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Në bazë të nenit 9 dhe 12 të Ligjit të mbrojtjes nga zjarri të Kosovës nr. 04/L- 012 të datës 

21.07.2011, të shpallur me 10 gusht 2011, Bordi Drejtues në mbledhjen e mbajtur me dt. 

15.09.2020, aprovon këtë: 

 

RREGULLORE PËR MBROJTJE NGA ZJARRI 

 

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

Neni 1 

Me këtë Rregullore, në harmoni me dispozitat ligjore, me qëllim të përparimit të mbrojtjes nga 

zjarri,  pengimit dhe evitimit të rrezikut dhe të pasojave nga zjarri, në të gjitha objektet e Kolegji 

“Globus” përcaktohen:  masat e mbrojtjes nga zjarri; organizimi i mbrojtjes nga zjarri; të drejtat 

dhe obligimet e organit të qeverisjes dhe të punëtorëve lidhur me zbatimin e masave të mbrojtjes 

nga zjarri, përgjegjësia e tyre në rast të mosrespektimit të masave të mbrojtjes dhe detyrat në rast 

të shpërthimit të zjarrit, si dhe pjesëmarrja në shuarjen e tij; mënyra e trajnimit, procedura e 

dhënies së lejes për kryerjen e punëve të saldimit, prerjes dhe ngjitjes së pajisjeve në objektet e 

Kolegjit “Globus”  mënyra e kryerjes dhe detyrat e punëtorëve të kontrollit, pajisjet teknike dhe 

mjetet për shuarjen e zjarrit, si dhe veprimet në rast të shpërthimit të tij. 

 

Neni 2 

Mbrojtja nga zjarri përfshinë, tërësinë e masave dhe të veprimeve normative të organeve të 

qeverisjes, veprimet organizativo-teknike, preventive, arsimore, informativo-edukuese dhe të 

natyrës tjetër që ndërmerren në Kolegjin “Globus”, me qëllim të pengimit të shpërthimit, 

zgjerimit, si dhe të shuarjes së zjarrit. 

Neni 3 

Mbrojtja nga zjarri organizohet dhe zbatohet pandërprerë në objektin në Kolegjin “Globus”, në 

harmoni me ligjin, dispozitat e aprovuara në bazë të ligjeve, të planeve të mbrojtjes nga zjarri dhe 

të dispozitave të kësaj Rregullore. 

 

MASAT PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI 

Neni 4 

Me qëllim të evitimit të shkaqeve të zjarrit, evitimit të shpërthimit dhe zgjerimit, të shuarjes së 

zjarrit, shpëtimit të njerëzve, si dhe të pasurisë së rrezikuar nga zjarri në objektin e Kolegji 

“Globus” e po ashtu në hapësirat rreth tyre, aplikohen këto masa të mbrojtjes kundër zjarrit: 

1. Objektet afariste duhet të jenë të pajisura me hidrante, aparate, pajisje tjera të parapara 

dhe mjete për shuarjen e zjarrit. Numri, lloji dhe lokacioni i këtyre mjeteve, caktohet me 

planin e mbrojtjes nga zjarri, si dhe me normat dhe standardet e parapara teknike për 

mbrojtje kundër zjarrit. 

2. Instalimet dhe pajisjet elektrike, të ventilimit, të ngrohjes, rrufepritësit, kanalizimi etj, në 

objekte, mund të vendosen vetëm  në mënyrë që të mos paraqesin asnjë rrezik nga zjarri. 

Punëtorët që kanë për detyrë mirëmbajtjen e instalimeve dhe pajisjeve të caktuara nga 

paragrafi i mësipërm, kanë obligim që të bëjnë kontrollin e gjendjes dhe të funksionimit 

të drejtë të pajisjeve dhe instalimeve, në atë mënyrë që në rast të dëmtimit të tyre, të mos 

provokojnë zjarrin në objekte. 
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Me planin për mbrojtje kundër zjarreve në objektin e Kolegjit “Globus”  caktohen lokalet 

në të cilat ndalohet pirja e duhanit. 

Vendosja dhe ruajtja e lëndëve djegëse dhe gazrave, si dhe materialeve tjera të prirura për 

ndezje të lehtë, mund të bëhet vetëm në lokale të posaçme të magazinimit në objekte, që 

janë ndërtuar për atë qëllim, sipas dispozitave për vendosjen dhe ruajtjen e këtyre 

materialeve. 

Për masat e ndalesave nga pika 4, detyrimisht në vend të dukshëm theksohen vërejtjet 

përkatëse ose shenjat e ndalimit. 

3. Shishet në të cilat ka gaz të kompresuar dhe në gjendje të lëngët, përdoren dhe mbahen në 

harmoni me dispozitat përkatëse. 

4. Puna me zjarr të hapur dhe me pajisje në sipërfaqe të ndezura, me aparate për saldim, 

prerje dhe ngjitje, mund të bëhet në lokale, vetëm pasi paraprakisht të jenë marrë të gjitha 

masat e mbrojtjes nga zjarri dhe të jenë siguruar mjetet për shuarjen e tij. 

5. Materialet e harxhuara, yndyrat, vajërat, ngjyrat, leckat e yndyrshme, ambalazhat e 

pambukta, plastike, të drurit, si dhe materialet tjera të hedhura jashtë përdorimit, pas 

përfundimit të ndërrimit, duhet të nxirren jashtë lokaleve dhe të palohen në vendin që 

cakton punëtori përgjegjës për mbrojtje kundër zjarrit. Materialet nga paragrafi i 

mësipërm,  gjatë kohës së punës vendosen në enë metalike me kapak. 

6. Deponimi i materialeve në magazina dhe lokale tjera, bëhet në harmoni me dispozitat dhe 

standardet në fuqi, në mënyrë që posaçërisht merren masa që të sigurohen: kalimi i lirë 

dhe largësia përkatëse e duhur e materialit të magazinuar, nga burimi i energjisë. 

7. Në tavanet dhe nënkulmet e objekteve, ndalohet mbajtja e çfarëdo materiali apo pajisjeve, 

me përjashtim të pajisjeve dhe mjeteve për shuarjen e zjarrit. 

8. Lëndët djegëse dhe gazrat, nuk guxojnë të kalojnë përmes rrjetit të kanalizimit dhe të 

derdhen në kanalizimin kryesor. 

9. Është e obligueshme çkyqja e aparateve termoelektrike, pajisjeve dhe trupave tjerë 

ngrohës pas përdorimit. 

10. Hyrjet, daljet, kalimet dhe shkallët në objekte, duhet të jenë gjithmonë të lira për kalim. 

 

Neni 5 

Aparatet, pajisjet dhe mjetet e dedikuara për shuarjen e zjarrit, në objektin e Kolegji “Globus” 

mund të përdoren vetëm kur përmbushin kriteret dhe standardet e parapara teknike ose pas 

marrjes së atestit, nga organizata e autorizuar e zjarrfikësve. 

Aparatet, pajisjet dhe mjetet për shuarjen e zjarrit, vendosen në vende të dukshme dhe ku çasja 

është e lire, në tërë objektin e Kolegjit “Globus” ato mund të shfrytëzohen, vetëm për lokalizimin 

dhe shuarjen e zjarrit. Vendet në objekte në të cilat ndodhen mjetet për shuarjen e zjarrit, 

shënohen me shenja të dallueshme. 

Aparatet, pajisjet dhe mjetet për shuarjen e zjarrit, si dhe pajisjet dhe instalimet për sinjalizimin 

dhe lajmërimin automatik të zjarrit, mbahen në gjendje të rregullt dhe për to mbahet evidencë e 

rregullt. 
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ORGANIZIMI I MBROJTJES NGA ZJARRI 

Neni 6 

Me qëllim të zbatimit të masave të parapara të mbrojtjes nga zjarri, si dhe të punëve e detyrave 

tjera të parapara me ligj dhe dispozitat tjera nga lëmi i mbrojtjes nga zjarri, me këtë Rregullore, 

përcaktohet organizim adekuat i mbrojtjes nga zjarri në Kolegjin “Globus”. 

              

PUNËTORËT E NGARKUAR PËR ORGANIZIM DHE ZBATIM TË MASAVE 

PREVENTIVE TË MBROJTJES NGA ZJARRI 

Neni 7 

Punëtorët që kryejnë punët dhe detyrat e mbrojtjes nga zjarri, kanë këto obligime: 

 

- Gjatë kujdestarisë, në bazë të orarit të punës punëtori i ngarkuar, kryen detyrat dhe punët 

e drejtpërdrejta të mbrojtjes nga zjarri, në harmoni me dispozitat ligjore , dispozitat e 

kësaj Rregullore dhe të akteve tjera të përgjithshme të Subjektit afarist, si dhe në bazë të 

urdhërit të Udhëheqësit të drejtpërdrejtë; 

- Gjatë kujdestarisë punëtori i ngarkuar me këto detyra, viziton objektin, të gjitha hapësirat, 

pajisjet, instalimet dhe sidomos vendet ku ekziston mundësia e shpërthimit të zjarrit dhe 

për mangësit e vërejtura, që mund të provokojnë zjarrin, menjëherë lajmëron 

Udhëheqësin e drejtpërdrejtë dhe njëkohësisht merr të gjitha masat për pengimin e 

pasojave të padëshirueshme; 

- Ua tërheqë vërejtjen punëtorëve në objekt që t’u përmbahen masave të parapara të 

mbrojtjes nga zjarri. Në rastet kur vëren se ata gjatë punës së tyre nuk u përmbahen 

masave të parapara të mbrojtjes edhe përkundër vërejtjes, menjëherë informon 

Udhëheqësin e drejtpërdrejtë; 

- Që vazhdimisht të ushtrohet dhe rregullisht të përsoset profesionalisht nga fusha e 

mbrojtjes nga zjarri, për ç’arsye është i obliguar t’i ndjekë të gjitha kurset dhe seminaret e 

ushtrimet që organizohen, si dhe pavarësisht t’i plotësojë njohuritë e tija sipas 

urdhëresave të Udhëheqësit të drejtpërdrejtë të Shërbimit; 

- Në momentin e marrjes së detyrës (kujdestarisë), punëtori është i obliguar të jetë i aftë në 

aspektin psiko-fizik për kryerjen e detyrave, sepse në të kundërtën mund të largohet nga 

puna; 

- Që për të gjitha dukuritë e vërejtura, ndryshimet dhe problemet në objekt në të cilin 

kujdestaron, e të cilat mund të rrezikojnë sigurinë e objektit, pronës dhe njerëzve, të 

informojë menjëherë Udhëheqësin e drejtpërdrejtë, ndërsa në mungesë të tij, punëtorët 

tjerë përgjegjës. 

 

TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E ORGANEVE DHE PUNËTORVE SI DHE 

PËRGJEGJËSIA PËR MOSPËRMBAJTJE TË MASAVE TË PARAPARA TË 

MBROJTJES NGA ZJARRI 

SEKRETARI GJENERAL 

Neni 8 

Sekretari Gjeneral në lëmin e organizimit, zbatimit dhe përparimit të mbrojtjes nga zjarri, veç 

detyrave që ka në kompetencë, në bazë të ligjeve dhe dispozitave të miratura në bazë të ligjeve, si 

dhe të akteve të përgjithshme të Institucionit, kryen edhe këto punë dhe detyra: 
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- Aprovon Rregulloren e mbrojtjes nga zjarri, planin e mbrojtjes nga zjarri, programin e 

trajnimit të punëtorëve të Shërbimit të mbrojtjes nga zjarri, si dhe të punëtorëve tjerë të 

Kolegjit “Globus”, 

- Kujdeset për sigurimin e mjeteve, përcakton mjetet e nevojshme për mbrojtje kundër 

zjarrit dhe në bazë të mjeteve që ka në disponim, lejon shfrytëzimin e tyre; 

- Realizon mbikëqyrje në gjendjen e ogranizimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shkallën e 

sigurisë, ndërmerr masa të duhura, me qëllim të përparimit të mbrojtjes nga zjarri; 

- Shqyrton raportet e inspeksionit, si dhe raporte e analiza tjera dhe ndërmerr masa që të 

metat e konstatuara të evitohen në afate të caktuara; 

- Kujdeset dhe siguron kushtet e nevojshme për informimin me kohë dhe të saktë të 

punëtorëve, si dhe të personave tjerë, me gjendjen e organizimit dhe zbatimit të masave të 

parapara, të mbrojtjes së njerëzve dhe pasurisë, si dhe masat që ndërmerren për realizimin 

dhe përparimin e mëtejmë të mbrotjes nga zjarri; 

- Formon Komisionin e mbrojtjes nga zjarri, shqyrton raportet e tij dhe bie vendime për to, 

përcjell dhe orienton punën e tij; dhe 

- Kryen punë dhe detyra tjera që i kontribuojnë përparimit të mbrojtjes nga zjarri. 

 

REFERENTI PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI 

Neni 9 

Me qëllim të realizimit më efikas të qëllimeve dhe detyrave të mbrojtjes së njerëzve dhe të 

pronësnga zjarri, si dhe të mbrojtjes së përgjithshme në tërësi,mund të emrohet referenti (agjenti) 

i mbrojtjes nga zjarri ose mund të ngarkohet një punëtor si punë shtesë edhe me këte rol. 

Referentin për mbrojtje nga zjarri e emëron Drejtori, të cilit ai i paraqet raporte tremujore, 

gjashtëmujore dhe vjetore dhe i përgjigjet për punën e tij. Sipas nevojës, referenti paraqet edhe 

raporte të jashtëzakonshme për dukuritë dhe ngjarjet e caktuara. 

 

Neni 10 

Të drejtat, obligimet dhe kompetencat e referentit të mbrojtjes nga zjarri janë sa vijon: 

- Përcjell gjendjen e organizimit, realizimit dhe zbatimit të masave të mbrojtjes nga zjarri, 

inicon dhe orienton masat dhe aktivitetet, si dhe miraton propozimet për përparimin e 

mbrojtjes nga zjarri; 

- Organizon, përcjell dhe orienton zbatimin e masave të parapara për mbrojtje kundër 

zjarrit; 

- Shqyrton raportet dhe vendimet e organeve kompetente shtetërore, propozon masa dhe 

aktivitete që të metat e vërejtura të evitohen me kohë; 

- Shqyrton dhe propozon programin e aftësimit të punëtorëve; 

- Informon Sekretarin Gjeneral për të gjitha çështjet aktuale nga lëmi i mbrojtjes kundër 

zjarrit; dhe 

- I propozon organit kompetent fillimin e procedurës disiplinore, për caktimin e 

përgjegjësisë së individëve, të punëtorëve përgjegjës  të  Kolegjit “Globus”. 
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TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PUNËTORËVE 

Neni 11 

Punëtorët e Kolegji “Globus”, janë bartësit themelorë të punëve dhe detyrave të mbrojtjes nga 

zjarri dhe kanë të drejtë e përgjegjësi që drejtpërsëdrejti të marrin pjesë në organizimin, zbatimin 

dhe përparimin e mbrojtjes së njerëzve dhe të pronës nga zjarri, në harmoni me Ligjin, këtë 

rregullore dhe aktet tjera të përgjithshme të Institucionit e posaçërisht: 

- Të organizojnë mbrojtjen e të gjitha vlerave me të cilat disponojnë, në mënyrë që 

sigurojnë mbrojtjen e plotë personale dhe të pronës e të njerëzve; 

- Që të ndërmarrin, zbatojnë dhe t’u përmbahen të gjitha masave të parapara të mbrojtjes; 

- Që të kërkojnë ndihmë nga organet, Institucioni dhe personat, të cilët këtë ndihmë 

munden ose janë të obliguar t’u ofrojnë dhe t’ua japin, në harmoni me mundësitë e tyre, e 

posaçërisht në shuarjen e zjarrit dhe të evitimit të zgjerimit të tij; 

- Që të informohen me kohë dhe saktësisht për dukuritë që rrezikojnë njerëzit dhe pronën, 

masat dhe veprimet që janë ndërmarrë, për evitimin e pasojave të rrezikimit; 

- Të aftësohen (ushtrohen) dhe të bëjnë vërtetimin e njohurive për aplikimin e 

drejtpërdrejtë të masave të mbrojtjes, evitimin e shkaqeve të dukurive të rrezikimit, si dhe 

të pasojave të tyre; 

- Që gjatë punës dhe pas mbarimit të kohës së punës, vazhdimisht të përcjellin dhe 

kontrollojnë punën, funksionimin dhe gjendjen e makinave, pajisjeve, instalimeve e 

mjeteve tjera, në mjedisin e drejtpërdrejtë të punës dhe në ambientin që i rrethon, si dhe 

çdo prishje ose parregullsi, menjëherë t’ia paraqesin shërbimit kompetent, me qëllim të 

evitimit të parrëgullsive dhe të metave që mund të rrezikojnë sigurinë e njerëzve dhe të 

pronës; 

- Që të kujdesen që qasja e vendit të tyre të punës të jetë e mundshme dhe kalimi i lirë, në 

mënyrë që pa pengesa të përdoren mjetet për shuarjen e zjarrit, si dhe mjetet tjera të 

mbrojtjes dhe të evitimit të pasojave të këtyre dhe të dukurive tjera; 

- Të shfrytëzojnë mjetet dhe pajisjet personale të mbrojtjes, në mënyrën që është paraparë 

me aktet e përgjithshme normative; 

- Që drejtpërsëdrejti të marrin pjesë në shuarjen e zjarrit dhe të shuajnë zjarrin, nëse kanë 

mundësi, pa rrezik për vete dhe persona tjerë dhe menjëherë të informojnë Shërbimin e 

zjarrfikësve dhe organin kompetent të qytetit, për shpërthimin dhe zgjerimin e zjarrit, si 

dhe të marrin pjesë në evitimin e rreziqeve për njerëzit dhe pronën. 

 

PËRGJEGJËSIA E PUNËTORËVE QË NUK U PËRMBAHEN MASAVE TË 

PARAPARA TË MBROJTJES 

Neni 12 

Punëtorët e Kolegjit “Globus” janë të obliguar që gjatë punës së tyre, t’u përmbahen masave të 

mbrojtjes nga zjarri të parapara me ligj dhe aktet nënligjore të bazuara në ligj, planit të mbrojtjes 

nga zjarri dhe të kësaj Rregullore, si dhe masave që në bazë të këtyre dispozitave urdhërojnë 

personat përgjegjës, për zbatimin e masave të mbrojtjes nga zjarri në Kolegjin “Globus” si dhe 

organet e inspeksionit. 
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Neni 13 

Mospërpmbajtja e masave të mbrojtjes nga zjarri të theksuara në nenin paraprak, paraqet shkelje 

të rëndë të detyrave dhe disiplinës së punës, në harmoni me aktin e posaçëm të përgjegjësisë 

disiplinore të punëtorëve të Kolegjit “Globus”. 

 

Neni 14 

Dispozitat e kësaj Rregullore janë të obligueshme dhe aplikohen për të gjithë punëtorët që kanë 

krijuar marrëdhënie pune (për kohë të caktuar a të pacaktuar) në Instutucion, si dhe për punëtorët 

e organeve e të organizatave tjera, të cilat në çfarëdo baze punojnë ose kryejnë punë në Kolegjin 

“Globus”. 

 

STËRVITJA E PUNËTORVE DHE MËNYRA E NJOHJES ME MASAT, 

RREZIQET DHE VEPRIMET NË RAST ZJARRI 

Neni 15 

Stërvitja e punëtorëve nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit, bëhet me program, i cili hartohet dhe 

aprovohet në bazë të dispozitave të kësaj Rregullorje. 

Programi përmban pjesën e përgjithshme dhe të veçantë. 

Me përmbajtjen e programit nga paragrafi 2 i këtij neni, sigurohet fitimi i njohurive më 

elementare teorike dhe praktike për: masat e mbrojtjes nga zjarri, lidhjet e përgjithshme dhe 

specifike të punëve të caktuara dhe të procesit të punës, me përmbajtjen e zgjidhjeve ligjore, 

dispozitave të aprovuara në bazë të ligjit, normativave teknike etj., për përmbajtjen e kësaj Ligjje 

dhe posaçërisht për të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëtorëve, për zbatimin e masave të 

mbrojtjes nga zjarri, mënyrën e përdorimit të aparateve, pajisjeve dhe të mjeteve për shuarjen e 

zjarrit, veprimin në rast të paraqitjes së zjarrit etj. 

Programi i stërvitjes, mbështetet në shikimin e drejtpërdrej të burimeve të rrezikut dhe të 

specifikave të procesit të punës në vendet e caktuara të punës, si dhe masat e mbrojtjes nga zjarri 

që duhet të ndërmerren në ato vende pune. 

Neni 16 

Qëllimi i zbatimit të stërvitjeve (ushtrimeve) të punëtorëve është, që të fitojnë njohuri më 

elementare, teorike dhe praktike, nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit. 

Stërvitja mund të bëhet përmes seminareve, ligjëratave, konsultimeve, ushtrimeve praktike etj. 

Pjesët e caktuara ose tërësia e ushtrimeve me punëtorët, mund t’u besohet veç punëtorëve 

profesional edhe shërbimeve të caktuara. 

 

Neni 17 

Pas mbarimit të ushtrimeve, domosdo bëhet vërtetimi i njohurive dhe i aftësimit të punëtorëve. 

Vërtetimi i njohurive respektivisht aftësimit bëhet: me teste, pyetje me gojë dhe me punë 

praktike. 

Shërbimi përgatitë testet, cakton anëtarët e komisionit etj., dhe vendos për mënyrën e vërtetimit të 

njohurive. 

Neni 18 

Për vërtetimin e njohurisë së punëtorëve, mbahet procesverbal dhe evidencë përkatëse. 

Punët e organizimit të vërtetimit të njohurive, mbajtjes së evidencës etj., i kryejnë Shërbimet 

profesionale. 



 

 8 

 

Neni 19 

Puëntori i cili nuk kënaq gjatë vërtetimit të njohurisë, është i obliguar që rishtas, e më së voni në 

afat prej 15 – 30 ditë, sërish t’i nënshtrohet provimit. 

Punëtori i cili në vërtetimin e sërishëm nuk tregon rezultate të kënaqshme, konsiderohet se nuk i 

plotëson kushtet për punë të mëtejshme në punët dhe detyrat e caktuara. 

 

Neni 20 

Punëtorët njoftohen me masat e mbrojtjes nga zjarri dhe veprimi në rast të zjarrit, përmes 

stërvitjeve të obliguara, informimit nga ana e Udhëheqësit të drejtpërdrejtë me rastin e fillimit të 

punës dhe në rast të caktimit në punë tjera, përmes vërejtjeve të shkruara dhe shenjave të rrezikut, 

përmes takimeve dhe mënyrave tjera të informimit. 

 

PAJISJET DHE MJETET TEKNIKE PËR SHUARJEN E ZJARRIT 

 

Neni 21 

Për kryerjen me sukses të punëve të mbrojtjes së njerëzve dhe të pronës nga zjarri dhe shuarjen e 

tij, me këtë Rregullore, në harmoni me dispozitat ligjore për kategorizimin e subjektit sipas 

rrezikshmërisë nga zjarri, parashihet minimumi i pajisjeve dhe mjeteve teknike për shuarjen e 

zjarrit dhe atë: 

 

a.  Aparatet kundër zjarrit 

Institucioni siguron: 

Aparatet e dorës dhe bartëse të shuarjes së zjarrit të madhësive dhe të dedikimit të ndryshëm 

(CO2, “P”, Halon etj.).  në sasinë e paraparë me standardet për secilin objekt të saj. 

 

b. Veglat përdoruese 

Rëra, lopata, kofa etj. po ashtu, sipas standardeve të parapara. 

Për sigurim të këtyre pajisjeve është përgjegjës Personi i autorizuar për mbrojtje dhe siguri në 

punë . 

Neni 22 

Për mirëmbajtjen e aparateve të shuarjes së zjarrit, të pajisjeve dhe të mjeteve për shuarje, janë të 

obliguar që të kujdesen, punëtorët e Shërbimit të mbrojtjes kundër zjarrit, si dhe çdo person i 

ngarkuar me këto pajisje. 

 

Neni 23 

Mjetet për shuarjen e zjarrit, duhet të ndodhen në vende të dukshme të shënuara, ku ka kalim të 

lirë në të ashtuquajturat punktet e zjarrit, në lokale dhe objekte, si dhe jashtë tyre dhe duhet të 

jenë çdoherë në gjendje të rregullt. 

Aparatet për shuarjen e zjarrit duhet të kontrollohen, sipas udhëzimeve të prodhuesit, e më së 

paku 1 herë në 6 muaj, respektivisht brenda 1 viti. 

Servisimi dhe kontrollimi i aparateve për shuarjen e zjarrit, bëhet nga institucioni i autorizuar. 
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Neni 24 

Lloji i pajisjeve dhe i mjeteve për shuajrjen e zjarrit, si dhe vendosja e tyre, më për së afërmi 

caktohen me planet e mbrojtjes nga zjarri veç e veç për secilin objekt. 

 

PROCEDURA NË RAST TË SHPËRTHIMIT TË ZJARRIT DHE DETYRAT E 

PUNËTORËVE 

Neni 25 

Çdo punëtor i Kolegjit “Globus” që vëren zjarrin, është i obliguar ta shuajë në rast se atë mund ta 

bëjë pa rrezikuar veten ose të tjerët. 

Në rast se punëtori nuk mund ta shuajë vetë zjarrin, është i obliguar që për te, të informojë 

menjëherë zjarrfikësin e subjektit ose njësinë territoriale të zjarrfikësve. 

 

Neni 26 

Kur është në pyetje zjarri i përmasave të mëdha, i cili nuk mund të shuhet me sukses me mjetet 

vetanake, Personi i autorizuar për zjarrfikëje, menjëherë do të kërkojë ndihmë nga Njësia 

territoriale e zjarrfikësve ose Njësia e zjarrfikësve e ndërmarrjes më të afërt. 

 

Neni 27 

Njësia e zjarrfikësve posa të informohet për zjarrin në Institucion, ka obligim që të ndërmerr të 

gjitha masat për shuarjen e tij. 

Punëtorët e Kolegjit “Globus” kanë obligim të marrin pjesë në shuarjen e zjarrit dhe shpëtimin e 

njerëzve dhe të pronës së rrezikuar. 

 

Neni 28 

Pas informimit për fillimin e zjarrit, Shërbimi i zjarrfikësve ndërmerr këto masa: 

- Punëtori kujdestar në Shërbimin e zjarrfikësve jep shenjën e alarmit, me qëllim të 

shkuarjes në intervenim në shuarjen e zjarrit (alarmi ipet me sinjale zëri ose në mënyrën e 

zakonshme, varësisht nga përgatitja e shërbimit); 

- Punëtorët e Shërbimit të zjarrfikësve të cilët në kohën e alarmit ndodhen në vendin e 

punës, janë të obliguar që menjëherë të lajmërohen në Shërbimin e zjarrfikësve, 

respektivisht të vinë në vendin e zjarrit nëse ndodhen afër; 

- Pas përcaktimit të numrit dhe llojit të pajisjeve të nevojshme për shuarjen e zjarrit, 

shkohet rrugës me të shkurtë deri në vendin e zjarrit; 

- Pas arritjes në vendin e zjarrit, udhëheqësi i aksionit të shuarjes së zjarrit, bën vlerësimin 

e situatës, bie vendim për mënyrën e shpëtimit të njerëzve dhe pronës, llojin e pajisjeve 

dhe mjeteve të zjarrfikësve që do të përdoren për shuarjen e zjarrit, për fuqinë e 

nevojshme njerëzore dhe mënyrën e shuarjes së zjarrit, për kahjen e qasjes, masat e 

sigurisë së punëtorëve gjatë shuarjes, përdorimin e pajisjeve, mënyrën e furnizimit me ujë 

etj. 

Neni 29 

Derisa nuk shuhet zjarri, të gjithë të pranishmit ose punëtorët e ftuar, janë të obliguar të zbatojnë 

urdhërat e udhëheqësit të aksionit të shuarjes së zjarrit. 
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Neni 30 

Për zjarrin e shkaktuar informohen organet e policisë. 

Pas dhënies së shenjës për alarm dhe shkaktimit të zjarrit, është i ndaluar përdorimi i telefonave, 

me përjashtim të bisedave më urgjente që kanë të bëjnë me zjarrin e filluar. 

 

Neni 31 

Shuarja e zjarrit, shpëtimi i njerëzve dhe i pronës, bëhet derisa zjarri të ndalet, respektivisht të 

kryhet shpëtimi. 

Shërbimi i zjarrfikësve nuk guxon të largohet nga vendi i zjarrit, para se udhëheqësi i aksionit të 

zjarrit nuk vërteton se zjarri është shuar. 

 

Neni 32 

Në rast se ekziston rreziku i shpërthimit të sërishëm të zjarrit, udhëheqësi i aksionit për shuarjen e 

tij, do të caktojë rojen e zjarrfikësve me numër të nevojshëm të tyre, të pajisjeve dhe të veglave në 

vendin e zjarrit. 

 

Neni 33 

Pas kthimit nga intervenimi, udhëheqësi i aksionit për shuarjen e zjarrit, është i obliguar që të bëjë 

raport për rrjedhat dhe rezultatet e intervenimit dhe t’ia dorëzojë udhëheqësit të shërbimit, 

respektivisht Drejtorit. 

 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Neni 34 

Për të gjitha çështjet nga lëmi i mbrojtjes nga zjarri të cilat nuk janë rregulluar me këtë 

Rregullore, do të aplikohen dispozitat dhe ligjet që e rregullojnë këtë lëmi. 

 

Neni 35 

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit të sajë nga Sekretari Gjeneral dhe vlenë për tërë 

teritorin e Kosovës.    

 

Prishtinë,       Kryetari i Bordit Drejtues 

Dt. 15.09.2020                                 Dr. Muhamet HALILI 


