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PROJEKTVENDIM

Nr.____, datë ____20132

PËR
FUNKSIONET DHE DETYRAT SPECIFIKE TE SHERBIMIT
VETERINAR TE QEVERISJES VENDORE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, te nenit 54, pika 2, e ligjit nr.10465 date
29.01.2011 “Per sherbimin veterinary ne Republiken e Shqiperise” Këshilli i Ministrave

VENDOSI
I. FUNSKIONET DHE
PUSHTETIT VENDOR

STANDARTET

E

SHERBIMIT

VETERINAR

TE

1. Njesite e qeverisjes vendore ushtrojne funksionet e tyre te sherbimit veterinar me ane
strukturave veterinare perkatese te cilat perbehen nga mjeke veterinare.
2. Njesite e qeverisjes vendore marrin masa per plotesimin me mjeke veterinare te
organikes se strukturave te tyre veterinare, ne perputhje me kriteret e meposhtme:
a) Bashkite dhe komunat me popullsi deri ne 5000 banore, kane ne strukturat e tyre te
sherbimit veterinar te pakten 1 (nje) mjek veterinar;
b) Bashkite dhe komunat me popullsi nga 5.000 – 10.000 banore kane ne strukturat e
tyre te sherbimit veterinar te pakten 2 (dy) mjeke veterinar;
c) Bashkite dhe komunat me popullsi nga 10.000 – 20.000 banore, kane ne strukturat e
tyre te sherbimit veterinar te pakten 3 (tre) mjeke veterinar;
d) Bashkite dhe komunat me popullsi nga 20.000 – 50.000 banore, kane ne strukturat e
tyre te sherbimit veterinar te pakten 5 (pese) mjeke veterinar;
e) Bashkite dhe komunat me popullsi nga 50.000 – 100.000 banore, kane ne strukturat e
tyre te sherbimit veterinar te pakten 6 (gjashte) mjeke veterinar;
f) Bashkite dhe komunat me popullsi mbi 100.000 banore, kane ne strukturat e tyre te
sherbimit veterinar te pakten 10 (dhjete) mjeke veterinar;
3. Strukturat veterinare të njësive te qeverisjes vendore kryejne funksionet e meposhtme:
1

a) bashkëpunojnë me strukturat e shërbimit veterinar rajonal per monitorimin dhe
kontrollin e situates epizotike ne territorin ne administrim te tyre;
b) përcaktojnë vendndodhjen e tregjeve te kafsheve te gjalla si dhe kryejne dhe
administrojnë sherbimin veterinar prane tyre;
ë) kryejne shërbimin veterinar në ambientet e therjes se kafsheve;
b) përcaktojnë vendet per kullota si dhe vendet e pirjes së ujit per kafshet;
ç) mbajnë nën kontroll pranine e qenve dhe maceve endacake pa pronar ne territorin e
tyre;
d) kontrollojnë shperndarjen dhe funskionimin e njësive te shitjes së kafshëve të
shoqërimit dhe zbukurimit;
dh) organizojnë mbledhjen e kadavrave të kafshëve si dhe te përcaktojnë vendet e
grumbullimitdhe te asgjesimit të tyre;
e) marrin masa për rrethimin dhe ruajtjen e pikave të grumbullimit të ujërave të zeza ne
territorin e tyre dhe ndalojnë hyrjen e kafshëve ne to;

I. BASHKEPUNIMI I STRUKTURAVE VETERINARE NE NJESINE E QEVERISJES
VENDORE ME STRUKTURAT E SHERBIMIT VETERINAR RAJONAL

Comment [ED1]: Mendojme se dhe ne si AKU
duhet te jemi pjese e bashkepunimit.

1. Strukturat veterinare te njesise se qeversijes vendore bashkëpunojnë me strukturat e
shërbimit veterinar rajonal dhe te drejtorive rajonale te Autoritetit Kombetar te Ushqimit ne
qarqe për zbatimin e masave profilaktike, për kufizimin dhe çrrënjosjen e sëmundjeve
infektive në kafshë si dhe per shkëmbimin e menjehershem te informacionit.
2. Ne rast te konstatimit te nje semundje infektive ne territorin qe mbulojne, strukturat
veterinare te njesise se qeverisjes vendore e raportojne menjehere rastin prane sherbimit
veterinar te Drejtorise Rajonale te Bujqesise si dhe prane drejtorise rajonale te Autoritetit
Kombetar te Ushqimit ne qark. Formulari i raportimit miratohet me urdher te Ministrit.
3. Drejtoria e Sherbimit Veterinar ne Ministrine e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se
Konsumatorit informon periodikisht cdo muaj strukturat veterinare te njesive te qeversijes
vendore per situaten epizootike ne territorin e Republikes se Shqiperise.

Comment [ED2]: Si pjese e bashkepunimit e
cilesuar dhe ne piken 1 dhe 2 nga ana JUAJ duhet te
njoftohemi.nuk eshte vene AKU

II. PËRCAKTIMI I VENDNDODHJES DHE ADMINISTRIMI I TREGJEVE TE
KAFSHËVE TË GJALLA
1. Njesite e qeverisjes vendore percaktojne dhe bejne publike zonat e pershtatshme per
ngritjen dhe funksionimin e tregjeve te kafsheve te gjalla ne territoin qe ata mbulojne. Gjate
ketij percaktimi duhet te ruhet distanca e pershtatshme e vendodhjes se tregjeve nga qendrat e
banuara si dhe lidhja e pershtatshme e tyre me rruget nacionale me qellim menjanimin e
pengesave ne qarkullimin rrugor.
2. Njesite e qeverisjes vendore verifikojne dhe mbikqyrin që tregjet të funksionojne sipas
legjislacionit ne fuqi per fushen e veterinarise, legjilacionin ne fuqi per subjektet tregtare si
dhe te legjislacionit per licencimin e aktiviteteve.
3. Gjithashtu, njesite e qeverisjes vendore nepermjet strukturave te tyre veterinare verifikojne
dhe mbikeqyrin qe keto tregje të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Comment [ED3]: Dhe te sigurise ushqimore.

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

të jenë nën kontrollin e perhereshem te një mjeku veterinar te strukturave veterinare te
njesise se qeverisjes vendore;
te jene te pajisura me ambientet e pershtatshme per te garantuar kryerjen e rregullt te
funksioneve te tij nga ana e mjekut veterinar te njesise se qeverisjes vendore i
pranishem ne treg;
ambientet e tregut duhet te pastrohen dhe te dezinfektohen periodikisht përpara
funksionimit te tyre, sipas udhezimeve te mjekut veterinar te njesise se qeverisjes
vendore te pranishem;
ambientet e tregut duhet të jene te pershtatshme per kapacitetin e kafshëve që do te
tregtohen;
tregu duhet te jete i pajisur me mjetet e nevojshme për ngarkimin, shkarkimin dhe
mbajtjen brenda kushteve te mireqenies të kafshëve, ne lidhje me ushqimin, ujin si
dhe per çdo trajtim tjetër. Paisjet dhe ambientet duhet te jene te lehta per tu pastruar
dhe dezinfektuar;
ambientet duhet te jene te pajisura me mjete dhe hapesira të përshtatshme per
kontrollin shendetesor veterinar;
ambientet duhet te kene hapesira të përshtatshme izolimi per kafshet;
tregu duhet te jete i pajisur me mjete të përshtatshme për pastrimin dhe dezinfektimin
e hapesirave per izolimin e kafsheve dhe te kamionëve;
tregu duhet te kete ambientet perkatese dhe te pershtatshme për magazinimin e
ushqimit, te mbeturinave si dhe te plehut;
tregu duhet te jete i pajisur me një sistem të përshtatshem për mbledhjen e ujrave të
shkarkimit;
asnje mbient i vendit te grumbullimit te mos perdoret per therje;
ne treg duhet te tregtohen vetëm kafshë qe jane te shoqeruara me certifikate
veterinare;
të gjitha kafshët qe tregtohen ne treg duhet të jenë të identifikuara, të paktën në nivel
ferme;

4. Subjekti i cili ka ne administrim tregun e kafsheve te gjalla dorezon prane mjekut veterinar
te njesise se qeverisjes vendore te pranishem ne treg, dokumentacionin e shoqërimit te
kafsheve, numrat e identifikimit, apo matrikujt e kafshëve;
5. Mjeku veterinar bazuar ne dokumentat e dorezuara sipas pikes 4 me lart, regjistron në një
rregjister apo në bazen elektronike te te dhenave te miratuar nga autoriteti kompetent si dhe i
mban për një periudhë jo me te gjate se 3 vjet, te pakten informacionin e mëposhtëm:
a) emrin e pronarit, origjinën, datën e hyrjes dhe të daljes, numrin e identifikimit te kafshes,
numrin e rregjistrimit të fermës së origjinës apo të tufës së origjinës;
b) numrin e regjistrimit të transportuesit dhe numrin e liçencës se mjetit te transportit te
perdorur per kafshet.
6. Kafshët që largohen nga tregu duhet të shoqërohen nga një çertifikatë lëvizje te leshuar
mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne treg sipas autorizimit te leshuar
per kete rast nga autoriteti kompetent.
7. Tregu duhet plotësisht i boshatisur nga kafshët në fund të ditës dhe në gjëndje për tu
pastruar dhe disinfektuar tërësisht.
8. Duhet të ketë të paktën një ditë të plotë midis një tregu dhe tjetrit gjatë të cilës mund të
kryhet pastrami dhe disinfektimi.

9. Mjeku veterinar i pranishem ne treg nuk duhet te lejoje heqjen e matrikujve nga kafsha.
10. Njesite e qeverisjes vendore marrin masa per ndalimin e grumbullimit dhe te mbajtjes se
kafsheve bujqesore ne ambientet private te banuara te cilat ndodhen ne zona apo qendra
urbane.
11. Ne cdo rast mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore ne ambientet e tregut, kur
konstaton shkelje te kushteve dhe standarteve te percaktuara ne kete kapitull, njofton
sherbimin veterinar rajonal per shkeljet e konstatuara dhe i kerkon marrjen e masave
perkatese ne zbatim te legjislacionit ne fuqi.

III. KRYERJA E SHERBIMIT VETERINAR NE AMBIENTET E THERJES SE
KAFSHEVE
1. Njesite e qeverisjes vendore kryejne sherbimin veterinar ne mjediset e therjes se kafsheve
duke bere kontrollin mjekesor te kafshes para dhe pas therjes, vulosjen e karkasave te mishit
si dhe leshimin e certifikates veterinare qe shoqeron mishin dhe nenproduktet e tij. Vulosja
dhe leshimi i certifikates behet vetem nga mjeku veterinar.
1.2. Ambientet e therjes dhe aktiviteti i ushtruar ne te, janë nën kontrollin e perhershem te
një mjeku veterinar te njesise se qeverisjes vendore i cili ka ne dispozicion nje ambient
perkates te vecuar brenda ambienteve te therjes, te pajisur me kushtet e pershtatshme per
kryerjen e rregullt te funksioneve te tij. ?????
2.3. Mjeku veterinar i cili kryen sherbimin veterinar ne mjediset e therjes se kafsheve
duhet te kete nje eksperience pune jo me pak se tre vjet si mjek veteriner.
3.4. Mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientet e therjes
siguron qe kafshet te cilat mberrijne ne ambientet e therjes duhet te jene te shoqeruara me
certifikaten veterinare.
4.5. Mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientin e therjes
kontrollon klinikisht kafshet perpara procesit te therjes se tyre dhe lejon therjen e tyre.
Kafshet te cilat pas ketij kontroli rezultojne klinikisht jo te shendosha, theren ne vende te
vecanta te ambientit te therjes.
5.6. Mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientin e therjes
kontrollon karkasat e mishit te kafshes se therur dhe e lejon per konsum publik duke kryer
vulosjen e tij.
6.7. Mishi i kafsheve te therura shoqerohet me certifikaten veterinare te leshuar nga mjeku
veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientet e therjes, me qellim
vendosjen e tij ne treg.
7.8. Mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientet e therjes,
mban regjistrin me te dhenat per te gjitha kafshet e therura si dhe te produkteve qe rrjedhin
prej tyre, sipas tipit dhe modelit te percaktuar ne Aneksin bashkelidhur.

Comment [ED4]: Te percaktojne vendodhjen e
pikave te therjes si dhe standartet e pikave te
therjes,(distanca nga qendrat e banuara) germa e) e
nenit 54 te ligjit te sherbimit veterinar percakton qe
kafshet theren vetem ne thertore dhe njesi therje.

Comment [ED5]: Kontrolli i plotesimit te
standarteve sipas kerkesave te legjislacionit eshte
kushteve higjenike eshte detyre e AKU(eshte shtuar
qendrimi i mjekut ne PIKAt e THERJES
P>VENDOR)

8.9. Mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientet e therjes
siguron qe transporti i mishit nga keto ambiente te behet me mjete te cilat plotesojne
standartet sanitaro-veterinare te ruajtjes se mishit.
9.10. Ne cdo rast mjeku veterinar i njesise se qeverisjes vendore i pranishem ne ambientet e
therjes, kur konstaton se keto ambiente nuk jane ne perputhje me legjislacionin sanitaroveterinar ne fuqi, njofton menjehere strukturen rajonale perkatese te Aautoritetitn
Kkombetarpetent te Ushqimitper sigurine ushqimore.

IV. PERCAKTIMI I KULLOTAVE DHE I VENDEVE TE PIRJES SE UJIT NGA
KAFSHET
1. Njesite e qeverisjes vendore bejne përcaktimin e kullotave dhe te vendeve te pirjes së ujit
nga kafshet, në varësi të situatës epidemiologjike dhe nëse është e nevojshme, marrin masa
per ndalimin e përdorimi te tyre.
2. Njesite e qeversijes vendore bejne publike kullotat dhe vendet e pirjes se ujit nga kafshet si
dhe te cdo mase ne lidhje me to.

V. MBIKEQYRJA DHE MBAJTJA NËN KONTROLL E QENVE DHE MACEVE
ENDACAKE PA PRONARE
1. Njesite e qeverisjes vendore hartojne programe pune te profilaksise veterinare ne lidhje
me situaten epizotike te qenve dhe maceve te rruges si dhe programe per kontrollin dhe dhe
levizjen e tyre.
2. Njesite e qeverisjes vendore identifikojne te gjithe qente dhe macet e rruges ne territorin te
cilin ato administrojne.
3. Njesite e qeverisjes vendore organizojne sterilizimin e organeve te riprodhimit te qenve
dhe maceve te rruges si dhe grumbullimin e tyre ne vende te posaçme te miratuar nga
autoritetet e qeverisjes vendore ne zbatim te ligjit.
4. Njesite e qeverisjes vendore organizojne transportin e maceve dhe te qenve te rruges me
mjete qe respektojne standardet e mireqenies se tyre drejt vendeve te miratuara nga autoritetet
e njesise se qeverisjes vendore. Ne cdo rast keto mjete duhet te dizifektohen me dizifektante
te miratuar nga Drejtoria e Sherbimit Veterinar ne Ministrine e Bujqesise, Ushqimit dhe
Mbrojtjes se Konsumatorit.
5. Njesite e qeverisjes vendore kryejne eliminimin e qenve dhe maceve te rruges vetem ne
rastet kur;
a) shfaqin shenja klinike te sëmundjeve infektive;
b) gjate kontrollit per semundjeve zoonotike, kafsha paraqet rrezik për jetën e njeriut;
c) kafsha eshte treguar tepër agresive dhe e egër si dhe ka sulmuar njerëzit;
6. Eliminimi i kafsheve, per rastet e pikes 5 me lart, kryet me metoden e eutanazise nga
mjeku veterinar që ushtron praktikën mjekësore veterinare, duke perdorur një nga Produktet
Mjekesore Veterinare të miratuara.

Comment [ED6]: Kjo eshte detyre e AKU.bazuar
me legjislacionin ne fuqi.

Comment [ED7]: Mjeku veterinar vvendor ne
baze te Aktit Normativ per thertoret dhe pikat e
therjes qe nuk plotesojne kushtet njofton AKU .dhe
nuk kryen shebimin ne stabilimente qe nuk jane te
regjistruar apo licensuar si thertore..(eshte bere.)

7. Ne te gjitha rastet kur ka braktisje te qenve dhe maceve nga pronaret perkates njesite e
qeverisjes vendore marrin masa per zbatimin e pikes 5 te nenit 12 te ligjit mr.10465 “Per
shërbimin veterinar ne Republiken e Shqiperise” dhe njoftojne sherbimin veterinar rajonal
per vendosjen e masave administrative.
8. Njesite e qeverisjes vendore marrin masa qe ne ambientet publike si rruge parqe, kende
lojrasht etj. kafshet e shoqerimit te mos paraqesin rrezik per njerezit ose kafshet e tjera.
9. Njesite e qeverisjes vendore marrin masa per te vendosur dhe zbatuar ne territorin ne
administrim te tyre te detyrimit per pronaret, te vendosjes se maskes mbrojtese ne goje per
qente e shoqerimit te rracave agresive gjate qendrimit te tyre ne ambiente publike.

VI. SHPERNDARJA DHE FUNKSIONIMI I NJËSIVE TE SHITJES SË KAFSHËVE TË
SHOQËRIMIT DHE ZBUKURIMIT
1. Njesite e qeverisjes vendore percaktojne zonat ne territorin e tyre per ushtrimin e aktivitetit
te shitjes së kafshëve të shoqërimit dhe zbukurimit si dhe i bejne publike ato.
2. Njesite e qeverisjes vendore marrin masa per monitorimin e shperndarjes se njesive te
tregtimit te kafsheve ne perputhje me piken 1 me lart.
3. Njesite e qeverisjes vendore nepermjet strukturave vetrinare vendore mbikeqyrin
plotesimin e standarteve sanitaro-veterinare si dhe ato te mireqenies se kafsheve nga objektet
e njesive te tregtimit te kafsheve te shoqerimit, gjate ushtrimit te aktivitetit te tyre. Ne rast te
konstatimit te shkeljeve strukturat veterinare vendore njoftojne menjehere veterinerin zyrtar
te sherbimit veterinar rajonal per subjektin shkeles i cili ne bashkepunim me keto strutura
merr masat administrative sipas legjislacionit perkates.

VII. ORGANIZIMI I MBLEDHJES SE KADAVRAVE TË KAFSHËVE SI DHE
PËRCAKTIMI I VENDEVE TE GRUMBULLIMIT DHE ASGJESIMIT TË TYRE
1. Njesite e qeverisjes vendore ne bashkepunim me autoritetet mjedisore rajonale përcaktojne
vendet e grumbullimit, eliminimit dhe groposjes apo te ndertimit te krematoriumeve per
kadavrat si dhe i bejn publike ato.
2. Grumbullimi, eliminimi dhe groposja apo krematorizimi i kadravave behet nga njerëz te
kualifikuar dhe te trajnuar nga strukturat veterinare ne njesite e qeverisjes vendore.
3. Njesite e qeverisjes vendore organizojne struktura te posaçme per verikimin ne terren te
kadavrave te pa groposura.Grumbullimi dhe transportimi i kadavrave behet ne mjete
transporti te pershtatshme qe sigurojne mos kontaminimin e mjedisit nga kadavrat .
4. Mjetet e transportit te kadavrave dizifektohen pas cdo perdorimi me dizifektante te
miratuar nga Drejtoria e Sherbimit Veterinar ne Ministrine e Bujqesise, Ushqimit dhe
Mbrojtjes se Konsumatorit.
VIII. RRETHIMI DHE RUAJTJA E PIKAVE TE GRUMBULLIMIT TE UJRAVE TE
ZEZA DHE NDALIMI I HYRJES SE KAFSHEVE NE TO

1. Njesite e qeverisjes vendore ne bashkepunim me autoritetet mjedisore rajonale percaktojne
vendet e grumbullimit te ujrave te zeza si dhe sigurojne rrethimin fizik te tyre me mjete solide
dhe te pakalueshme per te garantuar ndalimin e hyrjes se kafsheve ne to.
2. Njesite e qeverisjes vendore marrin masa per pajisjen me sinjalistiken e nevojshme, te
dallueshme dhe te qarte per publikun, te vendeve te grumbullimit te ujrave te zeza.
IX. DISPOZITA TE FUNDIT
1. Ngarkohen njesite e qeverisjes vendore te plotesojne strukturat e tyre te sherbimit veterinar
neperputhje me Kreun I te ketij vendimi.
1.2. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohen Drejtoria e Sherbimit Veterinar ne Ministrine
e Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit, Autoriteti Kombetar i Ushqimit dhe
njesite e qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise.
Ky vendim hyn në fuqi me botimin në ”Fletoren zyrtare”.
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