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 Zhvillohet ceremonia e prezantimit 

të Forcës së Posaçme Shqiponja të 

Drejtorisë Vendore të Policisë El-

basan. 

Programi Suedez dhuron 28 lap-

topë dhe 4 video projekor për 

DVP Elbasan. 

 

DVP Elbasan , ka marrë një sërë 

masash për garantimin e rendit 

dhe sigurisë me rastin e fillimit të 

vitit shkollor. 
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 Më 16 Shtator te Sheshi 

Gesher, Elbasan, u zhvillua cer-

emonia e prezantimit të Forcës 

së Posaçme "Shqiponja" të 

Drejtorisë Vendore të Policisë 

Elbasan. Në këtë cermoni mor-

rën pjesë Ministri i  Brëndshëm 

Z, Sandër Lleshaj, Drejtori i De-

partamentit të Sigurisë 

Drejtuesi i Lartë Gjovalin Loka, 

Drejtori  i Drejtorisë Vendore 

të Policisë Elbasan Drejtuesi i  

Parë Arjan Muça , kryetarët e 

Bashkive të Qarkut Elbasan , 

Përfaqësuesit e institucioneve , 

Deputetë, dhe punonjës të 

DVP Elbasan. 

Fjala përshëndetëse e Drejtorit 

të Drejtorisë Vendore të Poli-

cisë Arjan Muça. 

Sot jemi këtu për të prezantuar 

Forcën e Posaçme "Shqiponja", 

të Drejtorisë Vendore të 

Policisë Elbasan, strukturë e re, 

e krijuar rishtas, pas shtesës 

organike që Drejtoria e 

Përgjithshme e Policisë së 

Shtetit i shtoi DVP-së Elbasan.  

Një shtetsë shumë e 

domosdoshme dhe një frocë e 

krijuar që do ndikojë fuqishëm 

në rritjen e  parametravë të 

sigursë,  në rritjen e besimit të 

qytetarëve të policia , dhe në 

rritjen e forcës ndëshkuese ndaj 

atyre që shkelin ligjin 

Ndër të tjera Z.Mua theksoi 

se : Janë zhvilluar dhjetra 

operacione për goditjen e  

trafikimit të lëndëve narkoitke, 

trafiqeve të paligjshme, dhënës 

ndihmë për kalim të paligjshëm 

shtetasve nga vendet e treta   që 

hyjnë ilegalisht  në vendin 

tonë, për zbardhjen e vjedhjeve 

Strukturat e Policisë DVP Elbasan ushtro 
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Në vijim të mbështetjes së dhënë për 

Policimin në Komunitet, përfaqësuesi i 

Programit Suedez në Shqipëri Ansi 

Shundi ia ka dorëzuar donacionin 

Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Poli-

cisë Elbasan Arjan Muça.Drejtori i DVP 

Elbasan ka falënderuar përfaqësuesin 

e Programit Suedez, për donacionin 

dhe për gjithë mbështetjen e dhënë 

në vijimësi për DVP Elbasan. Mjetet e 

dhuruara iu shpërndanë Sektorit të 

Policimit në Komunitet në të gjitha 

Komisariatet në varësi të DVP . 

Në të gjitha shkollat e qarkut Elbasan 

do ketë prezencë të shtuar të Policisë 

së Rendit, të asaj Kriminale, dhe të  

Rrugores,  për të garantuar rendin, me 

qëllim zhvillimin normal të procesit 

mësimor në shkolla dhe sigurinë rru-

gore për nxënësit që kanë shkollat 

buzë rrugëve.Gjithashtu strukturat e 

Policisë së Elbasan   do të jenë të 

gatshme në çdo kohë lidhur me 

vlerësimin dhe realizimin e masave të 

sigurisë në shkolla dhe të monitorimit 

të masave mbrojtëse kundër COVID-

19.Drejtoria Vendore e Policisë  El-

basan  uron nxënësit e shkollave  

suksese në këtë vit shkollor dhe fton 

cilindo që të denoncojë çdo shkelje 

apo paligjshmëri në numrin 112 dhe 

Komisariatin Dixhital. 
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të banesave e pronës, për 
parandalimin e konflikeve që 
mud të conin në ngjarje 
kriminale, këto edhe falë 
mbështetasjes e bashkëpunimit 
me qytetarët të cilët janë 
kontributorë të çmuar në rritjen 
e parametrave të sigurisë në 
këtë qark.  

Gjithashtu volumi i punës ka 

qenë i madh , ngarkesë pune e 

jashtëzakonshme e shoqëruar 

edhe me stresin në rritje, kjo 

për shkak të pandemisë që 

kalojmë, por është menaxhuar 

dhe përballuar mësëmiri deri në 

këto momente dhe për këtë gjej 

rastin të falënderoj gjithë 

punonjësit e DVP-së dhe të 

Komisariateve në varësi për 

angazhmin dhe përkushtimin e 

treguar. 

 Në fund të fjalës përshëndetës 

Z.Muça tha se jam besim plotë 

se krijimi i kësja force të re të 

sigurisë, me këto vajza e djem, 

të mirë trajnuar , të pajisur me 

logjistikë , me integritet moral 

dhe profesional, përkushtimi 

dhe angazhimi  do ndikojnë   në 

rritjen  akoma më shumë të 

besimit të qyetarëve  te  Policia 

Dua të siguroj qytetarët e 

qarkut Elbasan se strukturat e 

Policisë që operojën  në këtë 

qark janë të angazhauara 

maksimalisht për krijuar një 

ambinet shoqëror sa më të 

sigurt dhe në këtë kuadër  dua 

të riftoj edhe njëherë qyetatrët 

që të mbështesin akoma më 

shumë policinë. 
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