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1. HYRJA 

Qëllimi i përcaktimit të funksionalitetit të sistemit nënkupton krijimin e supozimeve 

bazë për mbledhjen dhe konsolidimin e të dhënave nga burime të ndryshme (meteorologjia, 

sizmologjia, zjarrfikësit, agjencitë e menaxhimit të ujit, ndihma mjekësore emergjente, Qendra 

112, dhe të tjera) që mundëson mbledhjen dhe analizën e të dhënave në qendrën komanduese 

dhe operacionale vendore të Mbrojtjes Civile si bazë për mbledhjen dhe monitorimin sa më 

efikas dhe të thjeshtë të të dhënave dhe transferimin e informacionit me qëllim marrjen e 

vendimeve cilësore për veprimet dhe aktivitetet operacionale të forcave operacionale të sistemit 

të mbrojtjes civile
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2. KARAKTERISTIKAT THEMELORE TË SISTEMIT TË SHËRBIMIT TË 

MBROJTJES CIVIL 

 

Duhet pasur parasysh se pjesëmarrësit e projektit janë të vendosur në vende të ndryshme 

që kanë një sistem thelbësisht të ngjashëm të mbrojtjes civile, ndërsa megjithatë ndryshojnë në 

kuadrin e caktuar ligjor. Struktura e sistemit të mbrojtjes civile të secilit pjesëmarrës është 

përshkruar më poshtë. 

 

2.1. Qarku i Zagrebit  

 

Qarku i Zagrebit ndodhet në Kroacinë veriperëndimore dhe kufizohet me qytetin e 

Zagrebit në anët perëndimore, jugore dhe lindore, që shpesh quhet "Unaza e Zagrebit" dhe ka 

një sipërfaqe totale prej 3,078 km². Qarku ka 9 qytete dhe 25 bashki me gjithsej 301,206 banorë 

(sipas regjistrimit të vitit 2021) 

 

Sipas përkufizimit të miratuar në Republikën e Kroacisë, mbrojtja civile është një sistem 

i organizimit të pjesëmarrësve, forcave operacionale dhe qytetarëve për mbrojtjen dhe 

shpëtimin e njerëzve, kafshëve, pasurive materiale dhe kulturore dhe mjedisit në aksidente dhe 

fatkeqësi të mëdha dhe eliminimin e pasojave  të terrorizmit dhe shkatërrimit të luftës. 

 

Sistemi i mbrojtjes civile përfshin masa dhe aktivitete (parandaluese, planifikuese, organizative, 

operacionale, mbikëqyrëse dhe financiare) të cilat rregullojnë të drejtat dhe detyrimet e 

pjesëmarrësve, strukturën dhe funksionimin e të gjitha pjesëve të sistemit të mbrojtjes civile 

dhe mënyrën e lidhjes së burimet institucionale dhe funksionale të pjesëmarrësve dhe forcave 

operacionale të sistemit të mbrojtjes civile. 

 

Sa më sipër është baza për krijimin e një baze të dhënash të konsoliduar për sistemin e mbrojtjes 

civile me përdorimin e burimeve të disponueshme, e cila vlen edhe për partnerët e këtij projekti. 

Duke vepruar kështu, është e rëndësishme të theksohet se koordinimi me Mekanizmin për 

Mbrojtjen Civile të Bashkimit Evropian bëhet në nivel shtetëror, i cili supozon se njësitë e 

vetëqeverisjes lokale apo rajonale nuk mund të komunikojnë drejtpërdrejt me Qendrën 

Koordinuese për Procedurat Emergjente të Komisionit Evropian, por në këtë mënyrë krijohet 

supozimi i menaxhimit të unifikuar. Prandaj, përdorimi i bazave të të dhënave është i 

rëndësishëm për vendimmarrje dhe menaxhim në kriza dhe fatkeqësi në nivel lokal. 

 

Sistemi i mbrojtjes civile të Qarkut të Zagrebit përfshin forcat e mëposhtme operative: 

 

- Shtabi i Mbrojtjes Civile të Qarkut të Zagrebit 

- Shtabet e mbrojtjes civile të qyteteve (9) dhe bashkive (25) 

- Brigada e Zjarrfikësve të Qarkut të Zagrebit (264 brigada zjarrfikëse dhe 4 brigada publike 

zjarrfikëse me gjithsej 3002 anëtarë operacionalë - zjarrfikës) 

- Shërbimi Kroat i Shpëtimit Malor (stacioni Samobor dhe stacioni i Zagrebit - 99 anëtarë 

operacionalë - shpëtimtarë malorë) 

- Shoqëria e Kryqit të Kuq të Qarkut të Zagrebit (8 shoqata të Kryqit të Kuq të qytetit – 78 

anëtarë operacionalë) 

- Shoqata Kroate për Trajnimin e Qenve Kërkues (11 anëtarë operacionalë) 

- Njësitë e mbrojtjes civile për qëllime të përgjithshme (1,652 anëtarë operacionalë) 



6 

 

 

- Koordinator në vend (43) 

- Komisioner dhe zëvendëskomisar i mbrojtjes civile në nivel vendor (752) 

- Personat juridikë me interes për sistemin e mbrojtjes civile (307) 

- Shoqatat e qytetarëve të interesuar për sistemin e mbrojtjes civile (110) 

 

Në sistemin e mbrojtjes civile janë miratuar dokumentet e mëposhtme të planifikimit (në nivel 

të qarqeve, qyteteve dhe komunave në zonën e Qarkut të Zagrebit - gjithsej 35 subjekte të 

detyruara të miratojnë dokumente planifikuese), përkatësisht: 

 

- Vlerësimi i rrezikut të aksidenteve të mëdha 

- Plani i veprimit për mbrojtjen civile 

- Udhëzime për zhvillimin e sistemit 

- Analiza e gjendjes së sistemit të mbrojtjes civile 

- Programi i zhvillimit të mbrojtjes civile 

- Plani i jashtëm i objektit (5) 

 

2.2.      Qyteti i Tuzit 

 

Qyteti i Tuzit ndodhet në pjesën verilindore të Bosnjës dhe Hercegovinës, në shpatet e 

malit Majevica. Lartësia mesatare e qytetit është 239 metra. Sipërfaqja e qytetit të Tuzit është 

294 km2. Numri i përgjithshëm i banorëve në vitin 2018 ishte 110.040. Qyteti i Tuzit kufizohet 

me pesë komuna: Srebrenik, Čelić, Lukavac, Živinice, Kalesija dhe Bashkinë  e Lopares. 

 

Në nivel të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit rregullohet 

me Ligjin për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve dhe pasurive materiale nga fatkeqësitë 

natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Ky ligj rregullon sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve, 

florës dhe faunës, pasurive materiale, kulturore, historike dhe të tjera, si dhe mjedisit nga 

fatkeqësitë natyrore, aksidentet tekniko-teknologjike, ekologjike dhe të tjera, apo nga rreziqet 

e luftës. Ai gjithashtu rregullon të drejtat dhe detyrat e qytetarëve dhe organeve të Federatës, 

kantoneve dhe komunave, kompanive dhe personave të tjerë juridikë, si dhe çështje të tjera me 

rëndësi në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit nga aksidentet natyrore dhe të tjera në Federatën e 

Bosnjës dhe Hercegovinës dhe në përputhje me Ligjin Kuadër për Mbrojtjen dhe Shpëtimin e 

Njerëzve dhe Pasurive Materiale nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera në Bosnjë 

dhe Hercegovinë.            

                                                                   

Mbrojtja dhe shpëtimi nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera përfshin programimin, 

planifikimin, organizimin, trajnimin dhe zhvillimin, zbatimin, mbikëqyrjen dhe financimin e 

masave dhe aktiviteteve për mbrojtjen dhe shpëtimin nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e 

tjera me qëllim të parandalimit të rrezikut, zvogëlimit të numrit të aksidenteve dhe viktimave, 

dhe eliminimin dhe zbutjen e efekteve dhe pasojave të dëmshme të fatkeqësive natyrore dhe 

fatkeqësive të tjera. 

 

Detyrat e mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve dhe të mirave materiale nga fatkeqësitë natyrore 

dhe fatkeqësitë e tjera janë me interes të përgjithshëm për Federatën. Përveç ligjit për mbrojtjen 

dhe shpëtimin, në rregullimin e çështjeve të rëndësishme për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve 

dhe të mirave materiale, kanë ndikim të drejtpërdrejtë edhe fushat e mëposhtme dhe ligjet 

shoqëruese: shëndetësia, bujqësia, mjekësia veterinare, pylltaria, administrimi i ujërave, 

mbrojtja. të natyrës, mjedisit, ujit dhe ajrit dhe menaxhimit të mbetjeve. 

 



7 

 

 

Sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit të qytetit të Tuzit përfshin forcat e mëposhtme operative: 

- Komanda e Mbrojtjes Civile e qytetit të Tuzlës, 

- Reparti profesional i zjarrfikësve dhe njësitë DVD, 

- Qendra Shëndetësore Tuzlla "Dr. Mustafa Šehović" Tuzi - Ndihma e Shërbimit Mjekësor, 

- "Komunalac"  Tuzi - Shërbimi i Pastrimit, 

- "Stacioni Veterinar" Tuzë - Shërbimi i Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Kafshëve, 

- "Ujësjellës Kanalizime" Tuzë - Shërbimi për ujësjellës, 

- Kryqi i Kuq/Kryqi i Qytetit të Tuzlës - Shërbimi i Kryqit të Kuq/Kryqi, 

- "RTV 7" Tuzla - Shërbimi Informativ, 

- "Qendra Komemorative" Tuzi - Shërbimi sanitar në terren, 

- Klubi i radio amatorëve - Shërbimi i radioamatorëve, 

- Personat juridikë me interes për sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit, 

- Komisionerët në bashkësitë lokale 

 

Dokumentet e mëposhtme të planifikimit janë miratuar në sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit: 

 

- Vlerësimi i cenueshmërisë ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, 

- Plani i mbrojtjes dhe shpëtimit, 

- Programi për zhvillimin e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe mbrojtjes nga zjarri për periudhën 

2021 - 2026, 

- Vlerësimi i rrezikut nga zjarri, 

- Plani i mbrojtjes nga zjarri, 

- Vlerësimet e kërcënimeve dhe planet e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe mbrojtjes nga zjarri për 

personat juridikë 

2.3. Bashkia e Tiranës  

 

Bashkia e Tiranës është një nga 12 rrethet e Shqipërisë. Ndodhet në pjesën qendrore të 

vendit. Me një sipërfaqe prej 1,652 km2, është qarku i tretë në vend, ndërsa sipas të dhënave të 

1 janarit 2018, në qark jetonin 883,996 banorë. Është rrethi me numrin më të madh të banorëve 

në Shqipëri. 

 

Kufizohet me rrethet: Durrës në veri, Dibër në verilindje, Elbasan në juglindje dhe rrethin e 

Fierës në jug. Në perëndim arrin në brigjet e detit Adriatik. Kryeqyteti dhe qyteti më i madh 

është Tirana, zona më e madhe metropolitane dhe qendra e qarkut me një popullsi që përbën 

31% të popullsisë së përgjithshme të vendit. 

 

Një nga parimet bazë të ligjit "Për Vetëqeverisjen Vendore" është subsidiariteti, i cili është 

parimi i kryerjes së funksioneve dhe kompetencave në nivel të qeverisjes sa më afër 

komunitetit, duke pasur parasysh rëndësinë dhe natyrën e detyrës gjithashtu. si kërkesat e 

efiçencës ekonomike. Në këtë kontekst, bashkia, si njësi e vetëqeverisjes lokale, ka kompetenca 

të drejtpërdrejta në fushën e mbrojtjes civile, të cilat më pas janë caktuar me legjislacion 

sektorial. “Për mbrojtjen civile” që synon uljen e rrezikut nga fatkeqësitë dhe zbatimin e 

mbrojtjes civile, garantimin e mbrojtjes së jetës së njerëzve, pronës, bagëtive, trashëgimisë 

kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet forcimit të sistemit të mbrojtjes civile. 

Ligji thotë se misioni i mbrojtjes civile është të krijojë kushte për një shoqëri që të jetë në 

gjendje të përballojë fatkeqësi të ndryshme dhe të jetë në gjendje të rikuperohet më pas, 

nëpërmjet vendosjes së një sistemi të integruar dhe efikas të mbrojtjes civile në Republikën e 

Shqipërisë. 

Në nivel kombëtar u krijua Agjencia Kombëtare për Mbrojtjen Civile. Ky organ, i cili 

aktualisht funksionon në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, është organi kryesor në nivel 
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kombëtar që kryen detyrat e mbrojtjes civile dhe përgatit instrumentet e duhura. Prefekti i 

qarkut ka detyra të veçanta në bazë të ligjit dhe siguron bashkërendimin dhe shpërndarjen e 

ndihmës ndërkombëtare në raste fatkeqësish dhe kontrollon zbatimin e masave të marra nga 

bashkitë. 

 

Komunat kanë disa përgjegjësi, si informimi i publikut dhe komuniteteve vulnerabël, si dhe 

organizimi i aktiviteteve trajnuese në fushën e mbrojtjes civile për punonjësit dhe banorët e 

zonës së tyre. Gjithashtu, bashkitë ofrojnë, menaxhojnë dhe përditësojnë të dhënat e nevojshme 

për qytetarët dhe subjektet private që do të përfshihen në parandalimin dhe përballimin e 

fatkeqësive, investojnë në investime parandaluese, mbrojtëse dhe rehabilituese nga fatkeqësitë 

dhe emërojnë drejtuesin e operimit në nivel komunal. . Në bazë të ligjit të sipërpërmendur, të 

gjitha bashkitë janë të detyruara të krijojnë si pjesë të strukturave të tyre administrimin e duhur 

të mbrojtjes civile. 

 

Sistemi bashkiak i menaxhimit të emergjencave civile  përbëhet nga: 

- Institucionet vendore 

- Njësitë e mbrojtjes civile 

- Shoqatat e vullnetarëve 

- Strukturat e përhershme 

- Objektet e përkohshme 

 

Dokumentet e mëposhtme të planifikimit janë miratuar në sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit: 

- Vlerësimi i rrezikut dhe cenueshmërisë, 

- Strategjia e reduktimit të rrezikut 

- Plani emergjent. 

2.4. Qyteti i Podgoricës 

 

Podgorica është kryeqyteti i Malit të Zi dhe përfaqëson zonën më të madhe urbane të 

vendit. 

Në Podgoricë janë të përqendruara qendra të shumta administrative, kulturore, arsimore dhe 

shëndetësore, si dhe kapacitete të mëdha ekonomike. Kufijtë administrativë të kryeqytetit të 

Podgoricës shtrihen në pjesën juglindore të territorit të Malit të Zi. 

Ai zë një sipërfaqe prej 1,441 km² ose 10,7% të territorit të Malit të Zi, i cili në lindje kufizohet 

me Shqipërinë dhe komunën e Tuzit, në jug me liqenin e Shkodrës dhe komunën e Tivarit, në 

perëndim me kryeqytetin Cetinje dhe me komuna e Danilovgradit, në veri komunat e Kolashinit 

dhe Andrijevicës. 

 

Mbrojtja dhe shpëtimi është një grup masash parandaluese, operacionale dhe korrigjuese që 

kryhen përmes një forme të unifikuar të menaxhimit dhe organizimit të forcave dhe burimeve 

të sistemit të mbrojtjes dhe shpëtimit, të kryera me qëllim parandalimin, zbutjen dhe eliminimin 

e pasojave të fatkeqësitë elementare, aksidentet tekniko-teknologjike, fatkeqësitë, epidemitë, 

aktet e luftës, terrorizmi dhe rreziqe të tjera dhe aksidente që mund të kërcënojnë popullsinë, të 

mirat materiale dhe kulturore dhe mjedisin. 

 

Sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit në Mal të Zi është krijuar në tre nivele, kombëtar, lokal dhe 

në nivel sipërmarrës, dhe ka përcaktuar mënyrat e menaxhimit dhe koordinimit me të gjitha 

kapacitetet njerëzore dhe materiale të disponueshme në nivelet e treguara. Menaxhimi i 

mbrojtjes dhe shpëtimit përfshin vendosjen e çështjeve që kanë të bëjnë me ndërmarrjen e 

masave, aktiviteteve dhe procedurave konkrete, si dhe kryerjen e detyrave nga fusha e mbrojtjes 
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dhe shpëtimit. Menaxhimi kryhet në përputhje me planet për mbrojtje dhe shpëtim dhe në bazë 

të një situate konkrete të vlerësuar më parë në një zonë të caktuar. 

Rrjedhimisht, është përcaktuar mënyra e menaxhimit dhe koordinimit në nivel lokal, në 

përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtje dhe Shpëtim. Për menaxhimin dhe koordinimin e 

masave me aktivitetet e mbrojtjes dhe shpëtimit në nivel të Kryeqytetit të Podgoricës, është 

formuar ekipi komunal për mbrojtje dhe shpëtim. 

 

Sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit të qytetit të Podgoricës përfshin: 

- Ekipi komunal i mbrojtjes dhe shpëtimit 

- Shërbimi i mbrojtjes dhe shpëtimit; 

- Njësitë e specializuara; 

- Njësitë për mbrojtjen dhe shpëtimin e shoqërive, personave të tjerë juridikë dhe 

sipërmarrësve. 

 

Dokumentet e mëposhtme të planifikimit janë miratuar në sistemin e mbrojtjes dhe shpëtimit: 

- Plani komunal i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit 

- Plani komunal i mbrojtjes dhe shpëtimit nga përmbytjet 

 

2.5. Qyteti i Shkupit 

Shkupi është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Maqedonisë së Veriut. Sipas regjistrimit të vitit 

2002, zona urbane, e cila përfshin vendbanimet gjysmë urbane që janë shkrirë me qytetin, kishte 

428.933 banorë, ndërsa zona më e gjerë urbane, e cila përfshin rreth 50 vendbanime rurale deri 

në 25 km nga qendra e qytetit, kishte 506.926 banorë. banorëve. Zona e qytetit është 571.5 km². 

 

Mbrojtja dhe shpëtimi në Republikën e Maqedonisë së Veriut organizohet si sistem unik për 

monitorimin, parandalimin dhe zbutjen e pasojave të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose 

situata të tjera emergjente. Sistemi është i rregulluar me Ligjin për Mbrojtje dhe Shpëtim. Ligji 

thotë se përgjegjësitë ndahen ndërmjet pjesëmarrësve në aktivitetet e mbrojtjes dhe shpëtimit, 

duke përfshirë shtetin, autoritetet lokale, kompanitë private, ndërmarrjet publike, objektet dhe 

shërbimet. 

Bazuar në Ligjin për Mbrojtje dhe Shpëtim, organizatat e shpëtimit janë të obliguara të marrin 

pjesë në aktivitetet e mbrojtjes dhe shpëtimit në rast të fatkeqësive dhe aksidenteve të mëdha. 

 

Ligji për menaxhimin e krizave rregullon të gjitha qasjet për menaxhimin e rrezikut nga niveli 

lokal në atë kombëtar në menaxhimin e krizave. Sistemi i menaxhimit të krizave në Republikën 

e Maqedonisë së Veriut është krijuar për shkak të nevojës për monitorim dhe vlerësim të 

vazhdueshëm të rreziqeve dhe rreziqeve të sigurisë. 

Sektori për mbrojtje dhe shpëtim i kryen punët nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit, menaxhimit 

të krizave, mbrojtjes dhe shuarjes së zjarrit në pajtim me ligjin dhe e koordinon punën e tij me 

sektorët tjerë në administratën e Qytetit të Shkupit. 

 

Sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit të qytetit të Shkupit përfshin: 

- Shtabi i qytetit për mbrojtje dhe shpëtim 

- Departamenti i Mbrojtjes dhe i Shpëtimit 

- Reparti territorial i zjarrit të Qytetit të Shkupit 

 

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim, në qytetin e Shkupit janë në fuqi 

këto dokumente planifikuese: 
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     • Vlerësimi i ndikimit të Qytetit të Shkupit në fatkeqësitë natyrore dhe aksidentet tjera 

     • Plani për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetit të Shkupit nga fatkeqësitë natyrore dhe 

aksidentet tjera 

     • Plani vjetor i veprimit për mbrojtje dhe shpëtim 

  

 

3. STRUKTURA E SISTEMIT TË TË DHËNAVE “COMMAND” NË NIVEL 

RAJONAL 

 

Sistemi “COMMAND d” është krijuar në të njëjtin parim për të gjithë partnerët, por me 

përmbajtje të personalizuar në varësi të kërkesës së secilit partner që vlerëson nevojat e tyre, 

strukturën e sistemit të mbrojtjes civile, kuadrin ligjor dhe mundësitë e marrjes së të 

dhënave nga burime të ndryshme. 

 

Në nivel rajonal, mbledhja e të dhënave në fazën e gatishmërisë kryhet përmes tre 

segmenteve, përkatësisht: 

 

- nga rishikimi i kapaciteteve teknike - katalogu i kapaciteteve operative 

- duke përdorur një metodologji unike për vlerësimin e rrezikut - atlasin e rrezikut 

- nga dokumentet e miratuara të planifikimit - arkivi online 

 

Të dhënat nën pikat 1 dhe 2 duhet të jenë gjeo-referencuar. Hartat e disponueshme 

publikisht (p.sh. Google Maps, hartat Bing, etj.) duhet të përdoren për bazën hartografike. 

Lidhja ndërmjet bazave 1 dhe 2 do të mundësohet teknikisht gjatë mbledhjes së 

informacionit për vendimmarrje në situata krize. 

 

 

Mbledhja e të dhënave si dhe përditësimi i tyre në të ardhmen është detyrë e secilit partner 

individualisht, dhe mënyrat e mbledhjes, përditësimit dhe menaxhimit të të dhënave të 

mbledhura mund të përdoren vetëm nga secili partner për zonën e tij, dhe e njëjta është 

objekt ndaj dispozitave ligjore kombëtare. 

 

4. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I KAPACITETEVE TEKNIKE- NJË KATALOG 

I KAPACITETEVE OPERACIONALE 

 

Katalogu i aftësive operacionale është një grup të dhënash të ndërlidhura që mundëson 

një pasqyrë të forcave operacionale të aftësive të sistemit të mbrojtjes civile, e cila 

përdoret në mënyrën e duhur dhe në kushte të caktuara për zbatimin e masave dhe 

aktiviteteve të sistemit të mbrojtjes civile në aksidente të mëdha. dhe fatkeqësitë dhe 

për kryerjen e trajnimeve. 

 

Baza për mbledhjen e të dhënave përcaktohet nga ligjet dhe aktet nënligjore të secilit 

shtet veç e veç. Të dhënat nga baza e të dhënave përdoren nga shtabi i mbrojtjes civile 

për qëllime të organizimit të ushtrimeve dhe krijimit të dokumenteve planifikuese për 
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aktivitetet e mbrojtjes civile, për qëllime të koordinimit të veprimeve të forcave 

operacionale në ngjarje të jashtëzakonshme, aksidente të mëdha dhe fatkeqësi në zonën 

e juridiksionit të tyre.  

 

5. KUADRI LIGJOR PËR MBLEDHJE TË TË DHËNAVE 

 

Baza për mbledhjen e të dhënave varet nga supozimet ligjore sipas të cilave shërbime dhe 

institucione të caktuara mund të përdorin të dhëna të caktuara. Në lidhje me rregulloret 

ligjore sipas të cilave veprojnë pjesëmarrësit në projekt, ligjet dhe aktet nënligjore aktualisht 

të vlefshme për secilin partner janë renditur më poshtë: 

5.1. Qarku i Zagrebit (Kroaci) 

 

- Ligji për Vetëqeverisjen Lokale dhe Rajonale Gazeta Zyrtare nr. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19 /13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 

- Ligji për Sistemin e Mbrojtjes Civile, Fletorja Zyrtare nr. 82/15, 118/18 dhe 31/20 

- Dekret për strukturën dhe përbërjen e njësive të mbrojtjes civile, Fletorja Zyrtare Nr. 

27/17. 

- Rregullorja për përbërjen e personelit, mënyrën e punës dhe kushtet për emërimin e 

shefit, zëvendësshefit dhe anëtarëve të shtabit të mbrojtjes civile, Fletorja Zyrtare nr. 

126/19. 

- Rregullore për bartësit, përmbajtjen dhe procedurat e krijimit të dokumenteve 

planifikuese në mbrojtjen civile dhe mënyrën e informimit të publikut në procesin e 

miratimit të tyre, Fletorja Zyrtare nr. 49/17. 

- Rregullorja për llojet dhe mënyrën e zhvillimit të ushtrimeve të forcave operative të 

sistemit të mbrojtjes civile, Fletorja Zyrtare Nr.49/16. 

- Rregullorja mbi udhëzimet për përgatitjen e vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë dhe 

aksidentet madhore për territorin e Republikës së Kroacisë dhe njësitë e vetëqeverisjes 

lokale dhe rajonale, Gazeta Zyrtare nr. 65/16. 

- Rregullorja për mbajtjen e evidencave uniforme dhe bazave të të dhënave për forcat 

operacionale, burimet materiale dhe pajisjet e forcave operacionale të sistemit të 

mbrojtjes civile, Fletorja Zyrtare nr. 99/16. 

- Rregullorja për mbajtjen e evidencës së pjesëtarëve të forcave operative të sistemit të 

mbrojtjes civile, Fletorja Zyrtare nr. 75/16. 

- Rregullorja mbi udhëzimet për përgatitjen e vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë dhe 

aksidentet madhore për territorin e Republikës së Kroacisë dhe njësitë e vetëqeverisjes 

lokale dhe rajonale, Gazeta Zyrtare nr. 65/16. 

- Kriteret për hartimin e udhëzimeve të miratuara nga drejtuesit e vetëqeverisjes rajonale 

me qëllim të krijimit të vlerësimeve të rrezikut të aksidenteve madhore në nivelet e 

vetëqeverisjes lokale dhe rajonale. 

- Akti i Zjarrfikjes, Gazeta Zyrtare Nr. 125/19 

- Ligji për mbrojtjen nga zjarri, Fletorja Zyrtare 92/10 

- Rregullorja për përgatitjen e vlerësimit të rrezikut nga zjarri dhe teknologjik nga 

shpërthimi, Gazeta Zyrtare nr. 35/94, 110/05 dhe 28/10. 

- Akti për Shërbimin Kroat të Shpëtimit Malor, Gazeta Zyrtare Nr. 79/06 dhe 110/15 

- Ligji për Kryqin e Kuq Kroat, Gazeta Zyrtare nr. 71/10 

- Ligji për kujdesin shëndetësor, Fletorja Zyrtare Nr. 100/18, 125/19 dhe 147/20 
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5.2. Qyteti i Tuzit 

 

- Ligji për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale nga fatkeqësitë 

natyrore dhe fatkeqësitë tjera 

(“Gazeta Zyrtare e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës”, nr. 39/03, 22/06, 43/10), 

- Ligji për mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale nga fatkeqësitë 

natyrore dhe fatkeqësitë tjera në 

Kantoni i Tuzlës (“Gazeta Zyrtare TK”, numër 10/08, 8/15), 

- Dekret për organizimin e shërbimeve të mbrojtjes dhe shpëtimit të Federatës së Bosnjës 

dhe Hercegovinës 

(“Gazeta Zyrtare e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës”, nr. 58/06, 40/10, 14/12, 

66/12 dhe 11/17), 

- Rregullorja për organizimin dhe funksionimin e qendrave operative të mbrojtjes civile 

(“Gazeta zyrtare e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës”, numër 9/19), 

- Rregullorja për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës së të obliguarve për 

mbrojtjen civile (“Gazeta Zyrtare Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës”, numër 01/19). 

- Rregullorja për përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës në njësitë zjarrfikëse 

(“Zyrtare 

gazeta e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës”, numër 55/11), 

- Rregullorja për pajisjet dhe burimet minimale teknike dhe periudhën e përdorimit të 

pajisjeve dhe resurseve të tilla për njësitë profesionale dhe të tjera zjarrfikëse (“Gazeta 

Zyrtare e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës”, numër 104/12), 

- Rregullore për një metodologji të unifikuar për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë 

natyrore dhe fatkeqësitë e tjera (“Gazeta Zyrtare e Federatës së Bosnjës dhe 

Hercegovinës”, nr. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 dhe 36/14). 

 

5.3. Bashkia e Tiranës 

 

- Ligji nr. 45, datë 18.07.2019, “Për mbrojtjen civile”. 

- VKM nr. 1020, datë 16.12.2020, “Për përbërjen, punën dhe detyrat e Komisionit 

Këshillimor Teknik për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë” 

- VKM nr. 923, datë 25.11.2020, “Për funksionimin dhe organizimin e Komitetit të 

Mbrojtjes Civile dhe bashkëpunimin ndërinstitucional të institucioneve dhe strukturave 

të sistemit të mbrojtjes civile” 

- VKM nr. 747 nga 20.11.2019. "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë 

Kombëtare të Mbrojtjes Civile" 

- VKM nr. 965, datë 12.02.2015 "Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave 

drejtuese në rastet e emergjencave civile dhe krizave" 

- Ligji nr. 152/2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, 

- Ligji nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen lokale" 

- Ligji nr. 115, datë 31.07.2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të 

vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

- Ligji nr. 107/2016, datë 27.10.2016, “Për Prefektin e Qarkut”. 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 655, datë 18 dhjetor 2002 "Për krijimin dhe 

funksionimin e strukturës së sistemit kombëtar të planifikimit dhe trajtimit të 

emergjencave civile". 
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- VKM nr. 664, datë 18.12.2002 “Për kriteret dhe procedurat e shpalljes së gjendjes së 

jashtëzakonshme civile”. 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 329, datë 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat 

e dhënies së ndihmës financiare shtetërore për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga 

fatkeqësitë natyrore apo aksidente të tjera të shkaktuara nga njeriu” 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 654, datë 18 dhjetor 2002 “Për përcaktimin e 

tarifave për përdorimin e përkohshëm të çdo mjeti privat nga organet shtetërore në situata 

emergjente”. 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 531, datë 1 gusht 2003 “Për organizimin, 

funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e shërbimit të emergjencave civile”. 

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 533, datë 1 gusht 2003, “Për pjesëmarrjen e 

qytetarëve në parandalimin dhe trajtimin e emergjencave civile”. 

- Plani kombëtar për emergjencat civile, miratuar me VKM. Nr.835, datë 03.12.2004. 

5.4. Qyteti i Podgoricës 

 

- Ligji për Mbrojtje dhe Shpëtim (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 13/07, 32/11 dhe 

54/16) 

- Rregullorja për përmbajtjen dhe metodologjinë e përgatitjes, mënyrën e harmonizimit, 

përditësimit dhe mbajtjes së raporteve për vlerësimin e rrezikut mbi bazën e të cilave 

hartohen planet e mbrojtjes dhe shpëtimit (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, numër 31/17). 

- Rregullore për përmbajtjen dhe metodologjinë e detajuar të krijimit, mënyrën e 

harmonizimit, përditësimit dhe mbajtjes së planeve të mbrojtjes dhe shpëtimit (“Gazeta 

zyrtare e Malit të Zi”, numër 34/17), Rregullorja për mënyrën e organizimit dhe 

angazhimit të njësive të mbrojtjes civile (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, numër 38/17) 

- Rregullorja për shenjat unike të paralajmërimit dhe mënyrat e njoftimit dhe 

paralajmërimit (“Gazeta zyrtare e Malit të Zi”, numër 34/17), Vendimi për emërimin e 

drejtuesve, zëvendësdrejtorëve dhe anëtarëve të Ekipit Koordinues për Mbrojtje dhe 

Shpëtim (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, numër 52/ 17), Vendimi për emërimin e 

Komandës Operative për Mbrojtje dhe Shpëtim (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, numër 

52/17) 

- Ligji për ujërat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr. 27/07, dhe “Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Malit të Zi”, nr. 32/11, 48/15 dhe 52/16); 

- Ligji për punët hidrometeorologjike (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 26/10 dhe 

30/12); 

- Ligji për mbrojtjen nga rrezatimi jonizues dhe sigurinë nga rrezatimi (“Gazeta Zyrtare 

e Malit të Zi”, nr. 56/09, 58/09, 40/11 dhe 55/16); 

- Ligji për Pyjet (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 74/10, 40/11 dhe 47/15); 

- Ligji për Mjedisin (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 52/16), 

- Ligji për tregtinë e jashtme të armëve dhe pajisjeve ushtarake (“Gazeta Zyrtare e Malit 

të Zi”, nr. 40/16), 

- Ligji për Planifikim Territorial me hapsirë dhe Konstruksion të Ndërtesave (“Gazeta 

Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 64/17), 

- Ligji për shëndetin dhe sigurinë në punë ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 34/14), Ligji 

për Kryqin e Kuq të Malit të Zi ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 28/06) 
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5.4.  Qyteti i Shkupit 

 

- Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut (neni nr. 125,126,127 128), 

Kushtetuta 

- Ligji për menaxhimin e krizave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 

29/2005, 36/11, 41/14 dhe 104/15, 39/16 dhe 83/18) 

 - Ligji për mbrojtje dhe shpëtim (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 136) 

 - Ligji për zjarrfikje (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 168) 

- Ligji për mbrojtjen (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 185), 

- Ligji për pyjet (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 47/97), 

- Platforma kombëtare për reduktimin e rrezikut nga fatkeqësitë, 

- Rregullorja për programin e trajnimit për menaxherët e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit të 

njerëzve dhe të mirave materiale dhe përbërjen e komisionit për dhënien e provimit 

profesional për menaxherët e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit të njerëzve dhe të mirave 

materiale (Gazeta Zyrtare). Republika e Maqedonisë nr. 87/06) 

 - Rregullore për mënyrën e përcaktimit të vendndodhjes së pajisjeve dhe instalimeve të 

mbrojtjes nga zjarri, pajisjeve të tjera për fikjen e zjarrit, si aparatet e zjarrit, mirëmbajtjen 

e tyre, shënimin e veçantë dhe disponueshmërinë për përdorim (Fig. nr. 74/06). 

- Rregullore për formën dhe përmbajtjen e letërnjoftimit të menaxherit të fikjes së zjarrit, 

mënyrën e lëshimit të saj dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës për kartat e identifikimit 

të lëshuara (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 75/06). 

- Rregullorja për formën e formularëve, mënyrën e mbajtjes së evidencës për zjarret, 

shpërthimet, intervenimet kundër zjarrit dhe ngjarjet tjera (Gazeta Zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë nr. 60/06) 

- Rregullorja për përmbajtjen dhe mënyrën e realizimit të trajnimit për vetëmbrojtje në 

institucionet arsimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 48/06). 

- Rregullore për formacionet, gradat, si dhe emërtimet e gradave në njësitë zjarrfikëse 

(Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 32/06). 

- Rregullorja për rregullat për kryerjen e shërbimit, si dhe kriteret minimale për 

akomodimin, pajisjet teknike dhe mjetet për shuarjen e zjarreve që duhet të kenë njësitë 

zjarrfikëse (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 19/06). 

- Rregullore për llojin dhe pamjen e uniformës, llojin e mjeteve mbrojtëse dhe mënyrën 

e kontrollit dhe testimit të korrektësisë së saj (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 

nr. 19/06). 

- Rregullore për kryerjen e trajnimeve të zjarrfikësve sezonalë (Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë nr. 19/06) 

 

6.    METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT- ATLASI I RREZIKUT 

 

Atlasi i rrezikut është një grup të dhënash të ndërlidhura që mundëson një pasqyrë të 

kërcënimeve dhe rreziqeve në zonë, duke përfshirë të dhënat demografike në territorin e secilit 

partner, dhe që përdoret në mënyrën e duhur dhe në kushte të caktuara për qëllime të zbatimit 

të masave dhe aktivitetet e sistemit të mbrojtjes civile në aksidente dhe fatkeqësi të mëdha, 

krijimi dhe përditësimi i dokumenteve të planifikimit dhe për qëllime të kryerjes së trajnimeve. 

Çdo segment i bazës së të dhënave përbëhet nga entitete, ndërsa secili ent ka një kartë përkatëse 

në të cilën futen të dhënat e kërkuara: 

- karakteristikat themelore të zonës 

- identifikimi i kërcënimeve dhe rreziqeve 

- skenarë për rreziqe të thjeshta (që përshkruajnë ngjarjet dhe ngjarjet më të mundshme me 

pasojat më të këqija të mundshme) 
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- vendndodhjet e objekteve me grupe vulnerabël (shtëpi për të moshuar dhe të pafuqishëm, 

shkolla, kopshte etj.) 

- vendndodhjet e objekteve të SEVSEO 

- infrastruktura (transporti, telekomunikacioni, shpërndarja e energjisë elektrike, furnizimi me 

ujë dhe kullimi, tubacionet e gazit, etj.) 

- afishimi hartografik i rreziqeve. 

 

Baza e të dhënave përmban një formular për futjen e të dhënave të ndryshueshme (frekuenca e 

trafikut, kushtet e motit, nivelet e ujit, rrezatimi jonizues) që shfaqen në hapësirë në atlasin e 

rrezikut. 

 

Atlasi i rrezikut përfaqëson një vlerësim të dixhitalizuar të rrezikut për një njësi specifike të 

vetëqeverisjes rajonale



                                                                                                                                                   

 

 

7.    DOKUMENTACIONI i PLANIFIKIMIT- ARKIVA ONLINE 

 

Rishikimi i dokumenteve të dixhitalizuara të mbrojtjes civile përmes arkivit on-line duhet të 

mundësojë një kërkim të shpejtë duke përdorur fjalë kyçe dhe/ose terma në një format të 

përgjithshëm. Duke qenë se nuk është plotësisht e mundur grumbullimi dhe transferimi i të 

dhënave në COMMAND d përmes sistemeve ekzistuese, do të përdoren vetëm të dhëna të 

dobishme sipas aftësive të secilit partner, ndërsa për të ardhmen COMMANDA d do të krijojë 

një bazë të re të dhënash bazuar në ngjarje reale që do të ndodhë në të ardhmen. 

Për këtë qëllim, do të përdoren dokumentet e mëposhtme të planifikimit aktualisht të vlefshme 

të secilit partner: 

7.1. Dokumentacioni i planifikimit të Qarkut të Zagrebit: 

 

- Vlerësimi i rrezikut të aksidenteve të mëdha për zonën e Qarkut të Zagrebit 

- Plani i veprimit për mbrojtjen civile të Qarkut të Zagrebit 

- Udhëzime për organizimin dhe zhvillimin e sistemit të mbrojtjes civile në Qarkun e 

Zagrebit në periudhën 2020-2023. 

- Rishikimi i vlerësimit të rrezikut nga zjarri dhe shpërthimi teknologjik për Qarkun e 

Zagrebit 

- Rishikimi i Planit të Mbrojtjes nga Zjarri për Qarkun e Zagrebit 

- Plani i jashtëm i mbrojtjes dhe shpëtimit të Qarkut të Zagrebit në rast të aksidenteve të 

mëdha që përfshijnë substanca të rrezikshme për zonën e uzinës Stacioni i dispeçimit 

Žutica i operatorit INA 

- Plani i jashtëm i mbrojtjes dhe shpëtimit të Qarkut të Zagrebit në rast të aksidenteve të 

mëdha që përfshijnë substanca të rrezikshme për zonën e Stacionit Dispeçer Graberje të 

operatorit INA 

- Plani i jashtëm i mbrojtjes dhe shpëtimit të Qarkut të Zagrebit në rast të aksidenteve të 

mëdha që përfshijnë substanca të rrezikshme për zonën e uzinës Savski Marof të 

operatorit Pliva 

- Plani i jashtëm i mbrojtjes dhe shpëtimit të Qarkut të Zagrebit në rast të aksidenteve të 

mëdha që përfshijnë substanca të rrezikshme për plin Butan d.o.o. zona bimore. 

Zapresiq 
 

7.2. Dokumentacioni i planifikimit të qytetit të Tuzit: 

 

- Vlerësimi i cenueshmërisë ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, 

- Plani i mbrojtjes dhe shpëtimit, 

- Vlerësimi i rrezikut nga zjarri, 

- Plani i mbrojtjes nga zjarri. 

7.3. Dokumentacioni i planifikimit të Bashkisë së Tiranës: 

 

- Vlerësimi i rrezikut 

- Plani për situatat emergjente të Bashkisë së Tiranës (PBTEC) 

- Plani i veprimit për masat që duhen marrë për parandalimin, mbrojtjen dhe reagimin 

ndaj situatave emergjente që mund të lindin si pasojë e fatkeqësive natyrore ose të 

shkaktuara nga njeriu në territorin e menaxhuar nga bashkia e Tiranës. 

 

 



                                                                                                                                                   

 

 
 

7.4. Dokumentacioni i planifikimit të qytetit të Podgoricës: 

 

- Plani komunal i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit i krijuar në vitin 2010 

- Plani komunal i mbrojtjes dhe shpëtimit nga përmbytjet i krijuar në 2013 (përditësuar 

në 2017) 

 

7.5. Dokumentacioni  i planifikimit të Qytetit të Shkupit: 

 

- Vlerësimi i cenueshmërisë ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, 

- Plani i mbrojtjes dhe shpëtimit, 



                                                                

 

 

8.    VLERËSIMI I RREZIQEVE NGA FATKEQËSITË: 

 

Rreziqet nga fatkeqësitë përcaktohen nga secili partner për zonën e tyre dhe në përputhje 

me dokumentet e planifikimit. Ato përshkruhen më në detaje më poshtë: 

 

8.1. Qarku I Zagrebit 

 

Përmbytjet 

 

Përmbytjet e shpeshta janë karakteristike për zonën e Qarkut të Zagrebit për shkak të 

vendndodhjes së tij në pellgun e lumit Sava. Qarku i Zagrebit karakterizohet nga liqene 

natyrore dhe artificiale, liqene të krijuara nga nxjerrja e zhavorrit, kënetat dhe pellgjet. Sipas 

vlerësimit të rrezikut nga përmbytjet, janë përcaktuar zona me rrezik potencialisht të 

konsiderueshëm nga përmbytjet dhe sipas vlerësimit, 1712.60 km2 ose 54.86% e sipërfaqes 

totale të qarkut janë në rrezik. 

Hrvatske vode është përgjegjëse për planifikimin, organizimin, financimin dhe zbatimin e 

masave të mbrojtjes nga përmbytjet. Përgjegjësia e tyre është planifikimi dhe ndërtimi i 

strukturave mbrojtëse ujore (argjinaturat, retensionet, rezervuarët, kanalet e shkarkimit, etj.). 

Në varësi të nivelit të ujit të lumenjve, shpallen masat që lidhen me gjendjen përgatitore, 

mbrojtjen e rregullt, mbrojtjen e jashtëzakonshme dhe gjendjen e jashtëzakonshme. 

Në rast të rrezikut për përmbytje, me ngritjen e gatishmërisë së ujërave kroate, ngrihet edhe 

gatishmëria e forcave operacionale të mbrojtjes civile në zonën e rrezikuar. Forcat operacionale 

të sistemit të bashkive dhe qyteteve përfshihen fillimisht në mbrojtjen nga përmbytjet dhe me 

përhapjen e kërcënimit përfshihen edhe forcat e një zone më të gjerë të koordinuara nga niveli 

i qarkut. 

 

Tërmetet 

 

Në zonën e Qarkut të Zagrebit, zona e aktivitetit më të fortë sizmik përfshin pjesën më lindore 

të Medvednicës dhe ultësirës së Marija Goricës. Për periudhën e kthimit prej 500 vitesh, zona 

e Qarkut të Zagrebit ndodhet në tre zona sizmike, në zonat sizmike VII, VIII dhe IX. 

Më 22 mars 2020, Zagrebi dhe Qarku i Zagrebit u goditën nga një tërmet i fortë me magnitudë 

M=5.5 sipas Rihterit në orën 6 orë e 24 minuta. Tërmeti kryesor u pasua nga një seri 

pasgoditjesh të shumta (deri në fund të vitit 2021 u regjistruan rreth 3.500 tërmete, nga të cilët 

rreth 3.200 u regjistruan në vitin e parë). 

Më 28 dhjetor 2020, në orën 6:28 të mëngjesit me orën lokale, në qytetin e Strashnikut pranë 

Petrinjës, një tërmet me magnitudë ML 5.0 filloi një seri tërmetesh, në të cilat një ditë më vonë, 

më 29 dhjetor 2020, në orën 12:19. pasdite, zona rreth Petrinjës u godit nga një tërmet 

shkatërrues me magnitudë 6.2 ballë sipas shkallës Rihter dhe intensitetit në epiqendrën e VIII 

gradë të shkallës EMS. Tërmeti kryesor shkaktoi dëme të mëdha në ndërtesa për shkak të 

ndikimit kumulativ të tërmeteve të mëparshme. Si pasojë e atij tërmeti, shtatë persona humbën 

jetën dhe dëme të konsiderueshme materiale në Petrinja, Sisak, Glinë dhe qytetet përreth. 

Shumë ndërtesa banimi dhe tregtare u dëmtuan në të gjithë qarqet Sisak-Moslavinë, Zagreb 

dhe Karlovac. 

 

 

 

 



                                                                

 

 

 

Kushtet ekstreme të motit 

 

Është karakteristikë për zonën e Qarkut të Zagrebit që çdo vit shpallet fatkeqësi natyrore si 

pasojë e kushteve ekstreme të motit (breshëri), me pasojë dëme të mëdha në pronë dhe në 

bujqësi. 

Rrëshqitjet e dheut të cilat përgjithësisht nuk rrezikojnë popullatën, por dëmtime të pronës dhe 

rrugëve ndodhin si pasojë e kushteve ekstreme të motit në zonën e Qarkut të Zagrebit. 

Rrëshqitjet riparohen rregullisht, por për shkak të veprimit njerëzor dhe natyror shfaqen 

rrëshqitje të reja. 

 

Epidemitë dhe pandemitë 

 

Fatkeqësitë natyrore krijojnë kushte të favorshme për zhvillimin e agjentëve biologjikë që kanë 

një sërë pasojash të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin. 

Ligji për kujdesin shëndetësor përcakton masat dhe masat mbrojtëse për parandalimin dhe 

ndalimin e epidemive të sëmundjeve infektive. 

Instituti për Shëndet Publik i Qarkut të Zagrebit është përgjegjës për monitorimin, parandalimin 

dhe shtypjen e sëmundjeve infektive, nëpërmjet shërbimit epidemiologjik dhe degëve të tij 

rajonale. 

 

Aksidentet teknike dhe teknologjike që përfshijnë substanca të rrezikshme 
 

Në Qarkun e Zagrebit ka një numër të madh të subjekteve ekonomike që përdorin lëndë të 

rrezikshme në procesin e prodhimit, përkatësisht i magazinojnë ato, me konstatimin se 38 

subjekte juridike në 73 lokacione ruajnë, përdorin ose prodhojnë substanca të rrezikshme si 

klori, amoniaku. , naftë etj., ndërsa disa kryesisht ruajnë substanca të rrezikshme dhe i shesin 

ose i shpërndajnë si lëndë të para për prodhim te përdorues të tjerë. 

8.2. Qyteti I Tuzit 

 

Përmbytjet 

 

            Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut janë dy rreziqet kryesore në qytetin e Tuzit. Në 

qytetin e Tuzit, në përgjithësi ka dy lloje të përmbytjeve të shkaktuara si pasojë e reshjeve 

intensive. Lloji i parë ndodh për shkak të reshjeve afatgjata dhe intensive të shkaktuara nga një 

ciklon i madh që zgjat disa ditë (atëherë zakonisht disa qytete, rajone, vende preken nga 

përmbytjet). 

Një lloj tjetër i përmbytjeve ndodh për shkak të reshjeve shumë intensive por afatshkurtëra (një 

sasi e madhe shiu në një orë ose më pak) që shkaktojnë përmbytje të shpejta, të cilat kanë 

karakter lokal (zakonisht një komunitet lokal ose pjesë më të vogla të tij kërcënohen). 
 

Rrëshqitjet e dheut 

 

Zona e qytetit të Tuzit është zona më e rrezikshme në Bosnjë dhe Hercegovinë. Bazuar në të 

dhënat e rrëshqitjeve në hartë të ndara në hartën inxhiniero-gjeologjike që është bërë për 

nevojat e Planit Hapësinor të qytetit të Tuzit 2010-2030 dhe përpunimit të të dhënave në 

formatin GIS, është vlerësuar se nga rrëshqitja janë prekur 4,977.4 ha. proces, pra 16.5% të 



                                                                

 

sipërfaqes së përgjithshme të qytetit të Tuzit, dhe lokacionet e mundshme (pjerrësi të 

qëndrueshme) për shfaqjen e rrëshqitjeve të reja zënë një sipërfaqe prej 2012.3 ha, pra 6.57% 

të sipërfaqes së qytetit të Tuzit. Nga 40 bashkësitë lokale të qytetit të Tuzit, rrëshqitje të dheut 

janë regjistruar në 37 komuna. 

 

Epidemitë, epizootikët dhe sëmundjet e bimëve 

 

Bazuar në analizën e rrezikut të epidemisë, mund të konstatohet se rreziku total i shfaqjes së 

epidemive në zonën e qytetit të Tuzlës është i lartë, si për një ngjarje të padëshiruar me pasoja 

më të rënda të mundshme, ashtu edhe për ato më të mundshmet. ngjarje e padëshiruar. 

 

Tërmetet 

 

Rreziku i përgjithshëm i një tërmeti në territorin e qytetit të Tuzit është mesatar. Tërmetet që 

janë në afërsi të Tuzit mund të përsëriten si skenari më i mundshëm. Mund të kenë një 

probabilitet mesatar deri në 50% dhe një frekuencë prej 20 deri në 40 vjet dhe mund të 

shkaktojnë dëme të parëndësishme. Skenari më i keq i mundshëm është lëshimi i një magnitudë 

mbi 6.0˚ të shkallës Rihter, e cila do të kishte një efekt shkatërrues në infrastrukturë dhe do të 

ishin të mundshme lëndime njerëzore dhe viktima njerëzore. 
 

 

Zgjerimet dhe shpërthimet e gazeve dhe substancave të rrezikshme 

 

Zjarret e mëdha, zgjerimet e gazeve toksike, derdhjet e substancave toksike, shpërthimet e 

përzierjeve shpërthyese të krijuara nga gazrat, lëngjet e ndezshme ose grimcat e pluhurit të 

ndezshëm etj., janë aksidente që mund të ndodhin gjatë punës me substanca të rrezikshme ose 

gjatë transportit të substancave të rrezikshme. , dhe në rrethana të caktuara papritur dhe në një 

kohë shumë të shkurtër mund të kthehen në një aksident tekniko-teknologjik apo ndonjë 

aksident tjetër. 

Në zonën e qytetit të Tuzit është regjistruar rreziku i këtij lloj aksidenti tekniko-teknologjik, 

kryesisht për shkak të ruajtjes, transportit dhe asgjësimit të lëndëve të rrezikshme (eksplozivë, 

gazra, lëngje të ndezshme) që mund të shkaktojnë zjarre dhe shpërthime. në një shkallë më të 

madhe. Megjithatë, në zonën e kantonit të Tuzit ka objekte të industrisë kimike. Gjigantë të 

mëdhenj ekonomikë të industrisë kimike si Sisecam Soda Lukavac, Global Ispat Koksna 

Industrija d.o.o. Lukavac, "Solana" Tuzla, "Dita" Tuzla janë vetëm disa nga subjektet që për 

shkak të karakteristikave të procesit teknologjik mund të jenë vend i aksidenteve të mundshme 

të përmasave më të mëdha për shkak të zgjerimit dhe shpërthimit të gazrave dhe substancave 

të rrezikshme. 

 

8.3. Qyteti I Tiranës 

 

Përmbytjet 

 

Përmbytjet e shpeshta janë karakteristike për Bashkinë e Tiranës për shkak të topografisë dhe 

vendndodhjes së saj. Në territorin e Tiranës kalojnë tre lumenj: lumi i Lanës, lumi i Tiranës 

dhe pellgu i lumit Erzen. Ka 3 liqene artificiale (Liqeni Artificial i Parkut të Tiranës, Liqeni i 

Farkës dhe Liqeni i Kasharit). 

 

Pellgu hidrografik i bashkisë së Tiranës përfshihet në pellgun e lumit Ishem-Erzen, i cili zë një 

sipërfaqe prej 1439 km2 (Erzeni 760 km2 dhe një pjesë e Ishemit 679 km2). Një rrezik 

potencial dhe i përhershëm është përmbytja e zonave urbane, zonave industriale, tokës 



                                                                

 

bujqësore, termocentraleve që ndodhen në luginën e Tiranës. 

Tirana kërcënohet nga përmbytjet e lumenjve Tiranë, Lanë dhe Erzen. Topografia e pellgut të 

lumit është malore. 

Në qarkun e Tiranës, zonat e përmbytura janë kryesisht zona pranë lumit të Tiranës, si Bashkia 

Kamëz, Njësia Administrative Paskuqan, Njësia Administrative Nr.11, por edhe disa zona 

pranë kanaleve kulluese që janë bllokuar për shkak të ndërtimit dhe mungesës së mirëmbajtjes, 

veçanërisht autostrada Tiranë - Durrës, pjesë e përroit të Limuthit deri në dalje nga bashkia e 

Vorës. 

 

Zjarret në pyje dhe kullota 
 

Zjarret janë shpesh ngjarje të shkallës së vogël që kanë një efekt dramatik në jetë, pronë dhe 

viktima, por nuk konsiderohen si emergjenca civile. Përjashtim bëjnë zjarret që prekin 

sipërfaqe të mëdha shkurresh ose pyjesh, pasi këto të fundit mund të shkaktojnë shkatërrim në 

një sipërfaqe të madhe. 

Shkaqet kryesore të zjarreve janë të shkaktuara nga njerëzit, duke përfshirë neglizhencën, 

aktivitetet bujqësore të kontrolluara në mënyrë të papërshtatshme si djegia e kullotave, 

aksidentet dhe djegia e qëllimshme. Si rezultat, fusha specifike të rrezikut mund të 

identifikohen lehtësisht ndërsa parandalimi, zbutja, mbrojtja dhe gatishmëria janë të mundshme 

dhe mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në reduktimin e rrezikut. 

Në rastin e bashkisë së Tiranës, rreziku më i lartë i zjarreve në pyje është evident gjatë 

periudhës së verës, i rritur ndjeshëm si në frekuencë ashtu edhe në përmasa të zonave të 

prekura. Rritja e zjarreve arriti kulmin në 2018, 2019, 2020, për shkak të kushteve joadekuate, 

temperaturave të larta të verës dhe bimëve të ngordhura dhe të thara. Kjo vlen veçanërisht për 

pyjet më masive dhe më të mëdha, si në rastin e vitit 2020, në malin e Priskës ku e gjithë zona 

e malit të Dajtit u përfshi nga flakët në jug. 

 

Tërmetet 

 

Për sa i përket tërmeteve, situata dhe skenari është i paqartë, sepse është një fenomen natyror i 

paparashikueshëm, si dhe zonat e prekura, por sidomos përsa i përket lëvizjes apo shkallës së 

dëmtimit që mund të ndodhë. Megjithatë, zonat ku do të zbatohet Plani i Përgatitjes ndaj 

Tërmeteve janë të njëjta me situatat dhe fenomenet e tjera të jashtëzakonshme natyrore dhe 

njerëzore. 

 

Epidemitë dhe Pandemitë 

 

Fatkeqësitë natyrore krijojnë kushte të favorshme për zhvillimin e agjentëve biologjikë që kanë 

një sërë efektesh të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin. 

Ligji për kujdesin shëndetësor përcakton masat dhe masat mbrojtëse për parandalimin dhe 

ndalimin e epidemive të sëmundjeve infektive. Masat që zbatohen për mbrojtjen e popullatës 

nga sëmundjet infektive janë të përgjithshme, të veçanta, të sigurisë dhe të tjera. Masat e 

përgjithshme mbrojtëse zbatohen për ndërtesat me rëndësi publike. Kjo përfshin sigurimin e 

shëndetit të ushqimit dhe ujit, sigurimin e kushteve sanitare dhe higjienike të kullimit të ujërave 

të zeza, depozitimin dhe dezinfektimin e mbeturinave, dhe masat e veçanta përfshijnë zbulimin 

e hershëm të burimit të infeksionit, ekzaminimin e agjentit shkaktar të infeksionit, transportin, 

izolimin dhe trajtimin. i pacientëve, mbikëqyrja mjekësore e pacientëve, imunizimi, informimi 

i popullatës. 

Instituti i Shëndetit Publik është përgjegjës për monitorimin, parandalimin dhe shtypjen e 



                                                                

 

sëmundjeve infektive nëpërmjet shërbimit epidemiologjik dhe shërbimeve të tij rajonale. 

 

Bllokime nga shiu/bora, rrëshqitjet e dheut apo fatkeqësitë e tjera natyrore 
 

Reshjet e shiut/borës në bashkinë e Tiranës janë një fenomen afatgjatë dhe me reshje të 

dendura. Reshjet zakonisht nisin në muajin tetor dhe vazhdojnë deri në fund të marsit, por në 

lartësitë e larta të maleve përreth në disa raste problematike kanë qenë edhe reshjet e dendura 

të borës. 

Reshjet e shiut/borë në sasi të mëdha, përveçse alarmojnë banorët e zonave të prekura 

drejtpërdrejt nga bllokada, janë një pengesë serioze për komunikimin në përgjithësi. Sigurimi 

i lëvizjes së pandërprerë është thelbësor për operacionet emergjente. 

 

8.4. Qyteti I Podgoricës 

 

Përmbytjet 

 

Përmbytjet në Podgoricë manifestohen ndryshe në varësi të karakteristikave të rrjedhës ujore 

që shkakton përmbytjet. Vendbanimet, impiantet industriale dhe zonat bujqësore kërcënohen 

nga valët afatshkurtra të ujit të lartë përgjatë luginave të shumicës së rrjedhave të lumenjve. 

Këto prurje karakterizohen nga rënie të mëdha gjatësore, shpejtësi të larta në fillimin e valëve 

të përmbytjeve, si dhe sasi të konsiderueshme të sedimentit të pezulluar dhe të rrëmbyer. 

Kanionet alternohen përgjatë përrenjve, ndonjëherë shumë të thellë, me zgjatime - lugina, ku 

ndodhen vendbanimet dhe objektet industriale, si dhe infrastruktura e transportit. Sipërfaqet 

bujqësore që ndodhen në këto lugina, edhe pse relativisht modeste, janë jashtëzakonisht të 

rëndësishme për prodhimin bujqësor, sepse burimet totale të tokës bujqësore në territorin e 

Kryeqytetit janë shumë të kufizuara. 

 

Zjarret 

Zjarret në ndërtesa, në hapësira të hapura dhe në pyje. Në zonën e Podgoricës janë të mundshme 

zjarre të të gjitha shkallëve dhe niveleve, nga incidenti në fatkeqësi. Zjarret më të zakonshme 

janë: 

- zonat e gjelbra dhe pyjore, 

- objekte rezidenciale, publike, komerciale dhe objekte të tjera, 

- ndërtesat, instalimet dhe depot e substancave të rrezikshme, 

- objektet, instalimet dhe pajisjet e infrastrukturës. 

 

Tërmet 

Nga pikëpamja mikrosizmike, territori i Kryeqytetit ndodhet brenda zonës me aktivitet sizmik 

shumë të theksuar. Nga pikëpamja e sizmicitetit në këtë zonë ka një bashkim intensiv të forcave 

dhe fazat e herëpashershme të tensionit të shtuar ndikojnë në lartësinë diferenciale, domethënë 

uljen e blloqeve. 

 

Nga pikëpamja gjeozizmike, ky territor nuk mund të konsiderohet i favorshëm, sepse ndodhet 

në një zonë me rrezik të lartë gjeosizmik. Roli amortizues i depozitimeve të trasha kuaternare 

mund të konsiderohet si një fakt më i favorshëm, por edhe kjo nuk e pengon që zona të 

etiketohet si e paqëndrueshme. 

 

Epidemitë dhe Pandemitë 

   

Fatkeqësitë natyrore ose elementare krijojnë kushte të favorshme për zhvillimin e agjentëve 



                                                                

 

biologjikë që kanë një sërë pasojash të dëmshme për njerëzit. Ligji për kujdesin shëndetësor 

përcakton masat dhe masat mbrojtëse për parandalimin dhe ndalimin e epidemive të 

sëmundjeve infektive. 

Masat e marra për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive janë të përgjithshme dhe të 

veçanta. Instituti për Shëndet Publik i Malit të Zi është organi shtetëror kompetent për 

monitorimin, parandalimin dhe shuarjen e sëmundjeve infektive në territorin e Malit të Zi, pra 

edhe të Podgoricës. 

 

Aksidentet tekniko-teknologjike 
 

Varësisht nga ashpërsia e aksidentit tekniko-teknologjik, mund të ketë dëme të 

mëdha materiale, ndonjëherë edhe humbje të jetës njerëzore, pra pasoja të përhershme 

për shëndetin dhe mjedisin e njerëzve. 

Dëmi material matet me vlerën e pronës së shkatërruar në impiantet dhe objektet 

ku kanë ndodhur incidente dhe vlerën e punës së kërkuar për rehabilitimin e tyre, si dhe 

me humbjen për shkak të ndalimit të prodhimit dhe sjelljes së uzinës në një prodhim të 

ri shtetëror. 

 

8.5. Qyteti I Shkupit 

 

Sipas të dhënave të fundit dhe historike, zona e Maqedonisë së Veriut është në rrezik nga 

rreziqe të ndryshme natyrore. Kjo pasi vendi ka karakteristika të tilla gjeografike që favorizojnë 

shfaqjen e shpeshtë të një sërë rreziqesh natyrore. 

 

Tërmetet 
 

Lëvizja e një ose më shumë blloqeve ndodh në një kohë shumë të shkurtër dhe 

regjistrohet si një tërmet. Gabimet veçanërisht aktive në këtë zonë janë thyerja Shkup-

Qustendil (i cili e pret pellgun e Shkupit në mes nga lindja në perëndim), dhe më pas 

thyerja SCG (përgjatë shpateve perëndimore të të njëjtit mal në drejtim të fshatit 

Ljubanci nëpërmjet Kreshevë deri në Belimbegovë), përgjatë të dy thyerjeve, blloku 

SCG lëviz vertikalisht dhe në drejtim të perëndimit, siç dëshmohet nga kthesat e 

luginave të lumenjve që zbresin nga mali, prandaj blloqet lokale në depresionin e 

Shkupit janë relativisht të paqëndrueshme. Në këtë zonë përplasen pllakat kontinentale 

afrikane dhe evropiane, si dhe blloqet e tyre më të vogla, duke bërë që ato të lëvizin dhe 

të shkaktojnë tërmete. 

. 
 

Përmbytjet 
 

Sipas karakteristikave të territorit dhe hidrografisë, zona e qytetit të Shkupit është e ekspozuar 

ndaj vërshimeve të shkaktuara nga derdhjet e rrjedhave lumore, në radhë të parë të lumit 

Vardar, si dhe nga Lepenec, Markova Reka dhe Treska; rrjedhjet e rrëmbyeshme nga uji i malit, 

niveli i ngritur i ujërave nëntokësore, përmbytjet nga rrjeti atmosferik ose i ujërave të zeza, si 

dhe përmbytjet e shkaktuara nga shembja ose vërshimi i digave Matka, Sv.Petka dhe Kozjak. 

 

Erozionet  dhe rrëshqitjet e dheut 
 

Në dekadën e fundit, në të gjithë vendin janë regjistruar rrëshqitje të shumta dheu dhe 

shkëmbinj. Skenarët, analizat dhe tendencat e shumta tregojnë se frekuenca e fatkeqësive 

natyrore do të rritet në vitet dhe dekadat e ardhshme. 



                                                                

 

 

Zjarret 
 

Zjarret konsiderohen si rrezik dhe rrezik serioz për shfaqjen e situatave të krizës, gjë që tregon 

nevojën e ndërmarrjes në kohë, të planifikuar dhe të koordinuar të masave dhe aktiviteteve 

institucionale dhe të tjera. Numri i zjarreve ka ardhur vazhdimisht në rritje ndër vite dhe njihet 

si një rrezik i konfirmuar në të gjitha nivelet. Zjarret në pyje konsiderohen veçanërisht si rreziku 

dhe rreziku më i madh si për jetën paqësore të banorëve ashtu edhe për ruajtjen e natyrës, jo 

vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe në vendet fqinje. Me kërkesë të Qeverisë së 

Maqedonisë së Veriut, JICA filloi një projekt bashkëpunimi teknik për të forcuar kapacitetin e 

CMC për parandalimin e zjarreve në pyje dhe paralajmërimin e hershëm. 

 

Epidemitë dhe Pandemitë 

 

Në zonën e qytetit të Shkupit edhe në të kaluarën kanë ndodhur epidemi të sëmundjeve 

karantine dhe sëmundjeve tjera infektive te njerëzit dhe kafshët dhe ekziston mundësia që në 

të ardhmen të ndodhin dhe të shkaktojnë dëme për njerëzit dhe kafshët. 
Përgjegjës të koordinimit janë Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet shëndetësore në 

koordinim me institucionet dhe organet kompetente në këto kushte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

9. ANALIZA SWOT  

 

Analiza SWOT përcaktoi avantazhet, disavantazhet, dobësitë dhe pikat e forta të sistemit të 

mbrojtjes civile në fushën e secilit partner në projektin COMMAND d. 

 

 PËRPARËSI DISAVANTAZHI PIKAT E FORTA DOBËSI 

Qarku 

Zagreb 

 

- Sistemi i decentralizuar 

i mbrojtjes civile me 

prezencë të fortë të 

nivelit shtetëror 

- Autoriteti qendror i 

përcaktuar për nivelin 

rajonal (Qarku i 

Zagrebit) koordinator i 

sistemit të mbrojtjes 

civile 

- Kontakte afatgjata me 

të gjithë partnerët në 

sistemin e mbrojtjes 

civile 

- Ekspertiza, trajnimi dhe 

motivimi i forcave 

kryesore operacionale 

- Eksperiencë në stërvitje 

ndërkombëtare 

- Prirja e qytetarëve drejt 

punës humanitare 

- Zbatimi i mësimeve të 

nxjerra nga situatat e 

krizës së kaluar (dhe 

gatishmëria e sistemit për 

ndryshim dhe 

modernizim) 

- Njohja e shtabit të 

mbrojtjes civile në të 

gjitha nivelet e sistemit si 

platformë për 

bashkëpunim në ngjarje 

të jashtëzakonshme. 

- Sistemi funksional 112. 
 

- Rregullimi i 

pamjaftueshëm i 

segmenteve 

individuale të 

sistemit me akte 

nënligjore 

(rregullore, PSV, 

etj.) 

- Koncepti i një 

qasjeje reaktive në 

vend të një qasjeje 

proaktive (kryhen 

shumë pak aktivitete 

planifikimi që lidhen 

me reduktimin e 

rrezikut) 

- Kapaciteti i 

personelit 

profesional për 

detyrat e mbrojtjes 

civile në JLPRS 

- Mungesa e bazave 

të të dhënave për 

cenueshmërinë, 

dëmtimet dhe forcat 

operacionale 

- Mungesa e qendrës 

mësimore për 

mbrojtjen civile 

- Nuk ka sistem të 

integruar të 

menaxhimit 

(udhëheqës dhe 

komandues) i 

mbështetur nga një 

aplikacion GIS 

- Mospërputhje në 

rregulloret ligjore 

dhe sistem 

komunikimi jo 

uniform të të gjitha 

forcave operacionale 

të sistemit të 

mbrojtjes civile. 

- Shkyçja hapësinore 

e qendrave operative 

dhe komunikuese të 

shërbimeve 

emergjente. 
 

- Bashkëpunim i 

mirë me 

pjesëmarrësit dhe 

forcat operacionale 

të sistemit të 

mbrojtjes civile 

- Bashkëpunim 

aktiv me partnerë 

kombëtarë dhe 

ndërkombëtarë 

- Fondet e BE-së 

dhe fondet e 

disponueshme për 

ndërtimin dhe 

zhvillimin e 

sistemit të 

mbrojtjes civile 

- Interesimi i 

njësive të 

vetëqeverisjes 

vendore dhe 

rajonale për 

forcimin e 

kapaciteteve dhe 

aftësive 

- Një numër i madh 

i shoqatave të 

qytetarëve me 

njohuri dhe aftësi 

që mund të 

ndihmojnë në 

situata krize, si dhe 

një numër i madh i 

qytetarëve të 

interesuar të cilët 

dëshirojnë t'i 

bashkohen njësive 

të mbrojtjes civile 

por nuk dinë si dhe 

në çfarë mënyre 

sepse nuk janë. të 

orientuar apo të 

informuar siç duhet 

- Bashkëpunimi me 

institucionet 

shkencore dhe 

arsimore 

- Aplikimi i 

praktikave më të 

mira të vendeve të 

Bashkimit 

Evropian. 

- Burime të pamjaftueshme 

financiare në nivel JLPRS për 

zhvillimin e suksesshëm të 

sistemit të mbrojtjes civile 

- Sistematizimi nënoptimal i 

vendeve të punës në nivel 

JLPRS (nuk ka persona të 

ngarkuar për kryerjen e 

detyrave që lidhen 

ekskluzivisht me mbrojtjen 

civile) 

- Pajisjet e pabarabarta të 

segmenteve të caktuara të 

sistemit të mbrojtjes civile në 

nivel lokal (veçanërisht njësitë 

e zjarrfikësve dhe mbrojtjes 

civile) 

- Nuk ka një qasje të vetme për 

zgjidhjen e të drejtave dhe 

detyrimeve të vullnetarëve, si 

dhe të drejtave dhe detyrimeve 

të punëdhënësve të tyre. 

- Nuk ekziston një sistem i 

vetëm i ndërhyrjeve drejtuese 

dhe komanduese 

- Mospërputhje në programet 

e trajnimit të shërbimeve 

individuale për të funksionuar 

bazuar në të njëjtin rrezik 

- Shumëllojshmëria e mjeteve 

GIS pengon lidhjen e 

ndërsjellë dhe shkëmbimin e 

të dhënave. 
 



                                                                

 

 

Të 

Qyteti 

Nga 

Tuzla 

 

- Komanda e Mbrojtjes 

Civile ka një rol të fortë 

në menaxhimin e rrezikut 

nga fatkeqësitë dhe 

vendos një reagim efikas 

ndaj një aksidenti ose 

fatkeqësie, dhe Shërbimi 

i Mbrojtjes Civile, i cili 

përfshin Departamentin 

për Menaxhimin e 

Rrezikut nga 

Fatkeqësitë, njihet si 

shërbimi kryesor për 

menaxhimin e rrezikut 

nga fatkeqësitë. 

- Forcat operative - 

shërbimet e mbrojtjes 

dhe shpëtimit, janë 

formuar në kuadër të 

subjekteve juridike me 

rëndësi për mbrojtje dhe 

shpëtim, me çka 

forcohen kapacitetet 

materiale dhe teknike me 

mjetet e personit juridik. 

- Zbatimi i mësimeve të 

nxjerra nga situatat e 

krizës së kaluar dhe 

gatishmëria për 

ndryshim dhe 

modernizim të sistemit 

- Në programin e tij të 

zhvillimit, qyteti i Tuzlës 

njohu nevojën për të 

forcuar sistemin e 

mbrojtjes dhe shpëtimit 

përmes formimit të 

kapaciteteve të reja 

operacionale, sipas 

moduleve të mbrojtjes 

civile të BE-së, 

- Me mbështetjen e 

bashkësisë 

ndërkombëtare dhe 

UNDP-së në BeH, u 

krijuan bazat për 

planifikimin zhvillimor 

në qytetin e Tuzlës. 

Personeli ekzistues në 

shërbimet e tjera të 

administratës kontribuon 

në këtë dhe mund të 

kontribuojë në zhvillimin 

e sistemit të mbrojtjes 

dhe shpëtimit në qytet, 

- Për të reduktuar 

vulnerabilitetin, në 

vazhdimësi kryhen 

- Sistemi kompleks i 

mbrojtjes dhe 

shpëtimit në Bosnjë 

dhe Hercegovinë 

- Mospërputhja e 

rregulloreve me 

dokumentet 

detyruese dhe jo 

detyruese të BE-së 

në mënyrë që të ketë 

rregullim të 

pamjaftueshëm të 

segmenteve 

individuale të 

sistemit me akte 

nënligjore 

(rregullore, PSV, 

etj.) 

- Mungesa e 

burimeve financiare, 

- Shërbimi i 

Mbrojtjes Civile – 

Departamenti për 

Mbrojtje dhe 

Shpëtim dhe 

Menaxhimin e 

Rrezikut nga 

Fatkeqësitë nuk ka 

staf të mjaftueshëm 

për të përdorur 

sistemin e 

informacionit 

gjeografik (GIS) për 

analizimin e të 

dhënave hapësinore, 

organizimin e të 

dhënave dhe 

paraqitjen e 

rezultateve. Nuk ka 

staf të mjaftueshëm 

me diploma më të 

larta profesionale, si 

inxhinierë ndërtimi, 

gjeologji, hidrologji, 

inxhinierë të 

teknologjisë së 

informacionit, etj. 

Nuk ka asnjë bazë të 

dhënash të vetme që 

do të lidhej me 

hartat përmes GIS, 

gjë që do të kishte 

një rëndësi të madhe 

për të kuptuar 

procesin dhe 

procesin dhe ofrimin 

e mbështetjes dhe 

planifikimit për 

- Investime të 

vazhdueshme në 

forcimin e 

kapaciteteve të 

forcave 

operacionale të 

mbrojtjes dhe 

shpëtimit, 

- Veprimi i 

përbashkët i 

forcave operative 

ekzistuese dhe 

trajnimi i 

përbashkët me 

kapacitetet e tyre, 

- Po forcohen 

kapacitetet e 

mbrojtjes civile në 

kuadër të 

projekteve 

ndërkombëtare, 

- Ekzistojnë baza 

për lidhjen e të 

dhënave të 

rëndësishme të 

shërbimeve të 

qytetit për 

mbrojtjen dhe 

shpëtimin 

(Planifikimi 

hapësinor dhe 

mbrojtja e mjedisit, 

infrastruktura, 

rilevimi, çështjet e 

strehimit dhe 

integrimi i 

personave të 

zhvendosur, 

bujqësia dhe 

zhvillimi). Hartat 

tematike të rrezikut 

të tërmeteve, 

përmbytjeve dhe 

rrëshqitjeve të 

dheut, të dhënat për 

popullsinë dhe 

infrastrukturën 

kryesore të 

ekspozuar ndaj 

rrezikut janë 

përpunuar nga 

DRAS - softueri 

për analizën e 

rrezikut të 

rreziqeve të 

përmendura, që 

është një bazë e 

mirë për punë të 

- Ndjeshmëri e lartë e qytetit 

ndaj përmbytjeve dhe 

rrëshqitjeve të dheut dhe 

cenueshmëri e theksuar 

sociale, strukturore dhe 

ekonomike 

- Nuk është krijuar Platforma 

për Reduktimin e Rrezikut nga 

Fatkeqësitë në qytet, 

- Numri i pamjaftueshëm i 

pjesëtarëve të mbrojtjes civile 

dhe pajisja dhe trajnimi i tyre i 

pamjaftueshëm, 

- Pamundësia e financimit të të 

drejtave dhe detyrimeve të 

vullnetarëve, dhe rrjedhimisht 

përfshirja e tyre 

në operacionet e shpëtimit 
 



                                                                

 

aktivitete për rritjen e 

ndërgjegjësimit të 

komunitetit për rrezikun 

e fatkeqësive. Këto 

aktivitete realizohen 

përmes ushtrimeve dhe 

trajnimeve, mbulimit dhe 

paralajmërimeve 

mediatike, videove 

televizive lidhur me 

rreziqet më të përhapura 

në zonën e qytetit të 

Tuzlës, broshurave 

përkatëse që i 

shpërndahen popullatës 

lokale: mbrojtja nga 

përmbytjet, rrëshqitjet e 

dheut, tërmetet etj. 
 

aktivitetet 

parandaluese dhe 

për t'iu përgjigjur 

aksidenteve dhe 

fatkeqësive. 

- Kapacitetet e 

forcave operacionale 

janë të 

pamjaftueshme: 

mungesa e njësive të 

mbrojtjes civile të 

trajnuara dhe 

të pajisura për të 

kryer masat e 

mbrojtjes dhe 

shpëtimit; 

- Trajnimi i 

pamjaftueshëm i 

forcave ekzistuese 

operative, 

veçanërisht në 

drejtim të trajnimit 

specialistik, 

- Mungesa e mjeteve 

për lidhjen e të 

gjithë pjesëmarrësve 

në mbrojtje dhe 

shpëtim dhe ICS 

(Incident Command 

System), 

- Nuk ka sistem të 

integruar të 

menaxhimit 

(udhëheqje dhe 

komandë) të 

mbështetur nga një 

aplikacion GIS, 

- Nuk sigurohet 

mbulimi i sistemit të 

alarmimit dhe 

njoftimit të 

popullatës në tërësi 

në të gjithë zonën. 

mëtejshme në këtë 

aplikacion. 

Shërbimet për 

administrimin e 

qytetit të Tuzlës, të 

cilat janë të 

rëndësishme për 

operacionet e 

mbrojtjes dhe 

shpëtimit, janë të 

mbushura me staf 

profesional dhe 

mund të 

kontribuojnë në 

zhvillimin e bazës 

së të dhënave GIS, 

- Të dhënat për 

dëmet dhe humbjet 

nga fatkeqësitë 

natyrore dhe 

fatkeqësitë e tjera 

mbahen në 

Shërbimin e 

Mbrojtjes Civile 

dhe të njëjtat futen 

më tej në bazën e të 

dhënave 

DesInventar 

Sendai. 

 
 

Të 

Bashkia 

e 

Tiranë 

- Zbatimi i mësimeve të 

nxjerra nga situatat e 

krizës së kaluar dhe 

gatishmëria e sistemit për 

ndryshime dhe 

modernizim 

- Sistemi funksional 112. 

- Shërbimi i 

decentralizuar i 

mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimit 

- Përcaktoi autoritetin 

qendror, Drejtorinë për 

Gjendje Civile si 

koordinatore të sistemit 

të mbrojtjes civile në 

- Trajnimi i stafit 

profesional për 

mbrojtjen civile në 

nivel rajonal dhe 

lokal 

- Mungesa e bazave 

të të dhënave për 

cenueshmërinë, 

dëmtimin dhe forcat 

operacionale, 

- Mungesa e një 

qendre trajnimi për 

mbrojtjen civile 

- Nuk ka mbështetje 

për aplikacionet 

GIS, një sistem të 

- Aplikimi i 

praktikave më të 

mira nga vendet e 

Bashkimit Evropian 

dhe fondet e 

rindërtimit në 

dispozicion për 

zhvillimin e 

sistemit të mbrojtjes 

civile pas tërmetit të 

vitit 2019. 

- Bashkëpunim 

aktiv me partnerë 

vendas dhe 

ndërkombëtarë, 

- Bashkëpunim i 

- Nuk ka një sistem të 

unifikuar komandimi dhe 

kontrolli në menaxhimin e 

ndërhyrjeve, 

- Mungesa e burimeve 

financiare për zhvillimin e 

suksesshëm të sistemit të 

mbrojtjes civile në nivel 

rajonal apo lokal. 

- Mungesa e ndërlidhjes dhe 

shkëmbimit të të dhënave në 

platforma të përputhshme IT. 

- Mungesa e trajnimit adekuat, 

PPE dhe pajisjeve për 

zjarrfikësit vullnetarë dhe 

njësitë e mbrojtjes civile, si 



                                                                

 

nivel komune. 

- Ekspertiza, trajnimi dhe 

motivimi i forcave 

kryesore operacionale 

- Eksperiencë në stërvitje 

ndërkombëtare 

- Njohja e shtabit të 

mbrojtjes civile në të 

gjitha nivelet e sistemit si 

platformë për 

bashkëpunim në situata 

emergjente. 
 

integruar të 

menaxhimit, 

komandës dhe 

kontrollit, 

- Rregullimi i 

pamjaftueshëm i 

segmenteve 

individuale të 

sistemit me akte 

nënligjore (PSV, 

rregullore, rrjedha 

standarde e 

informacionit dhe 

dokumentacionit, 

ditari i fatkeqësive, 

etj.) 

- Mungesa e 

procedurave 

uniforme dhe 

sistemeve të 

komunikimit të të 

gjitha forcave 

operacionale të 

sistemit të mbrojtjes 

civile. 

mirë me 

pjesëmarrësit dhe 

forcat operacionale 

të sistemit të 

mbrojtjes civile, 

- Bashkëpunimi me 

institucionet 

shkencore dhe 

arsimore, 

- Interesimi i 

njësive të 

vetëqeverisjes 

vendore dhe 

rajonale (rajonale) 

për forcimin e 

kapaciteteve 
 

dhe rregullore të qarta për të 

drejtat dhe detyrimet e 

punëdhënësve të tyre, 

- Mungesa e programeve 

adekuate të trajnimit për 

shërbimet individuale. 

 

 

 

 

Të 

Qyteti 

Nga 

Podgorica 

- Ekzistenca e burimeve 

të konsiderueshme 

njerëzore dhe materiale 

në Podgoricë; 

- Krijimi i sistemit të 

mbrojtjes dhe shpëtimit 

në kryeqytet; 

- Ekziston një interes i 

caktuar i qytetarëve për 

të ndihmuar forcat 

operative në terren gjatë 

ndërhyrjeve; 

- Zbatimi i 

marrëveshjeve të shumta 

me njësitë e 

vetëqeverisjes lokale 

fqinje dhe organizatat 

përkatëse joqeveritare 

dhe ndërkombëtare për 

veprim të përbashkët në 

fatkeqësi; 

- Përfshirja e 

përcaktuesve të planeve 

komunale për mbrojtje 

dhe shpëtim në të gjitha 

programet dhe planet 

zhvillimore të miratuara 

nga Kuvendi i 

Kryeqytetit; 

- Shfrytëzimi adekuat i 

përvojave në lidhje me 

ndodhjen e fatkeqësive 

natyrore dhe të 

shkaktuara nga njeriu, 

- Mungesa e qendrës 

adekuate kombëtare 

të trajnimit dhe 

trajnimit për 

pjesëtarët e njësive 

operative për 

mbrojtje dhe 

shpëtim, me theks të 

veçantë në pjesëtarët 

e shërbimeve të 

mbrojtjes dhe 

shpëtimit; 

- Mangësitë në 

kapacitetet teknike 

dhe të personelit për 

menaxhimin e 

rrezikut nga 

fatkeqësitë natyrore 

dhe nga fatkeqësitë e 

tjera në Shërbimin e 

Mbrojtjes dhe 

shërbimet tjera në 

zonën e Podgoricës; 

- Niveli joadekuat i 

përfshirjes së 

vullnetarëve për të 

forcuar kapacitetet 

në këtë fushë; 

- Në territorin e 

komunës nuk është 

vendosur asnjë 

sistem njoftimi dhe 

paralajmërimi; 

- Përdorimi i të 

-Përmirësimi i 

zbatimit të masave 

parandaluese në 

përputhje me ligjin 

dhe rregulloret e 

reja nëpërmjet 

mundësisë së 

kryerjes së 

inspektimeve në 

nivel vendor; 

- Përmirësimi i 

bashkëpunimit me 

Shërbimet e 

Mbrojtjes dhe 

Shpëtimit në njësitë 

e tjera të 

vetëqeverisjes 

lokale dhe përreth; 

- Të shfrytëzojë 

prezencën e 

organizatave të 

shumta 

ndërkombëtare në 

Mal të Zi për 

krijimin dhe 

zbatimin e 

projekteve në këtë 

fushë dhe 

realizimin e 

donacioneve; 

- Përmirësimi dhe 

promovimi i 

kapaciteteve 

njerëzore në 

- Mundësi e lartë e fatkeqësive 

natyrore dhe fatkeqësive të 

tjera në zonën e kryeqytetit 

(tërmete, përmbytje, zjarre...); 

- Nuk është krijuar asnjë 

platformë për uljen e rrezikut 

të fatkeqësive në kryeqytet 

(GIS + harta interaktive), gjë 

që ul ndjeshëm nivelin e 

reagimit adekuat ndaj sfidave 

të fatkeqësive natyrore dhe 

fatkeqësive të tjera; 

- Mungesa e njësive të 

mbrojtjes civile në kryeqytet, 

e cila redukton ndjeshëm 

kapacitetet dhe mundësitë për 

një reagim adekuat; 

- Zbulimi dhe analiza e 

rreziqeve ekzistuese dhe të 

reja në territorin e bashkisë 

është një sfidë e vazhdueshme, 

e cila duhet të realizohet 

përmes krijimit të një 

Vlerësimi Lokal të Rrezikut 

nga Fatkeqësitë. 

- Rreziku i mos kryerjes së 

rregullt të ushtrimeve 

komanduese dhe fushore në 

përputhje me planet vendore 

për mbrojtje dhe shpëtim nga 

lloje të ndryshme rreziqesh; 

- Mungesa e mjeteve 

financiare dhe pajisjeve për 

edukimin dhe përfshirjen e 



                                                                

 

me qëllim të politikave të 

përcaktuara më me 

sukses në këtë fushë; 

- Baza e të dhënave e 

krijuar për dëmet nga 

fatkeqësitë kontribuon në 

një kuptim më të mirë 

dhe marrjen e vendimeve 

adekuate nga 

vendimmarrësit në nivel 

lokal; 

- Edukimi i vazhdueshëm 

i shoqërisë civile mbi 

këtë temë dhe njohja me 

të gjitha llojet e 

rreziqeve; 

- Kapitali përcakton 

detyrat, përgjegjësitë dhe 

mekanizmat e 

koordinimit institucional 

duke vënë në dispozicion 

të Shërbimit burimet 

financiare; 

- Ekzistenca e një niveli 

të lartë ndërgjegjësimi 

tek vendimmarrësit në 

nivel vendor me qëllim 

forcimin e Shërbimit 

nëpërmjet përmirësimit 

të kapaciteteve dhe 

aftësive, etj. 

dhënave në kohë 

reale, duke përfshirë 

vendndodhjet dhe të 

dhënat hapësinore, 

nuk është adekuat 

dhe i përshtatshëm, 

etj.; 

- Nuk ka sistem të 

integruar të 

menaxhimit 

(udhëheqës dhe 

komandues) i 

mbështetur nga një 

aplikacion GIS. Nuk 

ka asnjë bazë të 

dhënash të vetme që 

do të lidhej me 

hartat, e cila do të 

kishte rëndësi të 

madhe për ofrimin e 

mbështetjes dhe 

planifikimit të 

zbatimit të 

aktiviteteve 

parandaluese dhe 

reagimit ndaj 

aksidenteve dhe 

fatkeqësive.; 

- Mungesa e 

burimeve financiare 

për përmirësimin e 

planifikuar të 

kapaciteteve 

njerëzore dhe 

materiale të 

shërbimit të 

mbrojtjes. 

- Mungesa e 

paraqitjeve 

hapësinore, 

gjegjësisht hartave 

tematike për rreziqet 

individuale. 

shërbimin e 

mbrojtjes për 

krijimin dhe 

zbatimin e 

projekteve dhe 

programeve në 

fushën e reduktimit 

të rrezikut nga 

fatkeqësitë; 

- Rritja e nivelit të 

ndërgjegjësimit të 

qytetarëve për 

nevojën e 

pjesëmarrjes së tyre 

aktive në sistemin e 

mbrojtjes dhe 

shpëtimit nga 

fatkeqësitë natyrore 

dhe fatkeqësitë e 

tjera etj. 
 

vullnetarëve në aksionet e 

Shërbimit të Mbrojtjes dhe 

Shpëtimit të Kryeqytetit të 

Podgoricës. 
 

Qyteti i 

Shkupi 

- Pozita e favorshme 

gjeografike 

- Koordinim i mirë në 

nivel lokal dhe rajonal 

-Bashkëpunimi 

ndërkomunal 

- Miratimi i 

dokumentacionit 

strategjik 

- Staf me eksperiencë 

dhe të përkushtuar 

- Burime me përvojë dhe 

të trajnuar 

- Ekzistenca e praktikave 

të mira dhe mësimeve të 

nxjerra 

- Burime të 

pamjaftueshme 

buxhetore për 

zbatimin e masave 

dhe aktiviteteve për 

parandalimin, 

zbutjen, 

gatishmërinë, 

reagimin dhe 

rikuperimin nga 

fatkeqësitë. 

-Financimi i 

pamjaftueshëm i 

qëndrueshmërisë së 

infrastrukturës 

kritike 

- Qyteti i Shkupit 

duhet të jetë 

subjekti që do të 

jetë i pari që do të 

sigurojë 

parandalimin dhe i 

pari që do t'i 

përgjigjet krizave 

dhe fatkeqësive. 

- Reduktimi i 

rrezikut nga 

fatkeqësitë përmes 

planifikimit 

strategjik është 

gjithnjë e më shumë 

në axhendën e 

- Vazhdimi i COVID-19 dhe 

shfaqja e 

epidemive/pandemive të 

ardhshme 

- Ndryshimi i mënyrës së 

zakonshme të zbatimit të 

aktiviteteve të ndryshme si 

pasojë e pandemisë 

- Ndikimi i ndryshimeve 

klimatike 

-Mungesa e burimeve 

financiare për zbatimin e 

masave dhe aktiviteteve për 

uljen e rrezikut nga fatkeqësitë 

- Fokusi kryesor është në 

gatishmërinë dhe reagimin 



                                                                

 

-Regjistrime pozitive të 

reagimeve të realizuara 

ndaj fatkeqësive dhe 

krizave 

-Bashkëpunimi rajonal, 

kombëtar dhe 

ndërkombëtar në këtë 

fushë 

- Përgatitja e vlerësimeve 

bazë, programit dhe 

dokumentacionit 

planifikues 

- Përvoja e fituar gjatë 

reagimit ndaj pandemisë 

COVID-19 

- Ekzistenca e praktikave 

inovative 

- Gatishmëria për të 

bashkëfinancuar masat 

dhe aktivitetet për të 

reduktuar rrezikun e 

fatkeqësive 
 

-Mirëmbajtja e 

pamjaftueshme e 

infrastrukturës 

ekzistuese për 

parandalimin dhe 

zbutjen e 

fatkeqësive 

-Ngritja e 

pamjaftueshme e 

ndërgjegjësimit 

- Edukimi dhe 

trajnimi i 

pamjaftueshëm i 

popullatës për 

mbrojtje dhe 

vetëmbrojtje gjatë 

fatkeqësive 

-Mungesa e 

burimeve njerëzore 

dhe materialo-

teknike 

-Investime të 

pamjaftueshme në 

masa dhe aktivitete 

parandaluese 

- Rregullimi specifik 

i qytetit të Shkupit 

në raport me 

administratën lokale 

brenda qytetit 
 

qytetit 

- Realizimi i 

aktiviteteve për 

sensibilizimin e 

palëve kryesore të 

interesuara në nivel 

lokal për të 

reduktuar rreziqet 

dhe fatkeqësitë 

- Zbatimi i 

zgjidhjeve të 

bazuara në natyrë 

për të reduktuar 

rreziqet dhe 

fatkeqësitë 

- Zbatimi i masave 

dhe aktiviteteve 

nëpërmjet 

programeve 

rajonale ose 

ndërkufitare 

-Krijimi i 

partneritetit dhe 

bashkëpunimit me 

sektorin privat për 

krijimin e 

politikave lokale 

dhe zbatimin e 

aktiviteteve për 

reduktimin e 

rrezikut nga 

fatkeqësitë. 

-OJQ-të dhe 

organizatat e 

shoqërisë civile 

janë një nga 

subjektet kyçe për 

qëndrueshmërinë e 

komunitetit ndaj 

fatkeqësive 
 

ndaj fatkeqësive, jo 

parandalimin/zbutjen e 

fatkeqësive 

- Mungesa e planeve për 

situata emergjente dhe plani 

për funksionimin e komunës 

në situata katastrofike. 

- Planifikimi urban joadekuat 

- Dalje të stafit profesional nga 

qyteti dhe subjektet e sistemit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

10. SIMBOLET E SISTEMIT TË TË DHËNAVE TË KOMANDAVE 

 

Simbolet e përdorura në hartë ndahen në simbole statike dhe dinamike. 

Simbolet statike tregojnë objekte në hapësirë që nuk i ndryshojnë koordinatat e tyre gjatë një 

ngjarjeje specifike. Ato mund të jenë: 

 

- infrastruktura-statike 

- situatë-statike 

- simbolet e burimeve të mundshme të rrezikut për ndodhjen e një aksidenti dhe fatkeqësie të 

madhe. 

 

Simbolet dinamike janë ato që ndryshojnë sipas ndryshimit të situatës në një zonë të 

caktuar dhe qëllimi i tyre është të lehtësojnë monitorimin e zhvillimit të situatës dhe 

planifikimin më të mirë të aktiviteteve operative. Simbolet dinamike mund të ndahen në: 

 

- Simbolet dinamike GPS (që tregojnë vendndodhjet e njerëzve, anijeve, automjeteve 

dhe dronëve në hapësirë) 

- Simbolet situative-dinamike (që tregojnë zhvillimin e një situate/kërcënimi në 

hapësirë) ose vendndodhjet e dëmtimit të infrastrukturës kritike (p.sh. vendndodhja e 

dëmtimit të rrugës ose vendndodhja e një plasjeje argjinature). 

- Paraqitja e simboleve statike dhe dinamike jepet në pamjen skematike - shtojca 2. 

 

11. MENAXHIMI I SISTEMIT TË TË DHËNAVE ‘KOMANDA’ 

 

Çdo partner është përgjegjës për menaxhimin e bazës së të dhënave dhe përditësimin e 

koordinatave të bazës së të dhënave me përfaqësuesit e autorizuar të forcave operacionale në 

zonën e tyre. 

Sistemi duhet të mundësojë kërkimin sipas të dhënave të futura në ent dhe të ketë 

aftësinë për të krijuar raporte (tekstuale dhe hartografike). 

Sistemi do të ketë opsionet e mëposhtme: 

 

- një aplikacion i dizajnuar në ueb me një ndërfaqe lokale për shfaqjen e të dhënave 

- krijoi objekte dhe atributet e tyre për secilën klasë (lloji i të dhënave) pa qenë nevoja 

të ndryshohet vetë struktura e bazës së të dhënave 

- komunikimi ndërmjet aplikacionit dhe hartës (objektet nga baza e të dhënave duhet të 

jenë në gjendje të shfaqen në hartë), pasqyrë e objekteve të futura në hartë dhe pasqyrë 

e objekteve individualisht dhe kolektivisht 

- futja e vlerave për çdo atribut të objektit të lidhur 

- kërkimi i objekteve duhet të mundësohet nëpërmjet tekstit ose nëpërmjet hartës 

- kërkimi i objektit duhet të aktivizohet duke përdorur atributet ekzistuese të objektit të 

lidhur 

- përgatitja e raporteve për objektet ekzistuese duke përdorur të dhënat hapësinore për 

objektet (statistikat) 

- një mënyrë e përpunuar për aksesin dhe menaxhimin e të dhënave në lidhje me 

organizatat dhe organet që do të përdorin sistemin. 

- Secili partner kujdeset për sigurinë dhe besueshmërinë e bazës së të dhënave dhe ka 

autoritetin për të rishikuar dhe ndryshuar të gjitha të dhënat me qëllim korrigjimin e 

gabimeve. 

- Forcat operative dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore caktojnë përfaqësues të 

autorizuar (përdorues të jashtëm) për të plotësuar dhe përditësuar bazën e të dhënave. 

 

Qarku i Zagrebit, i cili mbikëqyr krijimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e katalogut 

të aftësive operacionale dhe është këshilltari i sigurisë së informacionit, vlerëson vazhdimisht 



                                                                

 

rreziqet e sigurisë nga përdorimi i bazës së të dhënave për qëllime të standardizimit të zbatimit 

të masave në të gjitha fushat e sigurisë së informacionit. 

Aplikacioni duhet të krijohet në një platformë "open source", pra duke përdorur 

teknologji për të cilat nuk është e nevojshme të keni licencë komerciale. 

Dokumentet që priten si rezultat i krijimit të bazës së të dhënave janë dokumentacioni 

teknik dhe manualet e përdorimit (manuali i administratorit dhe manuali i përdoruesit). 

Dokumentacioni teknik dhe manuali i përdorimit duhet të jenë gati kur të përfundojë 

krijimi i bazës së të dhënave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

12. REZULTATET E PRITSHME 

 

12.1. Një pasqyrë 

 

Zbatimi i rezultateve të projektit do të mundësojë përdorimin e bazave të të dhënave me 

mjetet e duhura të TI-së si bazë për vendimmarrje në sistemin e mbrojtjes civile, pra në nivel 

rajonal/lokal, dhe do të përfaqësojë një bazë për standardizimin e procedurave të komunikimit 

në krizë në përdorimi i informacionit për kërcënimet e mundshme dhe pasojat që rezultojnë. 

Për më tepër, projekti ka krijuar bazën për zhvillimin dhe standardizimin e mëtejshëm 

të mjeteve të TI-së me qëllim të unifikimit të të dhënave nga sisteme të ndryshme komunikimi 

të mbajtësve të burimeve të informacionit, të cilat do të ndihmojnë në mbledhjen dhe analizimin 

më të shpejtë të të dhënave të dorëzuara në qendrat komanduese dhe operative, me synimi për 

një monitorim më të saktë dhe në kohë si bazë për marrjen e vendimeve për trajtimin e situatave 

të krizës. Përkatësisht, ky lloj i përpunimit të të dhënave shumë-sektoriale nënkupton 

mundësinë e analizës së të dhënave në kohë reale, dhe vetë procesi i standardizimit do të 

përshpejtojë shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve kryesore ndërmjet të gjithë 

pjesëmarrësve të sistemit të mbrojtjes civile në nivel të Qarkut të Zagrebit. dhe në nivel 

kombëtar, me mundësinë e harmonizimit me procedurat e komisioneve të Qendrës Evropiane 

të Koordinimit të Reagimit Emergjent. Sa më sipër vlen edhe për partnerët në zbatimin e këtij 

projekti dhe sistemet e tyre të mbrojtjes civile. 

Zbatimi i këtij projekti nënkupton përdorimin e informacionit dhe të dhënave për pasojat 

që rezultojnë në kohë reale, që në fund të fundit nënkupton një sistem komandues-operativ 

funksional dhe efikas të mbrojtjes civile, i cili me miratimin e vendimeve do të sigurojë 

aktivizimin në kohë të operacioneve. forcat e sistemit të mbrojtjes civile, si dhe veprimet e tyre 

të harmonizuara (të koordinuara) në kompetencat e fushës në situata krize. 

Zbatimi i këtij projekti do të krijojë parakushtet, duke qenë se ka dallime ndërmjet 

sistemeve komanduese dhe operacionale të vendeve partnere të projektit, për ndërtimin e një 

sistemi të vetëm me përdorimin e mjeteve të IT-së që do të mundësojë ndërveprim të ndërsjellë 

si në atë vendor, nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

 

12.2. Funksionaliteti 

 

Rezultati kryesor i këtij projekti është përdorimi i informacionit për pasojat e situatave 

të krizës në kohë reale si bazë për vendimmarrje dhe menaxhim në situata krize, me realizimin 

e funksionaliteteve të mëposhtme: 

 

Menaxhimi në situata krize 

 

Zbatimi i rezultateve të projektit do të krijojë kushte për vlerësimin efektiv të pasojave 

të aksidenteve të mëdha dhe fatkeqësive në zonën e juridiksionit të partnerit dhe marrjen e 

vendimeve për zbatimin e aktiviteteve operacionale bazuar në treguesit aktualë (realistë). 

 

Krijimi i bazave të të dhënave në lidhje me burimet njerëzore dhe materiale 

 

Krijimi i bazës së të dhënave për burimet njerëzore dhe materiale për fushën e 

kompetencës së partnerit me përdorimin e sfondeve uniforme me detyrimin për të futur dhe 

përditësuar vazhdimisht të dhënat nga pjesëmarrësit e bazës së të dhënave. 

 

Lidhshmëria e sistemeve të komunikimit 

 



                                                                

 

Krijimi i kushteve për lidhjen e sistemeve të komunikimit të poseduesve të 

informacionit të pjesëmarrësve në sistemin e mbrojtjes civile. 

 

Procedurat për përdorimin e sistemeve të komunikimit 

 

Vendosja e procedurave dhe protokolleve uniforme për shkëmbimin e të dhënave dhe 

informacionit në kohë reale, si dhe përcaktimi i kushteve për “qasjen” në sistemin e 

komunikimit të pjesëmarrësve individualë të mbrojtjes civile dhe përdorimin e të dhënave të 

nevojshme. 

 

Shkurtimi i kohës së vendimmarrjes 

 

Zbatimi i rezultateve të projektit do të bëjë të mundur shkurtimin e kohës që i nevojitet 

Shtabit të Mbrojtjes Civile për të marrë vendime bazuar në "situatën aktuale" dhe 

informacionin e vlefshëm për pasojat që rezultojnë. 

 

Fleksibilitet në vendimmarrje 

 

Zbatimi i rezultateve të projektit do të mundësojë vlerësimin e vazhdueshëm të 

vendimeve të marra, përkatësisht korrigjimin e tyre gjatë zbatimit të aktiviteteve dhe masave 

nga forcat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile bazuar në gjendjen reale. 

 

Trajnim dhe praktikë 

 

Lidhja e sistemeve të komunikimit të pjesëmarrësve të mbrojtjes civile do të krijojë një 

parakusht për trajnimin e vazhdueshëm të ekspertëve të komunikimit, bartësve të 

informacionit. 

 

Uniformiteti i përdorimit të simboleve 

 

Zbatimi i projektit do të përcaktojë përdorimin e të njëjtave simbole për shfaqjen 

"statike" ose "dinamike" të burimeve njerëzore dhe materiale në kohë reale me një tregues të 

vendndodhjes së tyre GPS. 

 

Shkëmbimi i të dhënave 

 

Mundësia e shkëmbimit ose përdorimit të vazhdueshëm të informacionit dhe të dhënave 

nga sistemet e komunikimit të ofruara nga bartësit e informacionit në fazën e paralajmërimit të 

hershëm. 

 

Koordinimi i krijimit të bazës së të dhënave 

 

Krijimi i një baze për zbatimin e veprimeve koordinuese të pjesëmarrësve brenda 

sistemeve të komunikimit të mbartësve të informacionit si në fazën e grumbullimit ashtu edhe 

në fazën e krijimit ose përdorimit të bazës së të dhënave, sipas nivelit të kompetencës. 

 

Standardizimi (uniformiteti) në krijimin e bazës së të dhënave 

 

Krijimi i bazës për standardizimin apo uniformitetin e bazave të të dhënave, që 

nënkupton edhe zbatimin e trajnimit të nevojshëm të ekspertëve - operatorëve të sistemit. 

 



                                                                

 

Ndërveprueshmëria e bazave të të dhënave të sistemeve individuale të komunikimit 

 

Realizimi i këtij projekti paraqet pikënisjen themelore për formimin e një baze të 

dhënash me bazat e përshtatshme për prezantimin e burimeve njerëzore dhe materiale dhe me 

përdorimin e simboleve unike dhe përdorimin e mjeteve të TI-së që mundësojnë ndërveprimin 

e sistemeve të komunikimit të informacionit. transportuesit, si në mjedisin rajonal, kombëtar 

dhe ndërkombëtar. 

 

Forcimi i personelit 

 

Zbatimi i këtij projekti do të imponojë nevojën e punësimit të specialistëve - 

operatorëve të sistemit për të gjithë pjesëmarrësit e sistemit të mbrojtjes civile të cilët do të 

formojnë bazat e të dhënave të lartpërmendura, si në Qarkun e Zagrebit ashtu edhe në vendet 

partnere në zbatimin e këtij projekti. 

 

Përmirësimi i sistemit 

 

Realizimi dhe zbatimi i këtij projekti krijojnë parakushte themelore për monitorimin e 

vazhdueshëm të efikasitetit dhe lehtësisë së përdorimit dhe rrjedhimisht zbulimin dhe 

eliminimin e mangësive si në lidhje me mjetet e përdorura të TI-së ashtu edhe në lidhje me 

procedurat e grumbullimit dhe krijimit (formimit). të bazës së të dhënave. 

 

Përgatitjet për përdorimin e sistemeve 

 

Baza e përdorimit të suksesshëm të sistemit bazohet në trajnimin dhe trajnimin e 

vazhdueshëm të operatorëve të sistemit në të gjitha nivelet e formimit të bazës së të dhënave. 

 

Përdorimi i procedurave në të gjitha nivelet e organizatës 

 

Zbatimi i rezultateve të këtij projekti nënkupton përdorimin adekuat të bazës së të 

dhënave në përputhje me procedurat e përcaktuara në nivel të kompetencës së njësive të 

vetëqeverisjes vendore, si dhe në lidhje me vlerësimin e pasojave dhe miratimin e Vendimeve 

për zbatimin e masave. dhe aktivitetet në përputhje me kompetencën. 

 

Lidhja e bazave të të dhënave 

 

Zbatimi i rezultateve të këtij projekti nënkupton lidhjen ose ndërveprimin me sistemin 

përkatës, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, të Mekanizmit për Mbrojtjen Civile të 

Bashkimit Evropian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

 

13. PËRFUNDIM 

 

Në përputhje me funksionalitetet e përmendura, rezultati kryesor i projektit është krijimi 

i mjeteve të IT-së që do të mundësojnë dhe krijojnë parakushte për përdorimin e të dhënave 

nga burime të ndryshme në kohë reale, domethënë, të cilat do të përfaqësojnë bazën për analizë 

efektive të të dhënave. nga burime të ndryshme, në të cilën mënyrë do të jetë e mundur të 

kryhen analiza në kohë reale, si dhe të përshpejtohen procedurat në shkëmbimin e të dhënave 

kryesore të rëndësishme për menaxhimin efektiv në situata krize si në nivel të Qarkut të 

Zagrebit ashtu edhe në nivel të vetëqeverisjes lokale, si dhe në vendet partnere në realizimin e 

këtij projekti. 

Gjithashtu, zbatimi i rezultateve të projektit i referohet në radhë të parë standardizimit të 

mjeteve të IT-së, të cilat do të krijojnë parakushtet për lidhje me sistemin kombëtar të 

paralajmërimit të hershëm, i cili do të mbështetet nga mjetet përkatëse GIS për të parashikuar 

dhe simuluar rrezikun e mundshëm, dmth. të vlerësojë rrezikimin e mëtejshëm në fushën e 

juridiksionit, dhe në të njëjtën kohë të jetë në përputhje me procedurat e ERCC. 

Mjeti i lartpërmendur i IT-së do të mundësojë analiza në kohë reale, do të përshpejtojë 

shkëmbimin e të dhënave kryesore ndërmjet të gjithë partnerëve të projektit në rajon përmes 

procesit të standardizimit dhe në të njëjtën kohë do të lidhet me sistemet e paralajmërimit të 

hershëm të disponueshëm dhe të lejuar me ligj. , i mbështetur nga mjetet GIS dhe si i tillë do 

të mundësojë parashikime, pra do të jetë në përputhje me procedurat. 


