VENDIM Nr.1081, date 21.10.2009
PER ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBETAR TE
USHQIMIT
Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes, te neneve 61 pika 7, 64 pikat 2 e 5, e 65 pika 3 te ligjit nr.9863,
date 28.1.2008 "Per ushqimin", dhe te nenit 10 te ligjit nr.9000, date 31.01.2003 "Per organizimin dhe funksionimin
e Keshillit te Ministrave", me propozimin e Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit,
Keshilli i Ministrave,
VENDOSI:
I. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONET E AUTORITETIT KOMBETAR TE USHQIMIT
(AKU)
1. AKU-ja drejtohet nga drejtori i pergjithshem dhe mbikeqyret nga bordi i ketij autoriteti, i cili eshte
pergjegjes per te siguruar qe AKU-ja te kryeje misionin dhe te permbushe detyrat e ngarkuara nga legjislacioni
perkates.
1/1 Drejtori i Pergjithshem i AKU-se eshte kryeinspektori per fushen perkatese te inspektimit. Ai eshte
titullari i institucionit, perfaqeson AKU-ne ne marredhenie me te tretet dhe eshte pergjegjes per organizimin e
koordinimin e funksionimin si dhe per cilesine e efektivitetin e veprimtarise se AKU-se.
1/2 Drejtori i Pergjithshem i AKU-se i raporton dhe jep llogari drejtperdrejt ministrit pergjegjes per
bujqesine dhe ushqimin, si dhe, kur ministry ka percaktuar shprehimisht me urdher, i raporton edhe nje njesie tjeter
raportimi ne aparatin e ministries pergjegjese.
2. AKU-ja organizohet ne Drejtorine e Pergjithshme, ne nivel qendror, dhe drejtorite rajonale, ne fdo qark
te vendit.
3. Prane Drejtorise se Pergjithshme funksionojne komiteti shkencor dhe panelet shkencore.
4. Drejtoria e Pergjithshme ka keto funksione:
a) Bashkerendon kontrollin zyrtar te ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe, te mbrojtjes se bimeve, te te
drejtave te seleksionerit te bimeve, te veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe cigareve, si dhe te
fushes se veprimtarise se prodhimit e tregtimit te materialit mbjelles dhe shumezues bimor, sipas planifikimeve te
kontrollit, te percaktuara ne legjislacionin e fushes perkatese si dhe te atij per inspektimin;
b) Siguron unifikimin e praktikave te kontrollit te sigurise se ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe, te
mbrojtjes se bimeve, ne shkalle vendi, te kontrollit per zbatimin e kerkesave ligjore ne fushen e mbrojtjes te te
drejtave te seleksionerit te bimeve, fushen e veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe cigareve, si dhe
ne fushen e veprimtarise se prodhimit dhe tregtimit te materialit mbjelles e shumezues bimor;
c) Bashkerendon veprimtarine e laboratoreve te autorizuar te sistemit te kontrollit zyrtar te ushqimeve dhe
ushqimeve per kafshe, mbrojtjes se bimeve, te kontrollit per zbatimin e kerkesave ligjore ne fushen e mbrojtjes te te
drejtave te seleksionerit te bimeve, fushen e veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe cigareve, si dhe
ne fushen e veprimtarise se prodhimit dhe tregtimit te materialit mbjelles e shumezues bimor;
ç) Siguron kryerjen e analizave nga laboratore te tjere te akredituar, ne rastin e pamundesise se kryerjes se
tyre nga laboratoret e autorizuar te kontrollit zyrtar te ushqimit, te kontrollit per zbatimin e kerkesave ligjore ne
fushen e mbrojtjes te te drejtave te seleksionerit te bimeve, fushen e veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e
duhanit dhe cigareve, si dhe ne fushen e veprimtarise se prodhimit dhe tregtimit te materialit mbjelles e shumezues
bimor;
d) Drejton procesin e vleresimit te riskut ne fushen e ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe, mbrojtjes se
bimeve te kontrollit per zbatimin e kerkesave ligjore ne fushen e mbrojtjes te te drejtave te seleksionerit te bimeve,
fushen e veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe cigareve, si dhe ne fushen e veprimtarise se
prodhimit dhe tregtimit te materialit mbjelles e shumezues bimor;
dh) Kryen studime shkencore te nevojshme per vleresimin e riskut ne fushen e sigurise se ushqimit dhe
ushqimit per kafshe, mbrojtjes se bimeve, te kontrollit per zbatimin e kerkesave ligjore ne fushen e mbrojtjes te te

drejtave te seleksionerit te bimeve, fushen e veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe cigareve, si dhe
ne fushen e veprimtarise se prodhimit dhe tregtimit te materialit mbjelles e shumezues bimor;
e) Pergatit mendimin shkencor paraprak per nxjerrjen ne treg te OMGJ-ve dhe/ose ushqimeve te reja;
e) Informon publikun per fushen e sigurise se ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe, mbrojtjes se bimeve,
te kontrollit per zbatimin e kerkesave ligjore ne fushen e mbrojtjes te te drejtave te seleksionerit te bimeve, fushen e
veprimtarive per prodhimin dhe tregtimin e duhanit dhe cigareve, si dhe ne fushen e veprimtarise se prodhimit dhe
tregtimit te materialit mbjelles e shumezues bimor;
f) Jep mbeshtetje teknike, administrative dhe shkencore, per te siguruar veprimtarine e komitetit shkencor
dhe te paneleve shkencore;
g) Pergatit raportin vjetor per vleresimin e funksionimit te AKU-se;
gj) Pergatit planin e punes e buxhetin afatshkurter dhe afatmesem te AKU-se, qe miratohet nga bordi.
4/1 Pervec sa parashikohet ne piken 4, te ketij vendimi, Drejtoria e Pergjithshme eshte pergjegjese per
kryerjen e ketyre funksioneve te brendshme, per te gjithe institucionin:
a) Menaxhimin e burimeve njerezore, ceshtjet ligjore, teknologjine e informacionit, mirembajtjen dhe
sherbimet e tjera mbeshtetese;
b) Pergatitjen dhe zbatimin e buxhetit, mbajtjen e kontabilitetit dhe kryerjen e auditimit te brendshem;
4/2 Ne Drejtorine e Pergjithshme te AKU-se krijohet Komisioni i Ankimit te AKU-se, i cili drejtohet nga
kryeinspektori dhe ka ne perberje:
a) Nje perfaqesues te njesise qe mbulon ceshtjet juridike;
b) Nje perfaqesues nga sektori perkates qe mbulon ceshtjen e inspektimit qe ankimohet;
c) Dy specialist te tjere te Drejtorise se Pergjithshme;
4/3 Lista emerore e Komisionit te Ankimit miratohet me urdher te kryeinspektorit dhe behet publike me
mjete te pershtatshme
5. Drejtorite rajonale te AKU-se drejtohen nga kryeinspektori rajonal dhe kryejne keto funksione:
a) Kryejne kontrollet paraprake per te vertetuar nese jane plotesuar kerkesat tekniko-teknologjike, higjienosanitare, fitosanitare dhe veterinare, verifikimin e dokumentacionit te nevojshem per regjistrimin dhe licencimin e
operatoreve te biznesit ushqimor, ushqimit per kafshe, shendetit te kafsheve dhe mbrojtjes se bimeve;
b) Kryejne kontrollin zyrtar te ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe, si dhe ne fushen e mbrojtjes se
bimeve ne territorin e qarkut perkates;
c) Kryejne kontrollin zyrtar te ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe, mbrojtjes se bimeve ne njesite e
inspektimit kufitar;
ç) Kryejne mbledhjen e informacionit ne fushen e sigurise se ushqimeve dhe ushqimeve per kafshe,
mbrojtjes se bimeve dhe percjelljen e tij ne Drejtorine e Pergjithshme;
d) Ndalojne, perkohesisht ose ne menyre te perhershme, veprimtarine e operatoreve te biznesit te ushqimit
dhe te atij te ushqimit per kafshe ne fazat e prodhimit, perpunimit, shperndarjes dhe tregtimit te ushqimit apo
ushqimit per kafshe, kur vertetohet se ushqimi a ushqimi per kafshe dhe operatoret perkates te biznesit nuk
plotesojne standardet e sigurise ushqimore, te percaktuara ne legjislacionin ne fuqi;
dh) Pergatisin raportin vjetor per vleresimin e funksionimit te drejtorise rajonale te AKU-se.
6. Pikat e inspektimit kufitar jane pjese administrative e drejtorive rajonale perkatese te AKU-se dhe
kryejne kontrollin e ngarkesave te kafsheve te gjalla, bimeve dhe produkteve, qe origjinojne prej tyre, te cilat hyjne,
dalin ose tranzitojne ne territorin e Republikes se Shqiperise.
7. Laboratoret rajonale jane pjese administrative e drejtorive rajonale perkatese te AKU-se. Ne to kryhet
analizimi laboratorik per kontrollin zyrtar te ushqimit, ushqimit per kafshe, shendetit te kafsheve dhe bimeve.
8. Drejtorite rajonale ushtrojne veprimtarine e tyre ne territorin e qarkut perkates. Me urdher te drejtorit te
pergjithshem, punonjes te drejtorise rajonale mund te ushtrojne veprimtarine e tyre edhe ne territorin e nje qarku
tjeter, ne bashkepunim me drejtorine rajonale perkatese, qe mbulon territorin e atij qarku.
8/1 Kryeinspektori rajonal perfaqeson drejtorine rajonale ne marredhenie me te tretet ne nivelin e qarkut
perkates dhe eshte pergjegjes per organizimin e koordinimin e funksionimin si dhe per cilesine e efektivitetin e
veprimtarise se drejtorise.
8/2 Pervec sa parashikohet ne piken 5, te ketij vendimi, kryeinspektori rajonal:
a) Leshon autorizimin e inspektimit, ne perputhje dhe ne baze te programit te miratuar te inspektimit;

b) Vendos per shtyrjen e kohezgjatjes se autorizimit ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per inspektimin;
c) Vendos per zevendesimin e inspektoreve, gjate inspektimit, sipas ligjit;
ç) Shqyrton ankimin e vecante ndaj vendimeve per masat urgjente te marra nga inspektoret e drejtorise
perkatese.
8/3 Kryeinspektori rajonal i raporton dhe i jep llogari drejtperdrejt drejtorit te Pergjithshem te AKU-se,
kryeinspektorit, pervecse kur ai ka percaktuar shprehimisht, me urdher, nje njesi tjeter raportimi ne Drejtorine e
Pergjithshme te AKU-se.
II. KRITERET E EMERIMIT, TE SHKARKIMIT TE ANETAREVE TE BORDIT TE AKU-SE, SI DHE
TE DREJTAT, DETYRAT DHE FUNKSIONIMI I BORDIT
1. Perberja e bordit dhe zgjedhja e kryetarit percaktohen ne perputhje me nenin 64 te ligjit nr.9863, date
28.1.2008 "Per ushqimin".
2. Anetar i bordit zgjidhet shtetasi shqiptar, qe ploteson kriteret e meposhtme:
a) Te kete zotesi te plote per te vepruar;
b) Te kete arsim te larte ne drejtesi, ekonomi ose ne shkencat teknike, qe lidhen me fushat, ku gjen zbatim
ligji i ushqimit;
c) Perfaqesuesit e ministrive te linjes te kene pervoje pune ne administraten shteterore, te pakten 5 vjet,
ndersa perfaqesuesit, qe emerohen sipas shkronjave "dh", "e", "f dhe "g", te nenit 64 te ligjit nr.9863, date 28.1.2008
"Per ushqimin", te jene personalitete te shquara te fushave, ku ata veprojne;
5) Te mos jete denuar me vendim gjyqesor, te formes se prere, per kryerjen e nje vepre
penale;
d) Te mos jete larguar nga puna ose nga sherbimi civil me mase disiplinore;
dh) Te mos jete ne konflikt interesi me detyrat, funksionet apo veprimtarine e vet shteterore apo private.
3. Bordi i AKU-se mbikeqyr veprimtarine e ketij autoriteti dhe i raporton Ministrit te Bujqesise, Ushqimit
dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.
4. Bordi, nepermjet anetareve te tij, ndihmon, gjithashtu, ne bashkerendimin e punes me ministrite e linjes
dhe institucionet e tjera, te perfaqesuara ne bord.
5. Bordi ka keto te drejta dhe detyra:
a) Miraton rregulloren e brendshme te funksionimit te AKU-se;
b) Miraton objektivat strategjike dhe planet e punes te AKU-se;
c) Miraton projektbuxhetin e AKU-se, qe i paraqitet Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se
Konsumatorit;
5) Miraton raportin vjetor te vleresimit te veprimtarise se AKU-se;
d) Miraton kerkesat e posacme te vendeve te punes per rekrutimin e punonjesve te AKUse;
dh) Miraton projektplanin e menaxhimit te krizave, te propozuar nga AKU-ja.
6. Anetaret e bordit, perfaqesues te ministrive, duhet te jene punonjes ne ministrine perkatese dhe emrat e
tyre i propozohen Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit nga ministri perkates. Emrat e
anetareve te bordit sipas shkronjave "dh", "e", "f" dhe "g", te nenit 64 te ligjit, caktohen nga Keshilli i Ministrave,
me propozimin e Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, ne baze te kandidaturave te
paraqitura, perkatesisht, nga organet perkatese, te cilat, per cdo anetar, paraqesin nje liste me jo me pak se dy
kandidate.
7. Anetaret e bordit shkarkohen nga kjo detyre dhe mandati i tyre perfundon, kur Ministri i Bujqesise,
Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit veren se:
a) anetari i bordit, perfaqesues i nje ministrie linje, nuk eshte me ne marredhenie pune me kete ministri;
b) anetari i bordit, sipas shkronjes "e" te ligjit nr.9863, date 28.1.2008 "Per ushqimin", nuk eshte me ne
marredhenie pune me universitetin perkates;
c) detyra si anetar i bordit eshte ne konflikt interesi me detyren, veprimtarine apo funksionin qe ky anetar
ka ne sektorin shteteror apo privat;
c) ai i shmanget pergjegjesise se funksionit si anetar i bordit.
8. Mandati i anetareve, i caktuar sipas pikes "e" te nenit 64 te ligjit, perfundon para kohe, vetem ne rast
zevendesimi te kryetarit te shoqates se bashkive. Ne kete rast, anetar behet automatikisht kryetari i ri.

9. Pervec sa parashikohet me siper, Ministri i Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit ua
nderpret mandatin anetareve te bordit, nese keta te fundit nuk marrin pjese ne asnje nga mbledhjet e bordit per nje
periudhe vijuese 6-mujore. Organet propozuese propozojne nje anetar te ri, sipas procedurave te siperpermendura.
10. Bordi i AKU-se mblidhet te pakten 1 here ne 3 muaj, dhe, ne raste te vecanta, me kerkese te drejtorit te
pergjithshem te AKU-se.
11. Anetaret e bordit shperblehen ne masen 5000 (pese mije) leke per cdo mbledhje, ku marrin pjese.
Shperblimi per anetaret e bordit perballohet nga buxheti i AKU-se.
12. Bordi i AKU-se organizohet dhe funksionon sipas dispozitave te ligjit nr.8480, date 27.5.1999 "Per
organizimin dhe funksionimin e organeve kolegjiale te administrates publike".
III. EMERIMI, SHKARKIMI DHE KOMPETENCAT E DREJTORIT TE PERGJITHSHEM
1. Drejtori i pergjithshem i AKU-se emerohet, lirohet ose shkarkohet nga Keshilli i Ministrave, me
propozimin e Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, sipas procedurave te parashikuara ne
vendimin nr.173, date 7.3.2003 te Keshillit te Ministrave, "Per emerimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra te
drejtuesve te institucioneve, ne varesi te Keshillit te Ministrave, Kryeministrit ose te ministrit".
2. Drejtor i pergjithshem zgjidhet shtetasi shqiptar, qe ploteson kriteret e meposhtme:
a) Te kete arsimin e larte ne drejtesi, ekonomi ose shkenca teknike, qe lidhen me fushat, ku gjen zbatim
ligji i ushqimit.
b) Te kete pervoje pune ne administraten shteterore, te pakten 5 vjet.
c) Te shquhet per aftesi profesionale dhe figure te paster etiko-morale.
c) Te mos jete larguar nga puna ose nga sherbimi civil me mase disiplinore.
d) Te mos jete denuar me vendim gjyqesor, te formes se prere, per kryerjen e nje vepre
penale.
3. Drejtori i pergjithshem i AKU-se eshte pergjegjes per veprimtarine e ketij autoriteti dhe, pervec sa
parashikohet ne ligj, ka keto kompetenca:
a) I raporton bordit dhe Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit per veprimtarine e
AKU-se;
b) I propozon bordit objektivat strategjike, planin e punes dhe buxhetin afatshkurter dhe afatmesem te
AKU-se;
c) Drejton procesin e planifikimit buxhetor dhe te raportit vjetor te punes, te cilat ia paraqet per vleresim
bordit;
5) Percakton objektivat e pergjithshem te AKU-se, ne perputhje me objektivat strategjike, te miratuara nga
bordi, dhe harton planin vjetor te punes se ketij autoriteti;
d) I propozon bordit rregulloren e brendshme te AKU-se dhe ndryshimet ne te;
dh) Administron burimet pasurore, financiare dhe njerezore te AKU-se, ne perputhje me legjislacionin ne
fuqi;
e) Pergatit kerkesat e ve5anta te vendit te punes per rekrutimin e punonjesve te AKU-se, te cilat ia paraqet
per miratim bordit;
e) Merret me trajnimin e punonjesve te AKU-se;
f) Autorizon shperndarjen e informacionit per publikun.
4. Drejtori i pergjithshem i AKU-se, per realizimin e kompetencave te mesiperme, ka keto te drejta dhe
detyra:
a) Nxjerr akte te brendshme, te detyrueshme per menaxhimin administrativ, financiar dhe te burimeve
njerezore te institucionit;
b) Nxjerr akte te detyrueshme per punonjesit e AKU-se per realizimin e funksioneve te institucionit;
c) Nxjerr akte te brendshme individuale, per rregullimin e marredhenieve te punes se punonjesve dhe te
punonjesve te AKU-se;
5) Nenshkruan marreveshjet e bashkepunimit me institucionet e tjera publike shqiptare apo te huaja, pas
miratimit paraprak te bordit;
d) Kerkon thirrjen e mbledhjeve te bordit sipas pikes 10 te kreut II te ketij vendimi, dhe merr pjese ne to;
dh) Autorizon me shkrim nje nga drejtoret per ta zevendesuar per problemet administrative, ne rast te
mungeses se tij;

e) Shqyrton ankimet ndaj vendimeve te inspektoreve te kontrollit zyrtar te ushqimit dhe ushqimit per
kafshe, shendetit te kafsheve dhe mbrojtjes se bimeve, per te cilat kthen pergjigje brenda afateve te parashikuara ne
legjislacionin perkates ne fuqi.
IV. MARREDHENIET E PUNES TE PUNONJESVE TE AKU-SE
1. Struktura dhe organika e AKU-se ne qender dhe ne qark miratohen me urdher te Kryeministrit, me
propozimin e Ministrit te Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit.
2. Rekrutimi i punonjesve te Drejtorise se Pergjithshme dhe te drejtorive rajonale te AKU-se behet sipas
kushteve dhe kritereve te percaktuara ne ligjin nr.8549, date 11.11.1999 "Statusi i nepunesit civil".
3. Marredheniet e punes te punonjesve te AKU-se rregullohen sipas ligjit nr.7961, date 12.7.1995 "Kodi i
Punes i Republikes se Shqiperise".
V. STEMA DHE VULA ZYRTARE E AKU-SE
1. AKU-ja identifikohet me stemen dhe vulen zyrtare.
2. Stema e AKU-se perbehet nga stema e Republikes dhe shenimet:"Republika e Shqiperise, Ministria e
Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Autoriteti Kombetar i Ushqimit".
3. Vulat e AKU-se kane formen dhe elementet e percaktuara ne piken 2 te vendimit nr.390, date 6.8.1993
te Keshillit te Ministrave "Per rregullat e prodhimit, administrimit, kontrollit dhe ruajtjes se vulave zyrtare", te
ndryshuar. Vula e Drejtorise se Pergjithshme permban shenimin identifikues "Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe
Mbrojtjes se Konsumatorit, Autoriteti Kombetar i Ushqimit, Drejtoria e Pergjithshme", ndersa vulat e drejtorive
rajonale permbajne shenimin identifikues: "Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit,
Autoriteti Kombetar i Ushqimit, drejtoria rajonale e qarkut: (emri perkates i qarkut)".
VI. DISPOZITA KALIMTARE DHE TE FUNDIT
1. Organizimi i AKU-se, deri ne funksionimin e plote te tij, te kryhet me faza. Procesi i organizimit fillon
me emerimin e drejtorit te pergjithshem.
2. Faza e pare perfshin nje periudhe katermujore, gjate se ciles kryhet emerimi i drejtorit te pergjithshem
dhe bordit, si dhe rekrutimi i punonjesve te Drejtorise se Pergjithshme te AKU-se. Gjithashtu, ne kete faze pergatitet
plani i veprimit dhe krijimi i kushteve per ngritjen dhe funksionimin e drejtorive rajonale te AKU-se.
3. Faza e dyte perfshin periudhen nga muaji i peste deri ne muajin e dymbedhjete, gjate se ciles emerohen
drejtoret e drejtorive rajonale te AKU-se, rekrutohen punonjesit e tyre, si dhe sigurohen mjediset e nevojshme te
punes. Deri ne perfundim te kesaj faze, te gjitha drejtorite rajonale pergatiten per fillimin e veprimtarise se tyre ne
fushen e kontrollit te ushqimit dhe te ushqimit per kafshe, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
4. Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, nepermjet strukturave perkatese, krahas
detyrave te saj te perhershme per pergatitjen e legjislacionit, hartimin e politikave dhe menaxhimin e riskut, do te
vazhdoje te ushtroje, se bashku me Ministrine e Shendetesise dhe Ministrine e Brendshme, te gjitha funksionet ne
fushen e sigurise ushqimore, perfshire edhe inspektimet, deri ne plotesimin e masave te parashikuara per fazen e
pare dhe te dyte.
5. Ministri i Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, me urdher, njofton fillimin e veprimtarise
se AKU-se, ne nivel qendror dhe rajonal, ne fushen e kontrollit te ushqimit dhe ushqimit per kafshe. Pas ketij
njoftimi, funksionet ne fushen e kontrollit te ushqimit dhe ushqimit per kafshe, te kryera nga strukturat perkatese te
Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Ministrise se Shendetesise, si dhe te Ministrise se
Brendshme (bashki dhe komuna), i transferohen AKU-se.
6. Faza e trete perfshin nje periudhe njevjecare nga muaji i trembedhjete deri ne muajin e njezet e katert.
Gjate kesaj faze ndermerren te gjitha veprimet pergatitore dhe kryhet transferimi i funksioneve ne fushen e kontrollit
te shendetit te kafsheve dhe te mbrojtjes se bimeve, nga strukturat ekzistuese te Ministrise se Bujqesise, Ushqimit
dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, tek
AKU-ja.
7. Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, nepermjet strukturave perkatese, krahas
detyrave te saj te perhershme per pergatitjen e legjislacionit, hartimin e politikave dhe menaxhimin e riskut, do te
vazhdoje te ushtroje te gjitha funksionet ne fushen e kontrollit te shendetit te kafsheve dhe mbrojtjes se bimeve, deri
ne plotesimin e masave te parashikuara per fazen e trete.

8. Ministri i Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, me urdher, njofton fillimin e veprimtarise
se AKU-se ne nivel qendror dhe rajonal, ne fushen e kontrollit te shendetit te kafsheve dhe mbrojtjes se bimeve. Pas
ketij njoftimi, funksionet ne fushen e kontrollit te shendetit te kafsheve dhe mbrojtjes se bimeve, te kryera nga
strukturat perkatese te Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, i transferohen AKU-se.
9. Te gjitha mjediset, pajisjet dhe pajisjet laboratorike ne drejtorite rajonale te bujqesise, ushqimit dhe
mbrojtjes se konsumatonit, te cilat perdoren nga Inspektorati i Sigurise Ushqimore dhe i Mbrojtjes se Bimeve
transferohen ne administrim te AKU-se, ne perputhje me fazat e mesiperme.
10. Ngarkohen Ministria e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Ministria e Shendetesise,
Ministria e Financave, Ministria e Brendshme dhe AKU-ja per zbatimin e ketij vendimi.

Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare.

