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AKTIVITETET  
KRYESORE: 
 

Besimi dhe Bashkëpunimi për rritjen e 

qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për 

një të ardhme më të sigurtë. 

Nënshkruhet Marrëveshja e Bash-

këpunimit ndërmjet Drejtorisë Vendore 

të Policisë Elbasan dhe Qendrës të Bash-

këpunimit Ndërfetar . 

 

Në zbatim të masave anticovid, janë 

ndëshkuar me masën administrative 

3.000 lekë, 600 qytetarë që janë konstat-

uar pa maskat mbrojtëse. 

  

KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

 

 Në ambientet e Teatrit Skampa,  

Elbasan, duke respektuar masat për 

parandalimin e përhapjes së     

COVID-19, është zhvilluar takimi  

publik konsultues mes pushtetit   

vendor, Policisë dhe Prokurorisë, për 

parandalimin e krimit. 

Në këtë format të llogaridhënies së 

Policisë përballë qytetarëve morën 

pjesë kryetari i Bashkisë Elbasan       

z. Gledian Llatja, Drejtuesi i Prokuro-

risë së Rrethit z. Kreshnik Ajazi, 

përfaqësues të pushtetit lokal dhe 

përfaqësues të komunitetit të qarkut 

Elbasan.  

Në këtë takim, Drejtori i Drejtorisë 

Vendore të Policisë Elbasan Arjan 

Muça, gjatë fjalës së tij theksoi 

rëndësinë e madhe që ka             

bashkëpunimi i këtij trekëndëshi në 

interes të zgjidhjes së                   

problematikave të qytetarëve, si dhe 

të rritjes së efikasitetit të luftës 

kundër krimit të organizuar dhe 

krimit në përgjithësi. Gjithashtu 

Drejtor Muça u ndal edhe në 

rëndësinë e veçantë që ka bash-

këpunimi dhe rritja e besimit të 

qytetarëve të Policia, pasi qytetarët 

janë aleati më i rëndësishëm i 

bashkëpunimit dhe janë nevoja 

më e domosdoshme për mbësht-

etjen ndaj Policisë, se pa bash-

këpunimin dhe besimin e 

qytetarëve Policia sado e aftë dhe 

profesionale të jetë nuk mund ta 

përmbushë dot misionin e vetme. 

Ndër të tjera  në fjalën e tij Drejtor 

Z.Arjan Muça bëri prezent edhe pri-

oritetet kryesore të vendosura në 

Strategjinë Vjetore të DVP Elbasan 

për vitin 2020 janë përcaktuar 5 pri-

oritete kryesore ndër të cilat janë  

1. Lufta ndaj krimit në përgjithësi 

dhe lufta ndaj krimit të organizuar në 

veçanti.2 Rritja e parametrave të 

sigurisë rrugore, pasi ky vit është 

përcaktuar nga qeveria si vit i sig-

urisë rrugore.3.Rritjen e par-

ametrave të rendit e të sigurisë në 

tërësi, me qëllim krijimin e një mjedi-

si sa më të sigurt për komunitetin 

dhe biznesin. 4.Heqjen e qarkut të 

Elbasanit nga harta e kultivimit të 

cannabis sativa.  5.Forcimi i bash-

këpunimit me të gjithë institucionet 

vendore dhe komunitetin. 
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Bashkë për të ndërtuar një ambient sa më të sigurt. 



Në ambientet e DVP Elbasan u nënshkrua 

Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet 

Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan dhe 

Qendrës të Bashkëpunimit Ndërfetar, nga 

drejtori i DVP Elbasan z. Arjan Muça  dhe nga 

drejtori Ekzekutiv i QBNF Sokol Lulgjuraj.   

Qëllimi i kësaj Marrëveshjes Bashkëpunimi 

është rritja e marrëdhënies së bashkëpunimit 

midis DVP Elbasan dhe QBNF, në zbatim të 

projekteve të përbashkëta për “Ndërtimin e 

komuniteteve të sigurta dhe të qëndrueshme 

ndaj ekstremizmit të dhunshëm nëpërmjet 

aktivizimit të të rinjve në parandalimin dhe 

luftën ndaj tij”, me qëllim promovimin e vlera-

ve të bashkëpunimit ndërkomunitar dhe 

ndërinstitucional me qasjen e policimit në 

komunitet, me fokus parandalimin dhe      

minimizimin e sjelljeve antisociale dhe      

kriminalitetit në përgjithësi, si dhe çdo lloj 

forme të ekstremizmit të dhunshëm në 

veçanti. 

Policia e Elbasanit  falënderon qytetarët që 

respektojnë këtë masë mbrojtëse dhe apelon 

që të gjithë të vendosin maskat mbrojtëse, 

pronarët e lokaleve të respektojë protokollet 

e sigurisë dhe të mos kundërshtojnë urdhrin e 

punonjësve të Policisë, pasi Policia e Shtetit 

është në shërbim të qytetarëve, për të mbro-

jtur jetën dhe shëndetin e tyre, ndaj dhe 

është i rëndësishëm zbatimi i kësaj mase 

mbrojtëse sepse parandalon infektimin me 

COVID-19. 

 

 

KY BOTIM U PËRGATIT NE BASHKËPUNIM ME PROGRAMIN SCPA              

Në ambientet e"Hotel Skampa  Inter-

nacional", Elbasan, është zhvilluar 

takimi për parandalimin e    

ekstremizmit të dhunshëm në 

Qarkun Elbasan duke krijuar një   

ambient më të sigurtë , ndërtimi i 

komuniteteve të sigurta dhe të 

qëndrueshme ndaj ekstremizmit të 

dhunshëm nëpërmjet aktivizimit të 

të rinjve në parandalimin dhe luftën 

ndaj tij. Drejtori Z.Arjan Muça 

theksoi se gjatë fjalimit të tij se:  

Tematika për të cilën jemi mbledhur 

sot dhe po diskutojmë për të gjetur 

format dhe mënyrat për parandali-

min e ekstremizmit të dhunshëm, 

është mënyra e duhur dhe në kohën 

e duhur. Parandalimi i ekstremizmit 

dhe atij të dhunshëm  është një ndër 

prioritet e Drejtorisë Vendore të  

Policisë Elbasan por dhe të Policisë 

së Shtetit në tërësi, pasi ekstremizmi 

i dhunshëm është një nga faktorët 

kryesorë që cënon lirinë e individit, 

grupit shoqëror apo rendin 

kushtetues.  

Gjithashtu Z.Arjan Muça theksoi se  

të parandalosh në kohë duke krijuar 

një ambient të sigurt ndërmjet 

komuniteteve dhe shoqërisë në 

tërësi kjo nuk është e lehtë për Polic-

inë, pasi kjo kërkon investim dhe 

kontribut të tërë shoqërisë, 

komuniteteve dhe atyre fetare, 

shkollës, medias, shoqërisë civile  

por sidomos të brezit të ri, me qëllim 

evidentimin dhe goditjen që në    

embrion të fenomenit të ekstremiz-

mit dhe ekstremizmit të dhunshëm.  

Në përfundim të fjalës së tij  

Drejtori Z.Arjan Muça ftoi çdo 

prind, çdo të ri apo të re, çdo 

grup shoqëror, shkollën, 

shoqërinë civile, komunitetet 

fetare, mediat , organziatat jo 

qeveritare  që të bash-

këpunojnë më shumë me   

Policinë e Shtetit dhe në rastin 

konkret me DVP Elbasan, me qëllim 

cilido që  konstaton sjelle që çojnë 

në dyshime për përorim të këtyre 

aplikacioneve me karakter të 

dhunëshëm, grindje mes të rinjëve , 

shantazhime, apo bullizëm, të      

kontaktojnë menjëherë me Policinë 

e Shtetit nëpërmjet numrit 112,   

aplikacionit Komisariati Dixhital, apo 

në adresat zyrtare të Policisë së 

Shtetit, për të bërë të mundur që 

bashkarisht të ndërtojmë një 

ambjent shoqëror sa më të sigurt për 

të ardhmen e fëmijëve tanë.  

Krahas përmbushjes së detyrave 

funksionale për parandalimin, evi-

dentimin dhe goditjen e 

paligjshmërisë, strukturat  e  

Drejtorisë Vendore të Policisë      

Elbasan kanë vijuar kontrollet në 

terren në të gjithë vendin, për të 

monitoruar zbatimin e masës së re 

për parandalimin e përhapjes së 

COVID-19, mbajtjen e detyrueshme 

të maskës mbrojtëse, e cila është 

detyrim për të gjithë qytetarët, që në 

momentin që dalin nga shtëpia.   

Besimi dhe Bashkëpunimi për rritjen e qëndrueshmërinë ndaj 

ekstremizmit për një të ardhme më të sigurtë. 

Nënshkruhet Marrëveshja e Bashkëpunimit 

ndërmjet Drejtorisë Vendore të Policisë El-

basan dhe Qendrës të Bashkëpunimit 

Ndërfetar . 

Në zbatim të masave anticovid, 

janë ndëshkuar me masën adminis-

trative 3.000 lekë, 600 qytetarë që 

janë konstatuar pa maskat mbro-

jtëse. 
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