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Jemi kontakti juaj 

me policinë ! 

Specialisti 

i Policimit 

në Komunitet!

POLICIA E SHTETIT

Specialisti i Policimit në Komunitet

Emri Mbiemri

Nr. Telefoni i Specialistit

Orari i takimit

Komisariati

Telefona pa pagesë

112 129



Policia ka nevojë për mbështetjen dhe mirëkuptimin e 
qytetarëve. Kjo është baza e policimit efikas e modern. 
Prandaj detyra kryesore e Specialistit të Policimit në 
Komunitet  është të krijojë dhe të mbajë kontakt me ju, 
Qytetarët. Prezenca fizike dhe gatishmëria e tyre 
personale ndihmojnë për të ndërtuar lidhje të ngushtë 
dhe të besueshme mes policisë dhe publikut.

Specialistët tonë të Policimit në Komunitet kanë 
njohuri të mëdha praktike në fusha të ndryshme të 
punës së policisë. Këto përvoja që lidhen me njohjen e 
natyrës njerëzore dhe aftësitë  për të komunikuar janë 
bazë për një bashkëpunim të ngushtë me qytetarët. Ky 
është themeli për rend dhe siguri publike.

• Ne krijojmë marrëdhënie besimi me komunitetin, 
komunikojmë dhe punojmë vazhdimisht me 
drejtuesit e institucioneve publike dhe jo publike, 
si dhe me qytetarët për identifikimin, menaxhimin 
dhe zgjidhjen e problemeve të rendit dhe 
tësigurisë në zonën tonë.

• Ne bashkëpunojmë dhe zhvillojmë takime 
periodike me drejtuesit e organeve të qeverisjes 
vendore, shkollat, OJQ të ndryshme dhe me grupe 
të komunitetit për çështjet e sigurisë publike dhe 
rregullat e bashkëjetesës në komunitet.

• Ne organizojmë rregullisht konsultime dhe pritje 
për qytetarët e zonës tonë.

• Ne marrin pjesë dhe/ose organizojmë takime për 
parandalimin e krimit, të aksidenteve rrugore dhe 
sigurinë e rendin publik.

• Periodikisht, ne monitorojmë territorin e zonës 
sonë me qëllim identifikimin, parandalimin dhe 
goditjen e paligjshmërisë dhe veprave penale.

• Ne pranojmë dhe regjistrojmë të gjitha kërkesat 
dhe ankesat e qytetarëve dhe marrim masa për t'i 
adresuar dhe zgjidhur ato në kohë.

Departamenti i Sigurisë  Publike 
në Policinë e Shtetit

Besoni te Specialisti 

i Policimit në Komunitet!

Detyrat tona kryesore

• Prioriteti ynë më i lartë është mbrojtja e jetës 
njerëzore

• Ne besojmë në integritet
• Ne besojmë në profesionalizëm
• Ne besojmë në drejtësi dhe paanshmëri 
• Ne punojmë me guxim
• Ne mbajmë komunikim të hapur me të gjithë 

qytetarët që u shërbejmë
• Jemi të përkushtuar në zgjidhjen e problemeve të 

zonës

Vlerat që ne tregojmë
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