
MBROJTJA 
CIVILE

Subjektet private, vendase dhe të huaja, që ushtrojnë 
aktivitetin e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë, 
kanë këto detyra:
Ÿ të hartojnë dhe të përditësojnë plane të brendshme 

për emergjencat civile, të harmonizuara me planet e 
jashtme për emergjencat civile të bashkisë, apo 
bashkive dhe qarkut apo qarqeve, si edhe rregullore 
të brendshme, sipas rrezikshmërisë së proceseve 
teknologjike, kur ato përdorin, prodhojnë dhe 
magazinojnë material e të rrezikshme, karburante dhe 
derivate të tyre, gaze energjetike, si dhe kryejnë 
veprimtari me mjete të rrezikshme;

Të dashur konsumatorë! 
Nëse ju vëreni se mbrojtja civile në bashkinë në 
të cilën ju jetoni ka problematika ju duhet të 
ANKOHENI pranë:
Ÿ Zyrës për Mbrojtjen e Konsumatorëve në 

Bashki;
Ÿ Kryetarit të Bashkisë;
Ÿ Këshillit Bashkiak.

Nëse ju nevojitet ndihmë ligjore për ndjekjen e 
problematikave të hasura, ju lutemi drejtohuni:
Ÿ Një avokati të licensuar;
Ÿ Organizatave jofitimprurëse që veprojnë në 

kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve;
Ÿ Ndërmjetësit të licencuar;
Ÿ Zyrave të ndihmës juridike falas.

Detyrimet e subjekteve 

private

Ÿ të sigurojnë me shpenzimet e tyre pajisjet e alarmit 
për punonjësit e tyre dhe për komunitetin, si dhe të 
garantojnë funksionimin e tyre, kur ato kanë mbi 20 
punëmarrës;

Ÿ të informojnë punonjësit e tyre për rreziqet e 
mundshme, t'u sigurojnë atyre kushte dhe mundësi 
për realizimin e mbrojtjes së tyre;

Ÿ të njoftojnë dhe të japin alarmin për komunitetin e 
rrezikuar dhe të njoftojnë te numri i unifikuar i 
thirrjeve emergjente 112, Agjencinë Kombëtare të 
Mbrojtjes Civile, numrat e tjerë të emergjencave, 
apo edhe autoritetet e tjera, sipas ligjit, në rastet e 
fatkeqësive;

Ÿ të sigurojnë trajnimin për punonjësit e tyre, për 
parandalimin dhe përballimin e fatkeqësive, kur ato 
kanë mbi 20 punëmarrës;

Ÿ të vendosin në dispozicion të strukturave të 
mbrojtjes civile automjete, mjete, mjedise private, 
objekte, pajisje dhe burime energjetike, sipas 
kërkesës së strukturave të mbrojtjes civile.

NA KONTAKTONI

 email: qendrakonsumatorishqiptar@gmail.com

L.11, Rr. Kumini, Pall 1319, Durrës Kjo etëpalosje u realizua në kuadër të projektit 
“Indeksi i Konsumatorit Vendor", nancuar nga Lëviz Albania.



Fatkeqësi është ndërprerja serioze e çfarëdolloj shkalle e 
funksionimit të një komuniteti ose shoqërie për shkak të 
ngjarjeve të rrezikshme që ndërveprojnë me kushtet e 
ekspozimit, cënueshmërisë dhe kapacitetit përballues, 
duke çuar në humbje të mundshme njerëzore, materiale, 
ekonomike dhe mjedisore.

Fatkeqësi natyrore janë fatkeqësitë që shkaktohen nga 
dukuri natyrore ekstreme, që lidhen me tërmetet, 
përmbytjet dhe vërshimet e ujit, temperaturat ekstreme 
dhe të tejzgjatura, rrëshqitjet arkitektonike, ortekët, erërat 
e forta në tokë dhe në det, zjarret masive në pyje, 
sëmundjet infektive masive dhe dukuri të tjera që 
ndikojnë në jetën e njerëzve, gjënë e gjallë, pronën, 
trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.

Fatkeqësi të tjera janë aksidentet teknologjike, rrugore, 
hekurudhore, detare, ajrore, si: zjarret, rrëzimet e digave, 
aksidentet bërthamore ekologjike ose industriale dhe 
aksidente të tjera të shkaktuara nga veprimi njerëzor, 
lufta ose gjendja emergjente, përdorimi i armëve dhe 
mjeteve të shkatërrimit në masë, sulmet terroriste, si dhe 
lloje të tjera të dhunës masive.

Emergjencë civile është situata e papritur me pasoja 
negative për komunitetin dhe që cënon sigurinë e tij, e 
cila shkaktohet nga fatkeqësitë që sjellin dëme të 
menjëhershme e të rënda për jetën e njerëzve, gjënë e 
gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin.

Mbrojtja civile është tërësia e masave të marra për 
parashikimin, parandalimin, lehtësimin, gatishmërinë, 
përgjigjen dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësitë natyrore dhe 
fatkeqësitë e tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës së njerëzve, 
të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të 
mjedisit. Çdo njësi e vetëqeverisjes vendore, me vendim të 
Këshillit Bashkiak, miraton, minimalisht çdo pesë vjet, 
strategjinë vendore për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë, 
të harmonizuar me Strategjinë Kombëtare për Zvogëlimin e 
Riskut nga Fatkeqësitë.

Të nderuar konsumatorë! Para pajisjes nga organet 
kompetente me leje zhvillimore, të gjitha subjektet duhet të 
pajisen me vërtetim mbi riskun. Vërtetimi mbi riskun 
�ertifikon ndërtimin bazuar mbi analizën e rrezikut, 
cënueshmërinë dhe ekspozimin e tij kundrejt fatkeqësive. 

Vërtetimi mbi riskun jepet nga Kryetari i Bashkisë, në rastet 
kur ai është përgjegjës për vendimmarrjen, lidhur me 
aplikimet për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi në territorin 
administrativ të bashkisë.

Ÿ kryejnë vlerësimin e risqeve në territorin e tyre, duke 
hartuar dhe miratuar dokumentin e vlerësimit të riskut 
nga fatkeqësitë dhe informojnë publikun/komunitetin e 
rrezikuar mbi të;

Ÿ hartojnë dhe rishikojnë strategjinë për zvogëlimin e 
riskut nga fatkeqësitë;

Ÿ hartojnë, miratojnë dhe përditësojnë planin vendor për 
emergjencat civile;

Ÿ organizojnë veprimtari trajnuese në fushën e mbrojtjes 
civile për punonjësit dhe banorët në territorin e tyre;

Ÿ sigurojnë funksionimin e sistemit të monitorimit, të 
paralajmërimit të hershëm, të njoftimit dhe të alarmit në 
territorin e tyre dhe informojnë në kohë komunitetin e 
rrezikuar dhe institucionet shtetërore;

Ÿ sigurojnë, administrojnë dhe përditësojnë të dhënat e 
nevojshme për shtetasit dhe për subjektet private, të 
mundshme për t'u planifikuar dhe angazhuar në 
parandalimin dhe përballimin e fatkeqësive;

Ÿ krijojnë bazën e të dhënave të humbjeve nga 
fatkeqësitë për territorin e Bashkisë, të cilën e 
mirëmbajnë dhe e përditësojnë, si edhe shkëmbejnë 
informacione me autoritetet;

Ÿ kryejnë investime parandaluese, mbrojtëse dhe 
rehabilituese nga fatkeqësitë dhe informojnë për këto 
investime në mënyrë të vazhdueshme autoritetet;

Ÿ caktojnë drejtuesin e operacionit në nivel bashkie për 
përballimin e fatkeqësisë;

Ÿ kryejnë vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga 
fatkeqësitë në territorin e tyre, vlerësimin e nevojave 
për përballimin e tyre, si dhe dëmshpërblejnë shtetasit 
për fatkeqësitë e ndodhura në territorin e tyre;

Ÿ mbajnë në gatishmëri sistemet e mbrojtjes nga zjarri, 
kalueshmërinë e pandërprerë të rrugëve rurale, 
vendet e strehimit, si dhe mbledhin dhe administrojnë 
rezervat ushqimore për njerëzit dhe gjënë e gjallë;

Ÿ mbajnë në gatishmëri infrastrukturën e ujitjes, të 
kullimit, të mbrojtjes nga përmbytja dhe digat e 
rezervuarëve në administrim të tyre.

Të dashur konsumatorë! 

Ju duhet të dini:

Mbrojtja civile Bashkitë kanë këto detyra:

Shteti shqiptar përgjigjet për dëmet që 
shkaktohen nga pasojat e një fatkeqësie. 
Dëmet përballohen nga vetë bashkitë e 
prekura nga fatkeqësia, nëpërmjet fondit 
të dedikuar për mbrojtjen civile.

E drejta e kompensimit


