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REZYME 
_

Sistemi për menaxhim me kriza është i organizuar 

dhe realizohet për parandalimin, paralajmërim të 

hershëm dhe menaxhimin e krizave që paraqesin 

rrezik për mirëqenien, shëndetin dhe jetën e njerëzve 

dhe kafshëve dhe janë shkaktuar nga katastrofa 

natyrore dhe epidemi ose rreziqe dhe kërcënime të 

tjera që kërcënojnë drejtpërdrejt rendin kushtetues 

dhe sigurinë e Republikës ose të një pjese të saj, 

për të cilat nuk ka kushte për shpalljen e gjendjes 

së luftës ose gjendjen e jashtëzakonshme. Në 

ekzistencën e saj të deritanishme, është imponuar 

si një nga sistemet kryesore në segmentin e sigurisë 

në vend, ndërsa Qendra për Menaxhim me Kriza 

është institucion i njohur në kontekst rajonal që 

zbaton me sukses planet dhe qëllimet e përcaktuara, 

duke kontribuar në rritjen e rezistencës së shtetit dhe 

njësive lokale. Disa gjendje të krizës të shpallura janë 

zgjidhur me sukses, ato aktualet realizohen sipas 

planeve. Shfaqja e pandemisë me KOVID-19 si rrezik 

i ri dhe sistemik, imponon në mënyrë plotësuese 

nevojën për zhvillim të mëtejshëm, transformim 

të menaxhimit me kriza në mënyrë që të sigurojë 

parandalim dhe gatishmëri për trajtimin e krizave 

dhe fatkeqësive komplekse dhe ngjarjeve që janë 

mundësi e vogël të ndodhin, por shkaktojnë pasoja 

të mëdha. 

Në atë drejtim është edhe qëllimi i këtij studimi 

të politikave publike për të vlerësuar vendosjen 

e sistemit të menaxhimit me kriza dhe të japë 

rekomandime të përshtatshme për zhvillimin e tij 

duke rishikuar strukturën ligjore dhe institucionale 

të sistemit të menaxhimit me kriza, kompetencat e 

komunave, identifikimin e boshllëqeve dhe sfidave 

sistemike, pasojat e pandemisë KOVID-19 në 

funksionimin e komunave, ofrimin e shërbimeve 

për qytetarët dhe menaxhimin e krizave, si dhe 

rishikim krahasues të përvojave nga rajoni i Ballkanit 

Perëndimor. Në atë drejtim, ky dokument bashkon 

në një vend aspektet e ndryshme të funksionimit 

të sistemit të menaxhimit me kriza, si dhe sfidat 

përkatësisht normalitetin e ri, të cilin e solli kriza 

pandemike e KOVID-19.

Si pasojë, në kontekstin e kornizës ekzistuese të 

konfigurimit dhe funksionimit, janë identifikuar 

disa boshllëqe dhe sfida që duhet të adresohen 

në periudhën e ardhshme ose përmes reformës 

thelbësore ose sistematike të menaxhimit me kriza 

dhe mbrojtje dhe shpëtim. Në kontekstin e përgjigjes 

ndaj pandemisë KOVID-19, sistemi i menaxhimit me 

kriza është përshtatur në kohën e duhur, veçanërisht 

në nivel lokal, dhe ka vazhduar të funksionojë në 

kushte të reja përmes organizimit të trupave të 

ekspertëve-operativë, masa dhe aktivitete për 

përgjigje ndaj pandemisë, komunikim dhe informim 

publik për qytetarët dhe ndihmë dhe mbështetje për 

më të rrezikuarit.

Nga ana tjetër, vendet në rajonin e Ballkanit 

Perëndimor u prekën në të njëjtën mënyrë dhe me të 

njëjtat sfida, dhe mund të vërehen shumë ngjashmëri 

dhe praktika të mira. Duke pasur parasysh faktin 

që krizat dhe katastrofat nuk njohin kufij, është e 
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nevojshme të ndërtohen mekanizma ndërkufitarë 

dhe rajonalë për përmirësimin e parandalimit, 

përballimit dhe rimëkëmbjes nga ky lloj i krizave dhe 

katastrofave.

Në fund, në kontekstin e mësimeve të nxjerra, 

gjendja aktuale dhe reformat e mundshme sistemike 

të sistemeve për menaxhim me kriza dhe mbrojtje 

dhe shpëtim, identifikohen rrugët e mëposhtme të 

mundshme të zhvillimit të menaxhimit me kriza: 

• Lëvizja sipas inercionit  - Vazhdimi i 

funksionimit në kornizën ekzistuese me 

mësimet e përfshira nga përgjigja ndaj 

pandemisë. Kjo rrugë zhvillimi është e 

vazhdueshme.

• Reforma e sistemit 1.0  - Reforma 

sistemike sipas prioritetit të Qeverisë dhe 

kësaj rruge zhvillimi është e pritshme.

• Reforma sistemore  2.0  - Reforma 

sistemore me përfshirjen e inovacioneve 

dhe risive në punë, përfshirjen e rrezikut 

pandemik, kuptimin e katastrofave 

komplekse dhe rreziqeve të reja dhe 

sistemike, vlerësimin jo-linear, etj. Kjo rrugë e 

zhvillimit është më pak e pritur.
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1. HYRJE 
_

1.1 Nevoja për menaxhim me kriza 

Fundi i shekullit të kaluar dhe fillimi i këtij shekulli u 

karakterizuan nga rreziqe të ndryshuara të sigurisë 

dhe kërcënime që rezultuan nga fundi i Luftës së 

Ftohtë dhe bipolariteti në botë, globalizimi dhe 

gjeopolitika e ndryshuar, konfliktet ushtarake në 

ish-Jugosllavi, rritja e terrorizmit radikal dhe ngjarjet 

e 09/11 të vitit 2001, numri në rritje i kërcënimeve jo-

ushtarake, si dhe konflikti i brendshëm ushtarak etnik 

i vitit 2001 dhe pasojat e tij. Nga ana tjetër, numri 

i rreziqeve që vijnë nga natyra (p.sh. përmbytjet, 

zjarret, tërmetet, ngjarjet ekstreme të motit, etj.) ose 

janë shkaktuar nga njerëzit (p.sh. tekniko-teknologjik, 

etj.) pasojat e të cilave ishin të konsiderueshme për 

shkak të rritjes së ekspozimit dhe cenueshmërisë së 

shoqërive dhe komuniteteve.

E gjithë kjo ka rezultoi me nevojën për të krijuar 

një sistem që do të menaxhojë në mënyrë 

gjithëpërfshirëse dhe sistematike zvogëlimin e 

rreziqeve nga kriza, parandalimin, menaxhimin 

dhe rikuperimin e tyre. Në këtë kontekst, si dhe në 

përputhje me proceset e transformimit të sistemit 

të sigurisë për t'iu përgjigjur kryesisht kërcënimeve 

ushtarake ndaj një game të gjerë kërcënimesh, 

përfshirë kërcënimet jo-ushtarake, jo-tradicionale  

Koncepti i Sigurisë dhe Mbrojtjes Nacionale e vitit 

2003 si dokumenti i parë doktrinë, theksoi qasjen me 

shumë rreziqe për sigurinë dhe mbrojtjen moderne 

dhe vendosi bazat e menaxhimit të krizës siç 

e njohim ne sot. Gjegjësisht, për herë të parë, 

katastrofat natyrore dhe tekniko-teknologjike, 

përfshirë sëmundjet infektive të njerëzve dhe 

kafshëve të shkaktuara nga ndikime të brendshme 

ose të jashtme, u njohën si kërcënime dhe rreziqe 

të sigurisë dhe u përfshinë në kuptimin më të 

gjerë të sigurisë dhe menaxhimin me kriza. Si 

pasojë, ishte e nevojshme të krijohej një sistem 

i menaxhimit me kriza "për konsultime dhe 

vendimmarrje të vazhdueshme në nivelin më të 

lartë për koordinim maksimal, reagim në kohë, 

përdorim efikas dhe adekuat të burimeve të 

disponueshme në rast krize dhe situata krize, si 

dhe në kohë, me cilësi të mirë dhe vlerësim real të 

masave të rrezikuara të sigurisë të Republikës së 

Maqedonisë nga të gjitha kërcënimet dhe rreziqet 

“¹. Përveç kësaj, i referohet krijimit të Drejtorisë 

së pavarur për Menaxhim me Kriza - Qendra për 

Menaxhim me Kriza së bashku me dy entitetet 

e tjera vitale: Komitetin Drejtues dhe Grupin e 

Vlerësimit. Kjo krijoi kornizën fillestare dhe bazën 

për një sistem modern të menaxhimit me kriza 

dhe zvogëlim të rreziqeve, duke mundësuar multi 

- hazard, shumë rreziqe dhe multi-sektoriale, e cila 

në të ardhmen u ndërtua në bazë të një kornize të 

re ligjore dhe institucionale, e cila do të prezantohet 

më vonë në tekst.

1 Koncepti kombëtar për siguri dhe mbrojtje e Republikës së Maqedonisë - Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
40/2003, faqe 19 . <http://www.mod.gov.mk/?attachment_id=39383&lang=mk>
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1.2 Profili i kërcënimeve dhe rreziqeve 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut   

Profili i rreziqeve të Republikës së Maqedonisë së 

Veriut është i ekspozuar ndaj ndikimit të llojeve të 

ndryshme të rreziqeve natyrore dhe të shkaktuara 

nga njeriu, të tilla si përmbytjet, zjarret në pyje, 

thatësira, tërmete, rrëshqitje të tokës, dukuri të 

motit, epidemi të sëmundjeve infektive në njerëz 

dhe kafshë, etj. Nga të gjitha këto, përmbytjet janë 

më të shpeshtat dhe me intensitetin më të madh 

dhe dëmtime aktuale, zjarret në pyje janë duke u 

rritur në frekuencë dhe kanë pasoja mbi natyrën 

dhe biodiversitetin, ndërsa tërmetet kanë ndikimin 

më të madh mbi shtetin dhe qytetarët, për sa i 

përket humbjes së jetëve dhe dëmtimeve afatgjatë 

2 Në raportin e UNDP nga qershori 2020 "Vlerësimi socio-ekonomik i ndikimit të KOVID-19 në Republikën e Maqedonisë së  
Veriut " faqe. 8, humbjet kumulative të prodhimit janë vlerësuar për vitin 2020 dhe 2021. 
³ Rishikimi i katastrofave është bërë nga autori sipas të dhënave nga: 1) Plani për gatishmërinë dhe reagimin e sistemit 
shëndetësor në trajtimin e emergjencave, krizave dhe katastrofave. Ministria e Shëndetësisë. 2018, 2) Baza e të dhënave 
ndërkombëtare për katastrofat EM-DAT   - <https://www.emdat.be/emdat_db/>  dhe 3) <https://tinyurl.com/3zxdaf3s>  që 
nga 26.02.2021.  

dhe humbjeve. Si pasojë, gjatë dy dekadave 

të fundit, përmbytjet kanë dominuar profilin e 

rreziqeve, pasuar nga zjarret në pyje, ngjarje të 

shkaktuara nga temperatura ekstreme, tërmete. 

Nëse shikoni tabelën e ngjarjeve katastrofike në 

vend, në dy dekadat e fundit, mund të shihni se 

rreziqet meteorologjike (përmbytja, temperaturat 

ekstreme, stuhitë, etj.) janë mbizotëruese. Pastaj 

ka zjarre në pyje, rreziqe gjeo-fizike (tërmete, 

rrëshqitje toke, etj.). Sidoqoftë, pandemia 

KOVID-19 është një krizë me kohëzgjatje më të 

madhe, magnituda dhe pasojat më të gjata për 

vendin, sistemin socio-ekonomik dhe popullsinë.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2001
2003
2004
2004
2005
2005
2007
2008
2012
2013
2014
2015
2015
2016
2016
2017

2020/21

1.12.2001
8.1.2003
1.7.2004
4.6.2004
1.1.2005

4.8.2005
1.7.2007

8.12.2008
1.1.2012

24.2.2013
28.12.2014
2.03.2015
3.8.2015
6.8.2016
11.9.2016
5.1.2017

26.2.2020 – 
26.2.2021

15
2
15
/ 
1
 
1
2
1
1
 /
 /
7

22
 /
5

3,111

 /
4,000

 /
100,000

/ 
2,000

1,000,000
30,000
5,100
4,911

8,800
100,000

2,116
33,582

/ 
2,220

101,214

 /
/ 
 /

3,000
 /
 /
 /
 /
 /
 /
/ 

35,000
87,000
50,000
10,000

/ 
3,700,000 

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
3

2

# Viti Llojet e katastrofave Data Totali i 
viktimave

Popullsia 
totale e 
prekur

Dëmi
total

('000 $)
Burimi

Temperatura ekstreme
Përmbytje

Temperatura ekstreme
Përmbytje

Stuhi
Përmbytje

Zjarre në pyll
Përmbytje

Temperatura ekstreme
Përmbytje

Temperatura ekstreme
Përmbytje
Përmbytje
Përmbytje

 Tërmet
Temperatura ekstreme

Pandemia KOVID-19

Tabela – Pasqyrë e katastrofave në Republikën e Maqedonisë 

Veriore që kanë ndodhur në periudhën 2000 - 2020³ 
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Duke pasur parasysh efektet e pritshme të 

ndryshimeve klimatike që do të rezultojnë në klimë 

më të ngrohtë dhe të thatë, pritet një rritje e ngjarjeve 

të nxehta ekstreme dhe rënie e ngjarjeve ekstreme 

të ftohta, rritje e reshjeve ditore që rezultojnë në 

përmbytje të rrëmbyeshme dhe ulje e reshjeve gjatë 

verës që do të rezultojë me thatësirë dhe numër të 

shtuar të zjarreve në pyje.4 Duke pasur parasysh 

gjendjen e përkeqësuar të mjedisit jetësor, dhe 

ndotjen më të theksuar të ajrit, pritet që të ketë 

një rritje të frekuencës, intensitetit dhe ndikimit të 

ngjarjeve katastrofike që do të ndikojnë ndjeshëm 

në qëndrueshmërinë e përgjithshme të shtetit dhe 

komuniteteve lokale, veçanërisht duke prekur gratë 

dhe kategori të tjera të cenueshme të qytetarëve.

Nga ana tjetër, gjatë viteve të kaluara, gjithnjë e më 

shpesh, hasim rreziqe të reja dhe atipike që ndikojnë 

ndjeshëm në strukturën e rezistencës së shoqërisë 

dhe komuniteteve lokale dhe shterojnë burimet 

dhe kapacitetet ekzistuese. Kështu për shembull, 

gjashtë vjet më parë u përballëm me një fluks të 

paparë të refugjatëve dhe migrantëve, kur nga 

fillimi i vitit 2015 deri në mars 2016 më shumë se 

800,000 njerëz5 tranzituar përgjatë rrugës Ballkanike 

4 Vladimir Gjurgjeviq. Raport mbi parashikimet e ndryshimeve klimatike dhe ndryshimet në ngjarjet ekstreme klimatike në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut. UNDP. 2020. Faq. 4. 
5 "MPPS: Përvojat nga kriza e refugjatëve dhe migrantëve të përdoren në përmirësimin e sistemit të
kujdesit për refugjatët dhe migrantët"; Akademik, 23 shkurt 2017 <https://tinyurl.com/y9owpkf3>
6 „Escaping the Era of Pandemics“ IPBES, 2020   <https://ipbes.net/pandemics-marquee>

përmes vendit tonë për në Evropë. Gjendja aktuale 

e krizës shëndetësore për shkak të pandemisë 

KOVID-19 paraqet stres akut për të gjitha vendet 

dhe territoret në botë, përfshirë Republikën e 

Maqedonisë së Veriut, duke çrregulluar seriozisht 

zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, sistemin e tij 

social dhe socio-ekonomik dhe duke ndikuar në 

komunitetet lokale, gjatë çka rrezikimi i personave 

më të cenueshëm përkeqësohet edhe më tej. 

Për shembull, ndikimi i krizës mbi rezistencën 

globale vlerësohet në 8 trilionë dollarë deri në 16 

trilionë dollarë, përfshirë 5.8 trilionë dollarë deri 

në 8.8 trilionë dollarë për gjashtë muajt e parë të 

distancës sociale dhe kufizimeve për udhëtim, 

përkatësisht 6.4% - 9.7% e BPV global6.  Siç 

mund të shihet nga tabela më sipër, në kushtet 

e Maqedonisë ndikimi vlerësohet në 3.7 miliardë 

dollarë vetëm në 20 muajt e parë të pandemisë. 

Duke pasur parasysh këtë, menaxhimi me kriza 

po fiton rëndësi si në nivel nacional dhe në nivel 

lokal, dhe shndërrohet nga një grup i fragmentuar 

i veprimtarive të menaxhimit të krizave në sistem 

gjithëpërfshirës, të strukturuar të parandalimit, 

përgatitjes, reagimit dhe shërimit elastik nga krizat 

dhe katastrofat.
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1.3 Studim i politikave publike  

1.4 Kuadri për përgatitjen e studimit
Qëllim kryesori  këtij studimi të politikave publike 

për të vlerësuar vendosjen e sistemit të menaxhimit 

me kriza dhe të japë rekomandime të përshtatshme 

për zhvillimin e tij duke rishikuar strukturën ligjore 

dhe institucionale të sistemit të menaxhimit me 

kriza, kompetencat e komunave, identifikimin 

e boshllëqeve dhe sfidave sistemike, pasojat e 

pandemisë KOVID-19 në funksionimin e komunave, 

ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe menaxhimin 

Për të realizuar këtë detyrë, u përcaktua një qasje dhe 

kornizë metodologjike e përshtatshme sipas lëndës 

së hulumtimit, qëllimeve dhe specifikave të tij, si dhe 

parametrave të duhur të studimit të politikave publike 

që janë baza e këtij procesi.

Relevanca

Përgjigje

 
Efektiviteti

Ndikimi

Mësimet e nxjerra
dhe rekomandimet

Parametra Përshkrim

Shkalla e relevancës së sistemit të menaxhimit me kriza në 
zvogëlimin e rreziqeve nga kriza dhe katastrofa, kompeten-
cat e subjekteve.

Roli i njësive të QMK, veçanërisht njësive të vetëqeverisjes 
lokale në menaxhimin me kriza dhe përgjigja ndaj pande-
misë KOVID-19.

Masa e shkallës në të cilën sistemi i menaxhimit me kriza 
plotëson objektivat e tij, realizon kompetencat dhe nëse janë 
arritur rezultatet e pritura.

Ndikimet pozitive dhe / ose negative të shkaktuara nga 
pandemia KOVID-19 në funksionimin e njësive të sistemit të 
menaxhimit me kriza, veçanërisht njësive të vetëqeverisjes 
lokale, drejtpërdrejt dhe / ose indirekt.

Identifikimi i mësimeve të nxjerra dhe përkufizimi i modus 
operandi për zhvillimin dhe funksionimin e mëtejshëm të 
menaxhimit me kriza, përfshirë rekomandimet e përg-
jithshme dhe specifike.

e krizave, si dhe rishikim krahasues të përvojave nga 

rajoni i Ballkanit Perëndimor.

Tabela - Parametrat e studimit të politikave publike
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Rreziqet dhe kërcënimet 
ndaj sigurisë nacionale

Nacionalizmi dhe intoleranca dhe urrejtja fetare
Terrorizmi ndërkombëtar dhe urban
Krim i organizuar dhe i rëndë (vrasje, shantazhe, etj.)
Tregti e paligjshme me drogë, armë dhe njerëz
Pasojat nga mjetet për shkatërrim masiv 
Posedimi i sasive të mëdha të armëve ilegale
Korrupsioni
Rrezikimi i burimeve strategjike të energjisë
Aktivitetet e shërbimeve speciale të huaja

Fatkeqësitë natyrore dhe 
fatkeqësitë e tjera

Përmbytje, tërmete, zjarre, rrëshqitje toke, erozione, reshje 
dëbore dhe ortekë bore, ortekë, thatësira, temperatura eks-
treme, ngrica, acar, rrufe, breshër, erëra të forta etj.

Çarje, dëmtime dhe prishje të digave, aksidente në miniera 
dhe impiante industriale, kontaminim RBH, aksidente 
trafiku, prishje nga eksplodime, shkatërrim i NUS, çrregul-
lim të kushteve të rregullta në sferën komunale, etj.

Katastrofa tekniko-
teknologjike

Epidemi të sëmundjeve të karantinës dhe sëmundjeve të tjera infektive te njerëzit dhe kafshët 

Degradimi dhe shkatërrimi në shkallë të gjerë i mjedisit jetësor

2. NË PËRGJITHËSI 
PËR SISTEMIN PËR 
MENAXHIM ME KRIZA 
_

2.1 Hyrje

LMK (29/05) në nenin 1, paragrafi 2 përcakton 

që sistemi i menaxhimit me kriza (SMK) 

është i organizuar dhe realizuar për shkak të 

"parandalimit, paralajmërimit të hershëm dhe 

menaxhimit me kriza që paraqesin rrezik për 

të mirën, shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe 

kafshëve, dhe shkaktohen nga katastrofa natyrore 

dhe epidemi ose rreziqe dhe rreziqe të tjera që 

kërcënojnë drejtpërdrejt rendin kushtetues dhe 

sigurinë e Republikës ose një pjese të saj, për të 

cilat nuk ka kushte për shpalljen e gjendjes së 

luftës ose gjendjen e jashtëzakonshme ". Sistemi 

i menaxhimit me kriza gjithashtu përfshin 

mbledhjen e informacionit, vlerësimin, analizën e 

situatës, vendosjen e qëllimeve dhe objektivave, 

zhvillimin dhe zbatimin e veprimeve të nevojshme 

për parandalimin, paralajmërimin e hershëm dhe 

menaxhimin me kriza.

Në përputhje me trendet moderne të shfaqjes 

së rreziqeve dhe kërcënimeve, grupi themelor i 

kërcënimeve dhe rreziqeve të përfshira nga Ligji 

për menaxhim me kriza sipas nenit 3, paragrafi 

1, pika 3, janë dhënë në tabelën më poshtë. 

Mund të shihet se menaxhimi me kriza ka qasje 

gjithëpërfshirëse dhe të integruar ndaj rreziqeve 

dhe kërcënimeve moderne dhe komplekse, duke 

siguruar parandalim, përgatitje, menaxhim dhe 

rimëkëmbje të organizuar multi-sektoriale.

Tabela e rreziqeve dhe kërcënimeve sipas Ligjit për menaxhim me kriza (QMK, 2005)7

7   Tabela e rreziqeve dhe kërcënimeve sipas Ligjit për menaxhim me kriza (29/05/) është përgatitur nga autori
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8 Legjislacioni - Ligje, Qendra për Menaxhim me Kriza  <https://tinyurl.com/y72p3q6r> 
9 Akte nënligjore  <https://tinyurl.com/6repfm7f> 
¹0 Akte të tjera  <https://tinyurl.com/mry2wf7c> 

2.2 Kuadri ligjor i sistemit për 
menaxhim me kriza

Nga aspekti i hierarkisë vertikale të akteve ligjore në 

lidhje me menaxhimin me kriza, vendosja është si më 

poshtë:

• Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së 

Veriut (2018)  – nuk ka asnjë dispozitë që i 

referohet drejtpërdrejt menaxhimit me kriza, 

por neni 125 përcakton që Kuvendi në një 

procedurë të rregullt mund të shpallë gjendje 

të jashtëzakonshme në rast të katastrofës 

natyrore ose epidemisë.

• Koncepti i Sigurisë dhe Mbrojtjes 

Nacionale (2003) – përcaktohen prioritetet 

në konceptin e sigurisë moderne dhe 

mbrojtjes nacionale dhe vendosen bazat e 

menaxhimit me kriza, në nivel normativ dhe 

institucional.

• Ligji për menaxhim me kriza (2005 me 

ndryshime dhe plotësime nga viti 2014 dhe 

2015)8 -  rregullon sistemin e menaxhimit 

për kriza në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut rregullohet, si vijon: organizimi dhe 

funksionimi, vendimmarrja dhe përdorimi 

i burimeve, komunikimi, koordinimi dhe 

bashkëpunimi, vlerësimi i kërcënimit të 

sigurisë së Republikës, planifikimi dhe 

financimi, si dhe çështje të tjera që lidhen 

me sistemin për menaxhim me kriza.

• Aktet më të rëndësishme nënligjore në 

fushën e menaxhimin e krizave , rregulloret 

dhe aktet e tjera.10 

2.3. Vendosja institucionale e sistemit 
të menaxhimit me kriza

Me qëllim propozimin e vendimeve dhe konsulta të 

vazhdueshme, koordinim, reagim i shpejtë, përdorim 

efikas dhe i saktë i burimeve të disponueshme në 

situata të mundshme krize, vlerësim cilësor dhe 

në kohë i rrezikut të Republikës nga kërcënime 

dhe rreziqe, brenda sistemit të menaxhimit me 

kriza formohen nga organet dhe trupat si vijon: 

Komiteti Drejtues, Grupi i Vlerësimit dhe Qendra 

për Menaxhim me Kriza (QMK). Sipas nenit 2 të 

LMK (29/05), sistemi për menaxhim me kriza 

përbëhet nga torganet e administratës shtetërore 

dhe organet e administratës shtetërore (Kuvendi, 

Presidenti dhe Qeveria), Forcat e Armatosura - 

ARM, forcat për mbrojtje dhe shpëtim dhe organet 

e komunave dhe Qytetit të Shkupit (komunat dhe 

Qyteti i Shkupit). Ndërmarrjet publike, institucionet 

publike dhe shërbimet dhe shoqëritë tregtare, mund 

të marrin pjesë në parandalimin, paralajmërimin e 

hershëm dhe menaxhimin e krizës në përputhje me 

ligjin. Qytetarët, shoqatat e qytetarëve, organizatat 

joqeveritare dhe humanitare, Kryqi i Kuq, media 

dhe organizata të tjera mund të marrin pjesë në 

parandalimin e krizave, paralajmërimin e hershëm 

dhe menaxhimin me kriza, vullnetarisht dhe me 

kontratë, nën kushte të caktuara.
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Qeveria e Republikës së
Maqedonisë së Veriut

Komiteti Drejtues

Grupi për vlerësim

Shtabet Rajonale

Subjekte të tjera të SMK

Mbikëqurje parlamentare

Qendra për menaxhim me kriza

Shtabet Rajonale

Shtabi Kryesor

Më shumë informacione mbi strukturën institucionale, detyrimet e subjekteve të sistemit të menaxhimit me 

kriza jepen në Shtojca 1.

2.4 Kriza dhe gjendja e krizës   

Sipas LMK, neni 3, para.1, pika 4 (29/05) kriza  është 

fenomen që rrezikon vlerat themelore, interesat 

dhe qëllimet e përhershme dhe jetësore të shtetit, 

përkatësisht rrezikohet rendi kushtetues dhe siguria 

e Republikës. Në ekzistencën aktuale të sistemit të 

menaxhimit me kriza, gjendje krize janë shpallur në 

disa shtete. Ajo u shpall për herë të parë në korrik 

2007, kur për shkak të numrit të madh të zjarreve në 

pyje që prekën gjysmën e territorit dhe popullsinë e 

vendit ishte e nevojshme të përdoren burimet e të 

gjitha subjekteve, si dhe të organizohet dhe të merret 

ndihmë dhe mbështetje ndërkombëtare në trajtimin 

e tyre dhe në rimëkëmbjen që pasoi. Për më tepër, 

pas përmbytjeve katastrofike në Shkup dhe Tetovë, 

në gusht të vitit 2016 u shpall gjendje krize në zonën 

e të dy komunave. Nga ana tjetër, pas fluksit të 

mijëra refugjatëve dhe migrantëve gjatë verës së 

vitit 2015, në gusht 2015 u shpall gjendje krize në 

një pjesë të kufirit jugor me Republikën e Greqisë 

dhe në një pjesë të kufirit verior me Republikën e 

Serbisë në mënyrë që të angazhohej një pjesë e 

forcave të ushtrisë për të siguruar dhe ruajtur vijën 

kufitare dhe për të parandaluar fluksin e paligjshëm 

të migrantëve dhe refugjatëve. Në vazhdimësi, çdo 

gjashtë muaj, kjo situatë krize është vazhduar që 

nga ajo kohë dhe është akoma e vlefshme. Për 

t'iu përgjigjur më mirë pandemisë së KOVID-19, në 

fillim të krizës shëndetësore, u shpall gjendje krize 

30 ditore për zonën e komunave Dibër dhe Qendër 

Zhupë në periudhën 13 mars - 14 prill . Në mënyrë që 

të sigurojë përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj krizës së 

11  Popovski, Vasko. Përmbledhje e kompetencave për menaxhim me kriza në nivel lokal. Programi i Kombeve të Bashkuara 
për Zhvillim. 2020. fq. 9.

Skema - Përgatitja organizative dhe institucionale e sistemit të menaxhimit 
me kriza në Republikën e Maqedonisë së Veriut ¹¹
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2.5 Sistemi për menaxhim me kriza - 
forca për mbrojtje dhe shpëtim 

zgjatur pandemike, Qeveria më 20 nëntor 2020 

shpalli gjendje krize në të gjithë territorin e vendit 

dhe pas skadimit të 30 ditëve ajo u zgjat nga 

Kuvendi dhe është e vlefshme deri më 30 qershor 

2021.  Si përgjigje ndaj gjendjes së krizës aktivizohen 

mekanizma për përgjigje dhe zbatim me përdorim 

të burimeve të organeve të administratës shtetërore, 

komunat dhe Qytetit të Shkupit

12 Ligji për mbrojtje dhe shpëtim (2016 me të gjitha ndryshimet e mëparshme nga viti 2004 deri në 2016) 
¹³ Lembovska et al. North Macedonia's Crisis Management Response to the COVID-19 Outbreak. NDI. 2020. Fq.16. 
14 EU Peer Review: North Macedonia. 2018.

Në kontekstin e menaxhimit me kriza, por edhe 

menaxhimin gjithëpërfshirës të zvogëlimit të 

rreziqeve nga katastrofat në vend, është e nevojshme 

të përmendet sistemi i mbrojtjes dhe shpëtimit që 

u vendos në vitin 2004 me qëllim të mbrojtjes së 

popullatës, mjedisit jetësor, të mirave materiale, 

burimeve natyrore, biodiversitetit dhe trashëgimisë 

kulturore nga katastrofat natyrore dhe katastrofat 

e tjera në paqe, gjendje të jashtëzakonshme dhe 

gjendje lufte¹². Forcat për mbrojtje dhe shpëtim 

janë pjesë e subjekteve që zbatojnë sistemin e 

menaxhimit me kriza. Institucioni qendror kompetent 

është Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e cila është 

e vendosur në Shkup dhe 35 zyra rajonale në të 

gjithë Republikën me shpërndarje territoriale si dhe 

qendrat rajonale të menaxhimit me kriza. Mbrojtja 

dhe shpëtimi është një nga kompetencat e njësive të 

vetëqeverisjes lokale, e cila në të njëjtën kohë ndahet 

dhe si e tillë përcaktohet në Ligjin për vetëqeverisjen 

lokale, në nenin 22.

Në kontekstin e menaxhimit me kriza dhe mbrojtje 

dhe shpëtim, konsiderohet se ekziston dualizëm 

i caktuar dhe mbivendosje e kompetencave¹³ gjë 

që mund të ndikojë në efikasitetin dhe efektivitetin 

e reagimit ndaj katastrofës. Në përgjithësi, këto 

aspekte mund të gjenden në segmentet e vlerësimit 

të rrezikut, menaxhimin me kriza, ku SMK është 

përgjegjëse për kërcënimet e sigurisë kombëtare 

ose rreziqet natyrore komplekse, ndërsa Drejtoria 

për Mbrojtje dhe Shpëtim është përgjegjëse për 

koordinimin dhe menaxhimin e parandalimit dhe 

reagimit ndaj rreziqeve. ¹4

Burimi: LMK (29/05), nen. 30/31

Gjendja e krizës

• Shpallet për shkak të ballafaqimit me gjendjen e cila paraqet rrezik për të mirën, 

shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe kafshëve ose rrezik për sigurinë e Republikës ose 

një pjese të saj.

• E shpall Qeveria me propozim të DK për një periudhë deri në 30 ditë;

• Dorëzon raport në Kuvend dhe te Presidenti jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit;

• Nëse ka nevojë të jetë më shumë se 30 ditë, paraqet kërkesë te Kuvendi për 

vendimmarrje.
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Megjithatë, mund të vërehet se menaxhimi 

me kriza mbulon segmentin e vlerësimit 

gjithëpërfshirës të kërcënimeve dhe rreziqeve 

për sigurinë e shtetit, përfshirë rreziqet natyrore, 

dhe SMK është përgjegjëse për sigurimin e 

mbështetjes së ekspertëve për organet e sistemit 

dhe koordinimin, komunikimin dhe bashkëpunimin 

e subjekteve të sistemit të menaxhimit me kriza, 

ku nuk ka burime për veprim operacional. Nga ana 

tjetër, kompetenca mbizotëruese e Drejtorisë është 

realizimi i mbrojtjes dhe shpëtimit përmes masave 

të përshtatshme të mbrojtjes dhe shpëtimit, gjatë 

çka ajo ka burime të përshtatshme dhe është 

mekanizëm i plotë operacional.
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3. MENAXHIM ME 
KRIZA DHE ME KOVID 
19 PANDEMINË  
_

3.1 Pasqyrë e shkurtër

Pandemia KOVID-19 goditi Republikën menjëherë 

pas shpalljes së sëmundjes ngjitëse KOVID-19 

si gjendje shëndetësore urgjente më 30 janar 

2020. Rasti i parë u regjistrua te një grua qe ishte 

kthyer nga Italia në 26 shkurt, dhe vdekja e parë u 

regjistrua më 23 mars. Më pas, gjatë vitit të kaluar, 

ndoqi kornizën globale dhe ka arritur fazën 4 

të sëmundjes ngjitëse me raste sporadike - 

transmetim gjerësisht i përhapur në bashkësinë 

lokale. Që nga 1 marsi i këtij viti, janë infektuar 

gjithsej 103,200 qytetarë ndërsa 3,144 qytetarë 

humbën betejën me sëmundjen. 

Harta - Platforma interaktive GIS për monitorimin e situatës me KOVID-19 në vend¹5 

¹5 Gjendja me korona virusin (COVID - 19) në Maqedoni, GDI  <http://gdi.mk/corona/> 
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Duke ndjekur praktikat dhe udhëzimet globale, 

përgjigja ndaj pandemisë u krijua në fillim të vitit 

të kaluar duke aktivizuar sistemin e menaxhimit 

me kriza dhe shpalljen e gjendjes së krizës në një 

pjesë të vendit, në komunat e Dibrës dhe Qendrës 

Zhupës për 30 ditë, në periudhën 13 mars - 14 

prill 2020. Duke pasur parasysh faktin se situata 

është përkeqësuar dhe virusi është përhapur në 

pjesë të tjera të vendit, për herë të parë në historinë 

e vendit u shpall gjendja e jashtëzakonshme më 

18 maj dhe zgjati deri më 22 qershor 2020, për 

shkak të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme 

parlamentare në korrik. 

Në këtë periudhë fillestare të pandemisë, u morën 

hapa dhe masa vendimtare për zhdukjen e rritjes 

së raste ose nivelimin e linjës në mënyrë që sistemi 

shëndetësor të mund të organizojë dhe absorbojë 

ndikimin e pandemisë, si dhe të konsolidojë 

sistemin për t'iu përgjigjur në mënyrë të 

përshtatshme sfidës së pandemisë. Për shembull, 

u vendos mbyllje e plotë e shtetit, kufizimi i 

lëvizjes gjatë pasdites dhe natës, fundjavave dhe 

festave, ndalimi i procesit arsimor në shkolla dhe 

fakultete, ngjarje sportive dhe kulturore, ngjarje 

publike, etj. Për shkak të përhapjes eksponenciale 

të sëmundjes në të ashtuquajturën valë të dytë 

dhe presioni i madh mbi sistemin shëndetësor 

dhe shterimi i burimeve përfundimtare, Qeveria 

më 18 nëntor shpalli gjendje krize në të gjithë 

territorin dhe e cila u zgjat me vendim të 

Kuvendit deri më 30 qershor 2021. Në ndërkohë, 

sistemi i menaxhimit me kriza po merr përsipër 

koordinimin e trajtimit të pandemisë.
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3.2. Ndikimi i pandemisë KOVID-19 
mbi funksionimin e komunave   

Kur bëhet fjalë për ndikimin e pandemisë KOVID-19 

në funksionimin e komunave dhe realizimin e 

kompetencave të tyre, kryesisht mendohet për 

momentin fiskal dhe ofrimin e shërbimeve për 

qytetarët. Pandemia, si kriza më e madhe që ka 

ndodhur në kohët moderne në rajonin tonë, dhe 

globalisht, ka ndikuar negativisht në këto aspekte. 

• Financimi i komunave ¹6  - Për sa i përket 

financimit të komunave në vend, pandemia 

prek si shkallën e të ardhurave ashtu edhe 

shkallën e shpenzimeve të buxheteve 

komunale. Për shembull, në rastin e parë 

ka një rënie të të ardhurave si në tremujorin 

e parë ashtu edhe në të dytin e vitit 2020, 

krahasuar me vitin e kaluar, në fushën e 

taksave lokale, licencave, lejeve, tarifave, 

etj. Lidhur me normën e shpenzimeve për 

të njëjtën periudhë, ka një rritje të madhe 

në kostot e reagimit ndaj krizës dhe ulje 

të kostove të mirëmbajtjes rrjedhëse, 

investimeve kapitale, kostove të projektit dhe 

të ngjashme. Nga ana tjetër, gjatë tremujorit 

të dytë, shpenzimet u ulën dhe kjo tregon 

faktin se komunat kanë filluar t'i përshtaten 

situatës aktuale dhe të planifikojnë mjetet 

për t'iu përgjigjur pandemisë. Sidoqoftë, 

duhet të kihet parasysh se me intensitetin e 

vazhdueshëm të krizës dhe pasigurinë rreth 

fundit të saj, aspektet financiare të punës 

së komunës mund të përkeqësohen edhe 

më tej. 

• Dorëzimi i shërbimeve për qytetarët¹7  - 

Kur bëhet fjalë për ofrimin e shërbimeve 

për qytetarët, mbi të gjitha, nënkuptojmë 

shërbimet që dalin nga kompetencat 

e përcaktuara në nenin 22 të Ligjit për 

vetëqeverisjen lokale. Ofrimi i shërbimeve 

komunale u realizua pa ndërprerje dhe 

me shtrirje të shtuar të aktiviteteve, duke 

marrë parasysh faktin që shërbimet publike 

ishin burimet kryesore në nivel lokal për 

t’iu përgjigjur pandemisë gjatë vitit të 

kaluar, siç janë dezinfektimi i hapësirave 

publike, institucioneve, rrugëve, asgjësimi 

i mbetjeve komunale, etj. Arsimi që nga 

marsi i vitit të kaluar zhvillohet në mënyrë të 

vazhdueshme në internet me përjashtime 

të caktuara në këtë vit shkollor dhe arriti 

të ruajë nivelin e nevojshëm për realizimin 

e procesit arsimor. Nga aspekti i ofrimit 

të shërbimeve sociale për qytetarët, 

përveç shërbimeve të zakonshme që 

komunat ofrojnë në kushte normale, një 

karakteristikë ishte punësimi i vullnetarëve 

për shpërndarjen e paketave humanitare, 

ilaçeve dhe të ngjashme për grupe të 

cenueshme të qytetarëve, si dhe persona në 

karantinë, izolim ose persona që vuajnë nga 

sëmundja. Mbrojtja dhe shpëtimi u realizuan 

brenda përgjigjes gjithëpërfshirëse ndaj 

krizës dhe përmes strukturave ekzistuese, 

ndërsa në segmentin shëndetësor përparësi 

iu dha përgjigjes ndaj krizës shëndetësore 

duke ridrejtuar të gjitha burimet dhe 

mjetet në dispozicion. Mbrojtja e mjedisit 

jetësor është realizuar brenda detyrimeve 

ekzistuese të komunave. Planifikimi urban 

ishte në vazhdim, ndërsa zhvillimi ekonomik 

lokal pa zvogëlim të vëllimit të projekteve 

¹6 Më shumë në: Popovski, V., Trenovski, B., Popovski, T. Municipal Crisis Management Response to COVID-19 Pandemics, 
Municipal Financing and Affected Services in the Republic of North Macedonia. UNDP. 2020. pp. 31-33. 
¹7 Po aty pp. 31-33
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të zbatuara, si për shkak të pandemisë 

dhe prioriteteve për reagim ndaj krizës dhe 

rishpërndarjes së fondeve. Megjithatë, ka 

shërbime që janë vënë në pezullim për 

një kohë të gjatë për shkak të intensitetit 

të sëmundjes, nevojës për distancë fizike 

dhe mungesës së protokolleve, si kultura, 

sportet dhe rekreacioni. 

• Menaxhimi me kriza në nivel lokal¹8 

– Pandemia e KOVID-19 preku të gjithë 

sektorët në nivel lokal, duke përfshirë 

menaxhimin me kriza dhe mbrojtje 

dhe shpëtim, zvogëlimin e rrezikut nga 

katastrofa. Megjithëse koordinimi i 

përgjigjes ndaj krizës shëndetësore që 

nga fillimi u realizua në mënyrë qendrore, 

së pari përmes Komitetit Drejtues, dhe 

më vonë nëpërmjet Shtabit Kryesor 

Koordinues të Krizave pranë Qeverisë së 

Republikës së Maqedonisë së Veriut, njësitë 

e vetëqeverisjes lokale luajtën rol kryesor në 

realizimin e përgjigjes së menjëhershme në 

territorin e komunave të tyre, si duke marrë 

masa reagimi ashtu edhe duke zbatuar 

masa parandaluese të cilat deri atëherë 

zbatoheshin rrallë. Presioni mbi sistemin 

ishte i madh, por ai arriti ta absorboje atë 

që nga fillimi dhe vazhdoi të funksionojë 

normalisht. Duke pasur parasysh se sistemi 

edhe në nivel nacional edhe në nivel lokal u 

ndesh me pandemi të re dhe të panjohur, ai 

aplikoi shumë segmente të të mësuarit, të 

improvizuar në miratimin dhe zbatimin 

e masave dhe aktiviteteve, dhe mblodhi 

mësimet e nxjerra që u përsëritën dhe 

u azhurnuan në komuna të ndryshme.  

Për shembull, autoritetet dhe organet 

kompetente kaluan në mënyrën e 

funksionimit në largësi, duke kapërcyer 

me sukses sfidat e kësaj mënyre të 

punës, u implementuan aktivitete masive 

për dezinfektimin e hapësirave publike 

dhe hapësirave, forcat ushtarake u 

aktivizuan për të mbështetur ruajtjen e 

rendit, komunat filluan të miratojnë plane 

operative për reagim ndaj pandemisë, u 

rrit vëllimi i bashkëpunimit ndër-komunal, 

etj..  Në nivel profesional-operativ, selitë 

komunale dhe rajonale u aktivizuan në 

kohën e duhur dhe janë në funksionim 

të vazhdueshëm gjatë gjithë kohës së 

përgjigjes dhe shërimit të hershëm nga 

pandemia, duke koordinuar përgjigjen, 

sigurimin e parandalimit dhe vendosjen 

e bazave për rimëkëmbjen elastike. 

Nga aspekti i zbatimit të kompetencave 

ekzistuese, koordinimi, komunikimi 

dhe bashkëpunimi me subjektet e 

sistemit të menaxhimit të krizës, mund 

të konkludohet se reagimi në nivelin 

lokal ishte në kohë, efikas dhe efektiv, 

përfshirë parimin e transparencës, 

përkatësisht sigurimin e qasjes në 

informacione për të gjithë palët e 

interesuara dhe publikun.

¹8 Ibid. pp. 14 -15.
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Mangësi të caktuara mund të identifikohen në 

boshllëqet normative për krijimin dhe funksionimin e 

shtabeve, mungesa e kornizës për rikuperimin elastik, 

mbivendosjen e mundshme të kompetencave midis 

menaxhimit me kriza dhe sistemeve për mbrojtje dhe 

shpëtim, si dhe mungesa e procedurave operacionale 

për reagimin ndaj krizave dhe katastrofave në 

pandemi.  Disa pengesa në komunikim u shfaqën 

në nivel vertikal, veçanërisht në rastin e Komunës 

së Kumanovës dhe shtabit të krizës dhe mos 

shpalljes të masave të mbylljes përkundër kërkesës 

së komunës.

Burimi: Kendra, Wachtendorf: 2007.
<https://tinyurl.com/yyv8qthx>

"Në mungesë të përvojës së mëparshme, kornizave të sakta, planeve dhe rekomandimeve 

për veprim, është riafirmuar rregulli që improvizimi dhe kreativiteti janë faktorë të 

rëndësishëm për menaxhimin e suksesshëm të gjendjeve urgjente."
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4. LËSHIME SISTEMORE, 
ANËT E FORTA, SFIDA DHE 
MËSIME TË MËSUARA NË 
MENAXHIMIN ME KRIZA 
_

4.1 Hyrje

Kjo pjesë e Studimit për Politika Publike për 

Menaxhim me Kriza shqyrton boshllëqet sistemike 

të identifikuara, pikat e forta, sfidat dhe mësimet 

e nxjerra në menaxhimin me kriza që rezultuan 

nga rishikimi dhe analiza e legjislacionit dhe 

dokumenteve përkatëse, dhe veçanërisht përvojat 

praktike në parandalimin dhe ballafaqimin dhe 

eliminimin në gjendje krize në periudhën e kaluar. 

Në kontekstin e vendosjes së sistemit të menaxhimit 

me zvogëlimin e katastrofave, tejkalimin e 

ndryshimeve dhe tensioneve midis sistemit të 

menaxhimit me kriza dhe sistemit për mbrojtje dhe 

shpëtim, në mënyrë që të ndërtohet sistem efikas 

dhe efektiv për parandalimin, paralajmërimin e 

hershëm, gatishmërinë, rigjenerimin dhe përgjigjen 

ndaj aksidenteve dhe katastrofave, Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë së Veriut në programin e 

saj të punës për periudhën 2020 - 2024 parashikon 

zbatimin e reformave sistematike. Respektivisht, 

„në vitin e parë të mandatit, Qeveria do të ofrojë 

reformë strukturore të menaxhimit me kriza dhe 

sistemeve për mbrojtje dhe shpëtim përmes 

riorganizimit, pajisjes dhe trajnimit të ekipeve 

operacionale për ndërhyrje të shpejtë. Këto 

segmente paraqesin themelin në ndërtimin e një 

shoqërie rezistente ndaj krizave dhe katastrofave. 

Kjo është demonstruar gjatë krizës dhe gjendjes 

së jashtëzakonshme të shkaktuar nga pandemia e 

koronavirusit. Në gjysmën e parë të mandatit do të 

realizojmë sistemin për thirrje - 112“.¹9 

Duke qenë se kjo reformë nuk është pjesë e 

planit vjetor të punës së Qeverisë për vitin 2021, 

analiza më tej shtjellon sistemin ekzistues me 

rekomandime për përmirësim, të cilat në rast të 

unifikimit të të dy sistemeve, mund të zbatohen 

në mënyrë përkatëse

¹9 „Programi për punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën 2020-20204;,
Qeveria e RMV-së<https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/programa-na-vlada-agenda2024-finalno_programa_1.
pdf> faq.49
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4.2 Boshllëqet e identifikuara në 
menaxhimin me kriza

²0 „  “Sendai Framework Indicators”, Prevention Web  <https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-
framework-monitor/indicators> 

• Korniza moderne strategjike dhe normative 

është një nga shtyllat e rezistencës   - 

Hendeku kryesor i identifikuar në këtë fushë 

është mungesa e strategjisë së vetme 

nacionale për menaxhim me zvogëlimin e 

rrezikut nga katastrofat, pavarësisht nga 

fakti se vendi i është bashkuar Kornizën 

Sendai NRC, ku një nga objektivat kryesorë 

është miratimi i strategjive kombëtare 

dhe lokale për zvogëlimin e rrezikut deri 

në vitin 2020 përkatësisht deri në fund të 

vlefshmërisë së kornizës, deri në vitin 2030 

(Objektivi E²0 ). Në vitin 2012 kishte përpjekje 

për të zhvilluar strategji gjithëpërfshirëse 

nën udhëheqjen e Qendrës për Menaxhim 

me Kriza dhe me mbështetjen e Programit 

të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, por 

përkundër faktit që teksti i dokumentit u 

përgatit përmes koordinimit ndër-sektorial 

dhe u paraqit në qeveria e atëhershme, nuk 

u miratua. Nevoja për rregullim strategjik 

të fushës shprehet gjithnjë e më shumë 

në kontekstin e rreziqeve dhe kërcënimeve 

moderne dhe krizave dhe katastrofave 

komplekse që parashikohet të jenë më të 

shpeshta dhe më intensive. Vendi ynë nuk 

ka shumë përvojë me kriza dhe katastrofa të 

këtij lloji dhe prandaj është e nevojshme të 

miratohet një dokument i tillë në mënyrë 

që të ndërtohet qasje strategjike e vendit 

në parandalimin, zbutjen, reagimin dhe 

rikuperim përmes qasjes multi-hazard, 

multi- rrezik dhe qasja multi-sektoriale. 

Mbi të gjitha, siç thuhet në Kornizën për 

NRF nga Sendai, zvogëlimi i rrezikut 

nga katastrofa është punë e të gjithë 

shoqërisë. Nga pikëpamja e kornizës 

ligjore, aktet ligjore datojnë nga koha 

para miratimit të Kornizës për NRK nga 

Sendai në vitin 2015 dhe dokumente të 

tjerë globalë për arritjen e zhvillimit të 

qëndrueshëm. Miratimi i akteve të reja 

ose ndryshimet dhe plotësimet në ato 

ekzistuese do të integrojë trendet moderne 

në uljen e rrezikut nga katastrofat, duke 

pasqyruar qëllimet dhe prioritetet e 

Kornizës për NRK të Sendai dhe zhvillimit 

të qëndrueshëm, duke marrë parasysh 

rëndësinë sistemike të rrezikut dhe 

katastrofave komplekse si dhe të sigurohet 

përfshirja më e mirë e rrezikut pandemik 

dhe krizat shëndetësore. Kjo krizë 

pandemike së bashku me praktikat më të 

mira dhe mësimet e nxjerra janë mundësi 

e shkëlqyeshme për të filluar proces 

gjithëpërfshirës të azhurnimit të kornizës 

ligjore. Në fakt, një nga karakteristikat e 

rezistencës është transformimi i sistemit 

pas vlerësimit të mësimeve të nxjerra nga 

ngjarjet dhe zbatimi i tyre në ndërtimin e 

një sistemi më elastik.
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• Ekzistenca e ad - hok trupa koordinues të 

krizës - Po ose jo?   - Sistemi i menaxhimit 

me kriza ekziston që nga viti 2005 dhe 

gjatë ekzistencës së saj ai është marrë me 

sukses me lloje të ndryshme të krizave dhe 

ngjarjeve katastrofike, siç është gjendja 

e krizës së shpalllur për herë të parë në 

vitin 2007, me qëllim që të organizojë dhe 

koordinojë numrin e madh të zjarreve në 

pyje që kanë prekur më shumë se gjysmën 

e territorit të vendit dhe popullsinë, gjendjet 

e krizës të shpallura në një pjesë të vendit 

në vitin 2015 dhe 2016, në përgjigje të 

përmbytjeve të rrëmbyeshme në Tetovë 

dhe Shkup, gjendja e krizës e shpallur 

në vazhdimësi në kufirin verior dhe jugor 

për shkak të krizës së migrantëve dhe 

refugjatëve të vitit 2015 deri më sot, 

përmes situatës njëmujore të krizës në 

komunat e Dibrës dhe Qendër Zhupë në 

periudhën mars - prill 2020, në fillim të 

pandemisë, deri në gjendjen aktuale të 

krizës të shpallur në të gjithë vendin për 

përgjigje të koordinuar dhe të suksesshme 

ndaj KOVID-19. Gjatë të gjitha këtyre 

ngjarjeve, koordinimi i trajtimit të këtyre 

ngjarjeve u sigurua përmes sistemit të 

menaxhimit me kriza, nën udhëheqjen e 

Komitetit Drejtues dhe me pjesëmarrjen e 

të gjitha subjekteve përkatëse në sistemin 

e menaxhimit me kriza. 

Sidoqoftë, në përgjigje të disa ngjarjeve të 

kaluara katastrofike, janë krijuar organe të 

përkohshme koordinuese ad-hoc bazuar 

në vendimet e Qeverisë. Ato nuk janë 

parashikuar ose njohur në kornizën ligjore 

për menaxhim me kriza ose mbrojtje dhe 

shpëtim ose për shëndetësi në rast të 

krizës pandemike, përkatësisht menaxhim 

gjithëpërfshirës me zvogëlimin e rrezikut 

nga katastrofat Për shembull, në janar të 

vitit 2015, u krijua Trupi Koordinues për 

Parandalim nga Përmbytjet²¹, në gusht 

të vitit 2005 në lidhje me përmbytjet e 

rrëmbyeshme në Shipkovicë dhe Tetovë, 

u krijua Trup Koordinues për t'u marrë 

me gjendjet dhe dëmet nga përmbytjet 

në rajonin e Tetovës²², inë gusht të vitit 

2016, u formuan tre grupe koordinuese 

ministrore për të koordinuar rimëkëmbjen 

e hershme nga përmbytja në fshatin 

Stajkovc²³, dhe në mars 2020 u formua 

Trupi kryesor koordinues i krizës 24 për të 

siguruar koordinim të plotë në lidhje me 

parandalimin, vendosjen dhe përhapjen e 

koronavirus KOVID-19. Ai është i përbërë 

nga anëtarë të qeverisë, ministra dhe 

drejtorë të QMK dhe ESHS. Në një masë të 

madhe, kompetencat, veçanërisht në pjesën 

e koordinimit, përkojnë me kompetencat e 

KD në QMK, dhe përbërja e anëtarëve është 

e ngjashme.

21 "Takimi i Trupit Koordinues për Parandalimin e Fatkeqësive Natyrore, A1on, 21 shkurt 2015" <https://a1on.mk/
macedonia/sostanok-na-koordinativnoto-telo-za-prevencija-od-prirodni-nepogodi/>
22 „Themelim i Trupit koordinues për ballafaqim me situatat dhe dëmtimet nga përmbytjet në rajonin e Tetovës dhe 
Komisioni për Vlerësimin e Dëmit në patundshmëri dhe sende të luajtshme", Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, 4 gusht 2015 <https://tinyurl.com/yygfbxs9>
23 UN, WB, EU. Post Disaster Needs Assessment August 2016 Floods (draft version). 2016. p. 71 
²4 Shtabi kryesor koordinues i krizës - Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Qeveria e RMV-së <https://
koronavirus.gov.mk/glave-koord-shtab>
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²5 UN, WB, EU. Post Disaster Needs Assessment August 2016 Floods (draft version). 2016. p. 74.

Qasja për formimin e ad-hok organeve të 

krizës të përkohshme ka të metat e veta 

që mund të identifikohen në segmentet 

e mos ekzistencës së një baze ligjore për 

formimin e tyre (përveç me vezndim të 

Qeverisë), dublimin ose mbivendosjen 

me kompetencat ekzistuese të Komitetit 

Drejtues dhe institucionet e SMK, njohja e 

pamjaftueshme e çështjes së menaxhimit 

me kriza ose zvogëlimi i rrezikut nga 

katastrofa nga shumica e anëtarëve, 

përdorimi i pamjaftueshëm i njohurive dhe 

aftësive të ekspertëve të institucioneve 

kompetente për menaxhimin me kriza dhe 

rreziqe, mbizotërimi i mundshëm i politikave 

mbi fushën e ekspertëve, dublimi në kanalet 

e komunikimit dhe koordinimit, etj. Në 

fakt një nga rekomandimet e Raportit të 

Vlerësimit të Nevojave pas katastrofës nga 

përmbytjet të rrëmbyeshme në gusht të vitit 

201625 është që të ndahen politikanët dhe 

kryetarët e komunave nga rolet drejtuese 

në trupa operative / komanduese, por të 

jenë në dispozicion të komandantit operativ 

në trajtimin e krizës. Është e nevojshme 

të bëhet një analizë funksionale e punës 

së këtyre organeve në mënyrë që të 

përcaktohet nevoja për ekzistencën e tyre, si 

dhe vlerësim i kontributit real në koordinimin 

dhe përmirësimin e krizave ose katastrofave 

ose jo mbi funksionimin e sistemit. 

• Përfshirja e pamjaftueshme e vlerësimit 

të të gjitha llojeve të rreziqeve dhe 

kërcënimeve në politikat strategjike dhe 

sektoriale, programe dhe plane në nivelin 

kombëtar dhe lokal - Një nga kompetencat 

më të rëndësishme të QMK është miratimi 

i vlerësimeve të integruara për zonën 

e Republikës, komunave dhe Qytetit të 

Shkupit nga të gjitha llojet e rreziqeve dhe 

kërcënimeve. Mund të thuhet se vendi është 

lider në rajonin e gjerë si në kontekstin e 

ekzistencës së kornizës metodologjike 

dhe qasjes për vlerësim, ashtu edhe në 

ekzistencën e zgjidhjeve dhe mjeteve të 

TIK dhe GIS për të mbështetur procesin, 

analizën dhe vizualizimin e rezultateve që 

nga ana tjetër kanë për qëllim lehtësimin e 

komunikimit, koordinimit, bashkëpunimit 

dhe vendimmarrjes. Megjithatë, në këtë 

kontekst, ka dy boshllëqe, e para mund të 

identifikohet si përfshirje e pamjaftueshme 

të dokumenteve strategjike, zhvillimore, 

programore dhe dokumentet e planifikimit 

në nivel nacional dhe lokal, ndërsa e dyta 

është ndarja e procesit të përgatitjes së 

vlerësimeve nga komunat, sepse QRMK 

i përgatit, ndërsa këshillat e komunave 

vetëm i miratojnë dhe gjatë kësaj mund tu 

jepet ekstrakt ose në tërësi. Në këtë mënyrë 

komunat mund të mos kenë pronësi të 

plotë mbi dokumentin dhe në shumicën 

e rasteve, nuk përdoret mjaftueshëm si 

mjet për përfshirjen e zvogëlimit të rrezikut 

nga katastrofa në programet strategjike 

dhe zhvillimore dhe fushat e komunave, 

me qëllim miratimin e vendimeve bazuar 

në informacionin dhe kuptimin e rrezikut. 

Situata është e ngjashme në nivelin 

nacional, ku subjekteve kompetente u 

jepen ekstrakte nga vlerësimi që lidhen 
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me kompetencën e tyre lëndore. Nga ana 

tjetër, pikërisht vlerësimi i kërcënimit është 

një nga dokumentet themelore që duhet të 

sigurojë që nevojat dhe interesat e të gjithë 

qytetarëve, përfshirë edhe qytetarët më të 

rrezikuar, merren parasysh dhe adresohen 

në mënyrë përkatëse, si dhe se askush 

nuk do të mbetet pas, përkatësisht do të 

zbatohet plotësisht parimi "leave no one 

behind”.²6

• Mungesa e rregullimit normativ të 

segmentit profesional-operativ të 

menaxhimit me kriza  - Sipas LMK, komunat 

në nivel rajonal krijojnë shtabe rajonale të 

menaxhimit me kriza, ndërsa sipas Ligjit 

për mbrojtje dhe shpëtim, secila komunë 

themelon shtabet e mbrojtjes dhe shpëtimit, 

dhe në rast të përgjigjes ndaj pandemisë, 

shumë komuna krijojnë shtabe komunale 

të krizave për ballafaqim me KOVID-¹9. Nga 

ana tjetër, kompetencat e shtabeve nuk janë 

të përcaktuara në mënyrë gjithëpërfshirëse, 

rëndësia e vendimeve (të detyrueshme ose 

këshilluese), mungesa e burimeve financiare 

dhe materiale-teknike për punën e tyre, 

veçanërisht në komunat më të vogla. Si 

pasojë, është e nevojshme të rregullohet ky 

segment eksperto-operativ që menaxhon 

aspektin operacional të menaxhimit me 

kriza dhe katastrofa, si dhe edukimin shtesë 

dhe trajnimin profesional të anëtarëve të 

stafit operacional me qëllim të një përgjigje 

në kohë, efikase dhe efektive.

• Financim i pamjaftueshëm për menaxhim 

me kriza - rezistencë e zvogëluar  - 

Menaxhim me kriza nuk është i financuar 

mirë, si nga buxheti qendror ashtu edhe 

nga buxhetet komunale. Më shumë se 92% 

e buxhetit të Qendrës për Menaxhim me 

Kriza është caktuar për pagesën e pagave 

të stafit dhe kostot minimale operative²7. 

Nuk ka zëra të veçantë për menaxhimin me 

kriza në buxhetet e komunave, megjithëse 

për disa aktivitete të ndërlidhura në 

segmentet e parandalimit, menaxhimit dhe 

rivitalizimit, shpenzimet e parashikuara 

mund të identifikohen. Nga ana tjetër, 

alokimi i fondeve është më i zakonshmi 

ex-post përkatësisht pas ngjarjes, gjatë 

përgjigjes ose rikuperimit të hershëm. Për 

shkak të kësaj, është e nevojshme të rriten 

burimet financiare, veçanërisht për masat 

dhe aktivitetet për parandalimin dhe zbutjen, 

gatishmërinë dhe rigjenerimin elastik. 

• Mungesa e kornizës elastike të 

rikuperimit- Në përgjithësi, në kontekstin 

tonë nacional dhe lokal, nuk ka asnjë 

kornizë për rimëkëmbjen elastike²8  dhe 

mund të haset vetëm si revitalizim pas 

krizës (revitalizim) ose kryerjen e një 

vlerësimi të dëmit. Megjithatë, duke pasur 

parasysh kompleksitetin e krizave dhe 

katastrofave, si dhe ndikimin në zhvillimin 

e qëndrueshëm dhe nevojat njerëzore, 

është e nevojshme të krijohen parakushte 

normative dhe institucionale për përfshirjen 

e rimëkëmbjes elastike si mundësi që 

shteti dhe komunitetet të rikuperohen dhe 

transformohen pas këtyre ngjarjeve ku 

ngjarje të njëjta ose të ngjashme nuk do t'i 

rrezikonin ose do të kishin pasoja minimale.

• Paralajmërimi i hershëm më afër 

qytetarëve  - Kompetencat ligjore për 

paralajmërimin e hershëm përmbahen 

në LMK dhe QMK ka kompetenca për 

menaxhimin e sistemit të alarmit dhe 

²6 “What does it mean to leave no one behind?”, UDNP, August 9, 2018 <https://tinyurl.com/3y7s2bt8>
²7 “Buxhaku - QMK është në gjendje më të keqe se 15 vjet më parë", Radio Evropa e Lirë, 15 shtator 2019 <https://tinyurl.
com/ycjy2zxc> 
²8 Me rikuperim të qëndrueshëm për qëllimet e këtij studimi nënkupton rikuperim nga kriza ose katastrofa që do tu 
mundësojë sistemeve dhe komuniteteve të kthehen në funksionimin normal, me çka ata do të jenë më të përgatitur ose të 
aftë të reagojnë dhe të pësojnë më pak dëme ose nuk do të kenë pasoja
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informimit të popullatës. Megjithatë, 

sistemi i paralajmërimit të hershëm nuk 

është vendosur në nivelin lokal, më afër 

njësive lokale, veçanërisht nëse merren 

parasysh rreziqet që mund të rezultojnë 

në ndodhjen e shpejtë të një ngjarjeje 

katastrofike. Ekzistojnë përpjekje të izoluara 

për zhvilluar të paralajmërimit të hershëm 

në nivel lokal nga përmbytja (p.sh. në 

rajonin e Pollogut), por këto janë aktivitete 

individuale që nuk njihen nga sistemi. 

Prandaj, është e nevojshme të analizohet në 

mënyrë funksionale sistemi i paralajmërimit 

të hershëm dhe të përshtatet me nevojat 

e komuniteteve lokale dhe qytetarëve, 

përfshirë personat me aftësi të kufizuara.

• Decentralizimi i menaxhimit me kriza 

- komunat si first preventers & first 

responders  – Menaxhimi me kriza 

është kompetencë e centralizuar, ndërsa 

mbrojtja dhe shpëtimi është kompetencë 

e përbashkët, dhe për këtë arsye është e 

nevojshme decentralizimi i mëtejshëm i 

kompetencave qendrore, si dhe vendosja 

e kompetencave të reja në mënyrë që 

komunat të kenë mekanizma, burime 

dhe kapacitete të plota për parandalimin, 

reagimin dhe rikuperimin elastik. E gjithë 

kjo duhet të shoqërohet me sigurimin dhe 

transferimin e burimeve të përshtatshme 

financiare dhe njerëzore. Vetëm në këtë 

mënyrë komunat do të jenë efikase dhe 

efektive në zbatimin e parandalimit dhe 

me kohë tu përgjigjen rreziqeve në zonën 

e tyre. Kjo u demonstrua gjatë përgjigjes 

pandemike, ku disa komuna në mënyrë 

efektive dhe efikase organizuan përgjigje 

pandemike multi-sektoriale, madje 

edhe para se të iniciohej mekanizmi 

i fuqishëm nacional. Në kontekstin e 

kompetencave lokale dhe burimeve dhe 

kapaciteteve të kufizuara të shumicës së 

komunave, një segment i rëndësishëm 

është bashkëpunimi ndër-komunal, si dhe 

financimi i qëndrueshëm i masave dhe 

aktiviteteve për forcimin e rezistencës. 

Sa i përket bashkëpunimit ndër-komunal, 

në shumicën e rasteve bëhet fjalë për 

përmbushjen e detyrimeve minimale 

për zbatimin e kompetencave ose 

masave dhe aktiviteteve të përbashkëta. 

Duke pasur parasysh faktin se rreziqet 

nuk i njohin kufijtë komunalë, është 

e nevojshme të zgjerohet segmenti 

i bashkëpunimit ndër-komunal, si në 

aspektin e kompetencave të ndara ashtu 

edhe në drejtim të burimeve të nevojshme 

për parandalimin, gatishmërinë, reagimin 

dhe rikuperimin, bazuar në rreziqet e 

profilizuara dhe rreziqet e vlerësuara për 

komunat e caktuara. Kornizat ekzistuese 

për bashkëpunim midis komunave nuk 

janë zyrtarizuar dhe institucionalizuar
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4.3 identifikimi i anëve të forta dhe 
sfidave në menaxhimin me kriza

Pikat e forta      Sfidat

Fleksibiliteti i sistemit në nivel nacional 
dhe lokal për menaxhim me kriza;
Kapacitetet teknike për mbështetjen dhe 
koordinimin e menaxhimit me kriza;
Aftësi për menaxhim me disa situata krize 
në të njëjtën kohë p.sh. kriza e migrantëve 
/ KOVID-19;
Staf me përvojë me njohuri paraprake;
Ekzistenca e vlerësimeve për rrezikshmëri 
në territorin e Republikës dhe komunave 
nga të gjitha llojet e kërcënimeve dhe 
rreziqeve;
Sistemi modern i TIK dhe SGjI;
Vendosja e Numrit të vetëm të thirrjes 
urgjente Evropiane E-112;
Përdorimi i mjeteve SGjI për të ndarë infor-
macionin në kohë të pandemisë dhe 
këshillat e rekomanduara për mbrojtje;
Përgjigje e shpejtë fillestare në fillim të 
krizës;
Komunikimi dhe shpërndarja e informa-
cionit përmes kanaleve të ndryshme për 
informimin e publikut dhe qytetarëve;
Bashkëpunimi, koordinimi dhe 
komunikimi.

Ekzistenca e kompetencave të mbiv-
endosura me ESHS;
Integrimi i pamjaftueshëm i rrezikut 
pandemik dhe krizave shëndetësore;
Mungesa e strategjisë kombëtare për 
ZRK;
Njohuri të pamjaftueshme të stafit 
për rrezikun nga pandemia KOVID-19;
Mungesa e njohurive dhe përvojës në 
trajtimin e krizave dhe katastrofave 
komplekse;
Mungesa e rendit normativ të seg-
mentit profesional-operacional;
Kompetenca të pamjaftueshme të 
njësive të vetëqeverisjes lokale për 
menaxhim me kriza;
Ndërhyrja e politikës në vendimmarr-
jen për menaxhimin me kriza;
Mungesa e vizionit dhe kornizës për 
rikuperimin elastik;
Mungesa e burimeve të specializuara 
njerëzore;
Vendosja e një sistemi të kontrollit për 
incidente.
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4.4 Mësimet e marra në menaxhimin 
me kriza

• Pandemia KOVID-19 më tej imponoi 

nevojën për të konsideruar ndryshimin e 

kornizës strategjike dhe normative duke 

miratuar strategji të ZRK dhe integrim 

në mënyrë gjithëpërfshirëse të rreziqeve 

pandemike dhe krizave shëndetësore.

• Sistemi i menaxhimit me kriza ka 

njohurinë, ekspertizën dhe përvojën e 

nevojshme për të siguruar mbështetjen e 

ekspertëve për organet e menaxhimit me 

kriza dhe siguron komunikim, koordinim 

dhe bashkëpunim të plotë që është 

parakusht për përgjigje në kohë, efikase 

dhe efektive ndaj krizave dhe katastrofave.

• Pavarësisht nga mungesa e njohurive 

dhe përvojave paraprake në trajtimin 

e pandemive dhe krizave komplekse 

shëndetësore, sistemi i menaxhimit me 

kriza është përshtatur vazhdimisht me 

kushtet e krijuara rishtas dhe ka siguruar 

mbështetje të plotë për organet e sistemit, 

si dhe koordinimin në kohë të subjekteve.

• Sistemi i menaxhimit me kriza duhet 

të marrë parasysh krizat dhe katastrofat 

komplekse, veçanërisht parandalimin, 

gatishmërinë, reagimin dhe rigjenerimin 

elastik.

• Vlerësimi i integruar i rrezikut dhe 

kërcënimeve duhet të azhurnohet me një 

qasje jo-lineare për të kuptuar mundësitë 

e ngjarjeve që nuk ka gjasa të ndodhin 

por mund të kenë pasoja të mëdha 

për qëndrueshmërinë e shtetit dhe 

komuniteteve.

• Njësitë e vetëqeverisjes lokale janë 

njësitë e para që parandalojnë kriza 

dhe janë të parat që reagojnë ndaj 

ngjarjeve, dhe për këtë arsye është e 

nevojshme të sigurohet një kornizë ligjore 

dhe institucionale për përmbushjen e 

plotë të këtyre përgjegjësive përmes 

decentralizimit të mëtejshëm të 

përgjegjësive të menaxhimit me kriza dhe 

zvogëlim të rrezikut nga katastrofa.
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5. ANALIZË KRAHASUESE E 
SISTEMEVE PËR MENAXHIM 
ME KRIZA DHE PËRVOJAT NGA 
BALLAFAQIMI ME KRIZA SHKAKTUAR 
NGA KOVID 19 NË VENDET E 
BALLKANIT PERËNDIMOR 
_

5.1 Sisteme për menaxhim me kriza 
dhe zvogëlimi i rrezikut nga katastrofa 
në Ballkanin Perëndimor

Menaxhimi me kriza dhe zvogëlimi i rrezikut nga 

katastrofa ka një dimension të theksuar rajonal dhe 

ndërkufitar, sepse krizat dhe katastrofat nuk njohin 

kufij dhe prandaj fokusi i këtij studimi janë format 

e sistemeve të menaxhimit me kriza dhe zvogëlim 

i rrezikut nga katastrofa në rajonin e Ballkanit 

Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, 

Kosovë, Serbi-Mali i Zi), si dhe karakteristikat e 

reagimit të tyre ndaj krizës pandemike dhe të njëjtat 

paraqiten shkurtimisht më poshtë.

Në Ballkanin Perëndimor, nuk ka qasje të unifikuar 

për krijimin e kornizave ligjore dhe institucionale 

për menaxhim me kriza dhe uljen e rrezikut nga 

katastrofa. Gjegjësisht, secili vend ka qasjen dhe 

mënyrën e tij specifike për rregullimin e kësaj 

fushe dhe në shumicën e vendeve, këto janë 

departamente në kuadër të Ministrive ekzistuese 

për Punë të Brendshme dhe Mbrojtje, gjë që nuk 

është rast në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut. Gjithashtu, ato ndryshojnë nga vendet 

post-komuniste të Azisë Qendrore ose Evropës 

Lindore, ku në shumicën e rasteve institucionet 

për ballafaqim me kriza dhe rreziqe nga katastrofa 

rezultojnë nga matrica e ish-Bashkimit Sovjetik 

dhe janë krijuar si ministri robus për gjendje 

të jashtëzakonshme/ urgjente me diapazon 

më të madh të kompetencave. Karakteristikë 

tjetër e përgjithshme e këtyre sistemeve është 

se kompetencat janë kryesisht në segmentin e 

zvogëlimit të rrezikut dhe katastrofave përmes 

mbrojtjes civile dhe segmenti i menaxhimit me 

kriza nuk përfshihet si sistem ose nën-sistem 

i veçantë, por si një kompetencë lëndore e 

organeve koordinuese, grupet e punës ndër 

sektoriale ose qendra operacionale, për dallim nga 

vendi ynë ku menaxhimi me kriza është një nga 

shtyllat e sigurisë moderne
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Teksti më poshtë jep karakteristikat themelore 

të sistemeve në Ballkanin Perëndimor, ndërkaq 

kompetencat më të hollësishme jepen në Shtojca 3.

• Republika e Shqipërisë   – Institucioni 

kompetent për menaxhimin me gjendje 

emergjencave është Agjencia për Mbrojtjen 

Civile Kombëtare, e cila është pjesë e 

Ministrisë së Mbrojtjes dhe ka struktura të 

organizuara në shkallë kombëtare (Këshilli 

i Ministrave, Këshilli Ndërministror dhe 

Ministria e Mbrojtjes), rajonal (qendrat 

e mbrojtjes civile në 12 prefektura) dhe 

niveli lokal (kompetenca e kryetarëve 

të komunave, komuniteteve lokale dhe 

komisioneve të planifikimit dhe menaxhimit 

me gjendje emergjente).

• Bosnjë dhe Hercegovinë   – Sistemi 

për menaxhim me kriza dhe zvogëlimi i 

rrezikut nga katastrofa është në përputhje 

me rregullimin e ndërtimit të shtetit 

dhe sistemin politik dhe kompetencat 

themelore të mbrojtjes civile janë në nivelin 

e tre entiteteve: Federata e Bosnjës dhe 

Hercegovinës përmes mbrojtjes civile, 

Republika Srpska (Drejtoria Republikane 

për Mbrojtje Civile) dhe Rrethi Brçko 

(Departamenti i Sigurisë Publike). Nga ana 

tjetër, në nivelin shtetëror institucioni kryesor 

që është edhe Agjencia Kombëtare për 

Menaxhimin me Katastrofa është Ministria 

e Sigurisë përmes Sektorit për Mbrojtje dhe 

Shpëtim. Në përgjithësi, ministria është 

përgjegjëse për koordinimin e zbatimit të 

menaxhimit me gjendjet urgjente dhe të 

jashtëzakonshme në territorin e vendit dhe 

nuk ka burime operacionale (ngjashme 

si QMK). Subjektet e mbrojtjes civile në 

entitetet janë përgjegjëse për realizimin e 

të gjitha fazave të mbrojtjes civile në zonën 

e tyre dhe kanë burimet dhe kapacitetet 

kryesore.

• Republika e Kosovës   – Institucioni 

kompetent për menaxhim me gjendje 

urgjente është Agjencia për Menaxhim me 

Gjendje Urgjente e Ministrisë së Punëve të 

Brendshme. Në nivelin kombëtar, Qeveria 

është përgjegjëse për organizimin e sistemit 

dhe përgjigjen ndaj katastrofave të mëdha, 

Këshilli i Sigurimit zbaton koordinimin 

ndërministror dhe Sektori i Sigurisë Publike 

është përgjegjës për sigurinë publike. Në 

nivelin lokal, masat dhe aktivitetet për 

mbrojtje dhe shpëtim zbatohen përmes 

kryetarit të komunës, administratës 

komunale dhe njësive për mbrojtje dhe 

shpëtim.

• Republika e Serbisë – sistemi për përgjigje 

ndaj gjendjeve urgjente përkatësisht 

sistemit për mbrojtje dhe shpëtim është 

pjesë e sistemit të sigurisë kombëtare 

dhe në një mënyrë të integruar organizon 

subjektet në nivel kombëtar, rajonal dhe 

lokal në realizimin e masave dhe detyrave 

të nevojshme. Sektori për situata të 

jashtëzakonshme në Ministrinë e Punëve 

të Brendshme është organ kompetent 

për ekzekutimin e masave dhe detyrave 

në fushën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe 

zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa. 

Gjithashtu në nivel kombëtar, Qeveria 

përgjithësisht koordinon sistemin e 

përgjithshëm si një tërësi, Ministria 
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e Mbrojtjes dhe Armata sigurojnë 

mbështetjen e burimeve për detyrat e 

zvogëlimit të rrezikut nga katastrofa dhe 

organet e tjera shtetërore zbatojnë masat 

dhe aktivitetet e duhura brenda fushës së 

tyre. Në nivel rajonal, Provinca Autonome 

e Vojvodinës organizon mbrojtjen civile 

ndërsa në nivel lokal, komunat krijojnë 

forcat e tyre të mbrojtjes dhe shpëtimit 

dhe qendrat e menaxhimit me gjendje të 

jashtëzakonshme. 

• Republika e Malit të Zi   – Institucioni 

kompetent është Drejtoria për Mbrojtje 

dhe Shpëtim pranë Ministrisë së 

Punëve të Brendshme. Në nivel 

kombëtar, kjo Drejtori siguron 

integrimin dhe koordinimin 

e sistemit në realizimin e 

kompetencave nga segmenti 

i mbrojtjes dhe shpëtimit dhe 

reagimin operacional përmes 

njësive të mbrojtjes civile të 

vendosura në nivel rajonal. Në 

nivelin lokal, kryetari i komunës 

është dakordësuar të përdorë 

burimet sipas dokumentacionit 

përkatës të planifikimit

5.2 Përvojat rajonale nga përgjigjja 
ndaj pandemisë KOVID-19 

5.2.1 Pasqyrë e shkurtër

Pandemia me KOVID-19 si një ngjarje me probabilitet 

të ulët të ndodhjes (angl. high consequence, low 

probability event), por me pasoja të mëdha në të 

njëjtën mënyrë ndikoi në të gjitha vendet në rajon, 

duke bërë presion serioz mbi sistemin shëndetësor, 

duke ndikuar në zhvillimin e qëndrueshëm, 

çrregullimin e shtyllave socio-ekonomike të vendeve 

me rritjen e cenueshmërisë së komuniteteve dhe 

të rrezikuarve. Duke pasur parasysh magnitudën 

e zgjatur të efekteve të pandemisë dhe faktin 

që kriza shëndetësore do të ketë kohëzgjatje të 

madhe, është thelbësore që menaxhimi i krizës dhe 

zvogëlimi i rrezikut nga katastrofa të integrojnë 

rrezikun pandemik dhe të kontribuojnë në krijimin 

e një sistemi efektiv dhe efikas të reagimit dhe 

rimëkëmbjes nga pandemia.

Shfaqja e KOVID-19 ndoqi modelet e ndodhjes 

në rajonin e gjerë dhe rasti i parë u raportua në 

Maqedoninë e Veriut më 26 shkurt, ndërsa vdekja 

e parë u regjistrua në Shqipëri në 14 mars të vitit 

të kaluar. Nga shpallja e pandemisë më 11 mars 

2020, deri më sot, numri i përgjithshëm i rasteve të 

të sëmurëve dhe të vdekurve paraqitet në tabelën 

më poshtë.
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Shkalla kohore e rastit të parë të regjistruar dhe epilogu i parë me vdekje në 
Ballkanin Perëndimor ²9

²9   Shkalla kohore u përgatit nga autori bazuar në të dhëna të hapura nga OBSH.  
³0    COVID-19 situation in the WHO European Region, World Health Organization, <https://who.maps.arcgis.com/apps/
opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61> 

1
2
3
4
5
6

Shqipëri
Bosnjë dhe Hercegovinë 
Kosova
Maqedonia e Veriut
Serbia
Mali i Zi

107 167
132 138
69 213

103 200
459 259
75 833

1 796
5 096
1 589
3 144
4 443
999

6 921
3 820
2 876
3 502
22 619
2 859

 130
89
27
74
106
42

2

#
Vendi Gjithsej të

sëmurë
Gjithsej të

vdekur

Të sëmurë 
gjatë 7 ditëve 

të fundit

Të vdekur gjatë 
7 ditëve të 

fundit

Gjithsej: 946 630 17 067 42 597 468

Tabela - Përmbledhje e statusit të KOVID-19 në vendet e Ballkanit 

Perëndimor më 1 mars 2021. ³0

Numri i përgjithshëm i personave të infektuar 

është 2.43% nga numri i rasteve të KOVID-19 në 

rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore (38,854,013 

persona), ndërsa shkalla e vdekjes është 1.97% 

e përqindjes së vdekjeve për shkak të sëmundjes 

në këtë rajon ( 863,957 vdekje).

Национализам и верска нетрпеливост и омраза
Меѓународен  и урбан тероризам
Организиран и тежок криминал (убиства, уцени и сл.)
Недозволена трговија со дрога, оружје и луѓе
Последици од средствата за масовно уништување 
Поседување големи количини илегално оружје
Корупција
Загрозување на стратешките енергенси
Активности на странските специјални служби 

Maqedonia e Veruit

BeH

Serbia

Shqipëria

Kosova

Mali i Zi

26.02.2020 06.03.202005.03.2020 08.03.2020 13.03.2020 17.03.2020

Shqipëria

Kosova

BeH

Maqedonia e Veruit

Serbia

Mali i Zi

14.03.2020 22.03.202021.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 26.03.2020
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5.2.2 Përvojat rajonale në përgjigje ndaj pandemisë 

KOVID-19

Lidhur me përvojat rajonale nga reagimi ndaj krizës 

pandemike, mund të veçohen sa vijon:

• Pandemia KOVID-19 ka ndikim të fortë mbi 

BPV-në, rritjen e papunësisë dhe varfërisë 

së gjithnjë e më shumë qytetarëve, uljen e 

transfereve të parave, rritjen e dhunës në 

familje dhe diskriminimin e grave, etj.

• Lidhur me qasjen sistemike në përgjigje 

ndaj pandemisë, në të gjitha vendet 

institucioni kryesor në përgjigje ndaj 

KOVID-19 është Ministria e Shëndetësisë 

dhe sistemi për reagim ndaj krizave 

shëndetësore dhe gjendjeve të 

emergjencës. Agjencitë kombëtare për 

menaxhim me rrezikun nga katastrofa, 

me gjithë portofolin e tyre në pjesën e 

parandalimit, reagimit dhe rimëkëmbjes 

nga kriza dhe katastrofa, kanë pasur rol 

të kufizuar në mbështetjen e koordinimit, 

komunikimit dhe bashkëpunimit të trupave 

kryesore koordinuese, të formuara më 

shpesh në qeveritë kombëtare. Agjencitë 

kombëtare kanë vënë në dispozicion 

burimet e tyre të plota njerëzore dhe 

logjistike për t'iu përgjigjur krizës.

• Në të gjitha vendet, mungon përfshirja 

adekuate e rrezikut të pandemisë në 

dokumentet e planifikimit strategjik dhe 

operacional. Prej tyre, vetëm Kosova 

ka miratuar strategji kombëtare për 

zvogëlimin e rrezikut nga katastrofa, por 

nuk i përfshin këto rreziqe në mënyrë të 

përshtatshme. Vlerësimet e cenimit nga 

rreziqe përfshijnë vetëm segmente të 

caktuara të sëmundjeve infektive te njerëzit 

dhe kafshët, si dhe shëndetin publik pa një 

analizë më gjithëpërfshirëse. Gjithashtu 

mungon njohuria, përvoja dhe gatishmëria 

për të parandaluar dhe trajtuar katastrofat 

komplekse.

• Mangësitë kryesore që u shfaqën në 

përgjigjen ndaj pandemisë ishin mosnjohja 

e krizës pandemike dhe mungesa e përvojës 

dhe njohurive të mëparshme për t'u marrë 

me kriza të tilla, mungesa e procedurave 

dhe protokolleve, mungesa e burimeve 

njerëzore dhe materiale - teknike, mungesa 

e paralajmërimit të hershëm dhe modele për 

parashikimin e rritjes dhe fushëveprimit të 

pandemisë, mungesa e objekteve, burimeve 

dhe personelit shëndetësor, etj.

• Megjithëse kanë munguar njohuri dhe 

përvoja paraprake, agjencitë kombëtare 

për menaxhim me rrezikun nga krizat dhe 

katastrofat jo vetëm që kryenin aktivitetet 

e tyre parësore rregullisht, por gjithashtu 

siguruan shërbime shtesë mbështetëse 

në nivele kombëtare dhe lokale, ndërkaq 

shërbime që janë jashtë portofolit të 

mbrojtjes civile ose janë krejtësisht të reja. 

Për shembull, dezinfektimi i hapësirave dhe 

mjediseve publike (të gjitha vendet), sigurimi 

i kampeve për pritje në pikat kufitare 

për pritjen e personave të riatdhesuar 

(BeH), shpërndarja e testeve në vende 

të paarritshme nga aeroplanë të lehtë 

(BeH), sigurimi dhe pajisja e mjediseve 

shëndetësore për pranim, trajtim të 

pacientëve, testim, etj. (BeH, Maqedonia 
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e Veriut, Serbia), realizimi i ushtrimeve 

simuluese për ballafaqim me katastrofa 

natyrore në kushtet e KOVID-19 (BeH) etj.

• Kriza e pandemisë ka ndikim të fortë mbi 

qeveritë lokale në Evropën Juglindore - sipas 

një studimi mbi ndikimin e pandemisë në 

komunat e EJL, 45% e tyre i konsiderojnë 

pasojat të jenë të forta ose shumë të forta, 

dhe 38% i konsiderojnë ato të moderuara. 

Për sa i përket dimensionit territorial të 

ndikimit pandemik, njësitë e vetëqeverisjes 

lokale nga Shqipëria, Bosnja dhe 

Hercegovina dhe Kosova patën pasoja më 

të mëdha se vendet e tjera. Sidoqoftë, sfidat 

më të mëdha për komunat janë sigurimi 

i burimeve të përshtatshme financiare 

dhe ringjallja dhe rigjenerimi elastik i 

komuniteteve.³¹ 

• Në nivelin lokal, komunat ishin subjektet 

e para në linjën e reagimit ndaj pandemisë. 

Roli i tyre në trajtimin e pandemisë është 

kompleks dhe shtrihet nga sigurimi i ofrimit 

të shërbimeve komunale për qytetarët, 

përmes koordinimit dhe komunikimit me 

publikun dhe popullatën deri te zbatimi i 

masave dhe aktiviteteve për t'iu përgjigjur 

sfidave. Pothuajse të gjitha komunat në 

rajon kanë kaluar në mënyrën e funksionimit 

në distancë, në internet, duke rregulluar 

pak a shumë me sukses shpërndarjen e 

shërbimeve në mënyrë dixhitale. Në të 

gjitha komunat në vendet, u aktivizuan 

shtabet komunale për menaxhim me 

kriza, mbrojtje dhe shpëtim, mbrojtje civile, 

etj. Nëpërmjet tyre kaloi koordinimi dhe 

komunikimi i plotë vertikal dhe horizontal me 

autoritetet dhe bashkëpunimi me subjektet e 

sistemeve për reagim. 

• Posaçërisht u shquan në zbatimin e 

masave parandaluese për KOVID-19 siç 

janë dezinfektimi i hapësirave publike 

dhe institucioneve, prokurimi dhe 

shpërndarja e pajisjeve dhe mjeteve 

mbrojtëse, shpërndarja e informacionit për 

parandalimin e sëmundjes të përshtatur për 

kategori të ndryshme të qytetarëve, realizimi 

i komunikimit të krizës së vazhdueshme 

dhe gjithëpërfshirëse dhe informimi i 

publikut dhe qytetarëve, si dhe organizimi 

i shpërndarjes së ushqimit, ilaçeve dhe 

mjeteve të tjera të nevojshme për kategoritë 

e cenueshme të qytetarëve, personave 

në karantinë ose izolim ose të sëmurë në 

shtëpi, duke përmbushur parimin se askush 

nuk duhet të lihet.

• Megjithatë, kjo krizë theksoi nevojën 

për decentralizimin e mëtejshëm të 

kompetencave për menaxhim me kriza dhe 

uljen e rrezikut nga katastrofa në vendet 

e rajonit, duke u mundësuar komunave të 

kenë burimet dhe kapacitetet e nevojshme 

për të parandaluar dhe reaguar ndaj krizave 

dhe katastrofave që ndodhin në zonën 

e tyre, si dhe të zbatojnë përgjigjen në 

përputhje me situatën në terren dhe nevojat 

e popullatës, dhe jo në bazë të vendimeve 

në nivel kombëtar ose në bazë të analizës 

së të gjitha komunave. Një shembull i kësaj 

është rasti me Komunën e Kumanovës 

kur gjatë valës së parë ajo kërkoi mbylljen, 

ndërsa shtabi kryesor i krizës nuk e lejoi 

këtë. Gjithashtu, menaxhimi i decentralizuar 

mundëson që në marrëveshjen aktuale 

të përshtaten edhe nevojat e sektorit 

ekonomik, si dhe të miratohen masa 

dhe aktivitete lokale për realizimin e 

aktiviteteve ekonomike dhe mbështetjen e 

31      “SEE local governments remain at the forefront in responding to Covid-19 crisis stated NALAS President at the 
Danube Governance Conference”, Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe  <http://www.nalas.
eu/News/DGC2801> 
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ekonomisë. Si fusha e fundit me nevojë 

për decentralizim të kompetencave është 

shëndetësia, ku në të gjitha vendet në 

rajon është e centralizuar dhe komunat 

kanë pak kompetenca, por në rast 

të krizave të tilla ekziston nevoja për 

zbatimin e politikave dhe masave 

lokale shëndetësore.
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6. PËRFUNDIME DHE 
REKOMANDIME 
_

6.1 Përfundime

Studimi për politika publike për menaxhim me kriza 

ka për qëllim të japë rekomandime të përshtatshme 

për zhvillimin e tij duke rishikuar strukturën ligjore 

dhe institucionale të sistemit të menaxhimit me 

kriza, kompetencat e komunave, identifikimin 

e boshllëqeve dhe sfidave sistemike, pasojat e 

pandemisë KOVID-19 mbi funksionimin e komunave, 

ofrimin e shërbimeve për qytetarët dhe menaxhimin 

e krizave, si dhe rishikim krahasues të përvojave 

nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Në atë drejtim, ky 

dokument bashkon në një vend aspektet e ndryshme 

të funksionimit të sistemit të menaxhimit me kriza, si 

dhe sfidat përkatësisht normalitetin e ri, të cilin e solli 

kriza pandemike e KOVID-19.

Sistemi për menaxhim me kriza (SMK) është 

i organizuar dhe realizohet për parandalimin, 

paralajmërim të hershëm dhe menaxhimin e krizave 

që paraqesin rrezik për mirëqenien, shëndetin dhe 

jetën e njerëzve dhe kafshëve dhe janë shkaktuar 

nga katastrofa natyrore dhe epidemi ose rreziqe dhe 

kërcënime të tjera që kërcënojnë drejtpërdrejt rendin 

kushtetues dhe sigurinë e Republikës ose të një 

pjese të saj, për të cilat nuk ka kushte për shpalljen e 

gjendjes së luftës ose gjendjen e jashtëzakonshme. 

Në ekzistencën e tij të deritanishme, është vendosur 

si një nga institucionet kryesore në segmentin e 

sigurisë së vendit, si dhe një institucion i njohur në 

kontekst rajonal. Disa gjendje të krizës të shpallura 

janë zgjidhur me sukses, ato aktualet realizohen 

sipas planeve. 

Megjithatë, në kontekstin e kornizës ekzistuese 

të konfigurimit dhe funksionimit, janë identifikuar 

disa boshllëqe dhe sfida që duhet të adresohen 

në periudhën e ardhshme, ose përmes reformës 

së lëndës ose përmes reformës sistematike. Në 

këtë kontekst, është e nevojshme të miratohet një 

strategji kombëtare për zvogëlimin e rreziqeve 

dhe katastrofave dhe për përmirësimin e kornizën 

ligjore duke integruar koncepte moderne, si dhe 

përfshirjen e rreziqeve pandemike dhe krizave 

shëndetësore. Në katastrofat e fundit, organet e 

përkohshme koordinuese ad-hoc janë formuar 

në nivele të ndryshme të pushtetit qendror dhe 

shpesh ka pasur një divergjencë të kompetencave, 

mosnjohje të aspekteve profesionale të fushës dhe 

dominim të politikës. Prandaj është e nevojshme 

të analizohet me ekspertizë kjo praktikë dhe të 

përcaktohet se çfarë është më mirë ose më keq. Nga 

aspekti profesional i menaxhimit me kriza, është e 

nevojshme të përfshihen vlerësime gjithëpërfshirëse 

të rreziqeve për të gjitha llojet e kërcënimeve 

dhe rreziqeve në dokumentet strategjike dhe të 

planifikimit në nivel kombëtar dhe lokal, si dhe në 

sektorët përkatës me qëllim të miratohen për rreziqe, 

politika të informuara dhe vendime. Paralajmërimi 

i hershëm duhet të afrohet drejt komuniteteve 

dhe qytetarët duke siguruar informacion në kohë. 

Sigurisht, e gjithë kjo duhet të shoqërohet me 

financim stabil dhe të qëndrueshëm në të gjitha 

nivelet. Mbi të gjitha, 1 euro në parandalim kursen 

7 euro në menaxhimin me katastrofa. Dhe në fund 

të kësaj analize, është nevoja për decentralizim të 

plotë të fushës dhe mundësimin e komunave të 

zbatojnë politika të qëndrueshme, të marrin masa 

në kohë dhe të ndërtojnë kapacitetin e nevojshëm 

për parandalim, reagim dhe rikuperim nga kriza dhe 

katastrofa.

Pandemia KOVID-19 si një rrezik i ri sistemik nga 

shoku akut po shndërrohet në stres kronik për 
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vendet dhe komunitetet në nivel global. Si kriza më 

e madhe nga Depresioni i Madh i viteve 1930 preku 

rëndë të gjithë sektorët e shoqërisë dhe aspektet 

e jetës së përditshme. Në atë kontekst është 

edhe ndikimi në nivel lokal, në qëndrueshmërinë e 

komunave dhe komuniteteve, të cilat u gjetën në 

linjën e parë të ndikimit dhe trajtimit me pandeminë. 

Pasojat e KOVID-19 ishin të forta si në aspektin e 

financave lokale, me rritjen e shpenzimeve ndërsa të 

ardhura të reduktuara, kostot e reja për ballafaqim 

dhe shterimin e rezervave ekzistuese. Ofrimi i 

shërbimeve te qytetarët gjithashtu është prekur 

seriozisht, me disa prej tyre të shpërndara në një 

vëllim të shtuar, disa në mënyrë digjitale dhe disa 

prej tyre janë reduktuar. Nga aspekti i menaxhimit 

me kriza në nivel lokal, sistemi arriti të adaptohet në 

kohë dhe të vazhdojë të funksionojë në kushtet 

e krijuara, duke organizuar trupat eksperto-

operative, shpërndarjen e masave dhe aktiviteteve 

për reagimin në kohë pandemie, komunikim dhe 

informim publik të qytetarëve dhe ndihma dhe 

mbështetje për më të rrezikuarit.

Nga ana tjetër edhe vendet në rajonin e Ballkanit 

Perëndimor u prekën në të njëjtën mënyrë dhe 

me të njëjtat sfida. Nga analiza e qasjes së tyre, 

mund të vërehen shumë ngjashmëri dhe praktika 

të mira. Duke pasur parasysh faktin që krizat dhe 

katastrofat nuk njohin kufij, është e nevojshme të 

ndërtohen mekanizma ndërkufitarë dhe rajonalë 

për përmirësimin e parandalimit, përballimit dhe 

rimëkëmbjes nga ky lloj i krizave dhe katastrofave.
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6.2. Rekomandime

Bazuar në analizën e sistemit për menaxhim me kriza 

dhe ndikimin e pandemisë nga KOVID-19 në nivel 

kombëtar dhe lokal, ky dokument propozon një seri 

rekomandime, si në vijim:

•Forcimi i kornizës strategjike për zvogëlimin 

e rrezikut nga katastrofa me miratimin e 

strategjisë kombëtare, si dhe strategji lokale 

që do të ofrojnë parakushte për forcimin e 

rezistencës përballë një normaliteti të ri dhe 

do të përcaktojnë drejtimet kryesore për 

modernizimin e sistemit.

• Reforma për menaxhim me kriza, ose 

përmes reformës sistematike për bashkimin 

e dy sistemeve kryesore për zvogëlim të 

rrezikut nga katastrofa ose me përmirësimin 

e kornizës ligjore ekzistuese dhe me 

transformimin e menaxhimit të krizave 

për parandalim të suksesshëm, përballim 

dhe rikuperim nga kriza komplekse, ngjarje 

me pasoja të mëdha, të cilat kanë pak 

mundësi të ndodhin, si dhe krijimin e bazës 

për vlerësimin jo linear dhe kuptimin e të 

ardhshmeve, të mundshme.

• Analiza funksionale për ekzistimin e ad- 

hok trupave të përkohshme koordinative.

• Përmirësimi i aspekteve profesionale-

operacionale të menaxhimit me kriza, 

përmes trajnimit të anëtarëve të stafit në 

nivel kombëtar dhe rajonal, sigurimin e 

burimeve të mjaftueshme dhe mbështetje 

dhe zbatim të teknologjisë moderne për 

vendime në kohë dhe efektive.

• Përcaktimi i kornizës për rimëkëmbjen 

elastike me përfshirjen e parimit Ndërto 

përsëri më mirë dhe plotëso nevojat e 

qytetarëve, veçanërisht personat të prekur 

në mënyrë disproporcionale nga kriza dhe 

katastrofa si vlerë e shtuar për menaxhim 

me kriza dhe mundësi për komunat të 

transformohen dhe zhvillohen pas krizave 

dhe katastrofave.

• Është e nevojshme të vazhdohet procesi 

i decentralizimit të kompetencave të 

komunave, pasuar nga burimet për 

realizimin e tyre. Programi i ri për zhvillim 

të qëndrueshëm dhe decentralizim deri 

në vitin 2026, është mundësi e shkëlqyer 

për përparim në këtë drejtim. Vetëm me 

kompetenca vërtet të decentralizuara, 

komunat mund të jenë të parat që të 

parandalojnë dhe të parët që të reagojnë.

• Përfshirja më e mirë e rrezikut ndaj 

pandemisë dhe bio rreziqeve në 

dokumentet strategjike dhe të planifikimit 

në nivel kombëtar dhe lokal dhe 

zhvillimi i procedurave operacionale dhe 

protokolleve.

• Rritja e burimeve financiare, veçanërisht 

në drejtim të zbatimit të masave dhe 

aktiviteteve për parandalim dhe zbutje, 

gatishmëri dhe rigjenerim elastik.

• Komunat duhet të përfshihen plotësisht 

në paralajmërimin e hershëm dhe 

vlerësimin e rrezikut dhe kërcënimeve me 

përgjegjësi dhe obligime të përcaktuara 

qartë, me qëllim për krijimin e strategjive 

dhe politikave për zhvillimin elastik lokal. 
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6.3 Menaxhimi me kriza - rruga 
më tutje

Pandemia e KOVID-19 dhe efekti kaskadë mbi të 

gjithë sektorët e shoqërisë dhe komuniteteve, si dhe 

aspektet e ekzistencës së përditshme të qytetarëve, 

imponon nevojën për reformë të menaxhimit me 

kriza dhe zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofa 

përkatësisht analizim jo-linear i së kaluarës, kuptimi 

i së tashmes dhe interpretimi i së ardhmes. Prandaj 

është e nevojshme të transformohet sistemi në 

mënyrë që të përgatitemi për normalitetin e ri dhe 

sfidat e krizave dhe katastrofave komplekse. Prandaj, 

në kontekstin e mësimeve të nxjerra, gjendja aktuale 

dhe reformat e mundshme sistemike të sistemeve 

për menaxhim me kriza dhe mbrojtje dhe shpëtim, 

identifikohen rrugët e mëposhtme të mundshme të 

zhvillimit të menaxhimit me kriza.

• Lëvizja sipas inercionit  – Sistemi i 

menaxhimit me kriza do të vazhdojë të 

funksionojë brenda kornizës ekzistuese 

ligjore dhe institucionale, duke marrë 

parasysh përvojën dhe mësimet e nxjerra 

nga kriza pandemike. Ndryshimi i kornizës 

ligjore i referohet integrimit të numrit të 

vetëm telefonik evropian E-112. Kjo rrugë 

zhvillimi është ekzistuese dhe më e lehtë 

për tu arritur, nuk shkakton çrregullim të 

sistemit dhe afati kohor është deri në 

12 muaj. 

• Reforma e sistemit 1.0   – Kjo rrugë 

zhvillimi fillon me zbatimin e reformës së 

njoftuar sistemike, të sistemeve për mbrojtje 

dhe shpëtim përmes riorganizimit dhe 

pajisjes dhe trajnimit të ekipeve për reagim 

të shpejtë, duke krijuar bazat e një shoqërie 

rezistente ndaj krizave dhe katastrofave. Në 

transformimin e sistemit do të bashkohen 

kompetencat e të dy institucioneve dhe 

pritet të përfshijë përvojat nga kriza e 

pandemisë, si dhe të integrohen rreziku 

nga pandemia dhe krizat shëndetësore. 

Kjo rrugë zhvillimi është e pritshme, do 

të shkaktojë çrregullime të funksionimit 

të institucioneve duke pasur parasysh 

transformimin e sistemit dhe më komplekse 

sesa e thjeshtë. Afati kohor i realizimit është 

nga 12 - 24 muaj.

•  Reforma e sistemit 2.0   – Kjo rrugë 

zhvillimi është version më kompleks 

i reformës sistemike, duke marrë 

parasysh nevojat për integrim të plotë të 

rrezikut pandemik dhe biohazardet, duke 

përcaktuar kornizë për kuptim më të mirë të 

katastrofave komplekse dhe përmirësimin 

e procesit të vlerësimit të rrezikut përmes 

përfshirjes së një qasje jo-lineare, ngjarjet 

me pasoja të larta dhe probabilitet të ulët 

të ndodhjes, si dhe forsajt mjetet për të 

kuptuar të ardhmen e mundshme. Në 

fakt, këto janë karakteristikat e gjeneratës 

42 IDSCS studim për politika publike nr.6 mars 2021



Korniza

Korniza kohore
Parashikimi
Burimet financiare

Funksionimi i vazh-
dueshëm në kornizën 

ekzistuese
0- 12 muaj 
Ekzistuese

Reforma sistemore
sipas prioritetit

të Qeverisë   
12-24 muaj
E pritshme

 Reforma sistemore me
përfshirjen e risive

dhe inovacioneve në punë
24 - 48 muaj

Më pak e pritshme

Национализам и верска нетрпеливост и омраза
Меѓународен  и урбан тероризам
Организиран и тежок криминал (убиства, уцени и сл.)
Недозволена трговија со дрога, оружје и луѓе
Последици од средствата за масовно уништување 
Поседување големи количини илегално оружје
Корупција
Загрозување на стратешките енергенси
Активности на странските специјални служби 

RRUGA E
ZHVILLIMIT

LËVIZJA SIPAS
INERCIONIT

REFORMA
SISTEMORE 1.0

REFORMA
SISTEMORE 2.0

së ardhshme të agjencive nacionale të 

menaxhimit me kriza dhe katastrofa. Është 

i nevojshëm ndryshim shtesë i kornizës 

ligjore dhe institucionale, arsimim dhe 

trajnim i personelit dhe pajisje adekuate 

me burimet e nevojshme. Kjo rrugë 

zhvillimi është më pak e pritura, do të 

shkaktojë përçarjen më të madhe në 

funksionimin e sistemit duke pasur 

parasysh inovacionet e planifikuara 

dhe teknologjitë e reja, ndërsa afati 

kohor është nga 24 në 48 muaj.

43Studim për politika publike për menaxhim me kriza



SHTOJCA 1  STRUKTURA INSTITUCIONALE 
E MENAXHIMIT ME KRIZA NË NIVEL 
NACIONAL DHE LOKAL 
_

Trupat dhe organet e sistemit për 
menaxhim me kriza:

• Komitet drejtues (KD)³²  është organi më i 

lartë në kuadër të SMK dhe ka kompetencë 

për koordinim dhe menaxhim me të njëjtin. 

Me KD udhëheq person i caktuar nga 

Qeveria dhe përbëhet nga përfaqësuesit 

më të lartë të institucioneve kryesore të 

sistemit, përkatësisht Ministri i Punëve 

të Brendshëm, Shëndetësisë, Transportit 

dhe Lidhjeve, Mbrojtjes dhe Punëve të 

Jashtme; udhëheqësi i Grupit për Vlerësim, 

përfaqësues të Komisionit Parlamentar për 

Mbrojtje dhe Siguri dhe Presidenti i vendit, 

si dhe, nëse është e nevojshme, zyrtarë të 

tjerë që drejtojnë organet e administratës 

shtetërore ose ekspertë të jashtëm. 

Kompetencat e KD-së, janë në fushat e 

propozimit të shpalljes së gjendjes së 

krizës në territorin e vendit ose pjesë të tij, 

aktivizimin dhe menaxhimin e mekanizmave 

për reagim dhe zgjidhje e gjendjes së krizës, 

si dhe vendimmarrjen dhe miratimin e 

rekomandimeve kryesore dhe masa dhe 

aktivitete të tjera.

• Grupi i Vlerësimit (GV)³³  ka për detyrë 

të kryejë "vlerësim të vazhdueshëm të 

rreziqeve dhe kërcënimeve për sigurinë 

e Republikës dhe propozon masa dhe 

aktivitete për parandalim, paralajmërim 

të hershëm dhe ballafaqim me gjendjen 

e krizës" (LMK, neni 17, 29/05). GV-

ja përbëhet nga drejtorët e Byrosë së 

Sigurisë Publike, Drejtoria e Sigurisë dhe 

Kundërzbulimit, Agjencia e Kundërzbulimit, 

drejtorët dhe zëvendësdrejtorët e Qendrës 

për Menaxhim me Kriza dhe Drejtoria për 

Mbrojtje dhe Shpëtim, Zëvendës Shefi i 

Shtabit të Ushtrisë dhe Shefi i Shërbimit të 

Sigurisë dhe Kundërzbulimit në Ministrinë 

e Mbrojtjes, ndërsa sipas nevojës, ftohen 

përfaqësuesit e organeve të administratës 

shtetërore, komunat dhe Qyteti i Shkupit 

dhe ekspertë në fushën specifike. Analizat, 

rekomandimet dhe konkluzionet dorëzohen 

nga Grupi i Vlerësimit te Komiteti Drejtues, 

Kryeministri, Presidenti dhe kryetari i 

Kuvendit.

• Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK)³4    

është organ i pavarur shtetëror në nivelin 

e drejtorisë dhe sipas nenit 21, paragrafi 

1, siguron vazhdimësi në bashkëpunimin 

ndërministror dhe ndërkombëtar, 

konsultimet dhe koordinim në menaxhimin 

me kriza; është bartës i mbështetjes së 

përgjithshme (ekspertizë, organizative, 

administrative, etj.) të Komitetit Drejtues 

dhe të Grupit të Vlerësimit; përgatit dhe 

azhurnon vlerësimin e vetëm për të gjitha 

rreziqet dhe kërcënimet për sigurinë e 

Republikës; propozon masa dhe aktivitete 

për zgjidhjen e gjendjes së krizës; si dhe 

³² Komiteti Drejtues rregullohet nga dispozitat e LMK (29/05), nenet 13 - 16.
³³ Grupi i vlerësimit rregullohet nga dispozitat e LMK-së (29/05), nenet 17 - 19. <www.cuk.gov.mk>  
34 Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Qendra për Menaxhim me Kriza në www.cuk.gov.mk
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kryen veprimtari të tjera të përcaktuara me 

ligj. Në kuadër të QMK-së, formohet Shtabi 

i Përgjithshëm (SHP) si organ operativo-

profesional që menaxhon aktivitetet për 

parandalimin dhe menaxhimin e gjendjeve 

të krizës (LMK 29/05, neni 24). Shtabi 

kryesor përbëhet nga përfaqësues të 

institucioneve që marrin pjesë në KD, 

udhëheqësi i shërbimit mjekësor urgjent 

në Shkup, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje 

dhe Shpëtim, përfaqësues të Armatës, 

Agjencisë së Kundërzbulim dhe Drejtorisë 

për Siguri të Informacioneve të Klasifikuara. 

Me Shtabin e Përgjithshëm udhëheq drejtori 

i Qendrës. Në nivel rajonal formohen edhe 

Shtabe rajonale për menaxhim me kriza 

si organe operacionale - profesionale për 

menaxhim me aktivitete për parandalim 

dhe trajtim të gjendjeve të krizës (LMK, 

29/05, neni 25). Sipas nenit 23 të 

LMK (29/05) me qëllim të informimit, 

monitorimit të situatës, shkëmbimit të të 

dhënave dhe informacioneve, dhënies së 

propozimeve për menaxhim me kriza dhe 

hartimit të vlerësimit të vetëm, formohen 

qendra rajonale për menaxhim me kriza: 

27 qendra rajonale për menaxhim me 

kriza (QRMK) dhe 8 qendra të kryesore 

rajonale për menaxhim me kriza 

(QKRMK) Shtojca 2. 
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Kompetenca e subjekteve të sistemit 
për menaxhim me kriza

Çdo subjekt i sistemit për menaxhim me kriza ka 

kompetencën e tij të përcaktuar qartë, gjatë çka 

organet e administratës shtetërore kanë shumicën 

e kompetencave dhe përgjegjësive duke pasur 

parasysh faktin se menaxhimi me kriza është një 

kompetencë e centralizuar.

• Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

së Veriut  ndër kompetencat e tjera, 

vendos për shpalljen e gjendjes së krizës 

duke përcaktuar zonën dhe masat dhe 

aktivitetet për zgjidhjen e saj, merr vendime 

për përdorimin e burimeve të nevojshme 

nga subjektet e SMK, paraqet propozim 

te Presidenti për të angazhuar ushtrinë 

për shkak të ballafaqimit me gjendjen e 

krizës, vendos për pranimin dhe dërgimin 

e ndihmës humanitare dhe bashkëpunim 

për menaxhimin e krizës, vendos për 

shumën e mjeteve nga buxheti i RMV-

së, për parandalimin, paralajmërimin 

e hershëm dhe menaxhimin e krizës, 

informon organet kompetente shtetërore 

dhe kryen veprimtari të tjera të përcaktuara 

me ligj. Përdorimi i burimeve duhet të jetë 

në përpjesëtim me natyrën dhe intensitetin 

e krizës, i arsyeshëm sipas karakterit të 

krizës dhe serioz sipas fuqisë dhe shkallës 

së krizës. 

• Ministritë dhe organet e tjera të 

administratës shtetërore veprojnë në 

përputhje me LMK dhe ligjet e tjera që 

rregullojnë juridiksionin e tyre. Kanë 

përgjegjësi të ngjashme, të cilat përfshijnë 

marrjen e masave për funksionimin 

e duhur në gjendje krize, planifikimin 

dhe sigurimin e fondeve nga buxhetet 

e tyre për parandalimin, reagimin dhe 

rimëkëmbjen, si dhe sigurimin e burimeve 

dhe kryerjen e aktiviteteve të tjera të 

specifikuara me ligj.

• Nga subjektet e tjera të SMK, ARM merr 

pjesë me një pjesë të forcave të saj në rast 

krize, nën kushte dhe në një mënyrë të 

përcaktuar me LMK, ndërsa ndërmarrjet 

publike, institucionet dhe shërbimet 

publike, si dhe kompanitë që kanë një 

rëndësi të veçantë për punë në situatë 

krize, sigurojë mbrojtje dhe shpëtim të 

punonjësve, pjesëmarrje në trajnime, 

ushtrime dhe aktivitete të tjera për 

parandalimin dhe menaxhimin e krizës, 

vënien në dispozicion të burimeve të tyre 

personale, ndërmarrjen e veprimeve në 

rast të një fatkeqësie ose krize të papritur, 

planifikim dhe ndërmarrjen e masave të 

nevojshme parandaluese dhe ndërtimin e 

kapaciteteve për trajtimin e tyre me kriza 

dhe katastrofa me intensitet më të madh, 

financimin e aktiviteteve nga burimet 

vetanake dhe përmbushjen e detyrimeve 

të tjera.
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Menaxhimi i krizave në nivel lokal

Në përputhje me LMK, nenin 5, komunat dhe 

Qyteti i Shkupit, brenda kompetencave të tyre të 

përcaktuara me ligj, kanë detyrim për nevojat e 

tyre, për parandalimin efikas dhe paralajmërimin e 

hershëm të gjendjes së krizës së mundshme për 

vlerësimin e rreziqeve dhe kërcënimeve në nivelin 

lokal, të përcaktojnë nevojat dhe të planifikojnë 

burimet dhe të zbatojnë vendimet e Qeverisë 

në lidhje me menaxhimin me kriza në rajonin e 

tyre.  Vlerësimi i rrezikimit të komunës ose Qytetit 

të Shkupit përgatitet nga qendrat kompetente 

rajonale për menaxhim me kriza. Në ballafaqimin 

me krizën, kryetari i komunës ose qytetit të Shkupit 

siguron koordinimin e pjesëmarrësve në sistemin 

për menaxhim me kriza në nivel lokal. Në nivel 

operativo-profesional, formohen shtabet rajonale për 

menaxhim me kriza, të cilat menaxhojnë aktivitetet 

për parandalimin dhe trajtimin e gjendjes së krizës 

në territorin e komunave dhe Qytetit të Shkupit. Me 

ato udhëheqin udhëheqësit e QRMK, përbëhen nga 

përfaqësues të komunave (kryetarë të komunave ose 

përfaqësues të emëruar) dhe të subjekteve të SMK-

së në nivel lokal. Takohen të paktën dy herë në vit 

dhe miratojnë konkluzione në formën e vendimeve 

përfundimtare, rekomandimeve, udhëzimeve dhe 

masave dhe aktiviteteve të tjera.

Në trajtimin e krizave, komunat dhe Qyteti i Shkupit:  

• monitorojë gjendjet, veprimet dhe dukuritë që mund të rezultojnë me krizë në 

komunë; 

• bëjë vlerësim të cenimit nga rreziqet dhe kërcënimet për shfaqjen e një situate krize 

në territorin e komunës; 

• miratojë program për revitalizimin e komunave dhe Qytetit të Shkupit pas eliminimit 

të krizës;

• vendosin për lartësinë e mjeteve për menaxhim me kriza nga buxheti

Burimi: LMK (29/05), nen.5, paragrafi1
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Gjendja e krizës dhe realizimi në nivel 
lokalz

Si përgjigje ndaj gjendjes së krizës aktivizohen 

mekanizma për përgjigje dhe zbatim me përdorim 

të burimeve të organeve të administratës shtetërore, 

komunat dhe Qytetit të Shkupit. Në nivel rajonal/ 

lokal funksionojnë shtabet rajonale për menaxhim 

me kriza. Përmes tyre, praktikisht menaxhohen dhe 

zbatohen aktivitetet për trajtim me gjendjen e krizës. 

Sipas nevojës, komunat mund të marrin pjesë në 

punën e Shtabit të Kryesor për Menaxhim me Kriza 

përmes përfaqësuesve të tyre të jashtëm. Detyrimet 

e komunave dhe Qytetit të Shkupit me forcat 

hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim, ndërmarrjet 

publike dhe NJTZ në kushtet e gjendjes së krizës 

së shpallur janë këto: : vlerësimi i situatës së krizës, 

aktivizimi i planeve operacionale dhe procedurave 

³5  Qendra për Menaxhim me Kriza. Procedurat standarde të funksionimit për komunikim, koordinim dhe bashkëpunim 
midis njësive të sistemit për menaxhim me kriza në gjendje krize të shpallur. 2016. fq.16-17. <https://cuk.gov.mk/files/
Standardni%20operativni%20proceduri%20B5%20mkd.pdf>
³6  https://cuk.gov.mk/files/Standardni%20operativni% 20proceduri% 20B5% 20mkd.pdf 

të brendshme dhe njësive hapësinore për mbrojtje 

dhe shpëtim dhe të gjitha burimet në dispozicion, 

përgatitja e nevojave komunale të vendeve të 

planifikuara të evakuimit, angazhimi dhe koordinimi 

i qytetarëve, mbështetja e institucioneve shtetërore 

me forcat dhe kapacitetet e NP dhe NJTZ dhe 

organizojnë punën e komisioneve për përcaktimin e 

dëmeve të shkaktuara nga gjendja e krizës. Komunat 

dhe Qyteti i Shkupit gjithashtu kanë përgjegjësi 

specifike në kuadër të ballafaqimit (reagim dhe 

mbështetje) me rreziqet / kërcënimet individuale 

dhe ato janë pjesë e Procedurave standarde 

të funksionimit për komunikim, koordinim dhe 

bashkëpunim midis njësive të sistemit për menaxhim 

me kriza në gjendje krize të shpallur.36
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KRUSHEVË
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RESNJË

VELES

NEGOTINË

KAVADAR

KUMANOVË

KRIVA PALANKA
KRATOVË

OHËR

STRUGA

DIBËR

KËRÇOVË

MAKEDONSKI BROD

STRUMICË

VALANDOVË

GEVGJELI

RADOVISH

TETOVË

GOSTIVAR

SHTIP

BEROVA

DELLÇEVË

VINICË

KOÇAN

PROBISHTIP
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Qyteti Shkup
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Haraçinë
Ilinden

Petrovec
Karposh

Gjorçe Petrov
Saraj

Kisella Voda
Aerodrom
Sopishte

Studeniçan
Zelenikovë

Qendër
Çair

Butel
Çuçer Sandevë

Shuto Orizar
Manastir
Mogilla
Novaci
Prilep

Krivogashtani
Dolneni

Krushevë
Demir Hisar

Resnjë
Veles

Gradsko
Çashka

Negotinë
Demir Kapija

Kavadar
Rosoman

Kumanovë
Likovë

Nagoriçan i Vjetër
Kriva Palanka

Rankovce
Kratovë

Ohër
Debarc
Strugë
Vevçan
Dibër

Qendër Zhupë
Kërçovë

Zajas
Oslomej

Vraneshticë
Makedonski Brod

Plasnicë
Strumicë
Bosilovë
Vasilevë

Novo Sellë
Vallandovë

Gjevgjeli
Bogdanci

Dojran
Radovish

Konçe
Tetovë

Brvenica
Bogovinë

Jegunovce
Zhelinë
Tearce

Gostivar
Vrapçisht

Mavrovë dhe Rostushë
Shtip

Karbinci
Berovë

Pehçevë
Dellçevë

Makedonska Kamenica
Vinicë
Koçan

Zrnovci
Çeshinovë Obleshevë

Probistip
Sveti Nikole

The City of Skopje
Gazi Baba

Arachinovo
Ilinden

Petrovec
Karposh

Gorche Petrov
Saraj

Kisela Voda
Aerodrom

Sopiste
Studenichani

Zelenikovo
Centar
Chair
Butel

Cucer Sandevo
Shuto Orizari

Bitola
Mogila
Novaci
Prilep

Krivogashtani
Dolneni

Krushevo
Demir Hisar

Resen
Veles

Gradsko
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Negotino
Demir Kapija

Kavadarci
Rosoman

Kumanovo
Lipkovo

Staro Nagoricane
Kriva Palanka

Rankovce
Kratovo
Ohrid

Debarca
Struga

Vevcani
Debar

Centar Zhupa
Kichevo

Zajas
Oslomej

Vranestica
Makedonski Brod

Plasnica
Strumica
Bosilovo
Vasilevo

Novo Selo
Valandovo
Gevgelija
Bogdanci

Dojran
Radovish
Konche
Tetovo

Brvenica
Bogovinje
Jegunovce

Zhelino
Tearce

Gostivar
Vrapchishte

Mavrovo Rostuse
Stip

Karbinci
Berovo

Pehchevo
Delchevo

Makedonska Kamenica
Vinica

Kochani
Zrnovci

Cheshinovo Obleshevo
Probistip

Sveti Nikole

SHKUP

MANASTIR

VELES

KUMANOVË

OHËR

STRUMICË

TETOVË

SHTIP

I SHKUPIT

I PELLAGONISË

I VARDARIT

VERI - LINDOR

JUG-PERNDIMOR

JUG - LINDOR

I POLLOGUT

LINDOR
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SHTOJCA 3 - Pasqyrë e Agjencive për 
Menaxhim me Zvogëlimin e Fatkeqësive në 
Ballkanin Perëndimor

 ДРЖАВА НАЗИВ НА 
ИНСТИТУЦИЈАТА 

1  

Republika e
Shqipërisë

 

2  

Bosnjë dhe
Hercegovinë 

 

3  

Republika e
Kosovës

 

4  

Republika e
Serbisë 

 

 

5  

Republika e
Malit të Zi

 

 

 
 

 

COUNTRY INSTITUTION MAIN RESPONSIBILITIES NATIONAL 
PLATFORM FOR DRR

Nuk është themeluar.

Nuk është themeluar.

23.3.2013.
• Kontribuon në uljen siste-
ma�ke të rreziqeve të 
ndryshme përmes ak�viteteve 
sociale dhe ekonomike.

24.1.2013.
• Koordinimi i ak�viteteve për me-
naxhim me situata emergjente dhe 
zba�mi i koncepteve për ZRK në 
dokumentet strategjike dhe doku-
mentet e poli�kave. 

July 2019.
• Monitorimi, tes�mi dhe përcak-
�mi i përfi�meve që kontribuojnë 
në ZRK;
• Shkëmbimi i njohurive dhe përvo-
jave të fituara. .

 

• Menaxhimi me gjendje emergjente civile përmes planifikimit 
dhe mbështetjes së drejtpërdrejtë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme në lidhje me detyrimet e gjendjeve emergjente 
civile në nivel kombëtar, në nivel të komunës dhe në nivel 
lokal;
• Koordinimi kombëtar i menaxhimit me emergjenca civile 
urgjente përmes qendrës operacionale dhe komanduese 
kombëtare 24/7;
• Vendosja dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve ndër-sektoriale;
• Koordinimi i ak�viteteve të përgjithshme për menaxhim me 
reagimin ndaj katastrofave.

• Zba�mi i detyrimeve ndërkombëtare dhe bashkëpunimi në 
realizimin e mbrojtjes civile;
• Koordinimi i ak�viteteve të mbrojtjes civile në en�tetet në 
Bosnjë dhe Hercegovinë;
• Koordinimi i planeve të njësive në rast të katastrofave naty-
rore ose fatkeqësive të tjera që prekin të gjithë territorin e 
Bosnjë dhe Hercegovinës. 
• Mira�mi i programeve dhe planeve për mbrojtje dhe shpë-
�m. 
 

• Përga�tja, mbrojtja, reagimi dhe rikuperimi nga katastrofat 
natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu;
• Menaxhimi me ciklin e katastrofave;
• Koordinimi i reagimit ndaj katastrofave;
• Trajnim dhe edukim i profesionistëve dhe qytetarëve;
• Sigurimi i mbështetjes për shërbimet zjarrfikëse.

• Mbrojtja e jetës dhe pasurisë së qytetarëve në rast të 
katastrofave natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu;
• Parandalimi i gjendjeve të emergjencave dhe reagimi në 
kohë i shpejtë në raste emergjencash;
• Koordinimi i ak�viteteve të të gjitha ins�tucioneve që janë 
pjesë e menaxhimit të emergjencave dhe katastrofave. 

• Koordinimi i sistemit për mbrojtje dhe shpë�m;
• Përga�tja dhe zba�mi i masave dhe ak�viteteve për ZRK;
• Zhvillimi profesional dhe trajnimi i njësive për mbrojtje dhe 
shpë�m; 
• Informimi dhe njo�imi i qytetarëve në rast të katastrofave 
natyrore dhe fatkeqësive të tjera;
• Koordinimi dhe komunikimi përmes 112 Sistemit të Koman-
dës Opera�ve;
• Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe rajonal.

Ministria e 
Mbrojtjes

Drejtoria e Përg-
jithshme për Gjend-

je Urgjente Civile 

Ministria e Mbrojtjes  
Sektori për mbrojtje dhe shpë�m

Ministria e Punëve të 
Brendshme

Agjencia për Menaxhim me 
Emergjenca

Ministria e Punëve të 
Brendshme

Sektori për Menaxhim me 
Gjendje të 

Jashtëzakonshme

Ministria e Punëve të Brendshme
Drejtoria për Menaxhim me Emergjenca

IDSCS studim për politika publike nr.6 mars 2021



51
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Nuk është themeluar.

Nuk është themeluar.
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ma�ke të rreziqeve të 
ndryshme përmes ak�viteteve 
sociale dhe ekonomike.

24.1.2013.
• Koordinimi i ak�viteteve për me-
naxhim me situata emergjente dhe 
zba�mi i koncepteve për ZRK në 
dokumentet strategjike dhe doku-
mentet e poli�kave. 

July 2019.
• Monitorimi, tes�mi dhe përcak-
�mi i përfi�meve që kontribuojnë 
në ZRK;
• Shkëmbimi i njohurive dhe përvo-
jave të fituara. .

 

• Menaxhimi me gjendje emergjente civile përmes planifikimit 
dhe mbështetjes së drejtpërdrejtë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme në lidhje me detyrimet e gjendjeve emergjente 
civile në nivel kombëtar, në nivel të komunës dhe në nivel 
lokal;
• Koordinimi kombëtar i menaxhimit me emergjenca civile 
urgjente përmes qendrës operacionale dhe komanduese 
kombëtare 24/7;
• Vendosja dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve ndër-sektoriale;
• Koordinimi i ak�viteteve të përgjithshme për menaxhim me 
reagimin ndaj katastrofave.

• Zba�mi i detyrimeve ndërkombëtare dhe bashkëpunimi në 
realizimin e mbrojtjes civile;
• Koordinimi i ak�viteteve të mbrojtjes civile në en�tetet në 
Bosnjë dhe Hercegovinë;
• Koordinimi i planeve të njësive në rast të katastrofave naty-
rore ose fatkeqësive të tjera që prekin të gjithë territorin e 
Bosnjë dhe Hercegovinës. 
• Mira�mi i programeve dhe planeve për mbrojtje dhe shpë-
�m. 
 

• Përga�tja, mbrojtja, reagimi dhe rikuperimi nga katastrofat 
natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu;
• Menaxhimi me ciklin e katastrofave;
• Koordinimi i reagimit ndaj katastrofave;
• Trajnim dhe edukim i profesionistëve dhe qytetarëve;
• Sigurimi i mbështetjes për shërbimet zjarrfikëse.

• Mbrojtja e jetës dhe pasurisë së qytetarëve në rast të 
katastrofave natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu;
• Parandalimi i gjendjeve të emergjencave dhe reagimi në 
kohë i shpejtë në raste emergjencash;
• Koordinimi i ak�viteteve të të gjitha ins�tucioneve që janë 
pjesë e menaxhimit të emergjencave dhe katastrofave. 

• Koordinimi i sistemit për mbrojtje dhe shpë�m;
• Përga�tja dhe zba�mi i masave dhe ak�viteteve për ZRK;
• Zhvillimi profesional dhe trajnimi i njësive për mbrojtje dhe 
shpë�m; 
• Informimi dhe njo�imi i qytetarëve në rast të katastrofave 
natyrore dhe fatkeqësive të tjera;
• Koordinimi dhe komunikimi përmes 112 Sistemit të Koman-
dës Opera�ve;
• Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe rajonal.

Ministria e 
Mbrojtjes

Drejtoria e Përg-
jithshme për Gjend-

je Urgjente Civile 

Ministria e Mbrojtjes  
Sektori për mbrojtje dhe shpë�m

Ministria e Punëve të 
Brendshme

Agjencia për Menaxhim me 
Emergjenca
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Brendshme
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Ministria e Punëve të Brendshme
Drejtoria për Menaxhim me Emergjenca

Studim për politika publike për menaxhim me kriza



Informacione rreth 
projektit 
_

Informacione rreth 
IDSCS-ë
_

Projekti "Përmirësimi i kapacitetit për menaxhim 

me kriza të komunave në Maqedoninë e Veriut" 

synon të forcojë menaxhimin strategjik me kriza 

në tetë komuna të zgjedhura, dhe të tregojë 

procesin e zhvillimit të planeve strategjike lokale 

për zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësi dhe 

katastrofa. Përmes projektit do të analizohet 

struktura ligjore dhe institucionale e sistemit 

për menaxhim me kriza, rolin e komunave që 

parashikon, dhe do të identifikohen boshllëqet 

dhe sfidat sistematike. Projekti financohet nga 

Mbretëria e Bashkuar, përmes Ambasadës 

Britanike në Shkup. 

Për më shumë informacion në lidhje me 

projektin, kontaktoni: 

 

Misha Popoviq, Hulumtues i lartë 

misha@idscs.org.mk 

Marko Pankovski, hulumtues 

pankovski@idscs.org.mk 

Sara Janeska, hulumtuese e re 

sara@idscs.org.mk 

IDSCS është tink tenk organizatë, që hulumton 

zhvillimin e qeverisjes së mirë, sundimin e së 

drejtës dhe integrimet evropiane të Maqedonisë. 

IDSCS ka mision të ndihmojë përfshirjen qytetare 

në vendimmarrje dhe të forcojë kulturën politike 

participative. Përmes forcimit të vlerat liberaliste, 

IDSCS kontribuon në bashkëjetesën ndërmjet 

diversiteteve. 

Të dhëna për kontakt, për IDSCS 
_
Adresa: rr. Mirosllav Krlezha nr. 52/1 / 2, 
1000 Shkup
 Тel. nr./ faks: +389 2 3094 760, 
posta elektronike: contact@idscs.org.mk 



Informacione për 
autorin: 
_

mr. Vasko Popovski  është konsulent dhe praktikues 

i pavarur me përvojë shumë vjeçare në fushat e 

menaxhimit me rreziqet nga katastrofat, menaxhimi 

me kriza, inovacione me rezistencë. Ekspertiza e 

tij në fushat profesionale të veprimtarisë shtrihet 

në vendet e rajonit të Evropës dhe Azisë Qendrore 

dhe Juglindore. Ka kryer fakultetin juridik, studime 

pasuniversitare në shkencat politike dhe është 

kandidat për doktoraturë në shkencat e sigurisë. 

Gjatë vitit 2018/2019, si bashkëpunëtor i Fulbright 

dhe shkencëtar i ftuar, ishte pjesë e ekipit të Qendrës 

për Studimin e Katastrofave në Universitetin e 

Delaware, SHBA, ku realizoi pjesë të kërkimit të tij 

shkencor mbi temën e rezistencës dhe modelin e 

një shoqëri rezistente dhe mori pjesë në realizimin e 

kurrikulës mësimore.




