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Aktivitetet 
kryesore: 

 
o Organizohet 

ceremonia e 
inaugurimit të 
ZSHQ të 
Komisariatit te 
Hasit. 

o Zhvillohet 
ceremonia e 

dorëzimit te 
biçikletave  për 
NSPK-të në 

komisariatin e 
Kukësit 

o Mbahet Mbledhja 
e parë e Këshillit 

Vendor për 
Sigurinë Publike 
në Prrenjas. 
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Organizohet ceremonia e inaugurimit të ZSHQ të Komisariatit të 
Hasit  
Me datë 2 tetor 2018 u 

organizua ceremonia e 

inaugurimit të Zyrës së 

Shërbimit të Qytetarëve në 

Komisariatin e Hasit.  

Ky aktivitet përkon me një nga 
objektivat kryesore të  

Programit SCPA,- rritja e cilësisë 
së shërbimit që policia i ofron 
qytetarëve si dhe përmirësimi i 
imazhit të policisë me anë të 
mbështetjes në infrastrukturë 
dhe me materiale. 

Në këtë kuadër, Programi 

financoi afërsisht 26.000 Euro për rikonstruksionin e ZSHQ dhe ambienteve të tjera 

në Komisariatin e Hasit 

 

Në ceremoni, ishin të pranishëm Znj. Petra Burcher, shefe e Bashkëpunimit për 
Zhvillim e Ambasadës Suedeze, Drejtori i Departamentit për Sigurinë Publike 
Drejtues i Lartë Gjovalin Loka, Prefekti i Qarkut Kukës, Z. Zenel Kuçana, Znj. Linda 

Gjermani, Oficere e 
Programit në Ambasadën 
Suedeze, 
Drejtori Vendor i Policisë 

Drejtues Zef Laska, 

Drejtori i Programit SACP 

Z. Ansi Shundi, shefat e 

Komisariateve Kukës dhe 

Has, përfaqësues të 

pushtetit Lokal si dhe 

efektivë të Komisariatit të 

Hasit. 

 

http://www.cp-project.al/
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Zhvillohet ceremonia e dorëzimit te biçikletave  për ndihmës specialistët e PK 

në komisariatin e Kukësit 

 

Po më datë 02 tetor 2018, u organizua në bashkëpunim në mes 

Programit SCPA dhe Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës ceremonia 

dhurimit nga Programi Suedez SACP të 10 biçikletave profesionale 

me të gjithë pajisjet e sigurisë për ndihmës-specialistët e PK të 

zonave policore të Komisariatit të Policisë Kukës. 

Këto biçikleta do t'ju shërbejnë punonjësve të Policisë së zonave për 

ta shkelur zonën më shpesh dhe më shpejt duke ju ardhur në 

ndihmë qytetarëve në nevojë. Programi Suedez, dhurime të tilla ka 

bërë në Elbasan, Shkodër,  Fier e Vlorë. 

 

Drejtuesit e Programit Suedez kanë falënderuar drejtuesit e Policisë 

Z. Loka dhe  Z .Laskaj për përkrahjen e këtij projekti, 

bashkëpunimin dhe dhënien e ideve që përfitimet e Policisë së 

Shtetit nga ky projekt të shkojnë në 

drejtimin e duhur dhe në interes të 

qytetarëve. Përfaqësuesit e PSh 

shprehën mirënjohjen e tyre për 

programin SCPA dhe për Qeverinë 

Suedeze për mbështetjen që i është 

ofruar Policisë Shqiptare. Drejtori i 

Drejtorisë Vendore të Policisë Kukës, 

Drejtues Zef Laskaj gjatë fjalës 

përshëndetëse ka theksuar se rritja e 

standardeve të shërbimit ndaj 

qytetarëve është dhe do të jetë një nga 

prioritetet kryesore të punës së DVP Kukës. 

Mbledhja e parë e Këshillit Vendor për Sigurinë Publike në Prrenjas. 

Me 10 shtator 2018, Shoqata “Tjetër Vizion”, në 

kuadër të Skemës së Granteve, ka organizuar 

mbledhjen e parë të Këshillit Vendor për Sigurinë 

Publike në Prrenjas. Në këtë mbledhje, ku morën 

pjesë shumica e anëtarëve si përfaqësues nga 

Bashkia, policia, shkollat, komunitetet fetare dhe 

grupet vulnerabël, u prezantua Rregullorja e 

KVSP-së dhe objektivat kryesore të këtij këshilli. 

 
Anëtarët ngritën shumë çështje që përbëjnë 
shqetësim për qytetarët e Prrenjasit si 

zhurmat, menaxhimi i mbeturinave, mungesa 
e infrastrukturës mbrojtëse pranë shkollave 

dhe mungesa e forcave të policisë në drekë 
kur fëmijët dalin nga shkolla, përdorimi i 
drogave në shkollë etj. 
Në kuadër të këtij projekti, OJF-ja do 

mbështesë më tej KVSP-në për të rritur 

kapacitetet e tij për të identifikuar problemet 

dhe për të gjetur zgjidhje.  

 


