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1. HYRJE   

1.1 Baza ligjore e Planit: 

Hartimi i Projektit “Plani i mbrojtjes nga zjarri për territorin e komunës së Kaçanikut” del nga: 

a) Ligji   Nr. 04/-L-027  për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera,  
b) Ligji Nr. 04/L-012 për mbrojtje nga zjarri,  
c) Ligji Nr. 04/-l-049  për zjarrëfikje dhe shpëtim 
d) Ligji për përdorim civil të eksploziveve (Ligji 03/L-005),  
e) Udhëzimi administrativ nr. 19/2015 për metodologjinë e vlerësimit të rrezikut, 
f) Ligji për mbrojtje të mjedisit Nr.03/L-025, 
g) Rregullore Nr. 08/2013 për përmbajtjen dhe procedurat e hartimit të planeve të reagimit 

emergjent 
h) Ligji për vetëqeverisje lokale dhe  
i) Statuti i Komunës së Kaçanikut 

 

1.2 Objektivat e Planit  

Vlerësimi i rrezikut; 
Parandalimi i zjarreve;  
Mbrojtja e jetës dhe shëndetit të njerëzve; 
Mbrojtja dhe ruajtja e pasurisë dhe të mirave materiale;  
Ruajtja dhe mbrojtja e ambientit. 
 

1.3 Qëllimi i planit: 

Qëllimi i hartimit të këtij Plani është krijimi i prioriteteve për një koordinim sa më efikas në mes të 
subjekteve relevante të cilat janë përgjegjëse që të veprojnë shpejtë dhe me efikasitet në rastet e 
fatkeqësive – zjarreve, zvogëlimit të rrezikut, gatishmëria për të marrë vendime të duhura dhe 
kthimin e shpejtë të shoqërisë në jetën normale. Koordinimi i veprimeve (në raste të zjarreve 
përmasash të mëdha) të NjPZSH-ës të Komunës së Kaçanikut me NjPZSH-ët të komunave fqinje 
dhe Agjencinë Pyjore të Kosovës.  

 

1.4 Korrespondimi me planet tjera:  

Plani i Mbrojtjes nga Zjarri për Komunën e Kaçanikut është hartuar në bazë të vlerësimit të rrezikut 
nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, të cilat sipas “procedurës së vlerësimit të 
rrezikshmërisë” mund të godasin territorin e Komunës së Kaçanikut. Plani i MNZ-ës, përmbledh në 
vete të gjitha planet e subjekteve të cilat pos vlerësimeve dhe masave ndaj rrezikshmërisë nga 
fatkeqësitë natyrore, vlerësojnë dhe marrin masa ndaj fatkeqësive nga zjarret, të cilat mund të 
ndodhin në objektet ku zhvillojnë veprimtarin e vet.      
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2. PROFILI KOMUNAL 
 
Komuna e Kaçanikut shtrihet në pjesën Jugore, të Kosovës, përafërsisht në gjerësinë gjeografike 
42˚ 13” 40” dhe gjatësinë gjeografike 21˚ 15” 31”. Ka sipërfaqe rreth 210.90 km² dhe  33.409 
banorë sipas regjistrimit të vitit 20111.  
Komuna kufizohet me komunën e Ferizajit në veri, Vitinë në verilindje, Shtërpcën në perëndim dhe 
Hanin e Elezit në jug. Gjatësia e vijës totale kufitare është 101.41km dhe kryesisht është territor 
malor. 

 
Harta: – Kufizimi i komunës së Kaçanikut dhe gjatësia e vijës kufitare 

 
 

Distanca më e largët në territorin e komunës është 22,3 km në mes fshatrave  Sllatinë në perëndim 
dhe Korbliq  në lindje. Në drejtim veri-jug dallimet nuk janë aq të theksuara. Forma e sipërfaqes së 
komunës nuk ka ndonjë formë të  rregullt por është mjaft e thyer, relievi i shprehur malorë ndikon 
në shtrirjen e rrugëve dhe vështirëson lidhjen e vendbanimeve me qendrën komunale. Për shkak të 
lidhjeve komunikative, disa fshatra shërbimet e tyre i përmbushin në qendrat për rreth që janë më 
afër, ndërsa me qendrën komunale komunikojnë vetëm për çështje administrative.  

 

 

 

                                                           
1Shenimet e marra ngaAgjencia e Statistikave të Kosovës 2011 
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Tabela 1:. Gjatësia e vijës kufitare në komunën e Kaçanikut 

Kufizimi me komunën, shtetin 
 

Gjatësia Përqindja 

Ferizaj  
 

20,05  19.77 

Vitia  
 

27,10  26.72 

Maqedonia JL  
 

6,62  6,52 

Hani i Elezit  
 

23,34  23,00 

Maqedonia JP  
 

11,42  11,26 

Shtërpca  
 

12,88  12.74 

Gjithsej  
 

101.41  100 

 
Largësia nga Prishtina është 58 km, nga Ferizaji 21 km, Gjilani 45 km dhe me Shkupin e ndan 
distanca 30 km. Pozita e qendrës komunale ndaj vendbanimeve të komunës është pjesërisht e mirë 
ngase ndodhet pothuajse në qendër të sipërfaqes dhe nuk i ndajnë distanca të largëta.  
Relievi i shprehur malorë ndikon në shtrirjen e rrugëve dhe vështirëson lidhjen e vendbanimeve me 
qendrën komunale. Fshatrat Korbliq, Drenogllavë, Nikoc, Glloboçicë, Kotlinë, Ivajë, Biçec, 
Sllatinë, nuk mund të thuhet që kanë lidhje të mira me qendrën komunale.  
Komuna e Kaçanikut ka makro pozitë të volitshme gjeografike. Nëpër këtë territor kalonin rrugë të 
vjetra. Këtu edhe tani kalon rruga magjistrale Prishtine-Shkup që shtrihet edhe në vet qytetin e 
Kaçanikut. Përmes këtij korridori lidhet kah juglindja me Maqedoninë dhe më tutje me rrugët 
ndërkombëtare si nga jugu, veriu, e njashtu edhe me lindjen. Lidhje tjetër që funksionon është ajo 
Glloboçicë-Tetovë që e lidhë me Pollogun në Maqedoni dhe me Maqedoninë perëndimore. 
Njëkohësisht këtu është edhe kalimi kufitar me këtë republikë që kalojnë mallra dhe njerëz.  
Në vitin 1873 u ndërtua hekurudha që kalon përmes qytetit të Kaçanikut. Këtu kalonte vija 
ndërkombëtare hekurudhore Athinë-Shkup-Prishtinë-Beograd-Zagreb-Mynhen. Deceniet e fundit 
komunikacioni hekurudhor ka ngec për shkak të konflikteve dhe është humb kjo vijë e rëndësishme.  
 
 
2.1 Lumenjtë në komunën e Kaçanikut 
 
Lumi Lepenc  
Në komunën e Kaçanikut kalon lumi i rëndësishëm jo vetëm për komunën, por për tërë Kosovën, 
Lepenci. Buron në shpatet veriore të malit Sharr te Oshlaku me lartësi mbidetare 2212m. Nëpër 
territorin e komunës së Kaçanikut Lepenci ka gjatësi rreth 18 km, në territorin e komunës lumi hynë 
në fshatin Bajnicë (610 m lartësi mbidetare) dhe rrjedh në drejtim lindje-perëndim. Në fshatin 
Soponicë merr drejtim jugor dhe e lëshon territorin komunal në fshatin Gjyrgjedell (710 m lartësi 
mbidetare). Lumi Lepenc ka rënie të tërësishme 214m ose rënie mesatare 11,8m/km. Gjerësia e 
lumit sillet 11 deri 20 m me thellësi mesatare 40 deri 60cm, maksimale sillet edhe 2 m.  
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      Foto 1: Lumi Lepenc                                       Foto2: Lumi Nerodime    

Lumi Nerodime  
Dega më e rëndësishme e lumit Lepenc është lumi  Nerodime i cili buron nga malet e Jezercit dhe 
në qytetin e Kaçanikut bashkohen. Nerodima ka gjatësi 8,5 km në territorin komunal me rënie të 
tërësishme 53m dhe rënje mesatare 6,2 m/km që është dukshëm më e ultë se e lumit Lepenc. Deri 
në fshatin Stagovë ka karakter të lumit fushorë me rrjedhje të qetë e të ngadalshme. Prej këtij fshati 
lumi hynë në luginë në terren malorë me elemente të grykës normale.  

 

2.1.1 Pyjet 
Komuna e Kaçanikut është e pasur me pyje ku mbi gjysma e sipërfaqeve tokësore janë me pyje 
12.449.09 ha ose 58.92% e sipërfaqes se përgjithshme. 
Pasuri e madhe pyjore shtrihet në perëndim dhe në lindje të komunës. Dallohen me formacione ahu 
(fagus sylvatica), qarri (quercus cerris), bungu, shkoza (carpinus orientalis), brekia, bliri (tilia 
kordata), frashri etj.  
 

 
Harta :  Shtrirja e pyjeve në komunën e Kaçanikut 
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Përhapje kanë edhe tipet tjera që janë të ulëta, lloji i shkurreve si thana (cornus mas ), murrizi 
(crataegus monogyna), kaça (rosa canina), manaferra e egër (rubus fruticosus), shtogu (sambocus 
nigra), kulumbria (prunus spicosa), lajthia (corylus avellana), në vise të larta fieri shqiponjë 
(pteridium aquilinium) etj. 
Degradimet e pyjeve janë dukuri e njëjtë sikur ne çdo pjesë të Kosovës e sidomos prerjet ilegale. 
Nuk ka të dhëna të sakta lidhur me prerjet ilegale por në bazë të raportit të Gjendjes së Mjedisit 
2006-2007 nga AKMM humbjet llogariten shumë të mëdha. Vetëm nga zjarret komuna ka pas 
humbje në vlerë ne rreth 150000 euro. 
 
 
 
2.2  Karakteristikat gjeografike – klimatike (reliefi, treguesit hidrologjik, gjeologjik, 
pedologjik dhe meteorologjik 
 
 2.2.1 Relievi  
 
Relievi është njëri prej komponentëve më te rëndësishëm fiziko-gjeografik të çdo hapësire. 
Ndikimit i ti kushtëzon edhe faktorët tjerë natyror siç janë: klima, ujërat, tokat, vegjetacioni etj., 
Nga i varet sa do të jetë një hapësirë e caktuar tërheqëse, komunikatave si dhe funksionale.  
Relievi i  territorit të Kaçanikut është rezultat i bashkëveprimit te fuqive të brendshme dhe atyre të 
jashtme të cilat kanë modeluar atë. Pikënisjen e bazamentit strukturor të territorit të Kaçanikut 
lidhët më ngritjet periferike të shprehura të maleve të Sharrit dhe Jezercit në jugperëndim dhe 
veriperëndim dhe ati të maleve të Karadakut në anën lindore.. 

Në aspektin morfologjikë brenda territorit të Kaçanikut mund të diferencohen këto njësi 
morfologjike, malet e Sharrit dhe ato të Jezercit në pjesën jugperëndimor dhe veri perëndimore, 
malet e Karadakut në anën lindore si dhe pjesa më jugore e fushëgropës së Kosovës.. 

Në pjesën lindore e territorit të Kaçanikut shtrihet mali i Karadakut i cili karakterizohet më shtrirje 
JP-VL. Kryesisht karakterizohet si tërësi morfologjike kodrinore-malore dhe malore me lartësi ma 
të madhe brenda këtij territori 1280m në majën e Blinajës në pjesën juglindore të Kaçanikut.  

Ndërsa, pjesët anësore të relievit gradualisht ngritën duke marrë tipare të relievit kodrinorë-
malor(700-900m) me një shtrirje prej 30% të sipërfaqes së përgjithshme.  

 
2.2.2 Reshjet 
Sasia e madhe e reshjeve ia jep karakteristikën themelore kësaj hapësire. Prej fushëgropës në 
drejtim të rrëzës së malit dhe tërësisë malore sasia e reshjeve është në rritje. 
Reshje më shumë bien në pjesën perëndimore në rrëzën e Malit Sharr, ku është përshtatshmëria më 
e madhe e kondensimit të ujit për shkak të lartësisë, asnjë pjesë e Rrafshit të Kosovës nuk posedon 
aq reshje sa territori i Komunës së Kaçanikut çka e bën të dallohet prej viseve të tjera. 
 
Tabela: Sasia mesatare e reshjeve mujore e vjetore 
Muaji  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sasia 

mesatare 
Kaçanik 74,1 78,1 57,1 72,5 95,7 67,8 49,3 40,4 45,2 85,2 121,4 76,6 861,4mm 
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Nëse kalkulojmë  sasinë  vjetore të reshjeve (861mm)me madhësinë e territorit te komunës së 
Kaçanikut (211.40 km² ) del se mesatarisht  bien 189.420.000 m³/vit ose 0,18km³ ujë. 
 
Futja e këtij masivi në këtë hapësirë ka një ndikim të rëndësishëm në lëvizjen e rrymave të ajrit dhe 
në mikroklimën e rajonit. Duke shkuar prej fushëgropës së Kaçanikut në të cilën sasia mesatare e 
reshjeve arrin në 861,4mm ka tërësia e rrëzës së malit reshjet janë në rritje. 
 
Në Kaçanik maksimumi i reshjeve paraqitet në vjeshtë dhe në dimër, kjo ndryshueshmëri në stinët e 
vitit është pasojë e intensitetit jo të njëjtë  të erërave. Llojet kryesore të reshjeve janë: reshjet e shiut 
të cilat më shumë bien në stinën e pranverës dhe të vjeshtës, reshjet e borës të cila bien gjatë stinës 
së dimrit, reshjet e breshëritë të cilat bien kryesisht gjatë pranverës së vonshme dhe gjatë stinës së 
verës, pastaj bryma e cila bie kryesisht në pranverë 
 
Thatësia si dukuri që paraqitet herë pas herë, është fatkeqësi elementare, në Kaçanik mund të zgjatë  
edhe deri në 65 ditë pa reshje që është paraqitë gjatë muajve nëntor dhe dhjetor. 
 
Mesatarisht ditë me borë janë 30,6 ditë, ndërsa dite me mbulesë bore janë 47 ditë gati një muaj e 
gjysme, pjesa me e madhe vitit është pa mbulesë bore. Muaji që ka mbulesë bore më së shumti 
është janari me 14,9 ditë. 
 
Muaji me më së shumti orë diellore është korriku me 264 orë. Mesatarja e mbulimit të qiellit me re 
është 57% dhe lëviz prej 33% në muajin korrik deri në 74 % në muajin janar. Me që Kaçaniku 
ndodhet në luginë me shtrirje veri-jug ndërsa malet ndodhen në lindje dhe perëndim këto vlera janë 
më ulëta. 
 
Tabela:  Mesataret mujore të diellzimit-orë me diell/muaji 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Vjetore  
65,2  92,2  141,9  175,3  229,5  239,1  261,4  264,4  214,1  168,4  118,5  65,8  2035,8  

 

2.3 Struktura e popullsisë dhe numri i banorëve  
Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë ka rëndësi për zhvillimin demografik dhe ekonomik 
të një vendi, si për të tanishmen ashtu edhe për të ardhmen. Nga struktura e popullsisë përcaktohen 
edhe drejtimi dhe ndikim në zhvillimin demografik dhe socio-ekonomik i komunës.  
 
Tabela: Numri i popullsisë sipas gjinisë dhe moshës2 
Numri i popullsisë Meshkuj Femra 

33.409 16.970 16.439 

Në % 50.8% 49.2% 

 
 
 
 
                                                           
2
Numri i popullsisë së përgjithshme sipas gjinisë dhe moshës në komunën e Kaçanikut, ASK 2011 
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Fig.  - Popullsia sipas grup moshave 

 
Komuna e Kaçanikut ka popullsi kryesisht të re. Mosha mesatare e popullsisë është 28.3 vjet, në 
përgjithësi grup-moshat e reja të popullsisë (0 deri 19 vjeç) dominojnë dukshëm në popullatën e 
përgjithshme të komunës. Rreth 40% të popullsisë së përgjithshme në Komunë janë me moshë të re 
0 deri 19 vjeç, 54.4 % janë të moshës 20 deri 64, ndërsa grup-moshat mbi 65 vjeç kanë pjesëmarrje 
të vogël me 5.6 % të popullsisë së përgjithshme të Kaçanikut.  
 
 
 
2.4 Mbështetja financiare 
 
Situatat emergjente sjellin edhe ndërlikime financiare të cilat mund të jenë afatgjata dhe afatshkurta, 
të cilat duhet të zgjidhen në atë mënyrë që përgjigjja ndaj situatës emergjente të jetë efektive. Për 
këtë arsye, kostot e mundshme duhet të planifikohen paraprakisht me kujdes në të gjitha nivelet. 
Problemet financiare të fazës së reagimit mundë të renditën si vijon: 
 
2.4.1 Problemet primare financiare: 
Të gjitha strukturat të cilat kanë përgjegjësi dhe detyrime për situatat emergjente civile, duhet të 
jenë të pa varur në veprime, në mënyrë që të jenë në gjendje të veprojnë menjëherë dhe në çdo 
kohë. Është më se e nevojshme që strukturat të kenë mundësi për të siguruar mjete financiare të 
mjaftueshme për veprim. Duhet të merren të gjitha masat që pajisjet, mjetet e transportit, nafta, 
kostot e komunikimit që parashikohen të nevojshme, të jenë në dispozicion dhe të bëhen 
paraprakisht të përdorshme nga të gjitha strukturat e përfshira në situata emergjente, në mënyrë që 
të filloj menjëherë veprimi. 
 
2.4.2 Problemet sekondare financiare: 
Gjatë zhvillimit të situatës emergjente, problemet financiare rritën dhe bëhen afatgjata. Këtu 
përfshihen kostot për orë shtesë të personelit, kostot për sigurimin dhe vënien në funksion të 
pajisjeve të specializuara dhe mjeteve të transportit si dhe kostot për sigurimin e vendstrehimeve, 
asistencën mjekësore dhe ato humanitare në përgjithësi për ata që janë të prekur nga situate 
emergjente. Këto shpenzime përbëjnë probleme afat gjata buxhetore dhe duhet të planifikohen. 
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2.4.3 Problemet terciare financiare: 
Në të shumtën e rasteve, janë të lidhura me përpjekjet për stabilizimin e situatës para rikthimit të 
fazës në gjendjen normale. Këto mundë të përfshijnë kostot për: 
Riparimin e ndërtesave, 
Të infrastrukturës, 
Të ujit, 
Të energjisë elektrike, 
Të strehimit për të gjithë ata të cilët për një përudhëm të gjatë kohore nuk mundë të kthehen në 
shtëpitë e tyre. 
Këto burime financiare buxhetore duhet të garantohen nëpërmjet procedurave të brendshme, duke 
krijuar mekanizma lehtësues për përdorim në mënyrë sa ma të efektshme në situate emergjent 
 
 
2.4.4 Financimi 
 Mjetet për financimin e aktiviteteve dhe zbatimin e masave të posaçme të mbrojtjes nga zjarri, 
sipas këtij ligji sigurohen nga buxheti i Republikës së Kosovës. 
 
Mjetet për zbatimin e masave të mbrojtjes nga zjarri, të përcaktuara me planin e mbrojtjes nga zjarri 
të komunave sigurohen nga buxhetet komunale3 
 
  
 

3. ARSIMI  
 
Pas vitit 2000 (pas luftës), institucionet kosovare bën përpjekje në realizimin e programeve 
mësimore bashkëkohore. Në vitin 2002, krijuan një model të ri për sistemin arsimor në vend. 
Struktura e re ofron 5 vite të arsimit fillor, pasuar nga 4 vite të shkollimit të ulët të mesëm dhe 3 apo 
4 vite të shkollimit të lartë të mesëm. Modeli 5+4+3 po zëvendëson strukturën e mëparshme 4+4+4. 
Me strukturën e re arsimi i obligueshëm është zgjatur për një vit nga 8 vite sa ishte në 9 vite. 
 Struktura organizative e sistemit arsimor në komunën e Kaçanikut është e organizuar ne katër 
nivele: arsimin parashkollor (5 - 6 vjeçar), arsimin fillor ( I – V ), arsimin e mesëm të ulët (VI – IX) 
dhe arsimin e mesëm të lartë (X – XII).  
 
Numri i objekteve shkollore gjithsejtë është 31, duke përfshi edhe çerdhen dhe shkollat e mesme. 
Nga të gjitha shkollat fillore 12 prej tyre janë amë dhe 16 të tjera janë satelite (paralele të ndara), 2 
shkolla te mesme dhe një çerdhe. Në procesin edukativo-arsimor janë të angazhuar 564 punëtor. 
Prej tyre 474 mësimdhënës dhe 22 punëtor administrativ dhe 68 punëtor teknik. Numri i nxënësve 
gjithsejtë 8959, çka do të thotë se 18.35 nxënës /mësimdhënës.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 LIGJI Nr. 04/L-012  për Mbrojtje nga Zjarri  neni 33 
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Tabela: Shkollat, Numri i i mësimdhënësve dhe nxënësve në komunën e Kaçanikut 
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Tabela:  Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit, njohjes së shkrim leximit 4 

                                                           
4Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas  nivelit të arsimimit, njohjes së shkrim leximit  -Shenimet e marra nga Agjencia e Statistikave  të Kosovës  

2011 (ask) 
 

Niveli Emri Lokacioni/ adresa Mësimdhënës Nxënës Gjithsej 
I Mesëm Gjimnazi “Skenderbeu” Kaçanik 46 804 850 
I Mesëm SHMP"Feriz Guri dhe 

Vllezërit Çaka" 
Kaçanik Rr.“Vllezërit 
Çaka” 

56 757 813 

fillor “Emin Duraku” Kaçanik Rr. 
 “S. Bajra” 

82 1500 1582 

fillor “Nazmi Osmani” Fsh. Elezaj 27 347 374 
fillor “Qamil Ilazi” K. I Vjetër 24 411 435 
fillor “7Shtatori” Begracë 23 309 332 

fillor “Jusuf Gërvalla” Fsh.Biçec 28 331 359 
fillor “Idriz Seferi” Fsh.Bob 36 507 543 
fillor Kadri Zeka Fsh.Dubravë 32 425 457 
fillor “Avdylgafurr Luma” Fsh. Glloboqicë 14 157 171 
fillor “Agim Bajrami” Fsh. Stagovë 15 150 165 
fillor “Dituria” Fsh. Ivajë 23 119 142 
fillor “N. Frashëri” Fsh. Kotlinë 16 64 80 
fillor “Ali Asllan” Fsh. Doganaj 25 354 379 
Enti 
parashko
llor 

 
“Agimi” 

 
Kaçanik 

345 
(Deri 3 vjet) 

463 
(Parashko

llor) 

535 

Gj  I  TH  S  E  J  : 488 6235 6723 
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3.1  SHËNDETËSIA 
 
Kapacitetet mjekësore (publike dhe private) 
Shërbimi parësorë shëndetësorë publikë në territorin e komunës së Kaçanikut udhëhiqet nga 
komuna dhe kryhet në : 
 
 Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, (QKMF) e cila funksionon me  4 Qendra të mjekësisë 
familjare. 
 
                                  a.  QMF –Bob 

Ambulanca Familjare Ivajë 
 

                                  b. QMF  ---- -Kaçanik i Vjetër 
Ambulanca Familjare Begracë 
Ambulanca  Familjare Stagovë 
 

c. QMF ---- Doganaj 
 Ambulanca familjare Elezaj  
Ambulanca familjare Dubravë  
Ambulanca Familjare Biqecë 
 

                                  d. QMF ----- Glloboçicë  
Ambulanca Familjare  Kotlinë  

                                        Ambulanca  Familjare Strazhë 
 
 
3.1.1 Ekipi shëndetësor i emergjencave  në rast të aktivizimit – alarmimit   ka  këto mjete dhe 
pajisje : 

1. Kombi VW T- 6   Në gjendje të rregullt dhe me të gjitha pajisjet e nevojshme 
2. Kombi Citroen Jumper   në  gjendje  jo të mirë dhe me defekte të shpeshta ,viti  i prodhimit 

(2008) 
3. Kombi Ford Tranzit   në gjendje jo të mirë dhe me defekte të shpeshta viti i prodhimit 

(2000) 
4. Peugeot kombi 05-718-DJ (2017) -  për emergjencë  në gjendje të rregullt me të gjitha 

pajisjet e nevojshme  
 

Mjetet tjera  në QKMF: 

1. Kombi VW T5  – për dializë në gjendje jo të rregullt  
2. Kombi Toyota Jace  për dializë  në gjendje jo të rregullt  (1999) 
3. Jeep Toyota –LC  për punëtorët e administratës – teren viti i prodhimit (2000) 
4. Toyota Hilux  -  përdoret për vaksinim në teren.  
5. Peugeot  kombi 05-719-DJ (2017) – për dializë  në gjendje të rregullt me të gjitha pajisjet 

e nevojshme  
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3.1.2  Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare “Dëshmorët e Lirisë” - Kaçanik 
  
Tabela: Lista e Mjekëve të QKMF-së , QMF-së, AMF-së 
 

 

 

 

 

 

Nr. Profesioni  
1. Specialist të mjekësisë familjare 6 (gjashtë) 
2. Specialist i biokemisë  Nuk ka 
3. Specialist i radiologjisë 1 (një) 
4. Specialist i oftolmologjisë 1 (një) 
5. Specialist i stomatologjisë 1 (një) 
6. Doktor të medicinës  të mjekësisë familjare  8 (tetë) 
7. Doktori i stomatologjisë të mjekësisë familjare  1 (një) 
8. Mjek në specializim 
9. Mjek në specializim në Pediatri 2 (dy) 
10. Mjek në specializim në Kardiologji  1 (dy) 
11. Mjek në specializim në Reumatologji Nuk ka  
12. Mjek në specializim në Gjinekologji Nuk ka 
13.   
14. Gjithsejtë mjek 21 (njëzet e katër) 
15. 
 

 
Kuadri i lartë dhe i mesëm medicional 

16. Infermier të diplomuar (Bachelor) 4 (katër) 
17. Infermiere  35 (tridhjetë e pesë) 
18. Mami 18 (tetëmbëdhjetë) 
19. Laborant 4 (katër) 
20. Teknik rentgeni 1 (një) 
21. 
 

  

22.  
Gjithsejtë , kuadër i lartë dhe i mesëm 

 
62 (gjashtëdhjetë e dy) 

23.   
24. Punëtor administrate 6 (gjashtë) 
 Shoferë 7 (shtatë) 
 Pastruese 5 (pesë) 
 Gjithsejtë: 18 
25. TOTALI: 101+3=104 
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4. INFRASTRUKTURA RRUGORE 
Në komunën e Kaçanikut ekziston niveli i katër 
kategorive të rrugëve (të klasifikuara në Kosovë), duke 
filluar prej rrugëve magjistrale e deri tek ato të pa 
kategorizuara.  Rrjeti e rrugëve në komunën e 
Kaçanikut përbehet nga:  
Autostrada “Arbër Xhaferi”-Prishtinë Shkup – 
përfundon në fund të vitit 2018 
Rrugët Magjistrale (Prishtinë - Shkup)  
Rrugë regjionale Kaçanik - Viti, Kaçanik – Shtërpcë 
dhe Kaçanik - Tetovë)  
Rrugë lokale (rrugët të cilat i lidhin 29 komuna 
kadastrale me gjithsej 31 vendbanime, duke përfshire 
edhe rrugët që lidhin lagjet më të rëndësishme të 
vendbanimeve)  
Rrugë të pa kategorizuara (të cilat lidhin lagjet e fshatit 

si dhe i lidhin të gjitha hapësirat në të cilat zhvillohen aktivitete socio-ekonomike  
Autostrada “Arbër Xhaferi”-Prishtinë Shkup – kalon në pjesën lindore të komunës së Kaçanikut 
e përshkon atë në një gjatësi prej 16.42 duke kaluar nëpër 12 zona kadastrale;  Koxhaj, Doganaj, 
Soponicë, Rekë, Nikaj, Biçec, Kovaçec, Bob, dhe Gajre. 

4.1 Rruga magjistrale Kaçanik–Shkup (M2), kalon në pjesën qendrore të komunës, e përshkon 
atë në një gjatësi prej 16.42, si dhe kjo rrugë i lidhë 7zona kadastrale duke përfshirë edhe zonën 
urbane. Zonat kadastrale (vendbanimet) në të cilat kalon kjo rrugë e rëndësishme janë: Kaçanik i 
Vjetër, Koxhaj, Sopot, Nikaj, Kaçanik, Bob dhe Gjyrgjedell. 
Harta :  Rrjeti Hekurudhor i Kosovës 

4.1.1 Rrugë regjionale – nga gjithsejtë 40.58 të rrugëve regjionale sa ka në komunën e Kaçanikut, 
19.86 km shtrihen në zonën aktive. Në kuadër të këtyre rrugëve hynë tri rrugë regjionale:  
a)  Rruga R-122 , Kaçanik–Viti,  
b)  Rruga R-115 Kaçanik Shtërpcë dhe  
c)  Rruga R–116 Kaçanik Tetovë. 
4.1.2 Rrjeti hekurudhor 
Rrjeti hekurudhor në komunën e Kaçanikut është i karakterit shtetëror dhe ka shtrirje veri-jug, 
përkatësisht i takon kategorisë së komunikacionit magjistral i cili i lidhe dy kryeqytetet e shteteve 
fqinjë (Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë). Linja hekurudhore Prishtinë – Shkup e cila 
kalon në pjesën qendrore të komunës së Kaçanikut është një binarësh me gjatësi prej 18.23 km. 

4.1.3 Rrjeti energjetik 
Pozita gjeografike e komunës i mundëson edhe një rrjet të rëndësishëm, të furnizimit me energji 
elektrike. Përveç linjave të furnizimit me energji elektrike me kapacitet 35 kv, të cilat vijnë nga 
drejtimi i Ferizajt, në territorin e komunës kalon edhe linja transite e tensionit të lartë Internacional 
(Prishtine – Ferizaj – Shkup) dhe Shtetëror (110KV) Bibaj, Kaçanik – Han i Elezit). Në komunën e 
Kaçanikut duhet që të rritet kapaciteti i rrjetit të energjisë elektrike nga 10 kv në 20kv në 5 drejtime:  
1.Drejtimi i   Voskopojës 20 kv  
2 Drejtimi i   Bob-it 20 kv  
3 Drejtimi i   Pylltarisë 20 kv dhe  
4 Drejtimi i   qytetit 20 kv  
5 Drejtimi i   fabrikës së gëlqeres 20kv  
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4.1.4  Gjendja e deponive  ilegale të mbeturinave  
 
Pas luftës Komuna e Kaçanikut është shndërruar në një ambient të mbushur me hedhurina e  të 
gjitha llojeve, të cilat jo vetëm që shëmtojnë pamjen e kësaj komune, por në masë të madhe 
ndikojnë edhe në shëndetin e njeriut, duke paraqitur rrezik për përhapje të ndonjë sëmundje edhe në 
përmasa epidemiologjike.  
 Rrezik paraqesin hedhurinat e ngurta nga kompanitë e  ndryshme, që kanë mbuluar sipërfaqe të 
mëdha, të tokës bujqësore dhe asaj të gjelbëruar, me tendencë të zgjerimit të mëtutjeshëm,  
Gjithashtu rrezik paraqesin edhe ndezjet e 
mbeturinave duke rrezikuar shëndetin dhe të 
mirat materiale të banorëve. 
Kjo është pasojë e mos vetëdijesimit të 
qytetarëve dhe investimeve të dobëta 
financiare në këtë lëmi. 
Në komunën e Kaçanikut organizmi i 
shërbimit të grumbullimit të mbeturinave 
bëhet në kuadër të kompanisë regjionale të 
mbeturinave KRM “Pastërtia” me seli në 
Ferizaj. Mbulimi i zonës e shprehur në 
përqindje 47.3% prej amvisërive ka 
mundësuar pjesëmarrjen e  operatoreve të tjerë 
në sektorin e menaxhimit të mbeturinave në 
disa lokalitete. Operatori dytë i përfshirë në 
sektorin e MM është prezent në katër lokalitete: 
Kaçanik i Vjetër, Begracë, Bajnicë, Doganaj. 
 
Shtrirja e jo e plotë e shërbimeve te MM ka pasoja në ambientin e zonës duke shkaktuar shqetësime 
mjedisore e cila shprehet në krijimin e vazhdueshëm të deponive ilegale të cilat janë objekt i 
trajtimit të mbeturinave nga buxhetet komunale.  
Me rritjen e mbulimit me shërbime të MM do të zbutet ndikimi  i krijimit të deponive të egra si dhe 
zvogëlimi i ndikimit në ambientet e rrezikuara. Në vitin e 2015 janë identifikuar 35 deponi të egra 
në zonën të cilat janë në të gjitha lokalitetet duke përfshirë edhe pjesën urbane të zonës 
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5. TRASHËGIMIA KULTURORE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 
 
Humbja e një të mire kulturore është varfërim shpirtëror jo vetëm për popullin që e posedon, por 
edhe për tërë njerëzimin!” 
 

- Territori i Komunës së  Kaçanikut është i pasur me monumente kulturo-historike e fetare të 
cilat paraardhësit ia kanë lënë trashëgim pasardhësve të tyre si dëshmi të ekzistimit të tyre 
në këto troje.  

- Ruajtja dhe trajtimi i trashëgimisë kulturore në Komunën e Kaçanikut, sikurse përgjithësisht 
në Kosovë, i është nënshtruar edhe situatave politike që kanë dominuar në Kosovë nën 
regjimin e ish Jugosllavisë, situatë kjo e cila nuk ishte aspak e favorshme për shqiptarët e në 
këtë kontekst as për trashëgimin e tyre kulturore. 

 
- Kjo trashëgimi  etno – kulturore , për fat të keq, pati  fatin e shkatërrimit  të dyfishtë: 
• Kohën si faktor shkatërrues dhe 
• Shkatërrimet e planifikuara në kushtet e okupimit serb. 

 

•  Faktori kohë në një mënyrë apo tjetër tejkalohej dhe nuk ishte aq e dhimbshme; 
•  Shkatërrimet e planifikuara janë realizuar në emër të planifikimeve hapësinore, planeve 

urbanistike të qyteteve dhe kishin për qëllim zhdukjen e komplekseve urbane dhe objekteve 
me vlera të veçanta kulturore – historike e fetare të kulturës shqiptare. Ky shkatërrim i 
planifikuar arriti kulminacionin gjatë luftës së viteve 1998 – 1999, kur këto monumente u 
plaçkitën, u dogjën dhe u rrënuan nga forcat paramilitare, policore dhe ushtria serbe. 

 
• Gatishmëria në rast rreziku, për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, është çështje parësore e 

çdo shoqërie dhe ka për qëllim që të pakësohen humbjet në trashëgimin kulturore të cilat 
shkaktohen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë që shkaktohen nga njerëzit. 

• Në fushën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore, rëndësi e madhe i kushtohet zbatimit të; 
parimeve të cilat janë sajuar për qasje preventive me qëllim të përmirësimit të kushteve të 
përgjithshme për një jetë afatgjate të trashëgimisë kulturore dhe porosisë domethënëse të saj. 
 
5.1 Planifikimi dhe përgatitja paraprake: 

• identifikimi i vlerave kulturore, 
• rreziku që u kanoset këtyre vlerave 
• masat e reagimit në rast rreziku. 

 
Për t’iu qasur efektshëm dhe arsyeshëm gatishmërisë në rast rrezikimi të pasurisë së trashëguar 
kulturore, kërkohet një kornizë planifikimi. 
 
5.1.1 Fazat themelore të kësaj kornize janë: 

1. gatishmëria, 
2. reagimi dhe 
3. rimëkëmbja. 

 
1.Faza e gatishmërisë: 

• Përpjekjet për përmirësimin e gatishmërisë përqendrohen në: 
• Vlerësimin e rrezikshmërisë dhe zvogëlimin e rreziqeve që ka të bëjë me trashëgiminë. 
• Rritja e qëndrueshmërisë ndaj rreziqeve. 
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• Instalimi i sistemeve të paralajmërimit  ndaj rreziqeve. 

• Aftësimi i banorëve, shfrytëzuesve të pasurisë dhe ekspertëve për të reaguar në situatë 
urgjente. 

• Pronarët e pasurisë dhe zyrtarët e reagimit emergjent duhet së bashku të përpilojnë Planin e 
reagimit emergjent për pasurin e trashëgimisë kulturore. 

 
 
2.Faza e reagimit: 
Reagimi është mënyrë e funksionimit të masave të gatishmërisë si: 

• Planet e reagimit dhe trajnimit të banorëve dhe personelit për reagim emergjent. 
• Hartimi i listës se eksperteve për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe mobilizimi i tyre 

menjëherë pasi të filloj katastrofa. 
 
3.Faza e rimëkëmbjes: 
Çështjet të cilat kanë të bëjnë me rimëkëmbjen, lidhen me zbutjen e pasojave, rindërtimin dhe me 
rivendosjen e masave për përmirësimin e gjendjes së trashëgimisë kulturore pas ndodhjes së 
katastrofës. 
 
Efektshmëria e elementeve të fazës së rimëkëmbjes mund të kontrollohet në shkallë: 

• vendore, 
• komunale, 
• rajonale dhe në atë 
• kombëtare. 

 
5.1.2  Korniza ligjore dhe administrative për ruajtjen e trashëgimisë kulturore 

• Çdo shtet duhet të hartoj listat e objekteve, ndërtesave dhe monumenteve me interes. 
• Kopjet e listave duhet ti ruajnë autoritetet përkatëse. 
• Të gjitha artefaktet e evidentuara në listë duhet të regjistrohen, ndërsa inventari duhet të 

paraqitet sa më hollësisht që është e mundur. 
• Pronarët e  artefaktet të evidentuara në listë duhet  ti mbajnë në gjendje të mirë. 
• Autoritetet e trashëgimisë arkitekturore kanë të drejtë që të sigurohen se janë bërë 

kontrollimi, mirëmbajtja dhe riparimet e nevojshme. 
• Autoritetet kanë të drejtë që të marrin masa për të zvogëluar rrezikun që iu kanoset 

ndërtesave. 
• Nëse nuk mundë të gjendet pronari, ose ai nuk ka dëshirë të merr punën përsipër, autoritetet 

kanë të drejtë të marrin këtë punë përsipër. 
• Autoritetet përgjegjëse për trashëgimin kulturore duhet të jenë përgjegjëse për parandalimin 

dhe zbutjen e pasojave të katastrofave. Ata duhet të punësojnë personel të trajnuar: 
• Për të përpiluar dhe mirëmbajtur regjistrat; 
• Për të vëzhguar aktivitetet e katastrofave dhe për të paraqitur strategjitë për mbrojtje; 
• Për ta implementuar punën lidhur me shpëtimin, regjistrimin dhe emergjencën; 
• Për te siguruar ndihme arsimore e teknike dhe udhëzime; 
• Për t’i planifikuar dhe për t’i implementuar projektet për riparime pas katastrofës. 
• Autoritetet kanë të drejtë të furnizohen me mjete për të marrë veprime që kërkohen për 

parandalimin dhe për zbutjen e pasojave të katastrofës. 
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5.1.3 Masat praktike dhe teknike për shuarjen e zjarrit 
Shkaqet e ndezjes së zjarrit duhet të dihen dhe mënjanohen, ose të pakësohen. 
      a) të gjitha pjesët e ndërtesave duhet të pastrohen duke i mënjanuar materialet e pa nevojshme, 
      b) Instalimet e rrjetit elektrik dhe pajisjet elektrike duhet të testohen rregullisht, 
      c) Burimet e zjarrit si qirinjtë, llambat me gaz, zjarret e hapura dhe stufat e zjarrit duhet të 
mënjanohen, 
      d) Vetëm punëtorëve të trajnuar duhet të ju lejohet të merren me mirëmbajtjen, riparimin dhe 
meremetimin e pasurisë me vlerë historike. Punët që kanë të bëjnë  me prerje dhe saldim duhet 
lejuar vetëm atëherë kur nuk ka zgjidhje tjetër. 
      e) Duhet të montohen përcjellësit e rrufeve, të mirëmbahen dhe të testohen. 
      f) Oxhaqet duhet të fshihen vazhdimisht. 
      g) Në ndërtesa historike duhani duhet  të ndalohet. 
      h) Të merren masa sigurie kundër ndezjes  së qëllimshme të zjarreve. 
      i) Të instalohen detektor zjarri dhe sisteme alarmimi. 
      j) Sistemet automatike të shuarjes së zjarrit të instalohen kudo që është e mundshme. 
     k) Rrugët e lira për intervenim të zjarrfikësve. 

 
6. NJOHURIT E PËRGJITHËSHME MBI ZJARRIN 

 
Shumica e katastrofave shoqërohen me zjarre. Zjarri është  një  proces i pa kontrolluar i cili 
shkakton dëme materiale dhe kërcënon jetën dhe shëndetin e njerëzve. Ndezja është kombinim i një 
substance me oksigjenin. 
Dukuria e zjarrit mundë  të paraqitet sipas këtij barazimi: 

 
 
6.1 Procesi i ndezjes së zjarrit 
 
Trupi i ndezshëm + materia që ndihmon ndezjen + energjia e aktivizimit = ZJARRI 
 
Që  të shkaktohet ndezja  janë  të  nevojshme tri elemente: 
a. substanca apo trupi  i ndezshëm, 
b. Oksigjeni i cili ndihmon djegien dhe 
c. Burimi i nxehtësisë apo energjia e aktivizimit 
 
Këto tri elemente janë  të nevojshme,  në të njëjtën kohë, për të ndezur dhe për të mbajtur zjarrin të 
ndezur. 
Mungesa e njërës nga këto tri elemente shkakton shuarjen e zjarrit 
Procesin e ndezjes, në mënyrë  të thjeshtë mund ta paraqesim edhe me anë  të trekëndëshit   të 
zjarrit.  
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Tri brinjët e trekëndëshit  tregojnë: 
•  trupin e ndezshëm, (drunjë, letër, karburant etj.) 
•  materien që ndihmon ndezjen (oksigjeni) dhe 
• energjinë e aktivizimit – që është  energjia që nevojitet për ta filluar procesin e ndezjes e që 

mund  të ketë prejardhje të ndryshme: 
• Termike (zjarr etj.), 
• Kimike (fosfor + ajër etj.), 
• Biologjike (fermentim etj.) 
• Mekanike (fërkim etj.) 
• Elektrike (izolim I dobët, kontakt I shkurtër etj.) 
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6.1.1 Klasifikimi i zjarreve sipas materieve djegëse  
Normat  Evropiane  EN2  zjarret i radhitin në  klasa që përcaktohen sipas natyrës se materies së 
ndezshme. Këto  klasa dallohen  në  bazë  të shkronjave A, B, C, D dhe E 
 
Tabela: Klasifikimi i zjarreve sipas materieve djegëse- zgjedhja e mjeteve për shuarje 

Klasa A: zjarri i lëndëve të  ngurta,  kryesisht  të natyrës organike,  me djegien e të cilave zakonisht 
krijohet prushi. 
Klasa B: zjarri i materieve të lëngëta ose i materieve të ngurta që  mund të lëngëzohen. 
Klasa C: zjarri i gazrave 
Klasa D: zjarri i metaleve 
Klasa E  zjarret e klasifikuara në  ABC dhe D kur janë nën tensionin e lartë të energjisë elektrike 

 
Klasa A 
E ngurtë 

Në këtë klasë marrin pjesë zjarret e drurit, thëngjillit, letrës, pambukut, 
leshi sana, kashta dhe materiet e ngjashme  të cilat djegen në flakë dhe 
prush. 
Për shuarje: më së shpeshti përdoret uji, shkuma- kimike dhe ajrore 
Pluhuri special për shuarje të zjarrit me prush. 

 
Klasa B 
 
Lëngjet dhe 
materiet që 
lëngëzohet 

Në këtë klasë numërohen zjarret e karburanteve të lëngëta dhe lëngjeve 
tjera ndezëse të cilat nuk përzihen në  ujë janë më të lehta  se uji dhe 
notojnë mbi të. Lëngje të tilla janë të gjitha derivatet e naftës (benzina 
benzoli ,vajrat e gazta , vaj guri, vajrat motorike, vajrat e ndryshme për 
ngrohje  etj.) Në këtë klasë merr pjesë edhe Hidroksidi i Sulfurik, tretësit e 
ndryshëm , tretësit e ngjyrave, ngjyrat e yndyrta ,bitumin, smola etj .Këto 
materie djegën vetëm me flakë pa prush. 
Për shuarje : shkuma- kimike dhe ajrore, pluhur special,CO2, borë 
Pluhur me bazë të natrium bikarbonatit. 

 
 
Klasa C 
 
Të gazta 

 
Në këtë klasë marrin pjesë zjarret e gazrave të karburanteve  siç janë 
:metani, butani, propani, hidrogjeni, acetileni  etj. Djegën vetëm me flakë 
ose me eksplodim momental.  
Për shuarje : Pluhur me bazë të natrium bikarbonatit, pluhur me bazë të 
kalcium hidrokarbonatit, pluhur special, dhe CO2 gazë.  
 

 
Klasa D  
 
Metalet e lehta 

Në këtë klasë marrin pjesë zjarret e metaleve të lehta, siç janë Alumini, 
Magnezi dhe legura e tij. Përjashtohen metalet alkale . Kur janë shumë të 
imtësuara (pluhur) djegën shumë shpejtë , flakë ndriçuese dhe lirojnë sasi 
të madhe të nxehtësisë për çka lajmërohen temperatura shumë të  larta  ku 
i tejkalojnë temperaturat e  rëndomta të cilat lajmërohen te zjarret e tjera.  
Për shuarje: mund të aplikohen  vetëm mjetet e thata (pluhuri dhe rëra e 
thatë), pluhur special me leje të posaçme 
 

Klasa E 
zjarret e 
klasifikuara në  
ABCdhe D kur 
janë nën 
tensionin e lartë 
të energjisë 
elektrike 

Në këtë klasë marrrin pjesaë të gjitha zjarret e materieve ndezëse të 
klasifikuara në klasën ABCdhe D kur janë nën tensionin e lartë të 
energjisëe lektrike çka kërkon tretman të posaçëm  të shuarjes së zjarrit 
  
Për shuarje:Pluhur me bazë të natrium bikarbonatit,  pluhur me bazë të 
kalcium hidrokarbonatit, dhe CO2 –gazë ose borë 
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6.1.2 Zjarret në Komunën e Kaçanikut  
 
Në nëntëvjeçarin e fundit, ndodhja e zjarreve në Komunën e Kaçanikut  është  shtuar si në numër e 
po ashtu edhe në sipërfaqe, që  të  dy këta tregues janë  mbi karakteristikat  mesatare. 
Statistika e zjarreve të  cilat kanë  ndodhur gjatë  periudhës 2007- 2017 tregojnë se ka pasur një 
numër te konsiderueshëm  zjarresh kryesisht në zonën urbane, rurale, gjithashtu gjatë kësaj periudhe 
ka pasur zjarre në pyje, fusha, zjarre në ndërtesat e banimit familjar, në objektet afariste – lokale  
afariste, zjarre në automjete të udhëtarëve, në trafo për shpërndarjen e rrymës elektrike e tjera. 
Në komunën e Kaçanikut  janë  djegur disa shtëpi pas luftës ka pasur dëme në njerëz  dhe në të mira 
materiale. 
 
 
6.1.3 Numri i përgjithshëm i zjarreve gjatë periudhës 2007 – 2017 
kanë ndodhur 1359 raste nga këto: 

- Zjarre në objektet e banimit familjar = 142raste 
- Zjarre në objektet publike shkolla     = 8 raste 
- Zjarre në objektet e biznesit privat lokale afariste = 24 raste 
- Zjarre në trafostacione për shpërndarjen e rrymës elektrike dhe në ormanët  e rrymës elektrike = 
28 raste 
- Zjarre në automjete të udhëtarëve  = 73 raste 
- Zjarre në  deponitë  e mbeturinave = 69 raste 
- Zjarre në pyje, fusha, ngastra  bujqësore, ushqim i thatë i kafshëve = 1038raste 

 
Viktimat në njerëz: 
- Viktima nga zjarret është shënuar = 1 rast 
- Të lënduar nga zjarret janë shënuar = 11 raste 
 
 
Rastet e zjarreve të mëdha gjatë kësaj periudhe 
a. Zjarr në  masivin pyjor në malet e Sharrit 14.04.2007 ne sipërfaqe prej 30 hektar 
b. Zjarr në malet e Karadakut  23.04.2007, ne sipërfaqe prej 30 hektarësh, 
c. Zjarr në  masivin pyjor të  malit Sharr  04.09.2012, në sipërfaqe prej 60 
hektarësh,  
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6.1.4  Tabela: Raporti  vjetor i  intervenimeve të NjPZSH–së për vitin 2007 - 2017  në komunën e Kaçanikut sipas llojit të intervenimit 

lloji I objektit 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali 

Shtëpi- objekt banimi 10 21 10 10 22 27 15 9 5 10 3 142 

Male dhe zjarre të 
hapura 

103 108 15 45 170 234 66 79 85 57 76 
1038 

Objekte ndihmëse 2   1 7       1 2   1 14 

Kontejner, depo 
mbeturina 

24   18 15   3   5     4 
69 

Objekte afariste, biznesi 6   3 2         8 4 1 24 

Objekte publike(banesa) 3   1           2 1 1 8 

Shtalla, pleme 8   5 1       1 3 1 4 23 

Ushqim i kafshëve 3   3 3 3 1   1     3 17 

Intervenime teknike 11 12 27 17 6 7 11 11 8 4 16 130 

Shërbime tjera 3 7 10 6 17 7 6 8 4 9 1 78 

Trafo elektrike,shtylla 3 5 4 4 2 3 2   3 1 1 28 

Zjarre në automjete 3 7 8 10 8 8 4 2 6 6 11 73 

Tjera intervenime 2 9 4 6       4 21 22 23 91 

Aksidente rrugore   1     4 6 3 5 7 9 2 37 

Intervenime gjatë 
vërshimeve 

        6 2 1 6 2   8 
25 

Oxhaqe në objekte 
banimi 

            5 2 12 8 2 
29 

Gjithësej: 181 170 109 126 238 298 113 134 168 132 157 1826 
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Grafiku: Numri i zjarreve sipas viteve në Komunën e Kaçanikut 

 
 

6.1.5 Grafiku: Numri i zjarreve në Komunën e Kaçanikut i shprehur në përqindje sipas mesatares 
vjetore  të llogaritur në raport me mesataren e numrit të përgjithshëm të zjarreve gjatë viteve 2007 -  
2017   . 
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6.1.5 Masat e parapara për mbrojtje nga zjarri 
 

1 Personat juridik të regjistruar për projektime, janë të obliguar që për objektet në të cilat kërkohen 
kushte të veçanta ndërtimi, masat e mbrojtjes nga zjarri të parashikuara në projektin kryesor, të 
tregohen në mënyrë grafike të përllogaritura dhe të shpjeguara me shkrim, me qëllim të vlerësimit të 
masave për mbrojtje nga zjarri. 

 
2. Pjesë përbërëse e projektit kryesor nga paragrafi 1. i këtij neni, për dhënie të lejes ndërtimore, 
paraqet një dëshmi rreth masave të parapara të mbrojtjes nga zjarri. 
 
3 Personat juridik të regjistruar për projektime, të cilët e kanë hartuar projektin kryesor, do të bëjnë 
verifikimin e të njëjtit në mënyrën e përcaktuar me rregulloren e tyre të brendshme, dhe pas verifikimit 
të kryer të bashkëngjisin deklaratën me të cilën vërteton se, masat për mbrojtje nga zjarri të aplikuara 
në projektet kryesore janë në harmoni me këtë ligj dhe kriteret e rregullimit hapësinor, kriteret dhe 
normativat teknike. 
 
4 Me rastin e projektimit dhe ndërtimit të objekteve të banimit kolektiv, objekteve publike, qendrave 
tregtare, hoteleve, kinemave, teatrove, bibliotekave, postave, spitaleve, hallave sportive, pallateve të 
koncerteve si dhe objekteve tjera publike, duhet të sigurohen kushtet për evakuim të papengueshëm të 
njerëzve në rast të shpërthimit të zjarrit me ndërtimin e shkallëve për evakuim si dhe me pajisje 
përkatëse për alarm dhe fikje të zjarrit. 
 
5 Personat juridik të regjistruar për projektime sipas paragrafi 1. të këtij neni, duhet të kenë personat e 
punësuar me trajnime përkatëse profesionale dhe me provim të mbaruar profesional nga lëmi i 
mbrojtjes nga zjarri.5 
 
6.1.6 Detyrimet e pronarëve dhe shfrytëzuesve 
1. Me qëllim të evitimit të shfaqjes së zjarrit, shpëtimit të njerëzve, pasurisë së rrezikuar nga zjarri, 
ministria me vendim i obligon pronarët, shfrytëzuesit e objekteve apo pjesëve të objektit, që të 
ndërmarrin masa të caktuara të mbrojtjes nga zjarri, të përcaktuara me këtë ligj rregullave teknike, 
planeve për mbrojtje nga zjarri të: 
 
1.1. mbajnë në gjendje të rregullt stabilimentet, instalimet apo pajisjet; 
 
1.2. rindërtojnë objektin apo pjesët e caktuara të objektit ; 
 
1.3. largojnë mbeturinat nga objektet, të cilat kanë mbetur në procesin e punës apo janë të vendosura 
në vendet e ndaluara me ligjet përkatëse; 
 
1.4. largojnë lëndët nga objektet apo mjedisi, të cilat paraqesin rrezik për shkaktimin dhe 
përhapjen e zjarrit; 
 
1.5. mirëmbajnë të gjitha rrugët pyjore në gjendje që të mundësojnë afrimin e automjeteve zjarrfikëse 
në çdo kohë; 
 

                                                           
5 LIGJI Nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri  neni 12 
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1.6. vendosin instalime stabile, gjysmë stabile, të lëvizshme, pajisje të tjera përkatëse dhe instalime për 
alarmim dhe fikje të zjarrit, si dhe pajisje dhe instalime të tjera mbrojtëse; 
 
1.7. të ketë dalje të nevojshme nga objektet apo pjesët e objekteve për mundësimin e daljes së shpejtë 
të personave në rast zjarri; 
 
1.8. të pamundësojnë afrimin e automjeteve, të cilat gjatë punës mund të hedhin shkëndija në vendet 
ku do të paraqesin rrezik nga zjarri; 
 
1.9. të mbajnë në gjendje të rregullt pajisjen zjarrfikëse dhe mjetet tjera për fikje të zjarrit, apo ato 
pajisje dhe mjete t’i vënë në vend të caktuar dhe të dukshëm; 
 
1.10. të largojnë ato elemente nga stabilimentet, instalimet dhe pajisjet, të cilat gjatë punës mund të 
shkaktojnë zjarr; 
1.11. të largojnë materiet e ndezshme, të cilat u janë shtuar elementeve konstruktive të 
objekteve apo të cilave u janë përpunuar hapësirat dalëse horizontale e vertikale të rrugëve, nëse ato 
elemente paraqesin rrezik për shkaktim dhe përhapje të shpejtë të zjarrit; 
 
1.12. të pamundësojnë hedhjen nga jashtë të sendeve, të cilat do të mund të shkaktojnë zjarr në objekte 
në të cilat afrimi është i kufizuar; 
 
1.13. të furnizojnë sasinë dhe llojin e caktuar të pajisjes teknike dhe mjeteve për alarmim dhe fikje të 
zjarrit; 
1.14. të sigurojnë kujdestari zjarrfikëse në objekte dhe pjesët e objekteve. 
 
2. Për shkak të rrezikshmërisë së drejtpërdrejt nga zjarri Agjencia me vendim ndalon: 
2.1. magazinimin e lëndëve sekondare,  repromaterialit, produkteve finale dhe materieve tjera; 
2.2. përdorimin e flakës së hapur në objektet e mbyllura dhe të hapura; 
 
2.3. përdorimin e objekteve, apo pjesëve të objekteve, stabilimenteve, instalimeve dhe 
pajisjeve tjera nëse me adaptimin e tyre nuk mund të hiqen mangësitë që mund të shkaktojnë zjarr; 
 
2.4 .përdorimin e pajisjeve, instalimeve dhe mjeteve derisa nuk merren masat që rreziku të evitohet; 

 
2.5. kryerjen e punëve të caktuara në objekte apo pjesë të objekteve, ngjyrosje, rrjedhje të fluideve të 
ndezshme dhe gazrave dhe ndezje të ngjyrave. 
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Numri i daljeve 
Numri i daljeve në ndërtesa nuk duhet të jetë më pak se dy.  

 
 Hyrja në zonë 
Për të hyrë në zonën ku ndodhen ndërtesat, duhet të plotësohen këto kushte minimale:  
- gjerësia:3,50m: 
- lartësia e lire: 4,00m: 
- rrezja e kthimit:13,00m: 
- pjerrësi ajo mbi 10%  
- rezistenca ndaj peshës: të paktën 20t(8 në aksin e pare dhe 12 në aksin e prapmë;  hapi 4,00m) 
 
Rrufepritësit 
Për të evituar rrezikun e zjarrit, që mund të vijë nga shkarkimet atmosferike, objektet e klasifikuara në 
dispozitën 1.1 të rregullave të këtij vendimi duhet të pajisen me sistemin mbrojtës për shkarkimet 
atmosferike. 

Ky sistem duhet të ndërtohet dhe është pjesë e projektit teknik që shoqëron dokumentacionin e objektit 
dhe është objekt kontrolli nga strukturat e PMNZSH. 

 

6.1.7 ORGANOGRAMI I  NJËSISË PROFESIONALE  TË ZJARR ËFIKJES DHE 
SHPËTIMIT NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sipas evidencës ekzistojnë 13 pika distribuimi për derivate naftës dhe 6 pika të gazit (propan-butan), të 
gjitha këto pika thuajse funksionojnë. Në këto deponi kriteret teknike organizative për siguri nga zjarri 
janë mesatarisht të avancuara. Duhet në vazhdimësi të avancohen. Transportimi i këtyre materieve të 
rrezikshme bëhet në rrugën magjistrale  dhe rajonale, rajonale dhe lokale pa mbikëqyrje të mirëfilltë. 

Udhëheqësi i 
ndërrimit  

Udhëheqësi i 
ndërrimit  

Udhëheqësi i 
ndërrimit  

INSPEKTORI I 
MBROJTJES 
NGA ZJARRI  

KOMANDANTI I NJPZSH - së 

zjarrfikës profesional 

Shofer  Zjarrfikës Shofer  Zjarrfikës Shofer  Zjarrfikës Shofer  Zjarrfikës 

zjarrfikës profesional 

zjarrfikës profesional 

zjarrfikës profesional zjarrfikës profesional 

zjarrfikës profesional zjarrfikës profesional zjarrfikës profesional 

Udhëheqësi i 
ndërrimit  
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Tabela: Pompat dhe deponitë e karburanteve në Komunën e Kaçanikut 
 

Emri i Kompanisë Kapaciteti  i  Depos               Lokacioni - fshati 
1 KOSOVA                PETROL 250.000  LITRA Magjistrale 

2 INEX                       PETROL         250.000  LITRA Magjistrale 
3 BUJAR & FILIX    PETROL         200.000  LITRA Magjistrale 

4 BUBEARI               PETROL         200.000  LITRA Magjistrale 
5 BALLKAN             PETROL         300.000  LITRA Magjistrale 
6 SHKËNDIA            PETROL 200.000  LITRA Fushë e Pajtimit 

7 LIRIA                      PETROL   90.000  LITRA Duraj 
8 VATA                     PETROL   90.000  LITRA Vataj  

9 LINDI                     PETROL   90.000  LITRA Begracë 
10 VEDA                     PETROL   90.000  LITRA Begracë 
11 HETA                     PETROL           90.000  LITRA Begracë 

12 NIKA                      PETROL            90.000  LITRA Nikaj 
13 ALK- OIL DEPONI    4.000.000 LITRA Gurëz 

 
 
 
 
6.2  ZJARRET NË PYJE  
 
6.2.1 Karakteristikat bazë të zjarreve në pyje  
� Zjarret në pyje dhe kullota shpesh janë ngjarje të një shkalle më të vogël, në krahasim me ato që 

kanë ndikim dramatik mbi jetën dhe pronën. Përjashtim bëjnë zjarret që mbulojnë sipërfaqe të 
mëdha shkurresh ose pyje ku përfshihen edhe zona të banuara, pasi këto të fundit mundë 
shkaktojnë shkatërrim në një zonë të gjerë.  

� Shkaqet kryesore të zjarreve vijnë nga njerëzit, duke përfshi neglizhencën, aktivitetet bujqësore 
të kontrolluara jo ashtu si duhet, si p.sh.: djegien e kullotave, stërnishtave, aksidentet dhe vëniet e 
qëllimshme të zjarrit.  

 
� Zonat specifike të rrezikut janë lehtësisht të identifikueshme, ndërkohë që parandalimi, lehtësimi, 

mbrojtja dhe parapërgatitja janë të mundura dhe mundë të kenë efekte të ndjeshme për uljen e 
rrezikut.  

� Në rastet e zjarreve që përfshijnë sipërfaqe të tëra është shumë vështirë për t’u kontrolluar, forca 
e erës është faktor i veçantë, që ndikon në pa para shikueshmërinë e tyre. 
  

� Në vendin tonë rreziku më i madh i zjarreve në pyje është evident në fund të pranverës dhe gjatë 
periudhave të verave të thata.  
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6.2.2 Masat e parandalimit të zjarreve në pyje nga autoriteti pyjor  
Përgjegjësia për mbrojtjen e pyjeve u takon autoriteteve pyjore. Masat për menaxhimin e zjarreve nga 
autoriteti pyjor janë:  
 

• Vërja në punë e një sistemi vrojtimi e sinjalizimi,  
• Vigjilenca në raste zjarri gjatë periudhës së shtimit të rrezikut të zjarreve,  
• Ndërtimi i pritave kundër zjarreve ,  
• Pajisja e NjPZSH-së  me mjete materialo-teknike për shuarjen e zjarreve në terrenet malore.  
• Formimi i njësive zjarrfikëse të specializuara për shuarjen e zjarreve në terrenet malore.  
• Vetëdijesimi i faktorit njeri për ruajtjen e pyjeve nga zjarret.  
• Hapja e rrugëve të kalueshme nëpër pyje, që njësia e zjarrfikësve të afrohet sa më afër vatrave 

të zjarreve.  
• Asnjë person pa leje paraprake s’mund të ndezë zjarr të hapur në pyje ose në tokat pyjore.  
• Sot për sot mungon një program i organizuar mirë për parandalimin e zjarreve në pyje.  

 
6.2.3 Vlerësimi i rreziqeve të mundshme nga zjarret në pyje  
Pyjet e komunës tonë janë të prira për t’u prekur nga zjarret gjatë gjithë vitit e sidomos në pranverë 
(muaji mars -  prill) dhe gjatë verës me vapë.(korrik – gusht) dhe vjeshtë(tetor-nëntor)  
 
Shkaqet e zjarreve janë në radhë të parë me karakter:  
    1. Antropogjenik (pakujdesia e njerëzve),  

    2. Djegia për kullota,  

   3. Vënia e zjarreve me qellim e interesa personale, dhe  

   4. Natyrore (të rralla apo të pamundura).  
 
Gjatë vitit 2000 në Komunën e Kaçanikut është rritur ndjeshëm rreziku i zjarreve në pyje. Dëmet nga 
zjarret në pyjet e larta janë kategori e humbjeve të drejtpërdrejt ekonomike. Shkalla e këtyre humbjeve 
kërkon të tërhiqet vëmendja e gjithë subjekteve të interesuara e në rendë të parë autoritetit pyjor, por 
duke përfshi edhe shërbimet emergjente.  
 
Masat për menaxhimin e zjarreve, që duhet të përforcohen nga drejtoria e përgjithshme e pyjeve janë:  
 

� vënia në punë e një sistemi vrojtimi e sinjalizimi,  
� vigjilencë për raste zjarri gjatë gjithë periudhës së shtimit të rrezikut të zjarreve, dhe  
� ndërtimi i pritave kundër zjarrit.  

 
Duke u ballafaquar me këtë problem kaq të mprehtë, tashmë duhet të ekzistoj një strategji e mbrojtjes 
së pyjeve, e cila kërkon kontributin e të gjitha strukturave për t’u bërë efektive dhe për të arritur 
rezultatet e pritshme për mbrojtjen e kësaj pasurie kombëtare, siç janë pyjet. Në pyjet me rrezik zjarri 
duhet të jetë në dispozicion një rrjet vrojtim sinjalizimi (me disa kulla vrojtimi zjarri për çdo bjeshkë), 
që përdoret nga shërbimi pyjor gjatë stinës së verës. Infrastruktura në dispozicion dhe pajisjet për 
shuarjen e zjarreve janë në ngecje zhvillimore.  
 
Në punë të vrojtimit duhet angazhuar fuqi punëtore të aftë për këtë punë, por edhe me shkathtësi të 
veçanta në njohjen dhe përdorimin e mjeteve lajmëruese dhe ato për shuarjen e zjarrit.  
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Vendosja e objektit vrojtues duhet të bëhet në vendet e përshtatshme, me qellim të sigurimit për pamje 
më të gjerë dhe të lirë të rrethit. Numri dhe vendosja e objekteve vrojtuese do të përcaktohet më 
detalisht në hartë, por dhe të përshkruhet sipas koordinatave të terrenit.  
 
Largësia ndërmjet objekteve vrojtuese nuk duhet të jetë më shumë se 15 km, objekti vrojtues duhet të 
ketë mundësi shikimi në të gjitha anët, si dhe të ketë pajisje adekuate, si: radiolidhje, dylbi, hartë 
gjeografike për paralajmërimin e pozicioneve të paraqitjes së zjarrit eventual etj. Nëse në brendi të 
pyllit ka ndonjë objekt special, në të duhet të ketë edhe pajisje shtesë, siç është spërkatësja V=25(L) 
për ujë, aparat zjarrfikës, rrahëse zjarri (lepenza), çanta për ndihmë të parë, sopat, lopatë, kazmë etj.  
Gjatë kohës së caktuar për vrojtim punëtori i caktuar duhet të jetë shumë i disiplinuar dhe të qëndroj 
aty deri sa të është orari i caktuar dhe të mos tërhiqet, nëse nuk ka arritur ndërrimi. Veçanërisht sipas 
lajmërimit paraprak të udhëheqësit, vrojtuesit i lejohet të lëshoj vendin, nëse ka  arsye për s’mundje 
eventuale të tij. Zyrat e autoritetit të pyjeve duhet të organizojnë edhe patrullime nëpër ato pjesë, me 
qellim të zbulimit sa më të shpejt të zjarrit dhe marrjen e masave për shuarje efikase. Patrullimet të 
bëhen sipas nevojës dhe kushteve, si në këmbë, vetura tereni, motoçikleta, biçikleta etj.  
 
 
6.3  VLERËSIMI I RREZIKSHMËRISË SË ZJARREVE NË FUSH A  
 
Pjesa dërmuese e popullatës së Komunës së Kaçanikut jetojnë në zona rurale dhe një masë varen 
kryesisht prej bujqësisë ekstensive dhe blegtorisë, megjithatë ndodhja e zjarreve në tokat bujqësore 
është përgjithësisht jo e dendur dhe prek sipërfaqe të kufizuar. Mirëpo, viteve të fundit janë shpeshtuar 
zjarret në fusha në territorin e komunës tonë, të cilat janë të shkaktuara kryesisht nga faktori 
antropogjen si pakujdesi ose për interesa personale, djegia e megjeve, djegia e barojave të këqija, 
djegia e barit të thatë, djegia e shkurreve në favor të zgjerimit të tokës punuese e deri te zjarret në 
stërnishta gjatë sezonës së korrje -shirjeve. 

Diagrami:  Zjarret në pyje dhe fusha 
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Harta:  Sipërfaqet pyjore të cilat mund të rrezikohen nga zjarret gjatë sezonës së  thatësirave dhe 
temperaturave të larta 

 
Gjatë muajit korrik dhe gusht (2017) në komunën e Kaçanikut është rritur ndjeshëm rreziku i zjarreve në 
pyje dhe fusha. Dëmet nga zjarret në pyjet e larta janë kategori e humbjeve të drejtpërdrejt ekonomike. 
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Shkalla e këtyre humbjeve kërkon të tërhiqet vëmendja e gjithë subjekteve të interesuara e në rendë të parë 
autoritetit pyjor, por duke përfshi edhe shërbimet emergjente.  

Shkaqet kryesore të zjarreve vijnë nga njerëzit, duke përfshirë neglizhencën, aktivitetet bujqësore të 
kontrolluara jo ashtu si duhet, si p.sh.: djegien e kullotave, stërnishtave, aksidentet dhe vëniet e qëllimshme 
të zjarrit etj. 

Drejtoria e Emergjencës dhe Shërbimeve Publike – Njësia Profesionale e Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit  
gjatë muajit qershor, korrik dhe gusht në bashkëpunim me Agjencinë Pyjore dega në Kaçanik ka marrë 
të gjitha masat në parandalimin e përhapjes së zjarreve  duke punësuar 7 punëtorë sezonal të cilët 
janë të trajnuar për vrojtimin, monitorimin dhe shuarjen e zjarreve në  male.   

Zakonisht zjarret janë paraqitur në sipërfaqet e evidentuara më parë nga sektori i emergjencave, 
prandaj intervenimi ka qenë më i shpejtë dhe më i  lehtë në shuarjen e vatrave të zjarrit  

 
6.3.1 Masat parandaluese të zjarreve në fusha (sezonale)  
 
Shtabi komunal në sezonën e korrje – shirjeve, sipas Ligjit të Mbrojtjes nga Zjarri, janë të obliguar që 
së paku 20 ditë para fillimit të korrje - shirjeve të hartoj planin operativ të mbrojtjes nga zjarri, në të 
cilën duhet të parashohin dhe të marrin këto masa:  
 
1. Organizimi i kujdestarisë: shërbimit të vëzhgimit, lidhjes dhe informimit të përhershëm gjatë 
korrje –shirjes;  
2. Makinat të cilat marrin pjesë në korrje- shirje duhet të jenë teknikisht në rregull dhe të siguruar 
kundër shkaktimit të zjarrit me anën e hedhjes së xixave , nxehtësisë së madhe dhe mënyrave tjera.  
3. Makinat duhet të jenë të pajisura me aparate zjarrfikëse, lopata, kazme dhe pranë tyre të sigurohen 
fuqi me ujë;  
4. Furnizimi i makinerisë me karburant të bëhet në vend të sigurt dhe karburanti rezervë të ruhet së 
paku 150 m larg të lashtave, në hije i shoqëruar me mjete përkatëse për shuarjen e zjarrit;  
5. Ndalohet pirja e duhanit dhe zjarrit të hapur;  
6. Shtabet komunale, për punëtorët që marrin pjesë në korrje-shirje janë të obliguar të organizojnë 
kurse dhe stërvitje me qellim të aftësimit për aplikimin e masave kundër zjarrit. 

 
 
6.3.2 Masat mbrojtëse nga zjarri në shtallat e bagëtisë dhe në objektet për ruajtjen e ushqimit të 
bagëtive 
 
1. Brenda stallave ndalohet ndërtimi i vendeve të zjarrit, vendosja e stufave dhe furnelave për ngrohje.  
2.Instalimet elektrike bëhen sipas rregullave teknike, përçuesit elektrik futen brenda mureve ose në 
tuba plastikës dhe duhet të jenë 15 cm nënë nivelin e trarëve të çatisë. Kutit shpërndarëse të kenë 
kapak të rregullt mbyllës, riparimi i defekteve të behët nga elektricisti profesionist.  
3. Ndalohet bërja e degëzimeve për llambat elektrike.  
4. Ndalohet mbajtja në stallë e kashtës, barit të thatë e tjera që ndezën lehtë.  
5. Kurë të ndërpritet energjia elektrike për ndriçim të objektit të përdoret ndriçuesi me bateri ose fener 
vajguri i tipit të mbyllur.  
6. Ndriçimi i stallave nuk bëhet me qiri, shkrepës, kandila dhe ndalohet kategorikisht pirja e duhanit.  
7. Ambientet e këtyre objekte të mbahen të pastra nga barishtet e thata, kashta dhe mbeturinat tjera të 
djegshme.  
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8. Brenda dhe rreth stallave duhet të vihen tabela dhe mbishkrime për ndalim të pirjes së duhanit dhe 
përdorimit të flakës së hapur.  
9. Çdo stallë duhet ti posedoj mjetet dhe pajisjet për shuarjen e zjarrit fillestar, si: kovat me ujë, 
shkallët, kazmat, lopatat, të cilat nuk duhet përdorë për qëllime tjera. Jashtë objektit duhet të jetë pusi 
me ujë ose rezervuar uji, gjegjësisht hidranti, arkat me rërë dhe aparate për shuarjen e zjarrit me dorë, 
me pluhur të thatë dhe aparate për shuarjen e zjarrit me ftohje. 

     

Foto: Pasoja të djegies së ushqimit  dhe stallës së kafshëve 

 
6.3.3 Ndikimet e zjarreve pyjore dhe fushore  
 
Në tokë bujqësore: Bujqësia është një ndër potencialet ekonomike në Komunën e Kaçanikut. Sa i 
përket tokave bujqësore Komuna e Kaçaniku të përballet me të njëjtat sfida, sikurse të gjitha komunat 
tjera të Republikës së Kosovës e këto janë: Humbja e tokës bujqësore, duke u shndërruar në tokë 
ndërtimi, Fragmentimi i parcelave, Ndotjet e ndryshme, Deponitë, dhe Degradimi i tokës nga zjarri.  
Degradimi i tokës nga zjarri paraqet nevojë imediate, që ripërtëritja e pyllit dhe e tokave është mese e 
nevojshme.  
Në vegjetacion: Zjarri shkakton ndryshime dramatike në vegjetacion, duke dëmtuar ose shkatërruar 
pjesë të bimëve ose bimësi të tërë, varësisht nga intensiteti i zjarrit dhe kohëzgjatja e ekspozimit të 
bimëve në temperatura të larta.  
Karakteristikat e bimëve, si trashësia e lëvores dhe diametri i kërcellit, ndikojë në ndjeshmërinë ndaj 
zjarrit. Llojet e drurëve të vegjël më lehtë dëmtohen se sa ata të mëdhenjtë. Lëvoret e pishave janë më 
të trasha dhe kanë veçori më të mira izoluese ndaj zjarrit se sa llojet e drurëve gjethetrasha, të cilat 
dëmtohen më lehtë nga zjarri, Kurorat e drunjtëve janë mjaftë të prekshme në temperatura 32oC, 
Temperaturat e ajrit dhe e vegjetacionit në kohën e djegies janë faktor kritik, dhe  
 
Në dhe: Efektet e zjarrit në tokë dallojnë shumë. Kohë zgjatja dhe intensiteti i zjarrit duhet të merren 
në konsideratë. Materiet organike të tokës pyjore gjinden në fillim të shtresës së dheut. 
Zjarret fushore malore zakonisht shkatërrojnë shtresën e humusit, duke shkaktuar disa efekte 
sekondare.  
Largimin e materialit termik izolues, që për pasoj ka nxehjen e dheut për një kohë më të gjatë dhe 
nxehja gjatë vitit është më e thellë. Si rezultat i ndikimit të nxehtësisë shkatërrohen proteinat dhe 
molekulat tjera në kompozime më të thjeshta ose edhe në forma elementare të cilat shkatërrojnë bimët. 
Asgjësimi i krimbave të tokës dhe efekte tjera.  
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Në ujë: Pasojat e zjarreve të pyjeve në kualitetin e ujit ndryshojnë varësisht nga karakteristikat e 
zjarreve të veçanta dhe ambienti në të cilën ndodhë, si: pjerrësia e terrenit, shtresa e tokës, temperature 
etj. Të gjitha këto ndikojnë në ndryshimet e kualitetit të ujit, që ndodhet në hapësirat e djegura. Në disa 
ekosisteme zjarret malore rrezikojnë kualitetin e ujit në disa mënyra:  
Me djegien e vegjetacionit rritet procesi i erozionit, paraqitja e vërshimeve që pason me bartje të 
grimcave të dheut, nitrateve të tretur organik dhe materiale tjera.  
 
Në ajër: Zjarret ndikojnë në ndryshimin e kualitetit të ajrit. Kualiteti i ajrit afektohet, nëse sipërfaqe të 
mëdha digjen për të njëjtën ditë, duke krijuar sasi të mëdha tymi. Tymi përbëhet nga grimca të imta 
hiri të lëndëve të djegura dhe pikave të lëngëta. Produktet tjera të djegies janë gaze të pa dukshme, si: 
monoksidi i karbonit, dyoksidi i karbonit, hidrokarbure dhe në sasi të vogla të oksideve të azotit. 
Grimcat e tymit zvogëlojnë dukshmërinë. Shpejtësia e përhapjes së tymit varet nga stabiliteti 
atmosferik dhe shpejtësia e erës. Të gjitha këto ndikojnë negativisht në hapësirat e populluara, auto 
rrugëve, aeroporteve dhe vendeve të ndjeshme ndaj tymit.  
 
Në njerëz: Gjatë procesit të djegies lirohet tymi dhe produktet e djegies. Përqendrimet e larta të tymit 
mundë të jenë faktor serioz i përkeqësimit të shëndetit të njerëzve, sidomos te ata me sëmundje 
respiratorike. Tymi mundë të ketë efekte negative afat gjata dhe afat shkurta. Personeli gjatë 
menaxhimit të zjarreve, të cilët janë të ekspozuara në përqendrime të larta tymi, zakonisht vuajnë nga 
probleme të sistemit respiratorik dhe imitimeve të tyre. Rreth 90% e emisioneve të grimcave nga zjarri 
janë po aq të vogla që lehtë mundë të hyjnë në sistemin respiratorik. Këto grimca përmbajnë me qindra 
kompozime kimike, disa prej të cilave janë helmuese.  
Ekspozimi i gjatë dhe i përsëritur në përqendrime relative të tymit gjatë shumë viteve mund të ndikoj 
në sistemin respiratorik dhe në shfaqjen e kancerit.  
Po ashtu zjarret malore shkaktojnë edhe sulmin në zemër. Ka të dhëna kur zjarrfikësit kanë pësuar 
sulm në zemër gjatë fikjes së zjarreve të mëdha malore. Gjatë ekspozimit ndaj zjarreve mund të ketë 
edhe lëndime direkt, siç janë djegiet e shkallëve të ndryshme.  
Në kafshë: Pos efekteve negative të zjarreve në kafshë, këtu përfshihen edhe shkatërrimi i çerdheve 
dhe mbytja e zogjve dhe kafshëve të ngujuara nga zjarr. 

   

Foto: Pasojat e zjarrit në fusha                                      Foto: Pasojat e zjarreve në male 
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 6.4  MBROJTJA NGA ZJARRI NË SEKTORIN E NDËRTIMIT  
 
Studimi për mbrojtje dhe shpëtim nga zjarri është pjesë përbërëse e studimeve urbanistike. Në to 
parashikohet zbatimi i dispozitave të Ligjit të Ndërtimit, Ligjit për Mbrojtje nga Zjarri, normave, 
rregulloreve teknike për mbrojtje dhe shpëtim nga zjarri, si dhe normave ndërkombëtare të pranuara.  
Projektet për të gjitha llojet e ndërtimeve përfshijnë edhe projektin e mbrojtjes dhe shpëtimit nga 
zjarri. Pas luftës së fundit, Komunën e Kaçanikut e ka përfshi një trend i madh i ndërtimeve dhe 
rindërtimeve të objekteve të banimit, bizneseve, publike e private. Shumica e këtyre ndërtimeve nuk i 
përmbushin kërkesat për mbrojtje nga zjarri, siç janë: 
  

• Qasja e zjarrfikësve në objekt,  
• Sistemi i lajmërimit dhe alarmit,  
• Rrugët për evakuim,  
• Qëndrueshmëria e konstruksionit ndaj zjarrit,  
• Mundësia e zgjerimit të zjarrit në objektet fqinjë dhe në ndërtesë, etj.  

 
6.4.1 Shkaqet dhe pasojat:  

• Ndërtimet pa leje,  
• Krijimi i vonshëm i institucioneve,  
• Mospërfillja e procedurave dhe kritereve për leje ndërtimi,  
• Zbatueshmëria jo efikase e Ligjit të Ndërtimit në aspektin e mbrojtjes nga zjarri, etj. 

 
 Për tu siguruar se çdo ndërtim të jetë i sigurt për shfrytëzim, punë, banim, argëtim, administrata, etj. 
duhet që të:  

• Planifikohet,  
• Projektohet,  
• Ndërtohet,  
• Shfrytëzohet.  

Komfor ligjeve dhe rregullave teknike që janë në fuqi. Kjo është përgjegjësi e institucioneve qendrore 
dhe lokale.  
 
6.4.2 Masat që duhet ndermirën:  

• Koordinimi i punëve në mes të institucioneve që janë përgjegjëse në fushën e mbrojtjes nga 
zjarri në aspektin e ndërtimit të objekteve,  

• Zbatimi i Ligjit të Ndërtimit dhe Ligjit të MNZ -së,  
• Hartimi i projekteve komfor ligjit, kontrollimi i punimeve dhe pranimi teknik i objekteve, duke 

i respektuar kriteret e mbrojtjes nga zjarri,  
• Të jepen udhëzime mbi procedurën e marrjes së lejeve dhe përbërjen e dokumentacionit teknik 

për mbrojtje nga zjarri,  
• Të kompletohen rregullat teknike për mbrojtje nga zjarri në harmoni me direktivën evropiane 

për mbrojtje nga zjarri,  
• Të punohet plani për plotësimin e kushteve teknike të objekteve ekzistuese e sidomos 

objekteve publike institucionale dhe atyre private,  
• Të merren hapa për ndërprerjen e veprimtarive të ndryshme që sjellin pasoja për jetën e 

njerëzve dhe të pronës,  
• Të urdhërohet largimi nga mjediset publike të pajisjeve, të materialeve dhe lëndëve të 

rrezikshme, si të lëndëve plasëse, municioneve, helmeve të forta, lëngjeve lehtësisht të 
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ndezshme dhe të djegshme, lëndëve radioaktive, të cilat nuk janë ndërtuar e vendosur sipas 
Ligjit,  

• Të ndërprehet veprimtaria në të gjitha kategoritë e proceseve teknologjike, të veprave e 
objekteve dhe institucioneve, kur ato paraqesin rrezik për jetën e njerëzve dhe të pronës.  

 
 

7. VLERËSIMI I RREZIKSHMËRISË SË ZJARREVE NË OBJEKTE  BANIMI  
 
Për sa i takon zjarreve të shtëpive, banesave kolektive, lokaleve afariste, publike dhe private janë 
theksuar faktorët e mëposhtëm:  
 
1. Ekzistenca e ndërtesave të banimit kolektiv me linja elektrike të vjetra dhe të mirëmbajtura keq. Ky 
është renditur si njëri prej shkaqeve kryesore,  
2. Përdorimi i pakontrolluar i energjisë elektrike pas ndërprerjeve të gjata të sajë shkaktojnë zjarre 
nëpër shtëpi dhe objekte tjera. Kur njerëzit furnizohen me energji elektrike, ata i mbingarkojnë rrjetet 
ngaqë përpiqen ti shfrytëzojnë sa më shumë. Shpesh ata rrezikojnë duke bërë lidhje të paligjshme në 
rrjet,  
 
3. Vendosja e ushqimit të kafshëve në brendi të objekteve të banimit dhe pranë objekteve të tilla,  
4. Mos kujdesi i prindërve që burimet e zjarrit (shkrepëzat) të i lënë afër dorës së fëmijëve,  
5. Mungesa e edukimit në komunitet për parandalimin e zjarrit,  
6. Mungesa e hidrantëve ose jo funksionaliteti i tyre, dhe  
7. Mungesa e pajisjeve kundra zjarrit etj.  
 

   
Foto: Pasojat e zjarrit në objekte banimi 
 
7.1 Masat e MNZ për ndërtesat e ulëta të banimit familjar kolektiv dhe individual 
  
1. Instalimet elektrike të brendshme të jenë të rregullta sipas standardeve të reja të sigurimit teknik.  

2. Ndalohet çdo instalim i përkohshëm jashtë rregullave teknike të standardeve evropiane.  

3. Ndërtesat duhet të jenë të vendosura në mënyrë të tillë që shërbimi MNZ-së të mundë të shërbej në 
rast zjarri, në rast intervenimi, afrimi i automjetit të zjarrfikësve deri te objekti.  

4. Ndërtesa të jetë e pajisur me aparate për shuarjen e zjarrit fillestar me pluhur të thatë.  

5. Shkallët me material drusor mundë të ndërtohen vetëm ndërtesa gjerë etazhe.  
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6. Në shtëpitë e banimit familjar ndalohet vendosja e dyqaneve me mallra, të cilat ndizen lehtë 
(benzol, benzinë, alkool) materie për ngjyrosje e tjera si dhe deponi me materiale lehtë djegëse.  

7. Mbuloja e çatisë të jetë me material të pa djegshëm.  

8. Oxhaqet e banesave nga ana e brendshme dhe e jashtme e pjesës nën çati duhet të jenë të suvatuar.  

9. Objektet duhet të posedojnë rrufepritësit për absorbimin e elektricitetit atmosferik.  

10. Ndalohet vendosja e kutive shpërndarëse të rrymës elektrike në tavane dhe mbi tavane dhe shtrirja 
e linjave shpërndarëse në muret e oxhaqeve.  
11. Ngrohja e dhomave të banimit me furnela të gazit të bëhet vetëm në bazë të udhëzimit të 
prodhuesit.  
12. Ngrohja e objektit me nxehje qendrore bëhet duke i respektuar rregulloret mbi vendosjen e 
kaldajave.  
13. Ndalohet përdorimi i mjeteve për ndriçim me flakë të hapur.  
 
14. Ndalohet mbajtja e sasive më tepër se 10 litra e lëndëve lehtë djegëse dhe të jenë të larguara larg 
vatrave të zjarreve dhe të jenë të ambalazhuara në enë metalike.  
 
 
 
7.1.1 Masat e MNZ-së për ndërtesat e larta, gjegjësisht mbi katër kate (12m) të banimit familjar 
kolektiv. 
  
1. Këto objekte duhet të posedojnë shkallët emergjente.  
2. Posedimi i rrufepritësve për absorbimin e elektricitetit atmosferik.  
3. Objekteve duhet vendosur hidrantët e brendshme dhe të jashtme (sigurimi i burimeve me ujë).  
4. Objektet duhet ti posedojnë shenjat e evakuimit.  
5. Objektet duhet ti posedojnë llambat emergjente.  
6. Është e nevojshme të parashihen qasja e njësive zjarrfikëse afër objekteve, rrugët deri te arritja e 
objektit të jenë të gjerësisë së duhur.  
7. Ndërtesat e larta banimi duhet së paku në dy anët e objektit të jenë të lira për qasje të ekipit 
zjarrfikës.  
8. Muret e objektit duhet të kenë qëndrueshmëri ndaj zjarrit të paraparë me rregullore teknike.  
9. Instalimet elektrike duhet të jenë sipas rregullave teknike, me standarde evropiane nga firmat 
adekuate të licencuar  
 
 
7.1.2 Masat e MNZ-së në depo tregtare dhe objektet afariste.  
 
1. Mallrat duhet të jenë të sistemuara në rafte, paleta tjera sipas natyrës së grup mallrash, distanca e 
rafteve duhet të jetë jo më pakë se një metër  
2. Distanca e këtyre mallrave në mes tavanit dhe paketimit duhet të ekzistoj 60 cm.  
3. Objekti duhet të jetë i pajisur me mjete për shuarjen e zjarrit, si : Lopatë, kazma, sopat dhe këto 
mjete të vendosen në vendet e dukshme dhe të arritshme për përdorim.  
4. Objekti duhet të posedoj aparate për shuarjen e zjarrit fillestar me pluhur të thatë dhe aparate për 
shuarjen e zjarrit me ftohje CO2.  
5. Instalimet elektrike të jenë sipas rregullave teknike evropiane dhe brenda mureve, ndriçimi të 
vendoset në mes rreshtave të rafteve dhe jo sipër mallrave.  



39 

 

6. Nëse çatia e depos ose dyqanit dhe sipërfaqet e mureve janë prej druri instalimet elektrike të 
vendosën në tuba hekuri.  
7. Të ketë çelësin kryesor, i cili me mbarimin e punës ndërpret energjinë elektrike brenda në depo dhe 
lokal afarist.  
8. Dritaret e kateve të poshtme të jenë me xhama të rrjetit të telit.  
9. Lëndët lehtë ndezëse, si karburanti, alkooli, etj. dhe materiet vetëndezëse të ruhen në ambiente 
jashtë depos ose lokalit afarist, sipas rregullave të MNZ-së për këto mallra.  
10. Për grupe deposh duhet të ketë sistem hidrantësh jashtë depove.  
11. Brenda objektit të depove duhet të ketë një kënd ku janë të vendosura pajisjet e MNZ-së, kovë, 
lopatë , kazme, sopat etj.  
12. Objekti duhet të ketë aparate të mjaftueshme për shuarjen e zjarrit fillestar me pluhur të thatë dhe 
aparate për shuarje zjarri me ftohje CO2, duke u bazuar në rregulloren teknike.  
13. Duhet të posedon objekti shenjën e ndalimit të pirjes së duhanit, ndalim i flakës së hapët etj.  
14. Ndalim i ndezjes së zjarrit brenda objektit të depos ose lokalit afarist.  
15. Ndalohet vendosja e ngrohësve me energji elektrike kalorifer, nxehje me vajgur, gaz, mirëpo nëse 
bëhen duhet me i respektuar rregulloret teknike të MNZ-së.  
16. Ndalohet ndriçimi me qirinj, fener, vajguri, shkrepsa.  
 

7.1.3 Masat e MNZ-së për arkivat dhe bibliotekat  
 
Në këto objekte duke respektuar madhësinë e objektit, duhet ti posedoj këto elemente nga aspekti i 
MNZ-së:  
1. Duhet të posedoj hidrant dhe instalime tjera për fikjen e zjarrit me ujë dhe fikse me gaz karbonik, 
kjo e fundit vlen vetëm për arkiva.  
2. Raftet ku ruhen dokumentet të jenë metalike dhe të kenë hapësira për lëvizje të lirshme të 
punonjësve.  
3. Ndërtesa të pajiset me rrufepritës, i cili kontrollohet nga servili i licencuar.  
4. Instalimet dhe llambat ndriçuese të jenë të mbyllura hermetikisht dhe të vendosën midis rreshtave.  
5. Djegia e materialeve të bëhet në vendet e veçanta jashtë objektit.  
6. Para largimit nga puna duhet të kontrollohet vendi i punës, të s’kyçet energjia elektrike si dhe të 
mbyllen dritaret.  
7. Në hapësirën e punës lejohet vetëm aklimatizimi, të cilët furnizohen linja të veçanta të rrymës 
Elektrike.  
8. Duhet të ketë objekti një kënd të veçantë për mbrojtje nga zjarri, ku vendosën mjetet, lopata, kazma, 
sopat, litar, kovë si dhe arka me rërë të thatë dhe një fuqi me ujë.  
9. Të vendosën shenjat e ndalesës së pirjes së duhanit dhe flakës së hapur.  
10. Ndalohet mbajtja e lendeve djegëse në ambient pune.  
11. Ndalohet përdorimi i furnelave elektrike, me vajguri, stufave me dru e qymyr, mirëpo nëse 
vendosën të respektohen rregullat.  
12. Ndalohet instalimi i rrymës elektrike i përkohshëm jashtë rregullave teknike që mundë të jenë 
burim zjarri.  
13. Këto objekte duhet të kenë dalje të veçanta për evakuimin e personelit të punësuar dhe të tjerëve.  
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7.1.4  Masat e MNZ-së për objektet publike, si:  Institucionet shëndetësore, institucionet 
arsimore (shkollat), objektet publike administrative  
 
1. Objektet duhet të kenë instalimin e rrufepritësve.  
2. Objektet duhet të kenë shkallët emergjente.  
3. Konstruksioni i objekteve duhet të jetë prej materialit me qëndrueshmëri ndaj zjarrit.  
4. Instalimi i rrym elektrike të jetë me standard evropiane.  
5. Objektet duhet të posedojnë shenjat emergjente.  
6. Objektet duhet të posedojnë llambat emergjente.  
7. Objektet duhet të kenë hidrant të brendshëm dhe të jashtëm.  
8. Objektet që ngrohen me dru dhe nxehje qendrore duhet ti respektojnë rregulloret teknike nga 
mbrojtja nga zjarri.  
9. Vendosja e shenjave për ndalim të pirjes së duhanit.  
10. Ndalohet instalimi i rrymës i përkohshëm jashtë rregullave teknike, që mundë të jenë burim zjarri.  
 
 
7.1.5 Masat e MNZ-së për objektet e reparteve të prodhimit, fabrikat (ndërmarrjet  industriale) 
 
1. Kusht vendimtarë për MNZ-në është respektimi i rregullave në repart dhe në vendin e punës.  
2. Personeli i punësuar duhet të tregoj kujdes të veçantë në përdorimin e zjarrit dhe aparateve të 
ngrohjes e tjera dhe të respektoj normat teknologjike, kur nga tubacioni rrjedhin lëngje lehtësisht 
djegëse, duhet të ndërpritet puna.  
3. Rrezik serioz për përhapjen e zjarrit paraqesin instalimet elektrike, linjat e fuqisë së motorit, të cilat 
duhet të shfrytëzohen në bazë të kushteve elektroteknike.  
 
4. Në repartet e punës, varësisht nga procesi teknologjik, vendosen shenjat e ndalimit të pirjes së 
duhanit dhe shenjat e përdorimit të flakës së hapur.  
 
5. Në mbarim të punës të gjitha mbeturinat dhe materialet që janë përdorur, materie lehtë djegëse si 
benzina, alkooli etj. duhet të vendosën në depot e siguruar me dollap rezistues ndaj zjarrit, ndërsa 
materialet tjera duhet të sistemohen në një hapësirë që të mos pengohet kalimi.  
 
6. Mjetet dhe pajisjet për fikjen e zjarrit si aparatet për fikjen e zjarrit fillestar, hidrantët dhe pajisjet 
tjera duhet të vendosën në vendet e dukshme dhe të kapshme për përdorim, pranë makinerisë, në afërsi 
të daljeve të korridoreve, pranë dyerve etj.  
 
7. Objektet e tilla duhet të kenë konstruksion ndërtimor të qëndrueshëm ndaj zjarrit  
 
8. Objektet duhet të kenë hapësirë të konsiderueshme rreth objektit për qasje të njësisë së zjarrfikësve.  
 
VËREJTJE : Institucionet  publike në Komunën e Kaçanikut, siç janë:  
 
- Të gjitha shkollat publike fillore dhe të mesme,  
- objektet e qeverisë komunale,  
- Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare nuk i kanë të hartuara dhe të aprovuara Planet e Mbrojtjes 
dhe Shpëtimit (Planet e Reagimit Emergjent).  
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7.1.6 Përkujtues mbi procedurat në rast zjarri (vlen për të gjithë punëtorët)  
• Në rast zjarri menjëherë lajmëro zyrën alarmuese (kujdestarin),  
• Me të dëgjuar alarmin paralajmëro personat përreth,  
• Tento ta fikësh zjarrin, por pa e rrezikuar vetveten,  
• Në rast se mundeni mbylleni dyert dhe dritaret për të penguar përhapjen e tij,  
• Ndërpreni veprimin dhe ç’kyqeni pajisjet e punës dhe furnizimin energjetik të tyre, pa e 

rrezikuar veten,  
• Mos bënë panik,  
• Merri gjësendet personale,  
• Ndihmo personat përreth me aftësi të kufizuar,  
• Mos përdor elevatorin,  
• Largohu i qetë duke ecur deri te dalja më e afërt,  
• Të gjinden rrugë alternative dalëse pasi që nuk ka shkallë ndihmëse  

 

7.1.7 Obligimet e secilit në rast zjarri  
a. Çdo punëtor që vëren zjarrin është i obliguar ti përvishet punës në fikjen e tij,  
b. Nëse vëren rrezikun, i cili drejtpërsëdrejti kërcënon me shpërthim, është i obliguar që të eliminon 
rrezikun dhe shkaktarin  
c. Në rast se punëtori nuk është në gjendje të largoj rrezikun apo shkaktarin, atëherë është i obliguar që 
menjëherë të alarmon kujdestarin (zyrën e alarmimit), alarmon personelin,  
d. Përveç ekipit të zjarrfikësve dhe shpëtimit, të gjithë punëtorët e aftë fizikisht janë të obliguar të 
marrin pjesë në fikjen e zjarrit, nëse komandanti i zjarrit nuk e kufizon,  
e. Punëtorët të cilët nuk marrin pjesë në shuarjen e zjarrit dhe misione të shpëtimit janë të obliguar që 
në rrugë sa më të shkurt, pa e penguar aksionin e fikjes dhe shpëtimit të evakuohen nga objekti i 
rrezikuar,  
f. Në të njëjtën kohë është i obliguar të lajmëroj Shërbimin e Zjarrfikësve dhe shpëtimit të qytetit për 
ndihmë,  
g. Me arritjen e zjarrfikësve, komandanti i incidentit (KI) njofton komandantin e zjarrfikësve me 
vendin e shpërthimit të zjarrit si dhe jep të dhëna tjera për fikje dhe shpëtim (afërsinë e instalimeve, 
trafove, hidrantëve etj.) 
h. Pas informimit të komandantit të brigadës së zjarrfikësve, KI ja dorëzon kompetencat komandantit 
të zjarrfikësve të qytetit dhe gjithnjë qëndron afër tij për t’i dhënë informacione shtesë.  
i. Pas aksionit të lokalizimit dhe fikjes së zjarrit duhet pasur parasysh kujdesin për ruajtjen e gjurmëve 
të shkaktarëve të zjarrit.  
 

7.2 Vlerësimi i rrezikshmërisë së zjarreve në deponitë e karburanteve dhe pikat e shitjes së tyre 

Pas lufte në territorin e Republikës së Kosovës kemi një ekspansion të hapjes së deponive dhe pikave 
të shitjes së karburanteve, një ashtu edhe në territorin e komunës tonë janë ndërtuar një numër i madh i 
këtyre pikave distribuive të karburanteve si në pjesët periferike të qytetit të Kaçanikut, ashtu edhe në 
pjesët rurale.  
Fatmirësisht deri më tani nuk është evidentuar asnjë rast serioz në këto pika të shitjes edhe pse një 
numër i tyre nuk i plotësojnë kushtet teknike dhe hapësinore për një veprimtari të tillë, duke marrë për 
bazë shkallën e lartë të rrezikshmërisë.. 
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7.2.1 Masat mbrojtëse kundër zjarrit në pikat e mbushjes së karburanteve  
 
1. Territori i vendosjes së objektit duhet të jetë i pastruar nga barishtet e thata,  
2. Me rastin e ndërtimit të objektit të stacionit të karburanteve duhet respektuar rregullorja mbi 
ndërtimin e stacioneve me furnizim me karburante për mjete motorike, depozitim dhe toçitjen e 
karburanteve.  
3. Duhet të respektohet rregullorja për objektin e stacionit të karburanteve nga aspekti i mbrojtjes ndaj 
zjarrit.  
4. Automjetet që transportojnë karburante duhet të posedojnë aparate për shuarjen e zjarrit, të kenë 
shiritin e tokëzimit, i cili takohet me për tokëzimet tjera gjatë mbushjes dhe shkarkimit.  
5. Automjeti duhet të jetë i fikur dhe ndalohet shitja gjatë kohës së zbarkimit të autocisternës.  
6. Për objektin duhet të kryhen atestimet e rrufepritësve dhe për tokëzuesve si dhe ndriçimet tjera nga 
servilet e licencuar, atëherë që sa herë të jetë nevoja.  
7. Ndalohet rreptësishtë ndezja e zjarrit në territorin e depos dhe pikës së shitjes të karburanteve.  
8. Në objektin e derivateve të karburanteve duhen të vendosen shenjat standarde, si: “Ndalim pirjes së 
duhanit” , “Ndalim flakës së hapur” , “Stop autocisterna në zbrazja”.  
9. Objekti duhet të ketë hidrantë për shuarjen e zjarrit me presion të ujit.  
10. Në objekt duhen të jenë të vendosura arkat me rërë të thatë, kazmat, lopatat për shpërndarjen e 
rërës etj.  
11. Objekti duhet të posedoj edhe aparatet për shuarjen e zjarrit fillestar me pluhur të thatë dhe aparate 
me CO2.  
 
7.2.2  Sistemet e furnizimit me ujë për shuarjen e zjarrit  
Hidrantët mundësojnë të përdorët uji i rrjetit publik për shuarjen e zjarreve, por nuk mundë të përdoret 
për nevoja tjera. Hidrantët mundë të jenë të vendosur në brendi të ndonjë objekti, si: fabrika, uzina, 
ndërtesa banimi etj., ose në hapësirë të hapur.  
Çdo hidrant varësisht nga rrjeti i furnizimit, karakterizohet me shtypje të shprehur në m3/h dhe në bar.  
Hidrantët duhet të jenë të lidhur në rrjet me të njëjtin diametër si të aparatit të furnizimit me ujë, një 
mekanizëm duhet të siguroj mbylljen. Rreth hidrantit duhet të jetë hapësirë e lirë me rreze së paku 
0.50cm. 

Hidrantët nuk duhet të vendosën më larg se 5m nga skaji i rrugës, nëpër të cilën kalojnë automjetet 
shuarjes së zjarrit.  
Hidrantët duhet të shënohen me tabela ose shigjeta në mure në të cilën shënohet gypi i hidrantit në 
(mm) dhe largësia nga tabela në (m) dhe të ngjyroset kapaku i hidrantit.  
 
 
Zjarrfikësit duhet ti dinë vendet e hidrantëve në bazë të  
1. Numrit rendor,  
2. Në bazë të emrit të rrugës, dhe  
3. Lokalitetit.  
 
Këto të dhëna evidentohen në regjistër që duhet të jetë i hapur dhe të mbahet çdo ditë në qendër të 
Shërbimit të zjarrfikësve dhe ndihmës së parë.  
 
Burimet e ujit: Zjarrfikësit për furnizim me ujë mundë të i shfrytëzojnë burimet natyrore të ujit dhe 
artificiale, si:  
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Natyrore:  
- Lumenjtë,  
- Liqene,  
- Pellgje, dhe  
- Moçale etj.  
Një burim natyror i ujit me sasi më shumë se 120 m3 ujë, që të mundë të përdorët, duhet t’i ketë disa 
karakteristika:  
Të ketë lartësi thithëse jo më shumë se 6m.  
Të jetë më së tepërmi 400m larg nga vendi i ngjarjes.  
Në çdo rrethanë të jetë i arritshëm për automjetet e shuarjes së zjarrit. Këto burime të ujit duhet të 
shënohen, e në rast nevoje edhe të rregullohen me sipërfaqe ose platformë 12m², (4x3) për motopompa 
dhe 32m² për automjete të zjarrfikësve.  

 
Artificiale  
- Pishinat  
- Kanale  
- Cisternat  
- Penda etj.  
Këto burime duhet t’i kenë të njëjtat karakteristika 
sikurse burimet natyrore të ujit.  
 
 
 
7.2.3 Rrjeti i hidrantëve në Komunën e Kaçanikut  
Deri më tani rrjeti i hidrantëve në komunën e 
Kaçanikut është i pa mjaftueshëm për furnizim dhe 
intervenim  efikas në shuarjen e zjarreve.  
Tash për tash NjPZSH-ja furnizohet me ujë nga 
sistemi i ujësjellësit në bazën e NjPZSH-së, dhe në 
raste shumë të rralla nga hidrantët e fabrikës ”Silkapor”, dhe nga hidranti në QKMF.  
Mungesa e një hidranti në fshatin Glloboqicë vështirëson në masë të madhe intervenimin e NjPZSH- 
së  për shkak të largësisë së madhe që ekziston në  mes të bazës së NjPZSH-së  dhe këtij fshati. Duke e 
pasur parasysh se në këtë fshat ekziston edhe pika kufitare mes Republikës së Kosovës dhe Republikës 
së Maqedonisë kishte me qenë mirë të instalohet një hidrant që në rast zjarri NjPZSH të mos ketë 
nevojë të furnizohet në bazë në Kaçanik, por furnizimin ta bënë në këtë fshat për nevoja të kësaj zone.  

 
7.2.4  Furnizimi alternativ me ujë     
Furnizimi në lumin Lepenc, Nerodime dhe në kanalet dhe ujëndarëset e ujitjes, 
Këto objekte janë evidentuar si vende të përshtatshme për furnizim me ujë të NjPZSH-ës  për shuarjen 
e zjarreve. Qasja (rrugët) deri të këto vende për automjetet e zjarrëfikjes është e mirë. 
Por që gjithsesi, këto vende (objekte) është e nevojshme të rregullohen sipas Ligjit për Mbrojtjes nga 
Zjarri.  
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PLANI OPERATIV I NjËSISË PROFESIONALE TË ZJARRËFIKJ ES 
DHE SHPËTIMIT NË KOMUNËN E KAÇANIKUT  

 
8.1 Organizimi i shërbimit të MNZ-ve në komunën e Kaçanikut 
 
Për kryerjen e veprimtarisë zjarrfikëse dhe të shpëtimit në kuptim të Ligjit të Mbrojtjes nga Zjarri 
është i nevojshëm organizimi i Njësisë Profesionale të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit i aftësuar dhe i 
pajisur sipas strukturës operative.  
Kriteret themelore të organizimit të NjPZSH-së duhet të jetë në përputhje me Ligjin e Mbrojtjes nga 
Zjarri. Njësia Profesionale  e  Zjarrëfikjes  dhe Shpëtimit në Komunën e Kaçanikut është i vetmi 
shërbim që mbulon territorin e kësaj komune. Bazat e organizimit të NjPZSH-ve janë të përcaktuar 
sipas faktorëve:  
 
 
8.1.2 Vlerësimit të rrezikshmërisë zjarreve në territorin apo objektin e caktuar,  
a) Dendësia e vendbanimeve,  
b) Struktura operative e NjPZSH-së,  
c) Numri i zjarrfikësve në NjPZSH,  
d) Pajisja teknike,  
e) Aftësimi dhe gatishmëria e NjPZSH-ve,  
f) Shtrirja e shërbimit,  
g) Masat organizative për alarmim dhe veprim të harmonizuar të NjPZSH-së, dhe  
h) Organizimi i kujdestarisë.  
 
Në kuadër të Drejtorisë të Shërbimeve Publike dhe Emergjencës, është Njësia Profesionale e 
Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit, në kuadër të kësaj njësie është edhe inspektori i mbrojtjes nga zjarri, i cili 
kryen  punët dhe detyrat e mbrojtjes ndaj zjarrit të cilat dalin nga Ligji i Mbrojtjes nga Zjarri. 
 
Fushë veprimtaria e kontrollit të inspektorit të mbrojtjes nga zjarri shtrihet në subjektet shtetërore dhe 
ato publike.  
- Monitoron, kontrollon dhe raporton për rastet emergjencave civile të zjarreve.  
- Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave të Ligjit për Mbrojtje nga Zjarri dhe normave teknike evropiane 
nga institucionet, ndërmarrjet, kompanitë agjencionet, subjektet dhe popullatën në territorin e komunës 
me theks të posaçëm tek objektet ku grumbullohet numër i madh njerëzish (shkollat, spitalet, teatrot, 
kinematë, hotelet, motelet etj., objektet ku prodhohen, përpunohen, mbahen distribuohen apo shiten 
mallrat e rrezikshme sipas konventës ndërkombëtare.  
- Ndërmerr masa organizative, teknike, me qëllim të realizimit të mbikëqyrjes përmes inspektimeve- 
kontrolleve të objekteve, impianteve, instalimeve elektroenergjetike, ngrohjes, mbrojtjes nga zbrazjet 
atmosferike si dhe mjeteve, pajisjeve dhe pajimeve për detektim dhe fikje të zjarrit.  
- Kontrollon dhe kërkon rregullsinë teknike të mjeteve aktive dhe pasive për mbrojtje nga zjarri. 
- Bashkëpunon me shërbimin policor, njësinë profesionale të zjarrëfikjes dhe shpëtimit, dhe shërbimet 
tjera nga kjo fushë.  
- Mban lidhje të drejtpërdrejtë me sektorin përkatës në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave.  
- Bënë shqyrtimin e kërkesave dhe ankesave të parashtruara nga subjekte të ndryshme si dhe bënë 
hulumtimin e shkaktarëve të zjarreve dhe fatkeqësive tjera.  
- Kryen edhe detyra tjera sipas nevojës në situate të caktuara.  
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8.1.3 Cilësitë moralo-fizike të zjarrfikësve  
� I pajisur dhe i mbrojtur si duhet, zjarrfikësi duhet të ketë edhe cilësi morale dhe fizike, që në 

rast zjarri mos të dështoj. Me qenë se zjarrfikësi asnjëherë nuk vepron vetëm, por në çift, duhet 
të jetë gjakftohtë dhe i disiplinuar në të gjitha rrethanat.  

� Kushtet e vështira të ndërhyrjes në temperatura të larta, në tym dhe në zjarr si dhe në rrethana 
urgjente çiftit ia imponojnë :  

 
-Ti respektoj me përpikëri urdhëratë e marra,  
-Të veproj në qetësi,  
-Të mbajë lidhje të përhershme,  
-Të veproj vetëm nëse rruga dhe kthimi janë të sigurt,  
-Të raportoj menjëherë për çdo ndryshim të rrethanave ose për çdo nismë të re.  
 

Gatishmëria fizike dhe psikike e zjarrfikësve duhet të jetë në nivelin e duhur dhe njëherë në vit duhet 
të i nënshtrohet kontrollit mjekësor.  
 
 
8.1.4 Personeli  
Numri i zjarrfikësve në njësit e NjPZSH-së, me të gjitha mjetet dhe pajisjet që disponojnë, duhet të 
mundësojnë veprimtari të suksesshme në territorin për të cilin është themeluar. 

Numri i zjarrfikësve profesional në njësitin profesional varet nga vlerësimi i rrezikut për mbrojtje nga 
zjarri dhe numrit të përgjithshëm të banorëve në territorin e komunës, në të cilën vepron NjPZSH-ja 

Tabela e kritereve për caktimin e personelit në NjPZSH 

Nr. Nr. i banorëve në 
komunë  

 

Nr. i 
zjarrfikësve 

Nr. i zjarrfikësve  
Profesional  

Nr. zjarrfikësve  
vullnetar  

1  Deri 5000  13 5 8 

2  5000-12000  25 9 16 

3  12000-24000  35 17 8 

4  37000-60000  37 25 12 

5  70000-80000  54 46 8 

6  81000-100000  66 54 12 

7  Mbi 100000  109 84 23 

 
 
8.1.5 Trajnimi dhe aftësimi i NjPZSH-së së Kaçanikut 
 
Trajnimet dhe stërvitjet e ndryshme janë aspekte mjaft të rëndësishme për ngritjen dhe përforcimin e 
NjPZSH-së.  
Metodologjia e trajnimit përzgjidhet në bazë të një sërë faktorësh, si: situata reale, niveli i audiencës, 
nevojat e komunitetit në zonat me rrezik të lartë.  
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8.1.6  Demonstrim, ushtrimi  fikja e zjarreve fillestare me parashkollorët në bazën e NjPZSH-së 
 

 
Foto: Demonstrim, ushtrimi  fikja e zjarreve fillestare me parashkollorët në bazën e NjPZSH-së 
 
 
 
 
Çështjet parësore të emergjencave të krijuara nga zjarret mund të zhvillohen nëpërmjet këtyre 
aktiviteteve:  
• mësimeve teorike,  
• stërvitjeve në tryezë,  
• stërvitjeve simuluese;  
• stërvitjeve në terren me pjesëmarrjen e forcave operative dhe të komunitetit.  
Grupet përfituese të këtyre aktiviteteve përfshijnë: forcat operative, personelin e planifikimit dhe të 
menaxhimit të emergjencave.  
 
 
Nga aktivitetet stërvitore do të veçojmë:  
1. Stërvitjet në tryezë dhe  
2. Stërvitjet në teren. 
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8.2 . Stërvitjet në Tryezë  
Stërvitja në tryezë është një ushtrim i thjeshtë, i cili kërkon përgatitje dhe shpenzime minimale. Është 
aktivitet i mirë për trajnimin e stafeve të të gjitha niveleve, si operacional ashtu edhe vendimmarrës në 
fusha të caktuara.  
Stërvitja në tryezë zbatohet në një mjedis ku lejohen gabimet, vërejtjet dhe korrigjimet bëhen më lehtë. 
Qëllimi i saj është të nxjerrë në pah problemet ekzistuese në bashkërendim, të zhvillojë fantazinë për 
zgjidhjen e skenarëve të ndryshëm, shpërndarjen e detyrave dhe të përgjegjësive, identifikimin e 
problemeve në zbatimin e procedurave të cilat paraqiten më pas si nevojë për trajnime për rishikimin e 
planeve konkrete dhe përgatitjen e stërvitjeve të tjera në tryezë ose në terren.  
 
8.2.1 . Stërvitje në terren me pjesëmarrjen e forcave operative dhe të komunitetit  
Stërvitjet në shkallë të gjerë janë niveli më i lartë i stërvitjeve dhe shkalla më e lartë e një programi të 
përgjithshëm trajnimi. Kjo kërkon planifikimin më të mirë, burime dhe kapacitete më të shumta si dhe 
kohë e vullnet për ta përgatitur dhe për ta zhvilluar.  
 
Në këto stërvitje bëhet testimi i planeve të miratuara si dhe i elementeve bazë organizative në një 
situatë pothuajse pranë asaj reale dhe në një mjedis tejet të rënduar. Mobilizimi fizik dhe lëvizja e 
personelit dhe e kapaciteteve janë të nevojshme për të demonstruar aftësitë e bashkërendimit, të 
përgjigjes dhe të rikthimit në normalitet pas situatës së emergjencës nga zjarri. Zhvillimi i suksesshëm 
kërkon aftësim teorik dhe praktik të përhershëm të pjesëtarëve të njësisë zjarrfikëse, nëpërmjet planeve 
dhe programeve vjetore, mujore dhe ditore. Aftësimi i zjarrfikësve bëhet në nivel qendror sipas planit 
dhe programit të AME-së, në Qendrën e Trajnimit dhe Edukimit në Vushtrri dhe në kuadrin e Njësisë 
së Zjarrfikësve sipas Planit mujor dhe aktiviteteve ditore. 

  

  Foto: Trajnimi i Zjarrfikësve në qendrën e trajnimit në Vushtrri 
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8.2.2 Plani i mësimit teorik dhe stërvitjeve për njësinë profesionale të zjarrëfikjes dhe shpëtimit  

Tabela: Temat mësimore 

1  Taktika e shuarjes së zjarrit - parimet themelore  
2  Alarmimi i zjarrit dhe arritja në vendngjarjet zjarrit  
3  Arritja në cak dhe gatishmëria për veprim  
4  Vëzhgimi i zjarrit, vlerësimi i situatës dhe plani i shuarjes  
5  Vendimi dhe komandimi  
6  Komunikimi, sinjalizimi dhe kërkimi i ndihmës  
7  Veprimi operativ për shuarjen e zjarrit  
8  Përfundimi i aksionit, kthimi në bazë dhe analiza  
9  Operacioni i shuarjes së zjarrit në objekte banimi  
10  Operacioni i shuarjes së zjarrit në teren të hapur  
11  Mjetet dhe pajisjet për shuarjen e zjarrit  
12  Pajisjet për shpëtim nga zjarri  
13  Kërkim – shpëtimi nga rrënojat  
14  Stërvitje simuluese taktike në teren  
15  Ushtrime fizike dhe kondicioni  
16  Kontrollimi i njohurive dhe aftësive  
17  Aksidentet në komunikacionin rrugor  
18  Vozitja emergjente  
 
Orari  ditor i punëve, aktiviteteve dhe gatishmërisë së NjPZSH-së  
Orari i punës së NjPZSH-së fillon në ora 8 dhe mbaron në ora 8 të ditës vijuese. Orari është 24 orë  
Kur e kemi parasysh gjendjen në Komunën e Kaçanikut  ka mundësi për pajisje moderne.  
 
Mjetet materiale – financiare te NjPZSH-së  
Burimet financiare të Njësisë Profesionale të Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit në Komunës së Kaçanikut 
janë:  
nga buxheti komunal; nga AME (Ministria e Punëve të Brendshme) në rast të zjarreve përmasash të 
mëdha dhe burimeve të cilat ende nuk implementohen, si: fondi i zjarrfikësve nga masat mandatorë të 
gjykatave dhe marrëveshjet e ndryshme. 

 
 
8.3  Mjetet materiale-teknike dhe pajisjet e NjPZSH-së  
 
8.3.1 Siguria individuale e zjarrfikësve dhe pajisjet  
1 Zjarrfikësit gjithnjë janë viktima të aksidenteve të ndërhyrjes, sidomos në ato të zjarreve. Kërkesat 
për siguri mbështeten në teknologjitë e reja të punimit të pëlhurës, të cilat iu përgjigjen rregulloreve 
evropiane për punimin e rrobave mbrojtëse. Këto rroba kanë shirita që reflektojnë dritë, që 
ndërhyrësve u mundësojnë që më mirë të shohin njeri tjetrin gjatë ndërhyrjes natën.  
 
2. Nëse nuk pajisesh si duhet kur të shkosh në intervenim, kjo do të thotë të rrezikosh vetveten dhe të 
tjerët. Bartja e veshmbathjes së intervenimit është e detyrueshme në çdo rrethanë të ndërhyrjes.  
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3. Veshmbathja themelore e zjarrfikësve për ndërhyrje përfshin:  
a) Helmetën,  
b) Kombinezonin,  
c) Sakon mbrojtëse  
d) Brezin e ndërhyrjes,  
e) Dorëzat mbrojtëse,  
f) Çizmet.  
 
Dhe mundë  ti shtohen sipas natyrës dhe llojit të ndërhyrjes:  
a) Helmeta “F1” zëvendësohet “F2”,  
b) Litarët për siguri në punë,  
c) Jeleku sinjalizues,  
d) Rrobat mbrojtëse për shi,  
e) Rrobat mbrojtëse për punë me disa makina si p.sh.: motosharra me zinxhir.  
f) Pajisje të posaçme për mbrojtje individuale sipas natyrës dhe llojit të ndërhyrjes:, mjedisi i 
rrezikshëm, zjarre të veçanta, zhytje në ujë, shpëtim në bjeshkë të larta, në shpella etj.  
g) Mbrojtja e syve dhe rrugëve të frymëmarrjes të zjarrfikësve është ma se e domosdoshme. Aparati i 
izoluar i frymëmarrjes me sistem të hapur (AIFSH) është pajisje e domosdoshme shtesë e sigurisë 
individuale, i cili iu mundëson zjarrfikësve që të ndërhyjnë pa rrezik në ambientet ku ajri nuk mund të 
thithet për shkak të tymit ose gazrave toksike. 

Mjetet  dhe pajisjet teknike për Shërbimin e Zjarrfikës dhe Shpëtimit rregullohen në pajtueshmëri me 
Udhëzim mbi bazat e themelimit dhe organizimit të shërbimit të zjarrfikës në territorin e Republikës së 
Kosovës.  
Aktualisht, NjPZSH-ja në Kaçanik, si njësi me përvojë të gjatë nuk kanë në dispozicion objekt të 
mirëfilltë, pasi mungon hapësira për deponimin e mjeteve dhe pajisjeve të domosdoshme për këtë 
njësi, pastaj mjete të mjaftueshme teknike dhe të pajisjeve me anën e të cilave i kryejnë punët dhe 
detyrat e përshkruara sipas Ligjit.  
 
 
8.3.1 Informacioni dhe raportimi  
 
Është detyra e çdo strukture shtetërore, private dhe qytetarit në Komunën e Kaçanikut, që në mënyrë të 
menjëhershme të informojë tek njësitë vendore – Komunë në lidhje me ngjarjen reale apo të 
mundshme për ndodhje zjarri. Informacioni për ngjarje reale apo të mundshme zjarri zakonisht vjen 
nga vrojtuesi i ngjarjes së drejtpërdrejt në vendngjarje, PK, FSK, zjarrfikës, punonjës të strukturave të 
ndryshme shtetërore, institucione monitoruese apo qytetar dhe nëpërmjet tyre, tek autoritetet e 
qeverisjes vendore, dhe detajet rreth ngjarjes duhet të shpërndahen për të gjitha autoritetet përkatëse 
dhe të bëhen transparente për të gjitha institucionet, strukturat dhe publikun e gjerë në të gjithë 
territorin e prekur.  
Për këtë qëllim shfrytëzohen të gjitha mundësitë e komunikimit dhe kapacitetet që ekzistojnë në 
strukturat shtetërore dhe private. 
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Me qëllim që popullata e Komunës së Kaçanikut të jetë e informuar për ekzistimin dhe funksionimin e 
Njësisë Profesionale të Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit, dhe mundësinë e thirrjes urgjente në rast të 
ndodhjes së zjarrit, kudo në territorin e Komunës, në tel. 112 dhe numrin e kujdestarisë së 
zjarrfikësve 044-228-228  
 
 
8.3.4  Numrat e telefonit të subjekteve të rëndësishme në rastet emergjente: 
Qendra Operative Emergjente Regjionale e Alarmimit ..............112, 
Shërbimi i Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit..........................044-228 - 228 
Policia....................................................192....112 -  0290-380 - 834 
Ujësjellësi ............................. ....................................0290-380 - 113 
Distribucioni i KEK-ut (kujdestaria)..........................0290-380 - 435 
Qendra Kryesore e mjekësisë familjare ...........194....0290-380 - 222 
Hekurudha – kujdestaria- Kaçanik………..……  038-550-550 - 146 
 
 

9. ETAPAT E AKTIVIZIMIT  TË- NjPZSH- së 
 
Aktivizimi i Njësisë komunale të NjPZSH-së, pas marrjes së informacionit për mundësi të ndodhjes së 
zjarrit, kalon nëpër këto etapa: 
 
Etapa 1: “Alarm për rritjen e gatishmërisë” është tërësia e masave për njoftimin paraprak pas marrjes 
së informacionit se mund të lindë një situatë emergjente zjarri dhe shërben si sinjal për rritjen e 
gatishmërisë. 
 
• Etapa 2: “Gatishmëria” është tërësia e masave për njoftimin paraprak, pasues, pas informacionit që 
një situatë emergjente zjarri është e afërt ose në zhvillim. 
 
• Etapa 3: “Aktivizimi” është kur një situatë emergjence zjarri ka ndodhur realisht. 
 
• Etapa 4: “Dalja nga situata” është mbyllja e fazës së aktivizimit, pavarësisht se sa etapa të 
mëparshme kanë ndodhur realisht. 
 
Sipas situatave, mund të mos kalohet në të gjitha etapat. Në rastin e një ngjarjeje të papritur, të 
menjëhershme, aktivizimi i sistemit fillon drejtpërdrejt me etapën 3 “aktivizimin”. 
 
Etapa 1: “Alarm për rritjen e gatishmërisë” 
Drejtori i DESHP-së ose shefi i sektorit te MSH-ës vendos fillimin e etapës 1, “alarm për rritjen e 
gatishmërisë”, në çastin e marrjes së informacionit për mundësinë e ndodhjes së një zjarri i cili mund 
të shoqërohet me dëmtime në njerëz dhe dëme materiale. 
 
 
Etapa 2: Vendosja e Gjendjes së Gatishmërisë 
Drejtori i DESHP-së vlerëson nevojën e fillimit të etapës 2, “vendosjes së gjendjes së gatishmërisë”. 
Kjo bëhet kur një ngjarje e afërt zjarri konsiderohet e pashmangshme dhe që mund të shoqërohet me 
dëme në njerëz dhe të mira materiale. 
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Etapa 3: Aktivizimi 
Fillon në rastet kur një ngjarje e papritur zjarri ka shkaktuar dëmtime materiale ose edhe në njerëz. 
 
Etapa 4: Dalja nga Situata 
Njoftimi për etapën 4, “daljen nga situata”, bëhet nga i njëjti autoritet që e ka urdhëruar fillimin e 
etapës 1, 2 ose 3. 
 
Etapa 4, “dalja nga situata”,  paraqet situatën normale në vend, kur nuk ekziston kërcënim i 
drejtpërdrejtë. 
 
Në çdo rast dalja nga situata bëhet kur: 
• Është bërë vlerësimi i plotë i situatës. 
• Kërcënimi i fatkeqësisë është zvogëluar. 
• Operacionet e ndihmës kanë dhënë rezultatet e duhura. 
• Nevojat më të nevojshme janë plotësuar 
 
9.1  Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Parandalimit dhe Lehtësimit 
• Faktorët e parandalimit, si fushatat e ndërgjegjësimit publik dhe institucional, mund të kenë ndikim 
të rëndësishëm në uljen e rrezikut. Këto fushata mund të ndërmerren në nivel qendror, nivel rajonal 
dhe lokal, sipas nevojave specifike të rreziqeve në zonën përkatëse. 
• Publiku dhe institucionet duhet të jenë të ndërgjegjshëm për legjislacionin ekzistues, që ndalon 
ndezjen e zjarreve në zonat me rrezik të lartë dhe rregullat duhet të jepen si mesazhe të thjeshta. 
 
• Një sistem serioz vëzhgimi dhe patrullimi ndihmon në ndërgjegjësimin, informimin dhe zbatimin  e 
legjislacionit. 
• Mund të nevojiten ndryshime në praktikat bujqësore për sa u përket rreziqeve në rritje. 
Alternativa, opsione dhe udhëzime mund të jenë të nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin për mos 
djegien e kullotave në periudhat kur rrezikshmëria e përhapjes dhe e daljes jashtë kontrollit është e 
lartë. 
 
 
9.1.1  Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Parapërgatitjes dhe Mbrojtjes 
• Inkurajimi dhe zbatimi i masave ekzistuese të mbrojtjes, si për shembull, barrierat për parandalimin e 
zjarrit, kullat për monitorimin e pyjeve dhe një situatë patrullimi i përforcuar për pyjet, është çelësi për 
mbrojtjen e zonave të mëdha nga zjarret. 
• Mbështetja dhe përforcimi i një rrjeti të përhershëm ekzistues të mbikëqyrje-sinjalizimit (me disa 
kulla vrojtimi) jep këtë përgjigje thelbësore të hershme. 
 
• Investimet, fuqizimi dhe përdorimi racional i teknikës mund të çojë në përballim të situatës përpara 
se kjo e fundit të mos mund të kontrollohet nga njeriu. 
 
 
9.1.2  Faktorët për t’u marrë parasysh gjatë fazës së Përgjigjes 
 
• Shpejtësia e përgjigjes është faktori kryesor në parandalimin e përhapjes së zjarrit në një pyll të vogël 
ose të zjarrit në shkurre, për të mos marrë përmasat e një emergjence civile. 
• Drejtimi i zjarrit është shumë i paparashikuar dhe e gjithë popullsia vendase ose e përkohshme në 
çdo rast duhet të përgatitet për t’u evakuuar. Evakuimi duhet të bëhet mundësisht sipas planeve të 
gatishmërisë ekzistuese dhe të testuar. 
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• Duhet të identifikohen dhe të paracaktohen zonat e sigurta për evakuimin së bashku me rrugët e 
sigurta për të shkuar në ato zona që ekzistojnë ose që janë dhënë si mundësi. 
 
• Publiku dhe institucionet duhet të mbahen të mirinformuara nëpërmjet mjeteve të nevojshme (si për 
shembull, stacioneve lokale të radiove) dhe duhet të lejohen ose të inkurajohen të kthehen në shtëpitë e 
tyre kur situata të jetë përsëri absolutisht e sigurt. 
 
• Në emergjencat e zjarreve të një madhësie të konsiderueshme mund të kërkohet ndihmë 
ndërkombëtare për shuarjen e zjarrit, si për shembull zjarrfikës të fuqishëm, helikopterë dhe avionë të 
prodhuar posaçërisht për këtë qëllim, veçanërisht nga vendet fqinje 
 
 
9.1.4  Faktorët për t’u marrë në konsideratë gjatë fazës së Rikthimit në Gjendjen Normale 
 
• Dëmtimet në lidhjet e transportit, të energjisë elektrike dhe të telekomunikacioneve duhet të jenë me 
përparësi për t’u rregulluar, sapo situata të jetë e sigurt për të bërë një gjë të tillë. 
 
• Situata duhet të monitorohet nga afër për shpërthime të papritura të vatrave të zjarrit fillestar ose të 
zjarreve dytësore, që ndodhin nga i njëjti shkak fillestar ose nga materialet djegëse që zhvendosen nga 
era. 
 
• Kthimi i situatës në normalitet sjell mundësi për të mësuar nga një rishikim i plotë i shkaqeve dhe 
ndikimit të asaj çfarë ndodhi, duke analizuar rëndësinë e paralajmërimit në kohën e duhur dhe në 
mënyrën e përshtatshme si dhe përgjigjen e duhur. 
 
• Një rishikim i plotë siguron përmirësime të mundshme gjatë operacioneve të përballimit, të 
parandalimit dhe të lehtësimit të situatës së krijuar. 
 
• Humbja ekonomike që vjen si rezultat i zjarrit, duhet të paraqitet me koston e mundshme të 
lehtësimit kundrejt një situate të përsëritur, si mjet për të kërkuar investime për parandalimin. 
 
• Etapa e menjëhershme e pas ngjarjes, mund të paraqesë një mundësi për të aplikuar për burime 
shtesë për parandalimin, lehtësimin dhe mbrojtjen. 
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9.2   STRUKTURA E LIDHJEVE  TË KOMUNIKIMIT GJATË OPERIMEVE NË ZJARRËFIKJE

 
 

 
Figura: Numri  i zjarrfikësve në një ndërrim  sipas numrit të  përgjithshëm i NjPZSH së   
 

 
Struktura e shtrirjes në teren           Skema e shtrirjes                   Mjeti komunikues 
      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                         

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Figura:3  Struktura e lidhjeve të komunikimit gjatë operimeve në zjarrfikje 

Udhëheqësit e  sektorit 

Qendra operuese e zjarrfikjes 

Radiolidhje mobile 
Radiolidhje dorës 

Udhëheqësi në prapavijë 

Radiolidhje 
dorës 
 

Radio lidhje fikse 

Kryrësit 

Radiolidhje mobile 
Radiolidhje dorës 
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9.3 VEPRIMET PËR SHUARJEN E ZJARRIT TË NJËSITIT TE NJPZSH-SË  
 
9.3.1 Roli dhe funksioni  
 
Çifti  
Operacionet themelore i kryejnë njësitet e përbëra nga dy zjarrfikës: zjarrfikësi udhëheqës shefi dhe 
ndihmësi i tij.  
Automjetet e zjarrfikës përdoren nga një ose më shumë çifte.  
Për hir të efikasitetit çifti e kryen vetëm nga një punë.  
 
Automjeti për katër veta,: udhëheqësi i ekipit, shoferi dhe çifti.  

 
 
Automjeti standard për gjashtë veta: udhëheqësi i ekipit, shoferi dhe dy çifte. 

  
 
 
Çifti sulmues:  
Është përgjegjës për të sulmuar zjarrin duke e drejtuar hedhësen e ujit në te.  
Gypat i shtrinë prej pikës së sulmit në drejtim të pikës së furnizimit me ujë.  
Çdo çift i sulmit pajiset me aparat të frymëmarrjes, nëse nuk urdhërohet ndryshe.  
 
Çifti furnizues:  
Ka për detyrë të furnizoj me ujë çiftin sulmues, duke e shtri gypin e mbështjell në makare. Kjo nuk 
është detyra e vetme e këtij çifti. Pas përgatitjes së pajisjeve mundë të shndërrohet në çift sulmues ose 
të kryej detyrë tjetër sipas urdhëresës. 
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9.4  Faza e përgatitjes  
9.4.1 Identifikohet vendi dhe verifikohet gjendja e pajisjeve në automjete  
 
Furnizimi me ujë:  
Shefit të ekipit i takon që të zgjedhë pikën më të përshtatshme për furnizim me ujë.  
 
Pajisjet themelore: 
 Pajisjet themelore që i nevojitën çiftit sulmues janë dhënë në tabelën në vijim: 
 
Tabela; Pajisjet themelore që i nevojitën çiftit sulmues janë dhënë në tabelën në vijim:  
Çiftet  Aparati për 

frymarrje  
Hedhës gypash  Mekanizmi 

hidraulik  
reflektori  

Udhëheqësi  1  1  1  0  

Ndihmësi  1  0  2  1  

 
9.5  Faza para angazhimit  
9.5.1 Caktimi i detyrave:  
Kur ekipi niset për rrugë, shefi i ekipit ua cakton detyrat çiftëve, p.sh.:. çifti i parë – çifti sulmues; çifti i 
dytë – çifti furnizues; çifti i tretë çifti sulmues ose furnizues.  
 
 
9.6  Faza e veprimit (aksionit)  
9.6.1 Arritja në vendin e ngjarjes:  
Shefi i ekipit njihet me gjendjen dhe urdhëron çiftin sulmues ose të gjitha çiftet tjera të i ndihmojnë atij. 
Pastaj mundë të merën veprime (operacione) si:  
Shtrirja e gypit (tabela Nr.1)  
Furnizimi me ujë nga priza (tabela Nr. 2)  
Vendosja e hedhëses së ujit në prizë (tabela Nr. 3)  
Furnizimi me ujë i automjetit (tabela Nr. 4)  
Vendosja e hedhëses së shkumës (tabela Nr. 5  
Zëvendësimi ose zgjatja e gypave (tabela Nr. 6) 
 
Tabela 1. Operacioni 1: Shtrirja e gypave 
Udhëheqësi Udhëheqësi 
Ndihmësi Ndihmësi 
Merr gypin Merr gypin 
Pajisjet me mekanizëm hidraulik Pajisjet me mekanizëm hidraulik 
E merr në krah një mbështjellje rezervë të 
gypit 

E merr në krah një mbështjellje rezervë të gypit 

Shkon te pika e sulmit Shkon te pika e sulmit 
Ndihmon në mbështjelljen e gypit Ndihmon në mbështjelljen e gypit 
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Tabela 2. Operacioni 2: Furnizimi me ujë nga prize 
Udhëheqësi  Ndihmës  

E marrin çikrikun shpërndarës dhe ia përcjellin shefit të ekipit  
 

Vendos ndarësen për tokë ose e lidhë për 
gypin e zbrazët-hidrantin e thatë  
 

 

Dërgon çikrikun në drejtim të prizës së ujit  
 
Shoferit ia jep gjysmë lidhësen që ta futë në 
ujë ose ta lidhë për prizën e ujit  

 

Çikrikun e len afër automjetit  

Provojnë funksionimin e pajisjes duke i kthyer në drejtim të pikës së sulmit  
Vihen në dispozicion të shefit të ekipit  
 
 
Tabela Nr. 3. Operacioni 3: Vendosja e hedhëses së ujit në prize 
Udhëheqësi  Ndihmësi  

Mbështjellë gypin dhe nëse është nevoja i 
shtrin 1 ose 2 gypa, dhe  e lidhë hedhësen për  
gypat  

 

 

 Kujdeset për kyqjen e gypave  
 Lidhë gypin për prizë dhe lëshon ujin ose ja jep 

lidhësen shoferit  
Sulmon zjarrin  
 

Mbikëqyr pajisjet (gypat, rrjedhjen e ujit etj.)  
 

 I bashkëngjitet shefit në pikën e sulmit  
 
 
Tabela Nr.4. Operacioni 4 : Furnizimi me ujë i automjetit 
Furnizimi me thithje: ........... shoferi me çiftin e furnizimit  
Më pakë se 20 m. nga priza ...... shoferi  
Më shumë se 20 m. nga priza ...... përdoret çikriku, çifti furnizues  
Merr pajisjet për hidrant të përgatitura nga shoferi  

 

Udhëheqësi  Ndihmësi  
Marrin makaren me gyp, nëse është nevoja ia heqin degëzuesin 
Te automjeti, shoferit ia jep lidhësen dhe i merr 
mjetet e nevojshme për ta hapur hidrantin 

 

Makaren e afrojnë deri te priza e ujit  
 
Shkon te priza e ujit dhe e lëshon ujin Çikrikun e lë afër automjetit  
Mbështillen gypat dhe e qojnë makaren në automjet. Vihen në dispozicion të shefit të ekipit  
dhe i drejtohen atij për instruksione të mëtutjeshme.  
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Tabela Nr. 5. Operacioni 5: Vendosja e hedhësit të shkumës 
Udhëheqësi  Ndihmësi  
Merr me vete një hedhës shkume një gyp dhe një 
përpjestues dhe shkon në pikën e sulmit  

 

Merr dy gypa dhe shkon në pikën e sulmit  
 

mbështjell gypin dhe lidhë për të hedhësin e 
shkumës dhe i  mbështjellë një ose dy gypa të 
shkumës nëse është nevoja  
 

 

 kyç gypat dhe e futë përpjestuesin  
 

   
Hapë ose urdhëron të hapet rubineta (uji)  
 

  
E sulmon zjarrin  
 

Mbikëqyrë pajisjet (gypat dhe lidhëset për 
rrjedhjen e ujit)  
 

 I bashkëngjitet udhëheqësit në pikën e sulmit  
 

 
Tabela Nr. 6. Operacioni Nr.6: Zëvendësimi /vazhdimi i gypit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udhëheqësi  Ndihmësi  
Vazhdon punën  E merr një gyp i bashkëngjitet shefit ç’pshtjell gypin. 

Shkon te priza e ujit.  
Lajmëron “Gati”  

 Ndalë ujin ose i thotë shoferit ta bëjë këtë.  
Ç ‘kyç hedhësen dhe e kyç përsëri. 
I lidhë gypat, urdhëron të lëshohet uji  

Lëshon ujin ose i thotë shoferit ta bëjë këtë.  

 bashkëngjitet shefit në pikën e sulmit  
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10. MJETET DHE PAJISJET MOTORIKE NË NJËSINË PROFESIONAL E TË 
ZJARRËFIKJES DHE SHPËTIMIT 

 
 
Tabela:  Mjetet dhe pajisjet motorike në Njësinë Profesionale të Zjarrëfikjes dhe Shpëtimit  
në Komunën e Kaçanikut 

 
 
 

 
 
Foto: Automjetet e NjPZSH-së në Komunën e Kaçanikut 
 
 

Nr.  Tipi i automjetit  Nr.i tabelave  Lloj i 
motorrit  

Viti i 
prodhimit  

Sasia e ujit  

1  BMC 112 – 100 - 07 DIZELL  2001 5000 
2 Mercedes 112 – 127 - 07 DIZELL  1974 2400 
3 Renault  112 – 126 - 07 DIZELL  1984 1500 
4 Iveco 112 – 112 - 07 DIZELL  2014 1000 
5 Toyota - LC 112 – 133- 07 

 
DIZELL  1994 Automjet për terrene 

të vështira  
 

6 Toyota Hilux 05Z 09 - 07 DIZELL  2000 Automjet për terrene të 
vështira  
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MËNYRA E HARTIMIT TË DOKUMENTIT DHE EKIPI HARTUES 
Drejtoria e Emergjencës dhe Shërbimeve Publike, përmes Sektorit të Emergjencave ka iniciuar dhe 
udhëhequr hartimin e Planit për Mbrojtje nga Zjarri për territorin e Komunës së Kaçanikut i bazuar në 
dokumentin e Vlerësimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë e tjera, 
 
Me Vendim të Kryetarit të Komunës 01Nr. 104-24314/17 të dt.25.07.2017 hartimin e Planit për 
Mbrojtje nga Zjarri e punoi  : 
 

1. Bujar Bajra zyrtar për alarmim dhe koordinim emergjent –Koordinator i grupit 
2. Ylber Shehu shefi NjPZSH -së, 
3. Naser  Kuka  inspektor i mbrojtjes  nga zjarri, 
4. Menduh Krasniqi shef i sektorit të shërbimeve publike, 
5. Hajredin Shehu inxhinier i ndërtimtarisë 
6. Skender Sopa zyrtar për menaxhimin e mbeturinave 
7. Nebi Murseli zyrtar i emergjencave 
8. Besim Sallahu inspektor i komunikacionit 
9. Valmir Krasniqi Arkitekt 
10. Ilir Koraqi inxhinier i ndërtimtarisë 
                                                                                                                                      

           

Duke u bazuar në ligjin Nr.04/L-027  për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë .tjera,  
ligji Nr. 04/L-012 për Mbrojtje nga Zjarri, Ligji Nr. 04/-l-049   për Zjarrëfikje dhe Shpëtim,  
Udhëzimi administrativ nr. 19/2015 për Metodologjinë e Vlerësimit të Rrezikut si dhe në Rregulloren 
Nr. 28/2012 për Metodologjinë e Hartimit të Vlerësimit të Rrezikshmërisë, ka bërë hartimin e Planit 
për Mbrojtje nga Zjarri për Komunën e Kaçanikut. 
 

 

 

Vërejtje: Ky plan është i aplikueshëm dhe funksional vetëm nëse bëhet njoftimi dhe trajnimi i 
personave përgjegjës të cilët do të caktohen dhe autorizohen për kryerjen e detyrave të veta në 
raste emergjente 

 

 

 

 

 

 

. 
 
 
                                                                                                                                Kryetari i Komunës   
Drejtori i DESHP – së                                                                                                z. Besim Ilazi                                                                                              
z. Ramadush Osmani 
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Shkurtesat 
 
MNZ       - Mbrojtje nga zjarri 
IHMK     - Instituti hidrometeorologjik i Kosovës 
MPMS    - Ministria e punës dhe mirëqenies sociale 
KKK       - Kuvendi i Komunës së Kaçanikut 
DEZH     - Drejtoria e ekonomisë dhe zhvillimit 
SHEM     - Shërbimi emergjent mjekësor 
QKMF    - Qendra kryesore e mjekësisë familjare 
QMF       - Qendra e mjekësisë familjare 
PTK        - Post Telekomi i Kosovës 
DESHP   - Drejtoria e  emergjencës dhe shërbimeve publike  
KEK        - Korporate energjetike e Kosovës 
PK           - Policia e Kosovës 
AME       - Agjencioni i menaxhimit të emergjencave 
FSK         - Forcat e sigurisë së Kosovës 
NjPZSH   - Njësia Profesionale e Zjerrëfikjes dhe Shpëtimit 
KKMSH  - Komiteti komunal për mbrojtje dhe shpëtim 
QOE        - Qendra Operative Emergjente  
KUR        - Kompania e ujësjellësit rajonal 
APK         - Agjencioni i pyjeve të Kosovës 
KI              - Komandanti i incidentit 

 

 

 


