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Në bazë të nenit 34 dhe 123 paragrafi 4 të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim 
(„Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.93/2012 ( tekst i spastruar), („Gazeta zyrtare e RM-
së’’ nr.41/2014, 71/2016 dhe 106/2016), dhe nenit 22 paragfai  1 pika 10  të Ligjit 
për vetëqeverisje lokale (‘’Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr.05/2002), Këshilli i 
Komunës së Zhelinës, në seancën e mbajtur më datë __.__. 2020, solli: 

 
 
 
 

 Propozim - P R O G R A M A  

Për aktivitetet e Komunës së Zhelinës  në fushën e mbrojtjes              
dhe shpëtimit, mbrojtjes kundër zjarreve dhe menaxhimin me krizat                      

në vitin 2021 
 
 
 

 
 
1. Hyrje 
 
 
Me këtë Programë realizohen interesat e përbashkëta dhe aktiviteteve në 

fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit, kundër mbrojtjes nga zjarret dhe menaxhimin 
me krizat, të cilat përfaqësojnë  aktivitete me interes publik. Në bazë të 
dispozitave ligjore, Komuna e Zhelinës në vitin 2021  këto aktivitete do ti realizojë  
nëpërmjet: 

 
 Shtabit Komunal për mbrojtje dhe shpëtim, 

 
 Forcave hapësinore të specializuara për mbrojtje dhe shpëtim, 

 
 NKP, dhe subjekte tjera të sektorit privat në koordinim me DMSH, 

 
 Komisioni për vlerësimin e dëmit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësit 

tjera në teritorin e Komunës së Zhelinës. 
 

 
 
 
 

2. Qëllimet 
 

Qëllimet kryesore të Programës për aktivitetet e Komunës së Zhelinës në 
fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit, kundër mbrojtjes nga zjarret dhe menaxhimin 
me krizat janë :  

 
 Mbrojtja dhe shpëtimi i njerëzve dhe të mirave materiale nga 

fatkeqësitë natyrore,zjarre në vendbanimet, në pyje, hapësirave të 
hapura, përmbytjet, aksidenteve në komunikacion dhe të tjera; 
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  Mbrojtja dhe shpëtimi i njerëzve,ambijentit jetësorë,të mirave 
materiale, burimeve natyrore, bota bimore dhe shtazore dhe 
trashigimisë kulturore nga fatkeqësitë natyrore  dhe fatkeqësive 
tjera në paqë dhe në gjendje të jashtëzakonshme; 

 
 Krijimin e kushteve dhe mundësive për realizimin e organizuar dhe 

realizimin e mbrojtjes së njerëzve dhe të mirave materiale; 
 

 Sigurimin para se të ndodh fatkeqësia, zbulimin në kohë dhe 
eleminimin e shkaqeve për paraqitjen e zjarreve dhe llojeve tjera të 
fatkeqësive; 

 
 Sigurimin e kushteve dhe mundësive  për organizimin e duhur, 

paisjet dhe koordinimin e forcave për mbrojtje dhe shpëtim, 
menaxhimin me kriza dhe mbrojtjen kundër zjarreve. 

 
 
 

3. Aktivitetet 
 

Për zbatimin dhe arritjen e qëllimeve primare të kësaj Programe, aktivitetet 
e Komunës dhe Këshillit do të drejtohen për krijimin e kushteve maksimale për 
realizimin e objektivave të programës në fushën e mbrojtjes kundër zjarreve dhe 
shpëtimit, si dhe mbrojtjes dhe shpëtimit në kushte të ndryshme të fatkeqësive, 
kriza të paraqitura dhe fatkeqësive tjera në paqë. 

 
Në këtë drejtim, aktivitetet kryesisht do të  fokusohen në sigurimin e 

kushteve për cilësinë, në kohë dhe në kuadër të aktiviteteve të implementuara në 
kornizat ligjore.Komuna e Zhelinës nëpërmjet kësaj Programe për vitin 2021  në 
kuadër të mundësive të saja materiale do të sigurojë mjetet ( fondet )  e 
nevojshëme për cilësin dhe njësin teknike profesionale për mbrojtjen kundër 
zjarreve, e cila mund shpejt dhe në mënyrë efikase të veprojë në të gjithë teritorin 
e komunës së Zhelinës.  

 
 
4. Financimi 

 
 

Financimi i aktiviteteve nga fusha e mbrojtjes dhe shpëtimit, menaxhimi 
me gjendjen e krizave dhe veprimi i subjekteve  të përcaktuara në bazë të kësaj 
Programe do të zbatohen nga: 
 

 Mjete nga Buxheti i Komunës së Zhelinës; 
 

 Premit e paguara nga sigurimi i pasurisë nga zjarri; 
 

 Premit  e paguara nga sigurimi i mjeteve motoristike dhe sigurimin nga 
përgjegjësia e përdorimit të mjeteve motoristike; 
 

 Mjetet e paguara nga gjobat për kryerjen e veperimeve të pa ligjshëme  
nga fusha e mbrojtjes nga zjarret dhe eksplozivet. 
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Shpërndarja e mjeteve financiare: 
 

  
Nr. Mbrojtje kundër zjarreve 

 
 

1. Kompensimi i puntorëve 100.000,oo den 

2. Riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve 80.000,oo den 

3. Furnizimi i materijaleve dhe paisjeve  250.000,oo den 

 
 
Nr. Mbrojtje dhe shpëtim 

 

 

1. Furnizimi i paisjeve dhe mjeteve 210.000,oo den 

 
 

Nr. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në komunë 
 

 

1. Furnizimi i krypës industriale, rërë dhe mjeteve 
materijale teknike 

          ///// 

 
 
 

5. Dispozitat përfundimtare 
 
 

Për realizimin e kësaj Programe kujdeset Kryetari i komunës së Zhelinës. 
 
Komuna e Zhelinës në bashkëpunim me Shtabin Komunal për mbrojtje 

dhe shpëtim, Drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim, Qendrën për menaxhimin me 
krizat ,trupat dhe organet tjera kompetente, do ta ndjekin realizimin e kësaj 
Programe dhe aktivisht do të marrin pjesë në realizimin e sajë, si dhe në ngritjen 
e iniciativave, dhënien e mendimeve dhe parashtrimin e sugjerimeve në lidhje me 
realizimin e qëllimeve dhe aktivitetet e kësaj programe. 

 
Kjo programë hynë në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në ,,Fletoren 

zyrtare të komunës së Zhelinës “. 
 
 
 
 
Nr.08-_______                                                                   K r y e t a r 
  __.__.2020   vit                                              i Këshilli të komunës së Zhelinës 
     Zhelinë                                                                       Liridon  Useini  


