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HYRJA

Çështjet e menaxhimit të emergjencave paraqesin një nga segmentet më komplekse dhe 
shumë të ndjeshme të çdo shoqërie. Secili vend i kushton prioritet gatishmërisë emergjente 
ngase çdo masë preventive do t’i minimizonte katastrofat natyrore të cilat mund të i kanosen 
shtetit. Koncepti i mbrojtjes civile kryesisht i takon punëve të brendshme të shteteve1

megjithatë është e metë të thuhet se kjo është kompetencë ekskluzive vetëm e një shteti. 
Katastrofat natyrore mund të ndodhin jo vetëm brenda një shteti - ato mund të kenë
reperkusione rajonale e më gjerë. Realisht, çështjet e mbrojtjes civile tashmë po marrin më
shumë karakter ndërkombëtarë.

Republika e Kosovës, si vend në zhvillim e sipër, ka nevojë për kapacitete më të përgatitura 
për të qenë ne gjendje të reagojë në situate krizash e që mund të jenë të natyrës së ndryshme. 
Në këtë rast, nevoja për ngritjen e kapaciteteve dhe resurseve ne përballim me situatat që
kanë të bëjnë me rastet e emergjencave civile është e pashmangshme.

Që pas përfundimit të luftës në Kosovë e deri në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, 
kompetencat në sektorin e sigurisë kryesisht ishin e drejtë e rezervuar e UNMIK-ut. Mirëpo, 
çështjet e gatishmërisë emergjente dhe menaxhimit të emergjencave ishin kompetencë e 
vendorëve.2 Duke e pasur parasysh këtë, pyetja shtrohet: Sa kanë bërë institucionet e 
Kosovës dhe shoqëria në drejtim të zhvillimit të këtij segmenti të sigurisë? A i është dhënë
rëndësi nga politik-bërsit këtij segmenti të sigurisë? A kemi ngritur kapacitete të mjaftueshme 
në rast të katastrofave?  

Ky hulumtim ka gjetur dobësi dhe mungesa të theksuar në këtë segment. Që nga niveli 
strategjik, mungon fillimisht strategjia gjithpërfshirëse e sigurisë e cila do t’i parashihte 
kërcënimet dhe rreziqet, në këtë rast ato që vijnë nga katastofat natyrore dhe nga faktori 
njeri. Vlerësimi i kërcënimeve dhe rreziqeve shtrohet si një nevojë e menjëhershme në
Kosovë. Pastaj, vërehet një mungesë e shtuar rreth informimit të qytetarëve lidhur me 
çështjet e gatishmërisë emergjente. Kjo aq më parë që një informim i mirëfilltë do të
ndikonte në ngritjen e vetëdijës së qytetarëve për këtë lëmi shumë të rëndësishme.

Përveç tjerash, punonjësit e mbrojtjes civile kanë mungesë motivi si rezultat i pajisjve të
dobëta dhe rrogave shumë të ulta.3 Kur kësaj i shtohet fakti se procesi i shpërbërjes së TMK-
së është çështje që duhet të ndodhë, shtohet brenga e rënies së motivit për angazhimin e tyre 
në gatishmëri emergjente gjatë procesit të shpërbërjes së TMK-së dhe ngritjes së Forcës së
Sigurisë së Kosovës. Kjo mund të krijojë një vakum sa i përket gatishmërisë emergjente të
institucioneve të Republikës së Kosovës deri sa FSK nuk bëhet plotësisht operative.4

                                                
1 School of Civil Protection, Ethical Aspects, f.6
2 Që nga themelimi i Institucioneve të Përkohshme të Vetqeverisjes (IPVQ)
3 Këtë e ka paraparë edhe vlerësimi i bërë nga ekspertët e Asociacionit të Zjarrfikësve të Evropës të cilët kanë 
bërë një vlerësim për OSBE lidhur me gjendjen e zjarrëfikësve në Kosovë. Shih “Analizimi i gjendjes – Shërbimi 
për Zjarrëfikje dhe Shpëtim në Kosovë”. OSBE
4 TMK-ja në bazë të misionit që ka, është forcë kryesore e linjës së dytë por në disa raste edhe linjës së parë, në
ballafaqim me emergjencat civile
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Ky vlerësim ka përdorur një metodologji gjithpërfshirëse. Kjo përfshin përvojën e ekspertëve 
të QKSS-së, legjislacionin aktual në fuqi dhe literaturë bashkëkohore ndërkombëtare nga kjo 
lëmi. 

Fillimisht vlerësohen aspektet e politikave të vlerësimit në çështjet e gatishmërisë emergjente. 
Pastaj, politikat e planifikimit strategjik, si në nivel qendror po ashtu edhe në atë lokal, zënë 
një pjesë të rëndësishme. Çështjet e koordinimit ndër-institucional karshi kësaj sfere përbëjnë 
poashtu një pjesë të këtij vlerësimi. Tërthorazi vlerësohen trajnimet, ushtrimet dhe pajisjet 
ekzistuese. Ky hulumtim përfshin edhe çështjet e informimit dhe bashkëpunimit 
ndërkombëtarë. Së fundi, konkluzionet.

Politikat e vlerësimit

Identifikimi i kërcënimeve dhe rreziqeve paraqet faktor në drejtim të ngritjes së gatishmërisë
vepruese si në aspektin preventiv ashtu edhe në atë reaktiv. Sa për të thjeshtëzuar, vlerësimi i 
kërcënimeve dhe rreziqeve në sektorin e sigurisë paraqet një llojë “kushtetute” në sektorin e 
sigurisë ngase në bazë të saj edhe orientohen politikat operative. Është më se e vërtetë që
Kosovës i mungon një vlerësim në këtë sferë. Vlerësimi më gjithpërfshirës është bërë gjatë
vitit 2005 dhe 2006 nga UNDP ku një kapitull ka përfshirë kërcënimet dhe rreziqet në
Kosovë.5 Gjithashtu, ka pasur vlerësime të kërcënimeve dhe rreziqeve sa i përket 
katastrofave natyrore nga TMK, Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave në Ministrinë
e Punëve të Brendshme (MPB) dhe OSBE-së mirëpo të gjitha këto ose ishin të kufizuara ose 
tashmë nuk qëndrojnë sepse nevojitet ripërtrirja e tyre.6

Nga këndvështrimi i ekspertëve, duke e parë zhvillimin, investimet dhe ndryshimet në
infrastrukturë, duhet të bëhen vlerësime dhe ripërtrirja e planeve së paku një herë në tre vite. 
Me vlerësime në baza tre vjeçare, do të përgatiteshin planet për masat preventive dhe atyre 
operacionale. Kjo do të shpiente deri te planifikimi i mirefilltë strategjik.     

Siç u cek edhe në hyrje, gjatë këtyre nëntë viteve të fundit, është investuar në një masë në
këtë segment,. Në këtë drejtim, ekziston një strukturë e cila është pjesë e menaxhimit të
emergjencave. Në Kosovë, me çështjet e mbrojtjes civile deri më tani është marrë TMK dhe 
Departamenti për Menaxhimin e Emergjencave (DME).7 Duke mos hyrë në detaje të
funksionimit hierarkik të menaxhimit të emergjencave, ia vlen të theksohet se mundësitë për 
vlerësim të rreziqeve ekzistojnë. Pothuajse secila komunë i ka departamentet/sektoret për 
mbrojtje dhe shpëtim të cilat kanë lidhje direkte me Qendrat Operative Rajonale Emergjente 
112 (QORE) të cilat duhet të raportojnë gjatë 24 orëve lidhur me situatën emergjente civile 
dhe rreziqet e mundshme.8 Të gjitha informata e nevojshme mbledhen dhe dërgohen në

                                                
5 Shih Rishikimi i Sektorit për Siguri të Brendshme në Kosovë, UNDP, 2006
6 Në bazë të hulumtimit, TMK ka bërë një vlerësim më të gjerë në vitin 2004 ndoshta edhe ndonjë më vonë 
mirëpo së paku këto tre vitet e fundit nuk është ripërtrirë. Poashtu, departamenti i mëparshëm i gatishmërisë
emergjente dhe sigurisë civile (DGEMC), i cili ishte në kuadër të UNMIK-ut, ka bërë një vlerësim të rrezikut në
nivel të komunave në vitin 2001. Kjo nuk është përtërirë më vone nga DME. 
7 DME është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 
8 Qendra Operative Rajonale gjenden në Prishtinë, Prizren, Gjilan dhe Pejë. Në Mitrovicë, ende nuk është
ngritë një Qendër e tillë për shkaqe politike. 
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Qendrën e Situatave (QS) e cila gjendet në objektin e Qeverisë së Kosovës, në kuadër të
Zyrës së Kryeministrit.9

Ky hulumtim ka vërejtur se përveç pranimit të informacioneve, as QORE 112 dhe as QS,
nuk kanë një sektor të analizave i cili do të merrej me vlerësimin e informacioneve që kanë të
bëjnë me kanosjet e mundshme të rreziqeve në sferën e emergjencave civile. Këto vlerësime, 
nëse jo në baza ditore e javore, do të duhej të bëheshin së paku çdo muaj. Domosdoja e 
vlerësimit dhe analizave shtohet kur sipas të gjitha gjasave QS do të inkorporohet në
Sekretariatin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës (KSK).10

Planifikimi strategjik dhe operativ

Në bazë të përceptimit dhe vlerësimit të kërcënimeve e rreziqeve, domosdoshmërisht duhet 
të bëhen plane si në nivelin strategjik po ashtu edhe në atë operativ. Sa i përket nivelit 
strategjik, mungon një strategji gjithpërfshirëse. Ka pasur tendenca që të hartohet një
strategji e tillë mirëpo ngecjet janë arsyetuar me mungesën e fondeve, edhe pse sipas 
vlerësimeve, mendohet që donatorët kanë kontribuar dhe do të mund të kontribonin edhe 
më tutje në këtë drejtim.

Në momentin e bërjes së këtij vlerësimi, ende nuk është konstituar KSK. KSK do të duhej të 
konsolidohej dhe të bënte vlerësime, këshilldhënie e diskutime lidhur me kërcënimet e 
rreziqet në Kosovë, në këtë rast, lidhur me rreziqet që vijnë nga katastrofat natyrore.11

Rëndësia e KSK-së në menaxhimin e emergjencave është aq e madhe sa që në raste të 
gjendjes së jashtëzakonshme ajo e ka rolin kryesor nw menaxhimin e situatave.12

Realisht, strategjia për reagim ndaj katastrofave natyrore do të duhej të bazohej në strategjinë
e sigurisë së Kosovës. Kosova ende nuk ka hartuar këtë strategji edhe pse rëndësia e saj është
e padiskutueshme. Kush duhet të merret me hartimin e strategjisë së sigurisë? Sipas ligjit në
fuqi, Këshilli i Sigurisë është organi i cili duhet t’a hartojë këtë strategji. Në momentin që po 
e shkruajmë këtë dokument, KSK ende nuk është formuar e aq më parë konsoliduar. Edhe 
pse për rëndësinë e formimit të KSK-së duhet të bëhet një vlerësim i posaçëm, në rastin 
konkret ngecjet në formimin e këtij institucioni ndikojnë përveç në aspektet e tjera të
sigurisë, edhe në çështjet e menaxhimit të emergjencave.

Hulumtimi ka vërejtur që në nivel ministror ka plane operative për reagim në menaxhimin e 
emergjencave. Këto plane sidomos janë hartuar nga DME, Ministria e Shëndetësisë dhe 

                                                
9 Investimi në Qendrën e Situatave është i një rëndësie të posaçme. Pajisjet dhe metodologjia që është investuar 
aty është një ndër më të mirat në rajon. 
10 Shih Qendra e Situatave http://www.ks-
gov.net/pm/RëndësiaesigurisëpublikenëKosovëdherajon/tabid/101/Default.aspx
11 Për qëllime të këtij dokumenti vlen të përmenden disa aspekte të katastrofave natyrore. Ato mund të ndodhin 
si rrezultat i natyrës apo edhe si rezultat i veprimeve të individëve. Katastrofat mund të jenë: tërmetet, 
vullkanet, vërshimet, zjarret, kontaminimet kimike e radiologjike, shpërthimet, përhapja e elementeve toksike, 
rrëshqitjet e dheut, përmbytjet etj.
12 Shih Ligjin mbi Këshillin e Sigurisë së Kosovës, Neni 12, “Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, KSK ushtron autoritet 
dhe përgjegjësi ekzekutive në emër të Qeverisë …”
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TMK. Rasti i fundit është hartimi i një plani kombëtar për parandalimin e zjarreve,13 i cili në
masë të madhe ka senzibilizuar të gjitha nivelet për marrjen e masave preventive. Mirëpo 
shikuar në përgjithësi, këto plane nuk i referohen ndonjë vlerësimi të ripërtëritur apo 
strategjie dhe kësisoji mund të konsiderohen si të pamjaftueshme. 

Sa i përket planifikimit dhe vlerësimeve, ka dobësi në nivel komunal e sidomos duke u 
bazuar në specifikat e komunave, vlerësimi dhe planifikimi përkatës është i pashmangshëm.
P.sh disa komunave i kanoset rreziku më shumë nga zjarret e pyjeve për shkak të dendësisë
pyjore dhe terrenit të papërshtatshëm (Deçan, Pejë, Istog, Kamenicë etj). Apo, në disa 
komuna ka probleme me ndotje të ajrit, mjete toksike e radioactive (Mitrovica, Obiliqi, 
Prishtina etj). Vërshimet dhe rrëshqitjet e dheut (Fushë Kosovë, Kacanik, Vushtrri etj). 
Më specific është rajoni i Gjilanit i cili seizmiologjikisht është jostabil dhe më i prekur.
Bazuar në këto specifika, jo vetëm planet mirëpo edhe gatishmëria e veprimit duhet të bëhet 
konform rrethanave. Ky hulumtim ka provuar se vetëm disa komuna bëjnë planifikime (edhe 
atë jo të rregullta) derisa disa të tjera nuk i ripërtërijnë apo edhe disa fare nuk kanë.

Koordinimi 

Koordinimi është njëra prej çështjeve më kompleksive si gjatë vlerësimit dhe planifikimit 
strategjik por edhe gjatë reagimit emergjent. Prandaj për arritjen e një koordinimi të mirëfilltë
duhet të bëhen trajnime dhe ushtrime të përbashkëta. Kjo më së miri bëhet me definimin e 
Procedurave Standarde Operative (PSO) në nivel vendi. 

Rasti më i fundit i lëshimeve në koordinim është hyrja e mauneve me materie toksike në 
territorin e Kosovës. Kjo është njëra prej çështjeve më aktuale e cila po e ngarkon në masë të
madhe opinionin në Kosovë. Këtu shihet se nuk ka një koordinim të mirëfilltë të 
institucioneve relevante rreth kësaj çështje, duke filluar nga kontrolli i pikave kufitare se çka 
krejt hynë në vendin tonë, e deri tek ata të cilët janë të obliguar të lëshojnë dokumentet 
përkatëse për transport apo blerjen dhe shfrytëzimin e këtyre materieve. Ministria e Tregtisë
dhe Industrisë licencon kompanitë për eksport pa u vlerësuar dhe analizuar nga ekspertët
(njohës të rreziqeve) sidomos të atyre nga materiet e rrezikshme. 

Nuk ka koordinim të mirëfilltë në mes institucioneve duke filluar nga lartë poshtë por edhe 
nga poshtë lartë. Me rregulloren e re të funksionimit të komunave shumë aspekte të 
menaxhimit të emergjencave kanë kaluar në kompetencë të Kryetarëve të Komunave. 
Ekziston një bindje në bazë të përvojave se pjesa dërmuese e Kryetarëve të Komunave  e 
kanë shumë problem ta kuptojnë rëndësinë e funksionimit me sukses të shërbimeve 
emergjente. Në rast të ndonjë katastrofe mund të ndodh që të mos ketë ndonjë koordinim të
mirëfilltë në mes institucioneve përkatëse relevante. P.sh në këto raste nuk është e qartë se 
shërbimet emergjente komunale t’i përgjigjen Ministrisë së Pushtetit Lokal apo DME-së. 

Ky hulumtim ka gjetur që edhe vet DME kërkon një centralizim të shërbimeve emergjente 
për një funksionim më të mirëfiltë. Kjo padyshim se do ta thjeshtëzonte koordinimin në rast 
të reagimeve gjatë emergjencave civile.

                                                
13 Koha Ditore, “Plan Kombëtar për Parandalimin e Zjarreve”, 16 Korrik 2008
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Pajisjet dhe infrastruktura

Në çdo nivel, ekzistojnë kapacitetet fillestare për reagim ndaj emergjencave civile. Kryesisht 
këto pajisje janë të stërvjetuara dhe një pjesë e madhe e tyre janë në gjendje jo të mirë teknike 
prandaj edhe shërbimet emergjente nuk janë sa duhet efikase në përballje me rreziqet e 
ndryshme. Një vlerësim të detajuar lidhur me mungesën e pajisjeve dhe infrastrukturës për 
zjarrëfikësit e ka bërë Asociacioni Ndërkombëtarë për Zjarrfikje dhe Shpëtim, i përkahur nga 
OSBE në Kosovë.

Ky hulumtim ka vërejtur se edhe ato pak fonde që ndahen në nivel komunal për emergjenca 
civile destinohen për nevoja tjera komunale duke mos i dhënë rëndësi këtij segmenti të
rëndësishëm. Mungojnë pothuajse tërësisht pajisje në nivel lokal për matje seizmiologjike, 
ndotjen e ajrit dhe radioaktivitetit. Së fundi, në Gjilan është bërë një hap i parë në këtë
drejtim. Janë futur matësit seizmiologjik lidhur me termetet e mundshme në atë rajon.

Një nga segmentet më kritike në aspektin e gatishmërisë emergjente janë spitalet. 
Infrastruktura e tanishme nuk do të mund të përballon ndonjë fluks të madh ne raste 
krizash. Këtë e vërteton edhe shqetësimi i ngritur nga Drejtori i Klinikikës Emergjente të
Kosovës ku paralajmëron për mungesat më elementare në klinikën emergjente.14

Trajnimet dhe ushtrimet 

Krahas përgatitjes së planit për vlerësimin e rrezikut konform këtij vlerësimi, duhet të
përgatiteshin edhe planet për zhvillimin e trajnimeve dhe ushtrimeve në cdo nivel, si atyre 
individuale por edhe atyre kolektive për emergjencat civile. Njëri prej elementeve kyçe në
këtë lëmi është trajnimi i personelit dhe ushtrimet e rregullta në vazhdimësi në mënyrë që në
çdo rast të arrijnë aftësi më të larta gjatë reagimit. 

Edhe pse ekziston Qendra e Kosovës për Siguri, Edukim dhe Zhvillim, në Vushtrri, 
kapacitetet e saj janë të kufizuara. Problemi kryesorë në aspektin e trajnimeve konsiston në
mungesën e ekspertëve apo trajnerëve të kësaj fushe. Përveç kësaj qendre, duhet të
shfrytëzohen edhe kapacitet që ofrojnë institucionet tjera. Më konkretisht, krahas personelt 
të DME-së, duhet të angazhohen edhe ekpertët e tjerë, si nga jeta akademike po ashtu edhe 
nga OJQ-të.

Përveç ushtrimeve të parapara vetanake, ka nevojë që të ketë edhe ushtrime të përbashkëta 
në çdo nivel. Për herë të parë është mbajtur ushtrimi gjithpërfshirës në nivel vendi i
planifikuar, organizuar dhe uhdëhequr nga TMK dhe në përkrahje të KFOR-it.15 Ushtrime të
tilla do të ishte mirë që të organizoheshin një deri dy herë brenda një viti kalendarik. Krahas 
ushtrimeve në nivel vendi, për shkak të specifikave të cekura më lartë, do të duhej të
organizosheshin edhe në nivel komunal duke inkorporuar të gjitha shërbimet përkatëse. 

                                                
14 Drejtori i Qendrës Emergjente Spitalore i ka dërguar letër Qeverisë së Kosovës duke shprehur shqetësimin 
dhe paralajmërimin lidhur me mungesat në këtë klinikië, Prill 2008, 
15 Ushtrimi u quajt “Shqiponja 7”, në Maj 2008
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Duke pasur parasysh mungesën e kapaciteteve infrastrukturore dhe në pajisje, ushtrimet në
nivel komunal do të duhej të organizoheshin me pjesmarrjen e disa komunave me 
karakteristika të njëjta dhe afërsi gjeografike. 

Informimi

Një ndër mangësitë që i karakterizojnë institucionet përkatëse të mbrojtjes civile është edhe 
mungesa e informimit. Qytetarët e Kosovës janë shumë pak të informuar lidhur me 
gatishmërinë emergjente të institucioneve. DME duhet të bëjë më shumë në drejtim të
informimit të qytetarëve. Informimi duhet të bëhet edhe për vështirësitë që përballet ky 
institucion.

Bazuar në përvojën e shteteve të ndryshme, pavarësisht se gjatë një viti kalendarik nuk 
ndodh asnjë rast emergjent që duhet të reagojnë institucionet përkatëse, do të ishte zgjidhje e 
mirë sikur që institucionet e mbrojtjes civile të organizonin një konferencë për shtyp për të
informuar komunitetin se çka është duke u bërë në këtë drejtim, të ngritet besimi dhe të
përmirësohet imazhi shoqërorë.16

Shumë pak është bërë për senzibilizimin e numrit emergjent 112. Tek popullata në
përgjithësi ende ekziston ajo ndjenjë se për çdo rrezik duhet të thirret apo alarmohet policia
apo ndonjë shërbim tjetër. Kjo vjen si pasojë e mosinformimit të qytetarëve rreth rëndësisë
së 112. Sa për thjeshtëzim, nevojitet promovimi i 112-shit, siç bëhet edhe në shtetet e tjera të 
BE-së. Realisht, DME duhet të ketë së paku një zyrtarë aktiv që merret me çështjet e 
marrëdhënieve me publikun.

Një fakt shqetësues është edhe mungesa e vetëdijësimit të qytetarëve. Duhet 
domosdoshmërisht të organizohen programe apo trajnime lidhur me masat për parandalimin 
e krizave. Kjo për arsye se dëmet që shkaktohen nga zjarret vijnë si rezultat i pakujdesisë së
faktorit njeri.17 Mënyra më idelae do të ishte inkorporimi i mësimeve dhe trajnimeve për 
vetëdijësim, që nga nivelet më të ulta shkollore.

Rast dhe shembull i mire për të senzibilizuar dhe njohtuar opinionin kosovar ishte ushtrimi 
gjithpërfshirës në nivel vendi “Shqiponja 7” ku i është kushtuar vëmendje e konsiderueshme 
nga shumica e mediave. Mendojmë se kjo praktikë duhet të ekzistojë edhe në të ardhmen.

Bashkëpunimi ndërkombëtar

Asnjë vend më nuk mund të bazohet vetëm në kapacitetet e saja. Veçanarisht, duke u bazuar 
në probabilitetin e katastrofave të shkallës së lartë si dhe në natyrën e kërcënimeve asimetrike 
nevoja për ndihmë reciproke është më se e nevojshme.18 NATO dhe BE në objektivat e saj 
kanë pranuar se tani më katastrofat natyrore nuk i rrespektojnë kufijtë e shteteve.
  

                                                
16 Civil Protection, Training and Education, f.27
17 Sipas vlerësimeve, gjatë zjarreve në vitin 2007, gati se në 90% të rasteve shkaktar ishte faktori njeri.
18 Backgrounder, NATO’s role in civil emergency planning, f.1
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Deri më tani, Kosovës i mungojnë plotësisht marrëveshjet me vendet e rajonit për ndihmë 
në raste të katastrofave. Bazuar në vështirësitë, mungesën e kapaciteteve dhe resurseve,
domosdoshmërisht duhet të inicohen marrëveshjet e bashkëpunimit. Nuk ka asnjë arsyje që
të mos inicohet marrëveshja me Shqipërinë. Për shkak të afërsisë, marrëveshjet me 
Maqedoninë dhe Malin e Zi janë të paevitueshme. Realisht, për shkaqe politike marrëveshje 
të tilla me Serbinë për momentin nuk mund të arrihen, gjë që mund të vështirësojë reagimin 
ndaj situatave eventuale emergjente, sidomos në rast të zjarreve.19

Këto marrëveshje duhet të përfshijnë ndihma reciproke në rast të: zjarreve, vërshimave, 
ndotje të ambientit, rrëshqitjeve të dheut, radioaktivitetit, ofrimit të shërbimeve spitalore etj. 
Rasti më i fundit në rajon është ndihma e menjëhershme qe ju dha Shqipërisë nga Italia dhe 
Greqia, në rastin e Gërdecit, si rezultat i marrëveshjeve paraprake.

Konkluzionet

Hulumtimi ka gjetur mangësi dhe dobësi të theksuara në sferën e emergjencave civile.
Qeveria e Kosovës duhet sa më parë të konsolidoj Këshillin e Sigurisë së Kosovës në mënyrë
që të inicohet menjëherë hartimi i një strategjie kombëtare të sigurisë. Krahas saj, duke i
pasur parasyh rrezikshmëritë e shumta, mungesa e vlerësimeve të kërcënimeve dhe rreziqeve 
në Kosovë është e pajustifikueshme. Kosovës i nevojitet një vlerësim gjithpërfshirës i
kanosjeve të kërcënimeve dhe rreziqeve ngase kjo i determinon edhe politikën e planifikimit 
strategjik. 

Koordinimi i dobët dhe i paqartë paraqet një problem në vete. Nuk dihet “ndarja e detyrave” 
në mes nivelit qendror dhe lokal lidhur me çështjet e emergjencave civile. Rekomandohet një
sistem më i centralizuar ku emergjencat civile në nivel lokal do t’i përgjigjeshin drejtpërdrejtë
një organi si dhe definimi i Procedurave Standarde Operative (PSO) në nivel vendi nga 
Qeveria e Kosovës.

Informimi është një ndër shtyllat kryesore. Qytetarët nuk janë të informuar lidhur me 
ekzistencën e numrit emergjent 112. Ngritja e vetëdijës së qytetarëve lidhur me 
rrezikshmëritë, sidomos ato qe vijnë nga zjarret, vërshimet, rrëshqitjet e dheut, ndotja e 
ambientit etj, duhet të merret si një ndër detyrat parësore nga DME. 

Fakt shumë shqetësues është mungesa e pajisjeve, resurseve e në veçanti gjendja e Klinikës 
Emergjente. Derisa ekziston infrastruktura bazike, mungojnë pajisje bashkëkohore shumë të
nevojshme. Duke pasur për bazë këto vështirësi, duhet sa më shpejt që është e mundur të 
inicohen marrëveshje të bashkëpunimit me shtetet që na rrethojnë. Këto marrëveshje do të 
mundësonin ndihma dhe mbështetje reciproke në këtë lëmi.   

                                                
19 Sidomos rastet e zjarreve gjatë vitit 2007 në vijat kufitare me Serbinë ku shërbimet e zjarrfikjes dhe TMK-së
kanë qenë të penguara për intervenime.  
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