizata të ndryshme për çështje të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe të realizimit të
mbrojtjes civile;

h) Ndjek në vazhdimësi situatën e krijuar nga fatkeqësitë e ndryshme, për të ndërhyrë me
masa, në rast të shterimit të kapaciteteve të autoriteteve përgjegjëse, referuar kategorizimeve të
emergjencave civile sipas ligjit;

i) Bashkërendon dhe koordinon veprimet e strukturave operacionale të mbrojtjes civile në
nivel qendror, për përballimin e fatkeqësive kur emergjencat civile janë të rëndësisë kombëtare,
me përjashtim të rasteve kur është shpallur gjendja e fatkeqësisë;

j) Bashkërendon dhe koordinon shpërndarjen e asistencës ndërkombëtare, në rastet e
emergjencave civile kombëtare kur nuk është shpallur gjendja e fatkeqësisë, në përputhje me
aktet ligjore e nënligjore përkatëse;

k) Mbledh informacion nga strukturat e sistemit të mbrojtjes civile, qendrore dhe vendore, për
masat e marra për parandalimin e përballimin e fatkeqësive, si dhe të dhëna për dëmet e humbjet
e pësuara nga këto të fundit;

l) Përgatit, çdo vit, raport drejtuar ministrit për gjendjen e përgjithshme të zvogëlimit të riskut
nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile;

ll) I siguron Komitetit të Mbrojtjes Civile të dhënat e nevojshme për çështje të zvogëlimit të
riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile;
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m) I siguron Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile të dhënat e nevojshme për
situatat emergjente, për rreziqet që paraqesin, si dhe mundësitë për mbështetje materiale të
operacioneve për përballimin e emergjencave civile.

6. Qendrat e mbrojtjes civile në qark (në vijim, QMCQ) janë struktura në varësi të Agjencisë,
nën drejtimin e drejtorit të Përgjithshëm të saj, me seli në çdo qark, dhe përbëjnë rrjetin
institucional të specializuar, që zbatojnë detyrat për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe
mbrojtjen civile në qark.

QMCQ-ja kryen edhe detyrat, si më poshtë vijon:
a) Zbaton detyrat e Agjencisë bazuar në ligjin nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, si dhe

kryen të gjitha detyrat e deleguara nga Agjencia në qark për çështjen e mbrojtjes civile;
b) Koordinon veprimtarinë në bazë rajoni me të gjithë drejtuesit e pushtetit vendor për

reduktimin e riskut nga fatkeqësitë;
c) Mbikëqyr hartimin e planeve të përgatitjes për emergjencë civile në qark dhe për zbatimin e

masave të mbrojtjes;
ç) Grumbullon e përpunon të dhënat e nevojshme nga bashkitë për zbatimin e detyrave të

planëzimit dhe të përballimit të emergjencave civile;
d) Realizon organizimin, bashkërendimin dhe koordinimin e forcave operacionale.
7. Autoritetet publike, funksionet e të cilave kanë ose mund të kenë ndikim në çështjet e

reduktimit të riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, informojnë Agjencinë për politikat dhe
objektivat e tyre për këto çështje.

8. Marrëdhëniet e punës së nëpunësve të Agjencisë në nivel qendror dhe vendor rregullohen
në bazë të dispozitave të legjislacionit për nëpunësin civil. Marrëdhëniet e punës së punonjësve
administrativë të Agjencisë në nivel qendror dhe vendor rregullohen në bazë të dispozitave të
Kodit të Punës.

9. Rregullorja që përcakton metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e personelit të
Agjencisë miratohet nga ministri, me propozimin e drejtorit të Përgjithshëm.

10. Agjencia ka stemën, logon dhe vulën e vet zyrtare. Stema përbëhet nga stema e Republikës
së Shqipërisë, me shënimet “Republika e Shqipërisë, Ministria ... (emërtimi i
ministrisë nga varet Agjencia), Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile”, në përputhje me
përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së
Republikës së Shqipërisë.

11. Qendrat e mbrojtjes civile në qark kanë stemat, logot dhe vulat e tyre zyrtare. Stemat
përbëhen nga stema e Republikës së Shqipërisë, me shënimet “Republika e Shqipërisë,
Ministria ... (emërtimi i ministrisë nga varet Agjencia), Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile,
Qendra e Mbrojtjes Civile për qarkun ... (emri i qarkut ku ka selinë qendra)”, në përputhje me
përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së
Republikës së Shqipërisë.

12. Vula e Agjencisë dhe vula e secilës qendër të mbrojtjes civile në qark kanë formën dhe
elementet e përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat e përdorimit, të
administrimit, kontrollit dhe ruajtjes së vulave zyrtare. Vula prodhohet, administrohet e ruhet në
përputhje me legjislacionin në fuqi.

KREU IV
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

1. Për nëpunësit civilë aktualë të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile zbatohen
dispozitat e legjislacionit për nëpunësin civil në rastin e mbylljes dhe të ristrukturimit të
institucionit. Për punonjësit administrativë zbatohen dispozitat e Kodit të Punës.

2. Punonjësit, zyrat, ambientet e punës, mjetet, pajisjet, dokumentacioni dhe fondet buxhetore
të Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile i kalojnë Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes
Civile.

3. Deri në fillimin e funksionimit të plotë të Agjencisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi,
struktura aktuale vazhdon funksionimin e saj sipas strukturës dhe organikës së miratuar.
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4. Vendimi nr. 532, datë 1.8.2003, i Këshillit të Ministrave, “Për përgjegjësitë dhe detyrat e
Departamentit të Planifikimit dhe të Përballimit të Emergjencave Civile”, shfuqizohet.

5. Ngarkohet ministri përgjegjës për mbrojtjen civile dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes
Civile për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe


