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KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

Gjate muajit Gusht  2020, Drejtori i DVP 
Elbasan, ka firmosur për ekzekutim Urdhrin e 
brendshëm i cili  paraqitet me poshtë ne 
mënyre te sintetizuar.  

Qëllimi i Udhëzimit te Brendshëm për GP për 
menaxhimin e ndryshimeve 

DVP Pilot e Elbasanit po ballafaqohet me 
shumë ndryshime të rëndësishme dhe 
thelbësore në nivelin e komisariatit. Në bazë 
të parimit të pronësisë, DVP Pilot Elbasan 
është përgjegjës për zbatimin e ndryshimeve 
brenda strukturave të saj. Për këtë arsye unë 
kam dhëne udhëzimin për krijimin e një Grupi 
Pune për Menaxhimin e Ndryshimeve (GP). 
Departamenti i Sigurisë Publike ne DPPSh 
krijoi një Grup Pune me përfshirjen e projektit 
Suedez SCPA. Ky Grup ka funksion suportues 
dhe një rol këshillues brenda kuadrit të 
nevojave që do të paraqiten. 

Me poshtë po listojmë shkurtimisht 
ndryshimet  qe synohen ne zbatim te këtij 
urdhri 

 Krijimi i një modeli të ri të NSPK/SPZ 

bazuar në përshkrimin e punës 

Sipas analizës duket se funksioni i SPZ-ve është 
deri diku i krahasueshëm me atë të inspektorit 
të zonës  i cili ka funksionuar para viteve 90. 
Në situatën e tanishme NSPK/SPZ mban 
përgjegjësi për pothuajse gjithçka që ndodh në 
zonën e tij policore. Lista e gjatë e detyrimeve 
nuk është në përputhje me idenë e një oficeri 
policie i cili është kryesisht përgjegjës për të 
qenë pranë qytetarëve dhe për t'u kujdesur 
për shqetësimet dhe problemet e komunitetit. 
Prandaj, në fillim të vitit 2020 u miratua një 
përshkrim i ri i punës së NSPK/SPZ me detyra 
të reduktuara. 

 Kalimi i detyrave nga NSPK/SPZ në 
Patrullën e Përgjithshme dhe strukturat e 
tjera të policisë 

Deri taniNSPK/SPZ aktualisht duhet të merren 
me të gjitha  veprimet e policisë ne ngjarje 
urgjente si p.sh. incidentet, konfliktet, raste të 
ngjarjeve kriminale (marrja  e masave të para) 
në zonën e tyre gjatë ditës dhe natën. Është 

vendosur që këto detyra të zhvendosen tek 
Patrulla e Përgjithshme.  

 Verifikimi i aftësisë së oficerëve të së 
patrullës së Përgjithshme që merren me 
veprimet policore në ngjarjet urgjente 
dhe kryerjen e trajnimit praktik nëse 
është e nevojshme. 

 Reduktimi i humbjes së kohës së NSPK / 
SPZ, veçanërisht në zonat rurale dhe 
pajisja e zyrave të NSPK-ve të  zonave 

 Përmirësimi i aftësive ne përdorimin e 
programeve bazë kompjuterike të NSPK / 
SPZ 

 Përmirësimi i përfshirjes së NSPK / SPZ 
në kontrollin e territorit për kërkimin e 
kanabisit 

 Rritja e bashkëpunimit të shërbimeve 
policore në zonat policore  

Listat (Evidencat) I gjithë informacioni që 
përfshihet në këto evidenca duhet të ruhet në 
format elektronik dhe të jetë i disponueshëm 
për të gjithë punonjësit e policisë në Sallën e 
Komandës dhe Kontrollit  

 Hartimi i një raporti ditor (për cilësinë e 
punës) nga NSPK-të 

 Krijimi i një sistemi të centralizuar për 
administrimin e ankesave dhe kërkesave  

Administrimi i ankesave dhe kërkesave është 
shumë i rëndësishëm për të pasur një shërbim 
policor profesional dhe të orientuar drejt 
publikut. Prandaj do të krijohet një sistem i 
centralizuar për trajtimin e ankesave dhe 
kërkesave në nivel DVP-je. Sipas modeleve tip  

 Përmirësimi i raportimit statistikor  

Raportet statistikore të hartuara nga DVP-të 
dhe komisariatet ndryshojnë për shkak së nuk 
ka një udhëzim të përgjithshëm për ato. 
Sektori i Analizës Strategjike, Planifikimit, 
Monitorimit dhe Vlerësimit shqyrton raportet 
mujore të komisariateve për sa i përket 
mospërputhjeve.  

 

 

Drejtori i DVP  Elbasan,  Z Arjan Muca  firmos Udhëzimin e  
Brendshëm per grupin e punes per projektin e ndryshimeve. 
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Krijohet Grupi i projektit te 
zbatimit te ndryshimeve ne DVP 
Elbasan  
 

Ne baze te urdhrit administrativ te 

përpiluar  nga  z Albert Nushi Zv/

Drejtor per rendin DVP Elbasan u krijua 

grupi i projektit te ndryshimeve per  DVP 

e Elbasanit. 

 Grupi përbehet nga   anëtaret e 

mëposhtëm: 

1. Albert Nushi Zv/Drejtor per rendin 

DVP Elbasan—Kryetar 

2. Alket Shatro  Zv/Drejtori për 

hetimin e krimit-anëtar 

3. Shefi I rendit DVP Elbasan-anëtar  

4. Ermal Hila Shefi I Komisariatit 

Elbasan– anëtar 

5. Prend Pëllumbi Shefi I sektorit 

analizës DVP Elbasan- anetar 

6. Faik Ruko Shefi I seksionit te PK 

komisariatit  Elbasanit-anetar 

7. Maksim Andoni Shefi BNj DVP 

Elbasan-anëtar 

8. Maringlen Duci Shefi I seksionit 

te hetimit te krimit  Kom Elbasanit-

anëtar 

9. Bedri Gjika Shefi  I sallës se 

komandës dhe kontrollit-anëtar 

10. Arjan Sinani Shefi i IT-anëtar 

 

KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

  BULETIN INFORMATIV –GUSHT 2020 

Ne  javën e fundit te Korrikut dhe  gjate 
gjithë muajit Gusht,  DVP pilot Elbasan ne 
bashkëpunim me programin SCPA ka 
punuar me ritëm te larte  për te vene ne 
zbatim detyrat e përcaktuar nga grupi 
teknik i punës ne DPPSh i kryesuar nga 
Shefi i sektorit te Policimit ne komunitet 
z. Ferdinand Zera. 

Fillimisht u realizua një takim paraprak 
ne mes ekipit te SCPA, kryesuar nga 
këshilltari ndërkombëtar Z.Ulhrich Paul 
Dugas, dhe përfaqësuesve te  DVP pilot 
Elbasan dhe komisariatit te Elbasanit.  

Ne këtë takim u përcaktuan detyra  me  
afatet kohore respektive për te filluar 
zbatimin e menaxhimit te ndryshimeve 
ne praktike ne territorin e DVP  Elbasan.  

Gjithashtu u mor vendimi i përbashkët 
mes përfaqësuesve te DVP Elbasan dhe 
Programit SCPA qe zbatimi i  menaxhimit 
te ndryshimeve do te kryhet ne 
Komisariatin e Elbasanit. 

Disa nga detyrat qe u përcaktuan ishin si 
me poshtë  vijon: 

 Përgatitja  e udhëzimit te brendshëm   
te Drejtorit te DVP Elbasan ne lidhje 
me zbatimin konkret te projektit te 
menaxhimit te ndryshimeve   
drejtuar   personelit te  DVP Pilot. 

 Përgatitja e urdhrit administrativ për 
krijimin e Grupit te projektit te 
ndryshimeve, qe priten te aplikohen 
ne komisariatin e Elbasanit, 

 Përgatitja e Planit te masave Për 
zbatimin e Udhëzimit të Drejtorit të 
DVP Elbasan për implementimin e 
Projektit Pilot të Menaxhimit të 
Ndryshimeve në DVP Elbasan, 
Komisariati i  Elbasanit. 

Gjate muajit gusht u realizuan  2 takime 
virtuale  ne platformën  Zoom,  duke 
zbatuar protokollet e sigurisë  për 
mbrojtjen ndaj pandemisë Covid –19. 

Ne te dyja  këto takime  u raportua mbi 
progresin e arritur  për sa i përket 
detyrave kryesore  te përcaktuara 
paraprakisht por gjithashtu dhe u 

analizuan  problematika si dhe  u dhanë 
këshillat përkatëse rast pas rasti. 

Pasqyra me poshtë është një përshkrim i 
punës se kryer deri tani: 

 Sektori i analizës strategjike, 
planifikimit, monitorimit dhe 
vlerësimit përgatiti udhëzimin e 
brendshëm te Drejtorit të DVP 
Elbasan për implementimin e 
menaxhimit të ndryshimeve sipas 
projektit pilot në DVP Elbasan i cili u 
firmos  nga Drejtori i DVP dhe u  
shpërnda për tu punuar me listë 
njohjeje për gjithë strukturat e DVP 
Elbasan. 

 U përgatit urdhri administrativ për 
krijimin e grupit te projektit te 
ndryshimeve  qe u pasua me 
përcaktimin e anëtareve te tij. 

 U përgatit dhe u autorizua  Plani i 
masave  për projektin e ndryshimeve 
me afate kohore dhe persona 
përgjegjës për  zbatimin dhe 
kontrollin e detyrave. Ky plan kas 
shtrirje kohore deri ne dhjetor 2020. 

 U vu detyre dhe u zbatua nga Sektori i 
burimeve njerëzore dhe trajnimeve 
dhe strukturat e Komisariatit të 
Policisë Elbasan verifikimi dhe 
kontrolli i aftësive të NSPK/SPZ për 
përdorimin e sistemeve kompjuterike 
për kryerjen e detyrave bazuar në 
detyrat funksionale dhe procedurave 
standarde të punës së NSPK/SPZ .         

 U vu detyre  he u  verifikuan aftësitë e 
oficerëve të patrullës së përgjithshme 
për kryerjen e detyrave dhe 
veprimeve të para gjatë konstatimit të 
një ngjarje ose nga detyrat e marra 
nga Salla Operative e Kontrollit dhe 
Komandimit. 

 U përpiluan format raportimi ditor e 
periodik cilësor me tregues të 
matshëm për punën dhe rezultatet e 
NSPK/SPZ duke u konsultuar edhe me 
modele raportimi e vlerësimi te 
ofruara nga projekti suedez ne kuadër 
te ndryshimeve strukturore e 
detyrave funksionale. 

Progresi i arritur  ne zbatim te vendimeve   te 
percaktuar nga GT i projektit te ndryshimeve. 
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Me qellim, kr ijimin e kushteve për  
implementimin e menaxhimit të ndryshimeve 
sipas projektit pilot në DVP Elbasan në 
funksionin e NSPK/SPZ dhe kalimin e disa 
detyrave patrullës së përgjithëshme dhe 
strukturave të tjera, të cilat deri tani kryeheshin 
nga NSPK/SPZ,  

 

 

Të përgatitet nga Sektori i analizës strategjike, 
planifikimit, monitorimit dhe vlerësimit 
udhëzimi i Drejtorit të DVP Elbasan për 
implementimin e menaxhimit të ndry-
shimeve sipas projektit pilot në DVP El-
basan në funksionin e NSPK/SPZ dhe kali-
min e disa detyrave patrullës së 
përgjithëshme dhe strukturave të tjera si 
dhe të shpërndahet për tu punuar me listë 
njohjë për gjithë strukturat e DVP Elbasan. 

Kryejnë: Sektor i i analizës 
strategjike, planifikimit, monitorimit 

dhe vlerësimit 

Shefat e Sektorëve te  D.V.P. 

Shefat e Komisariateve Elbasan 
Afati: date 25.08.2020  

Kontrollon: Drejtori Vendor i 
Policisë  

 

 

Të ngrihet një grup punë me kryetar dhe antarë 

sipas përcaktimit të bërë në Udhëzimin e 

Brendëshm të Drejtorit Vendor të Policisë 

Elbasan I cili ka për detyrë të ndjejë realiz-

imin e detyrave të përcaktuara në këtë 

Udhëzim si dhe evidentimin e të metave ose 

sygjerimeve për përmirësimin e realizimit të 

ndryshimeve. . 

Kryejne: Sektor i i analizës strategjike, 
planifikimit, monitorimit dhe vlerësimi 

Afati:26.08.2020 

Kontrollon: Drejtor i Vendor  i Policisë                                                                                         

Nga Sektori i burimeve njerëzore dhe trajnimeve 
dhe strukturat e Komisariatit të Policisë 
Elbasan të bëhën verifikime dhe kontrolle të 
aftësive të oficerëve të patrullës së 
përgjithëshme për kryerjen e detyrave dhe 
veprimeve të para gjatë konstatimit të një 
ngjarje osë nga detyrat e marra nga Salla 
Operative e Kontrollit dhe Komandimit .         

Kryejne: Sektori i burimeve njerëzore dhe 
trajnimeve 

Zv/Shef i komisariatit Elbasan ai dhe per analizen 
Grupi Punës për Projektin e Ndryshimit DVP 

Elbasan  

Afati: 30.08.2020 

Kontrollon: Drejtor i Vendor  i Policisë                                                                                         

Të bëhet një analizë e praktikave të deritanishme 

të grupeve të gatishmërisë në Komisariate të 

Policisë në DVP Elbasan me qëllim për të 

reduktuar orët e gatishmërisë ose turneve te 

NSPK/SPZ në zona urbane, NSPK/SPZ në 

zona rurale bazuar në detyrat funksionale 

dhe procedurave standarte të punës së 

NSPK/SPZ    

Kryejne: Sektor i i r endit/policimit 
në komunitet  

Grupi Punës për Projektin e Ndry-
shimit DVP Elbasan 

Afati: 15.09.2020 

Kontrollon: Drejtor i Policisë Qarkut                                                                                          

Nga Sektori i burimeve njerëzore dhe trajnimeve 
dhe strukturat e Komisariatit të Policisë 
Elbasan të bëhën verifikime dhe kontrolle të 
aftësive të NSPK/SPZ për përdorimin e 
sistemeve kompiuterike për kryerjen e 
detyrave bazuar në detyrat funksionale dhe 
procedurave standarte të punës së NSPK/
SPZ  .         

Kryejne: Sektori i burimeve njerëzore dhe 
trajnimeve 

Zv/Shef i komisariatit Elbasan ai dhe per analizen 
Grupi Punës për Projektin e Ndryshimit DVP 

Elbasan  

Afati: 30.08.2020 

Kontrollon: Drejtor i  Vendor   i Policise  

Të bëhet një analizë e praktikave të deritanishme 

te aktiviteteve në qendra të zones policore të 

NSPK/SPZ në zona rurale bazuar në detyrat 

funksionale dhe procedurave standarte të 

punës së NSPK/SPZ si dhe pajisjen e zyrave 

policore me infrastrukture te nevojshme për 

zgjidhjen e realizimin e detyrave.   

Kryejne: Sektor i i r endit/policimit 
në komunitet  

Grupi Punës për Projektin e Ndry-
shimit DVP Elbasan 

Afati: 15.10.2020 

Kontrollon: Drejtor i Policisë Qarkut 

 

Të bëhet një analizë e praktikave të deritanishme 

të përfshirjes së NSPK/SPZ në kontrollin e 

territorit për luften ndaj kultivimit te bimëve 

narkotike  të NSPK/SPZ në zona urbanedhe 

në zona rurale duke gjetur zgjedhje efikase 

bazuar në detyrat funksionale dhe procedur-

ave standarte të punës së NSPK/SPZ.   

Kryejne: Sektor i i r endit/policimit 
në komunitet  

Grupi Punës për Projektin e Ndry-
shimit DVP Elbasan 

Afati: 15.10.2020 

Të bëhen takime e analiza periodike dy javore të 

strukturave përgjegjëse të zonave policore 

urbane e rurale të drejtuara nga specialistët 

e hetimit të krimeve për stuatën kriminale 

dhe ate të rendit e sigurisë duke dhënë in-

struktazhe e duke evidentuar problematikat 

dhe orientimet për zgjidhjen e tyre.     

Kryejne: Shefi Komisariatit te Poli-
cise Elbasan  

Zv/Shef i komisariatit Elbasan ai dhe per analizen 
Afati: Vazhdimesi 

Kontrollon: Drejtor i Policisë 
Qarkut 

Të krijohen baza të dhënash/rregjistra elektronik 
qe aktualisht mbahen nga NSPK/SPZ të cilët do 

të lehtësojne dhe rrisin efikasitetin e punës se 
NSPK/SPZ ne zonat urbane e rurale. Kryejne: 

Zv/Shef i komisariatit Elbasan ai dhe per 
analizen. 

Shefi Sektorit te Sallës së Komandës e 

Kontrollit. 

Afati: 20.10.2020. 

Kontrollon: Drejtor i Policisë Qarkut. 

Të bëhet një format raportimi ditor e periodik 

cilësor me tregues të matshëm për punën 

dhe rezultatet e NSPK/SPZ duke u konsul-

tuar edhe me modele raportimi e vleresimi 

te ofruara nga projekti suedes ne kuader te 

ndryshimeve strukturore e detyrave 

funksionale..     

KryejneZv/Shef i komisar iatit El-
basan ai dhe per analizen 

Sektori i analizës strategjike, 
planifikimit, monitorimit dhe 

vlerësimi 
Grupi Punës për Projektin e Ndry-

shimit DVP Elbasan 
Afati: 10.12.2020 

 
 

Analiza e këtij plani për të nxjerrë një 
raport përfundimtar për efikasitetin e 
projektit të ndryshimeve strukturore e 
detyrave funksionale të NSPK/SPZ do 
të bëhet më 20.12.2020. 

 

 

            

ZV.DREJTORI  DREJTORI PËR SIGURIN/
POLICIMIN 

Drejtues Albert NUSHI                                   

ZV.DREJTORI  DREJTORI PËR HETIMIN            
Kryekomisar Alket SHATRO                                     

PLAN - MASASH 

Për zbatimin e Udhëzimit të Drejtorit të DVP Elbasan për implementimin e Projektit Pilot të Manaxhimit të Ndryshimeve 

në DVP Elbasan, Komisariati I Elbasanit. 


