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Policia e Kosovës
vizitohet nga
delegacione të
ndryshme
ndërkombëtare

Brahim Sadriu

Se Policia e Kosovës është një histori suksesi është shkruar dhe potencuar
në shumë shkrime dhe analiza qofshin ato vendore dhe ndërkombëtare
nga njerëz dhe persona me ndikim në jetën shoqërore qoftë në Kosovë
dhe më gjerë.
E krijuar në një kohë dhe një vend ku policia ishte sinonim i së keqes,
PK-ja ka arritur të krijojë identitet në raport me organizatat tjera policore
në rajon por edhe kuadro profesionale, duke përfituar për një kohë të
shkurtër besimin e qytetarëve të vendit.
Se Kosova ka një organizatë policore që është e njohur më gjerë
e dëshmon fakti se PK-ja vazhdimisht vizitohet nga persona dhe
delegacione ndërkombëtare që vizitojnë Kosovën, qofshin ato vizita me
qëllim njohjen e Kosovës si shtet apo institucionet e vendit tonë.
Një nga delegacionet ndërkombëtare që kanë vizituar PK-në gjatë këtij
viti kanë qenë nga organizata “Political Tours” të cilët kanë sjellë në
Kosovë një delegacion, të gjithë profesionist të fushave të ndryshme,
duke përfshirë mediat, diplomacinë dhe fusha tjera. Delegacionit i është
bërë një prezantim i organizimit dhe funksionimit të PK-së dhe të njëjtit
kanë vizituar Qendrën Operative DPP. Të njëjtit kanë shprehur fjalë
pozitive për Kosovën në përgjithësi dhe për Policinë në veçanti.
Po ashtu në ambientet e PK-së për një vizitë ka qëndruar një delegacion
i zyrtarëve policorë nga Republika e Gjermanisë. Pjesëtarët e këtij
delegacioni të gjithë ishin zyrtarë policorë me gradën kapitenë dhe të
njëjtit ndiqnin trajnimin në vendin e tyre për të kaluar në stafin e lartë
menaxhues të policisë. Pas një prezantimi lidhur me organizimin dhe
funksionimin e Policisë së Kosovës e gjithë pritja ka kaluar në biseda
konstruktive në pyetje dhe përgjigje lidhur me sigurinë në vend.
Janë këto dy raste nga shumë sosh që tregojnë se PK-ja është interesante
për t’u njohur nga njerëz dhe institucione qoftë nga brenda vendit dhe
më gjerë dhe se kultura organizative e reprezentimit në raport me
organizatat tjera çdo ditë shënon ngritje dhe profesionalizëm.
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Policia dhe Prokuroria,

së bashku në luftimin e krimit
M

e 24 mars 2013, është mbajtur takimi trepalësh në mes të Policisë
së Kosovës, Prokurorisë shtetërore dhe
EULEX-it në ambientin e Drejtorisë së
Përgjithshme të Policisë së Kosovës. Në
këtë takim krerët e të dy institucioneve
diskutuan për mënyrat e ndryshme
për të rritur bashkëpunimin ndërmjet
dy institucioneve për luftimin e krimit.
Takimi ishte organizuar dhe lehtësuar
nga Divizioni i fuqizimit i EULEX-it.
Në takim morën pjesë drejtori i Përgjithshëm i Policisë, z. Shpend Maxhuni, si
dhe përfaqësues të lartë të Policisë,
përfshirë edhe drejtorët e drejtorive
rajonale, pastaj z. Aleksandër Lumezi,
kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit,
Prishtinë, dhe kryeprokurorë të prokurorive themelore të Kosovës nga të
gjitha rajonet e Kosovës, si dhe kryesuesi i Divizionit për fuqizim i EULEXit, Peter Bach, këshilltarët policorë të
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Përmes një plani veprimi
të përbashkët ndërmjet
Policisë dhe Prokurorisë,
të lehtësuar nga EULEX-i,
fillon implementimi i
praktikave më të mira të
bashkëpunimit

prokurorisë së EULEX-it.
Drejtori i përgjithshëm i Policisë, z.
Shpend Maxhuni, në një fjalë rasti iu
dëshiroi mirëseardhje pjesëmarrësve
dhe diskutimi i tij u fokusua kryesisht
në ngritjen e bashkëpunimit ndërmjet
Policisë dhe Prokurorisë, në funksion të
mbrojtësi 1/2013

qasjes sa më efikase në luftimin e kriminalitetit në vend.
“Unë uroj që ky fillim të na shërbejë
të gjithë neve si bartës kryesorë, sipas
kompetencave pra edhe ligjore, për të
përmbushur misionin tonë që kemi,
e ai është luftimi dhe parandalimi i
krimit. Policia e Kosovës do të jetë në
dispozicion dhe e hapur për të gjitha
bashkëpunimet në të gjitha nivelet,
ashtu siç kërkohet”, tha z. Maxhuni.
Gjithashtu në takim ka folur edhe
kryeprokurori i Prokurorisë së Apelit
z. Aleksandër Lumezi, i cili theksoi se
bartësit e institucioneve prokuroriale
tashmë janë të gatshëm të përballen
me situata që kanë të bëjnë me konsolidimin e shtetit ligjor. Ai më tutje shtoi:
“Këto takime të përbashkëta me Policinë e Kosovës janë në atë frymë dhe
konsideroj se do të jenë të mirëseardhura për përmirësimin e veprimtarisë

dhe punës së përditshme të Prokurorisë dhe Policisë në luftën kundër krimit
të organizuar dhe korrupsionit”.
Gjithashtu në këtë takim u diskutua
edhe për bashkëpunimin e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare, bashkëpunim ky i cili është në
rritje.
Kryesuesi i Divizionit për fuqizim i EULEX-it, z. Peter Bach, theksoi se bashkëpunimi në rritje është një kërkesë
kyçe për në BE dhe liberalizimin e vizave. “Një nga kërkesat për liberalizimin
e vizave është një luftë e mirë kundër
krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Sot EULEX-i është duke ndihmuar Policinë e Kosovës dhe shërbimin prokurorial të Kosovës për të lehtësuar këtë
bashkëpunim, në mënyrë që të arrihen
rezultate më të mira ", tha Peter Bach.
Në takim me diskutime kontribuuan
edhe përfaqësuesit nga dy institucionet, si nga Policia dhe Prokuroria, duke
shprehur gatishmërinë për ngritjen e
bashkëpunimit dhe duke ndarë përvojat pozitive të bashkëpunimit të deritashëm.

Ky takim do të pasohet nga takime të
rregullta në nivel rajonal në mes të Policisë së Kosovës dhe Prokurorisë, për të
koordinuar një qasje të përbashkët për
hetime dhe në zvogëlimin e krimit.
Një rëndësi e veçantë do t’u kushtohet
trajnimeve të prokurorëve dhe hetuesve të Policisë, duke prezantuar praktikat më të mira të bashkëpunimit të
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institucioneve të tilla, si: Policisë, Prokurorisë dhe agjencive të tjera të sigurisë.
Ky bashkëpunim synon ngritjen e kapaciteteve brenda dy institucioneve,
me qëllim kalimin e përgjegjësive tek
institucionet vendore të lëndëve që
deri më tani hetohen nga hetuesit e
EULEX-it.
Përgatiti: Brahim Sadriu
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“Thuaju jo substancave narkotike”
Mbi 1400 të rinj , nxënës
të shkollave të ndryshme,
përmes ligjëratave, debateve
me zyrtarët policorë, kanë
marrë informacione për
pasojat që sjell përdorimi i
substancave narkotike
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Z

yrtarët policorë nga Drejtoria e
Policisë në Bashkësi dhe Preventivë dhe Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, përveç punës
operative policore në bashkëpunim
me Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë, me qëllim vetëdijesimin
e të rinjve të vendit lidhur me pasojat që sjell përdorimi i substancave
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narkotike, që nga tetori i vitit 2012 ka
filluar implementimin e projektit “Thuaju jo substancave narkotike”. Ky projekt
është duke u realizuar përmes ligjëratave dhe takimeve me nxënës dhe të
rinj të të gjitha qyteteve të Kosovës, ku
fokus i këtij projekti janë nxënësit nga
shkollat e mesme, dhe fillore klasat e
larta.
Ligjëratat dhe diskutimet janë të
përqendruara në temat: “Parandalimi
i përdorimit të substancave narkotike,
pasojat e përdorimit të substancave
narkotike si dhe bashkëpunimi me policinë dhe me stafin e shkollës lidhur
me raportimin e rasteve të dyshuara
të përdorimit të narkotikëve”. Po ashtu
në kuadër të këtij projekti janë duke u
organizuar edhe debate, takime dhe

vizita në drejtoritë komunale për arsim,
drejtoritë e shkollave, pjesëmarrje në takimet e organizuara nga këshillat e nxënësve. Janë organizuar disa debate ku
vlen të theksohet se ka pasur interesim
të madh nga të rinjtë lidhur me temat
e diskutimit. Përmes këtij projekti PK-ja
synon të sensibilizojë opinionin e gjerë
për efektin negativ që ka përdorimi i
substancave narkotike, duke kërkuar
bashkëpunim për parandalimin e rasteve të tilla, me qellim ruajtjen e shëndetit të shoqërisë dhe formimin e një
rinie të shëndoshë. Që nga fillimi i këtij
projekti përfitues të ligjëratave dhe informacioneve gjatë vitit 2012 deri në
mars 2013 kanë qenë pjesëmarrës më
shumë se 1486 nxënës.
Përgatiti: Brahim Sadriu
mbrojtësi 1/2013
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Policimi në komunitet
është e ardhmja e PK-së
P

rej se ka filluar zbatimi i metodologjisë së re policore që në fokus
ka partneritetin me qytetarë, janë
miratuar shumë dokumente strategjike dhe janë bërë ndryshime konkrete edhe në nivelin e stacioneve, respektivisht drejtorive rajonale. Për të
kuptuar më shumë rreth aktiviteteve
të PK-së në këtë drejtim, ‘Mbrojtësi’
intervistoi koordinatorin për implementimin e strategjisë për policim në
bashkësi, kolonel Shefqet Beqajn.
‘Mbrojtësi’: Jeni caktuar nga drejtori i përgjithshëm si koordinator
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për implementimin e strategjisë
dhe planit të veprimit për policim
në bashkësi, a mund t’i cekni disa
prej aktiviteteve të rëndësishme,
pasi që ka pasur shumë, a mund t’i
cekni më të rëndësishmet që janë
realizuar prej se është miratuar
strategjia?
Shefqet Beqaj: Strategjia është miratuar në maj të 2012-ës, por kësaj strategjie i kanë paraprirë shumë aktivitete. Me miratimin e strategjisë dhe
planit të veprimit është caktuar grupi
i punës për implementim dhe kanë filluar aktivitete sipas planit të veprimit.
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Disa nga aktivitetet kryesore të cilat i
kemi përmbushur janë: së pari strukturën organizative ia kemi përshtatur
konceptit nga shkaku që është dashur
ta parashohim punën sektoriale dhe
ta ndajmë prej veprimtarive tjera
apo veprimtarisë së përgjigjeve e
të rasteve, veprimtarisë represive ta
quajmë, dhe t’i japim rëndësi aspektit preventiv. Kemi ndarë territorin
e stacioneve të policisë në sektorë
dhe të gjitha stacionet e policisë
tani dhe që kanë territorin e ndarë
në sektorë, janë përzgjedhur dhe
janë emëruar udhëheqësit e sektorit,

është përzgjedhur stafi nëpër sektorë.
Sipas vlerësimit të stacioneve të policisë, në çdo stacion të policisë kemi
zgjedhur dhe kemi caktuar me strukturë nga një koordinator për punën e
sektorëve në mënyrë që t’i koordinojë
punët edhe të sektorëve edhe në mes
të sektorëve e edhe shërbimeve tjera,
siç janë: hetimet, pastaj punët e tjera
të policisë në përgjithësi.
‘Mbrojtësi’: A kanë filluar trajnimet
për zyrtarët policorë që janë caktuar në punën e tyre në sektorë?
Shefqet Beqaj: Kemi filluar trajnimet,
është bërë një punë shumë e madhe
deri më tash, diku mbi 2000 veta janë
trajnuar dhe trajnimet janë duke i
vazhduar. Është krijuar një fond i trajnerëve të cilët tani po vazhdojnë me
trajnime nëpër stacione të policisë.
Kemi bërë edhe aktivitete tjera sipas
planit të veprimit dhe janë aktivitete
në vazhdimësi të cilat po i ndërmarrim në shtrirjen e punës së sektorit.
Normalisht që ka mjaft edhe probleme edhe sfida me të cilat po ballafaqohemi, por shpresoj që është bërë
një punë e madhe dhe jemi në rrugë
të mirë për implementimin, por jemi
shumë të vetëdijshëm dhe shumë të
përgatitur që të punojmë në staza të
gjata, ngase nuk është punë as para
nesh kush nuk e ka implementuar
këtë metodologji për kohë të shkurtë
dhe nuk pres që edhe ne do ta bëjmë
për kohë të shkurtë, por besojmë që
me mobilizimin që e kemi bërë, punët
janë duke ecur dhe janë duke shkuar
në kahun e duhur.

“Policimi në komunitet
është e ardhmja e policisë
dhe me kalimin e kohës
zyrtarët policorë do ta
shohin që do të jenë
shtylla kryesore në
parandalimin e krimit dhe
në ofrimin e sigurisë për
qytetarë”

‘Mbrojtësi’: E cekët në pika të
shkurtra që keni hasur në sfida
dhe keni hasur probleme dhe kjo
nuk është risi pasi që kanë hasur
edhe policitë tjera me fillimin e
implementimit të kësaj filozofie
policore, krahas këtyre probleme
dhe sfidave çka do të veçoni si sfidë
pak më të madhe, a është çështja e
menaxhimit me burime njerëzore
dhe mungesa e burimeve njerëzore në nivele të caktuara të stacioneve policore, e para: a është hasur
ndonjë lloj rezistence pasive prej

zyrtarëve policorë karshi filozofisë
së policimit në bashkësi?
Shefqet Beqaj: Çështja e burimeve
njerëzore është shumë prezente nga
shkaku që ne kemi një fond të caktuar të zyrtarëve policorë në Policinë
e Kosovës i cili ka vepruar dhe po vepron dhe i cili është i autorizuar, por
prej momentin kur është caktuar ai
numër e deri sot janë krijuar shumë
njësi shumë shërbime, të cilat stafin
e kanë rekrutuar nga stacionet e policisë dhe numri i stafit të stacioneve të
policisë është çdo të ditë e në rënie.
Thashë edhe më parë që sot është
dita e fundit që është krijuar një njësi
e re e cila prapë do të rekrutojë staf
nga stacionet e policisë, bile nga disa
stacione do të marrë numër mjaft të
madh të stafit, fjala është për njësinë
për sigurimin e objekteve të trashëgimisë kulturore. Faktikisht disa objekte
edhe deri tash janë siguruar nga stacionet policore por tani ai staf s’do të
merret dhe ata nuk do ta kenë atë staf
në dispozicion, ngase nganjëherë ata
edhe pse i kanë përdorur për sigurimin e atyre manastireve, objekteve etj.
Janë përdorur edhe për nevoja tjera.
Tani ato mundësi nuk do t’i kenë më,
ngase është bërë, pra është krijuar
një njësi qendrore, është kërkesë e
kohës që duhet të bëhet. Një, stafi, e
dyta, është e vërtetë që ka rezistenca,
ka rezistenca të heshtura. Po merr
kohë që njerëzit ta kuptojnë që është
një filozofi të cilën e kanë përqafuar të gjitha policitë e avancuara në
botë. Edhe ne po kalojmë nëpër ato
vështirësi që kanë kaluar ato polici,
dhe disave prej tyre u ka marrë edhe
decenie, mund të them që edhe ato
polici në këto reforma janë edhe sot
edhe kësaj dite dhe duan të bëjnë
diçka më mirë apo për ta avancuar
këtë metodologji apo këtë filozofi të
punës. Ne jemi tek në fillim por jamë
shumë optimist që metodologjia e
re apo puna sektoriale do të shtrihet
dhe do të funksionojë dhe do të japë
rezultate dhe jam shumë i bindur në
rezultate jashtëzakonisht të mira.
‘Mbrojtësi’: Ne jemi një ndër policitë më të reja në rajon, e kam fjalën
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kur është themeluar dhe ka filluar
punën, prej shtatorit 1999. Në të
njëjtën kohë e kemi një problem,
që nuk e kanë policitë e tjera të
rajonit, problemin e moshës mesatare. Para se të fillojnë gjeneratat e
tjera, mosha mesatare ka qenë diku
mbi 42 vjet në Policinë e Kosovës, a
paraqet ndonjë problem në aspektin e implementimit të strategjisë
çështja e moshës mesatare e Policisë së Kosovës?
Shefqet Beqaj: Në çështje të implementimit nuk shoh që paraqet kurrfarë problemi, mirëpo paraqet në
fusha tjera dhe sigurisht që kemi
nevojë t’i përtërijmë radhët tona. Sa
i përket implementimit unë nuk shoh
problem ngase kjo veprimtari, pra veprimtaria e sektorit, nuk kërkon ndonjë dinamizëm siç kërkojnë njësitë e
specializuara, pra ndonjë dinamizëm
të jashtëzakonshëm. Më tepër kërkohet punë parandaluese.
‘Mbrojtësi’: Ju e cekët që çdo ditë
po krijohen njësi të reja në Policinë
e Kosovës, tash më freskëta është
Njësia për menaxhimin e objekteve
kulturore ose për sigurimin e tyre, a
do të jetë një prej rekomandimeve
si koordinator te shtylla e burimeve
njerëzore në rekrutimin e një stafi
10

të ri dhe a do të mund të mbështete
kjo në aspektin financiar prej Policisë së Kosovës?
Shefqet Beqaj: Ne prej Policisë së Kosovës e kemi numrin fiks të njerëzve sa
mund t’i kemi apo sa zyrtarë policorë
dhe ai numër është diku 7335 dhe ai
është numër fiks sa do të mundet stafi
i lartë i Policisë së Kosovës në krye
me drejtorin e përgjithshëm për ta
shtyrë kërkesën që na mundësohet
financimi apo buxhetimi i një numri
më të madh të njerëzve, ngase kërkesat janë rritur dhe po rriten çdo ditë.
Ajo është çështje tjetër dhe sa do të
mundet Qeveria e Kosovës, a do të
ketë mundësi dhe vullnet që të ndajë mjete apo të buxhetojë edhe një
numër të policëve, për shembull edhe
500 apo 600, ngase një numër shumë
të madh të policëve për momentin e
kemi policë që kryejnë punë plotësisht jopolicore, sigurim të objekteve
të ndryshme, duke filluar prej objekteve qeveritare, ambasadave, tash
trashëgimia kulturore etj., pra është
një numër jashtëzakonisht i madh.
‘Mbrojtësi’: Edhe një pyetje sa i
përket trendit të kriminalitetit dhe
çështjes së reduktimit të frikës nga
krimi. Problematikë që ka qenë në
shumicën e policive kur u kanë hyrë
mbrojtësi 1/2013

këtyre reformave ka qenë se trendi
i kriminalitetit është rritur mirëpo
hulumtime të ndryshme kanë
treguar se frika nga krimi është
reduktuar. A jeni duke e përcjellë
çështjen e trendit të kriminalitetit,
frikës nga krimi apo kohën e reagimit prej që ka filluar ndarja sektoriale?
Shefqet Beqaj: Po, ne zakonisht e
përcjellim, mund të themi se nuk
kemi ndonjë lëvizje shumë të madhe
por sigurisht që me kalimin e kohës
ato probleme do të shfaqen edhe te
ne. Unë rritjes së kriminalitetit apo
zgjatjes së kohës së reagimit në disa
raste po në disa pjesë të vendit më
tepër po ia lë ndoshta numrit të vogël
të zyrtarëve policorë të cilët merren
apo janë caktuar për ato punë ngase
na është zvogëluar numri sidomos
në disa stacione policore apo në disa
qytete ku kemi probleme më të mëdha. Njësitë, duke filluar prej policisë
kufitare, njësive të hetimeve që janë
formuar, trashëgimisë kulturore,
njësi të reja, të trafikut etj. dhe gjithë
stafin e kanë marrë apo e kanë vjelë
në një formë nga stacionet e policisë. Jo që i kanë marrë vetëm numerikisht por ndoshta i kanë zgjedhur djemtë dhe vajzat të cilët kanë
treguar suksese më të mëdha.
‘Mbrojtësi’: Cili do të ishte mesazhi
juaj për të gjithë zyrtarët policorë
e posaçërisht ata që punojnë në
sektorë?
Shefqet Beqaj: Sektori apo policimi
në komunitet është e ardhmja e policisë dhe me kalimin e kohës ata do
ta shohin që do të jenë shtylla kryesore në parandalimin e krimit dhe në
ofrimin e sigurisë për qytetarë.
Do të jetë dhe është punë e cila do
t’u sjellë edhe atyre përveç tjerash
kënaqësi që të ofrojnë shërbime për
të cilat në profesionin të cilin e kanë
zgjedhur dhe për të cilat paguhen.
Vërtet do të jetë kënaqësi t’u ofrohet siguria qytetarëve në kuadër të
sektorit, ajo është e ardhmja e policisë dhe do të jenë njerëzit vërtet që
do të parandalojnë krimin në bashkëpunim me qytetarët.
Intervistoi: Arbër Beka

Në Qafë Prush dhe Morinë
lehtësime për kontrolle kufitare
Q

ë nga 1 qershori i këtij viti edhe
në dy pikëkalimet kufitare Qafa e
Morinës dhe Qafa e Prushit që lidhin Republikën e Kosovës dhe të Shqipërisë,
ka filluar të zbatohet marrëveshja për
lehtësimin e kontrollit kufitar hyrjehyrje, dalje-dalje, bazuar në praktikat
që parashihen edhe me menaxhimin e
integruar të kufirit.
Policia e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë
tashmë kanë një qasje të rregullt të
lehtësimit të kontrollit kufitar të filluar vite më parë
në pikëkalimin kufitar të
Vërmicës, qasje kjo e cila ka
treguar rezultate pozitive
si në parandalimin e krimit
ashtu edhe në mundësinë
e krijimit dhe lehtësimit të
kalimit kufitar.
Autoritetet policore kufitare në Qafë-Morinë dhe
Qafë-Prush tashmë kanë
kryer të gjitha përgatitjet

Fillon zbatimi i
marrëveshjes për
lehtësimin e kontrollit
kufitar me Shqipërinë
edhe në pikëkalimet
kufitare në Qafë-Prush dhe
Qafë-Morinë me formën
hyrje-hyrje, dalje-dalje

duke rritur edhe numrin e stafit policor dhe janë të gatshme të presin e të
përcjellin të gjithë qytetarët, turistët,
që do të zgjedhin për t’i shfrytëzuar
këto dy pika kufitare për të kaluar kufirin nga të dy anët. Bazuar në vlerësimet policore gjatë viteve të kaluar në sezonin veror rritet numri i qytetarëve që
kalojnë nga të dy anët e kufirit në këto
dy pikëkalime kufitare. Ky hap cilësor
në praktikën ndërkufitare, është një
tjetër tregues i forcimit dhe
bashkëpunimit policor në
mes të Policisë së Kosovës
dhe asaj të Shqipërisë, duke
krijuar mundësi më të mëdha për qytetarët nga të dy
anët e kufirit, në mënyrë që
të lëvizin lirshëm, pa vonesa dhe që paralelisht sjell
zhvillimin e mëtejshëm të
shkëmbimeve ekonomike,
kulturore dhe njerëzore.
ZIMP
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Si funksionon sektor
D

rejtoria e Shërbimeve Shëndetësore fillet e zhvillimit i ka që në
vitin 2000 e cila filloi punën me iniciativën e policëve ndërkombëtarë,
ndërsa marrja e kompetencave nga
vendorët është bërë në tetor të vitit
2004.
Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore
në kuadër të Sektorëve: A-Sektorit të
Mjekësisë dhe Promovimit të Shëndetit, dhe B-Sektorit të Psikologjisë,
si dhe C-Zyrës së Administratës,
ofron mbështetje mjekësore dhe
psikologjike për personelin e PK-së
si dhe rekomandimet për kërkesa të
ndryshme mjekësore për personelin
e PK-së në kuadër të Departamentit
për Burime Njerëzore.
Në sektorin e mjekësisë dhe promovimit të shëndetit në Policinë e Kosovës punojnë pesë (5) mjekë dhe një
infermier.
Vazhdimisht stafi i kësaj drejtorie
ngrihet profesionalisht në mënyrë
që edhe shërbimet ndaj punonjësve
të PK-së të jenë sa më efektive dhe
shumë efikase.
Mjekët janë në përfundim të specializimit ku në saje të një marrëveshjeje
të mirëkuptimit me Ministrinë e Shëndetësisë, mjekëve të PK-së u është

mundësuar specializimi në profile të
ndryshme për nevoja të PK-së.
Tani DSHSH ka dy specialiste; specialiste të mjekësisë interne dhe epidemiologe dhe në proces përfundimi
kemi mjekë nga lëmi i Gjinekologjisë,
psikologut klinik, internistit dhe neuropsikiatrit.
E sektorin e Psikologjisë e përbëjnë
psikologët dhe koordinatori i ekipit
për këshillim dhe përkrahje/këshilltarët rajonalë), ndërsa Zyra e administratës përfshin:
Vizitat mjekësore për personelin e
Policisë, vizitat për personelin e lënduar apo të sëmurë varësisht ku gjendet ai, në shtëpi apo në klinikë.
Qëllimi i vizitës është përkrahja shëndetësore dhe psikologjike dhe njoftimi më për së afërmi me gjendjen
shëndetësore të tyre, rrjedhojë e së
cilës është ofrimi i përkrahjes nga ana
e DSHSH-së.
Angazhimi në operacione
policore sipas planeve operative
Stafi mjekësor (mjekët, infermierët),
sektori i Psikologjisë, ekipi për këshillim dhe përkrahje e DSHSH-së me autoambulancën mjekësore u përgjigjet

urdhrave operativë në operacione
policore me rrezikshmëri të nivelit të
mesëm dhe të lartë, që në rast nevoje
të kenë qasje të shpejtë për të ofruar
ndihmën mjekësore ndaj personelit
të PK-së në operacione policore.
Rekomandimet për kërkesat
e ndryshme mjekësore për
personelin e PK-së
DSHSH-i rekomandon sipas PSO-ve të
DSHSH-së, për kërkesat mjekësore si:
Rekomandimet për kërkesat e pushimeve mjekësore të rregullta/DPP,
kërkesat për lirim nga uniforma dhe
pajisjet profesionale, kërkesave për
pushim mjekësor pa pagesë, kërkesave mjekësore për rastet e veçanta
shëndetësore (siç janë sëmundje të
përcaktuara në Udhëzimin Administrativ nr. 07/2012, mbi marrëdhënien
e punës në Policinë e Kosovës),
kërkesave për shërim jashtë vendit,
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ri i shëndetësisë në PK

kërkesave për rehabilitim në qendrat
rehabilituese (shumë me rëndësi për
personelin e PK-së të lënduar në detyrë për mundësi rehabilitimi apo dhe
rastet e veçanta shëndetësore, kërkesat për kompensim material (duhet
potencuar përkrahja materiale që u
bëhet të lënduarve në detyrë dhe rasteve të veçanta shëndetësore, duke
tentuar një përkrahje materiale të
mirëfilltë, marrë parasysh edhe mungesën e sigurimit shëndetësor për personelin e PK-së).
Pastaj inicimet për ekzaminim mjekësor dhe psikologjik për personelin e
PK-së në klinikën e autorizuar të PKsë, DSHSH vepron sipas PSO-së së
DSHSH-së.
Vlen të theksohet se në vitin që e lamë
pas nga DSHSH janë rekomanduar 252
shpenzime mjekësore për personelin
e PK-së në vlerë prej 184,294.33 euro,
pastaj 75 pjesëtarë të PK-së kanë kryer mjekimin rehabilitues dhe terapi

fizikale në vlerë prej 14,250.00 euro,
dhe 17 pagesa për klinikën e autorizuar të PK-së për ekzaminime mjekësore dhe psikologjike në vlerë prej
48,519.02 euro.
Në kuadër të DSHSH-së organizohen
edhe aktivitete edukative dhe fushata,
siç është ajo për "Dhurimin vullnetar
të gjakut" në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të
Gjakut në nivel të Drejtorive Rajonale
të PK-së.
Në vitin që e lamë pas numri i dhuruesve vullnetarë të gjakut ka arritur
në 317, ku prijës ka qenë kampi Vrella
te pjesëtarët e Njësisë Speciale dhe
në Akademinë Policore në Vushtrri.
Qëllimi i dhurimit vullnetar të gjakut
tregon anën humane që ka Policia e
Kosovës në interes kombëtar.
Pastaj përgatitja e shkrimeve në
formë të broshurës me përmbajtje
rreth problematikave më të shpeshta
shëndetësore në mesin e pjesëtareve
të PK-së.
Deri më tani DSHSH ka nxjerrë
këto broshura:
1. Infarkti i zemrës
2. Dhembjet e shpinës
3. Hypertensio Arterialis
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4. Çrregullimi i stresit pas traumës
(Sektori i Psikologjisë )
5. Sindroma premenstruale dhe
menopauza etj.
6. Planifikimi i familjes dhe kontracepsioni
7. Pandemia e gripit
Nga kjo drejtori ofrohet edhe
mbështetje psikologjike personelit
të Policisë, të cilët mund të jenë të
shqetësuar në detyrë dhe gjatë kryerjes së detyrës. Kjo arrihet në saje të
përkushtimit të sektorit të Psikologjisë
nëpërmes seancave këshilluese, vizitave në shtëpi për personelin që ka
nevojë përkrahje psikologjike, trajtim
nga ana e psikologut të PK-së dhe të
atij në klinikën e autorizuar të PK-së.
Synim i DSHSH-së është realizimi i
kushteve teknike-mjekësore (pajisja
me ambulanca shëndetësore të profileve specialiste që i nevojiten PKsë dhe ambulancës së psikologjisë
klinike, me qëllim ofrimi përkrahjeje
mjekësore dhe psikologjike për gjithë
personelin e PK-së, pa pasur nevojë
shpenzimi të jashtëm material dhe
zbulimin e hershëm të sëmundjeve
me qëllim jetëgjatësie.
Dr. Lindita Kajtazi
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Nënshkruhet marrëveshja për patrullim
të përbashkët gjatë sezonit veror

S

ikurse edhe vitet e mëhershme
edhe këtë vit Policia e Kosovës dhe
ajo e Shqipërisë do të patrullojnë së
bashku në rrugët e Shqipërisë me qëllim krijimin e një ambienti sa më të
sigurt për të gjithë qytetarët që do të
shfrytëzojnë këtë vend për pushime
gjatë sezonit turistik.
Kjo vjen pas nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit që dy
krerët e policive: drejtori i Përgjithshëm
i PK-së, Shpend Maxhuni dhe drejtori
i Përgjithshëm i Policisë së shtetit të
Shqipërisë z. Hysni Burgaj, në Tiranë
për patrullim të përbashkët në rrugët e
Shqipërisë gjatë sezonit veror.
Në një konferencë të përbashkët,
lidhur me nënshkrimin e kësaj mar14

Drejtori i Përgjithshëm
i Policisë së Kosovës z.
Shpend Maxhuni në fjalën
e tij apelon tek qytetarët:
“Bëjmë thirrje që të jenë të
kujdesshëm pasi vetëm në
këtë mënyrë parandalojmë
aksidentet. Policia e
Kosovës ka marrë masat
për të zbatuar me sukses
këtë plan dhe ka ndërmarrë
veprimet paraprakisht për
të bërë kalimin ndërkufitar
sa më lehtë”
mbrojtësi 1/2013

rëveshje drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës z. Shpend Maxhuni ka
theksuar: “Bashkëpunimi që ka filluar
para 3 vitesh dhe në bazën e vlerësimeve të përbashkëta, konkludojmë se
kjo qasje ka krijuar veprime konkrete.
Veprime nga niveli strategjik kanë një
qëllim: ngritjen e sigurisë gjatë qarkullimit rrugor. Bëjmë thirrje që të jenë të
kujdesshëm pasi vetëm në këtë mënyrë
parandalojmë aksidentet. Policia e Kosovës ka marrë masat për të zbatuar me
sukses këtë plan dhe ka ndërmarrë veprimet paraprakisht për të bërë kalimin
ndërkufitar sa më lehtë”.
Ndërsa, nga ana tjetër z. Hysni Burgaj,
drejtor i Policisë së shtetit, u shpreh se
gjatë takimit me homologun e tij kanë

z. Hysni Burgaj, drejtor
i Policisë së shtetit tha:
“Ky shërbim dhe vitet e
kaluara ka qenë shërbim i
suksesshëm për krijimin e
lehtësirave ndaj qytetarëve
të Kosovës që shfrytëzojnë
vendet turistike të
Shqipërisë

diskutuar rreth problemeve të bashkëpunimit në fusha të tjera, si bashkëpunimin ndërkufitar me Kosovën.
“Ky shërbim dhe vitet e kaluara ka qenë
shërbim i suksesshëm për krijimin e
lehtësirave ndaj qytetarëve të Kosovës
që shfrytëzojnë vendet turistike të
Shqipërisë. Në kuadër të këtyre masave
shërbimet e policisë, do të krijojnë
lehtësirat e duhura ndaj qytetarëve të
Kosovës duke mos krijuar asnjë pengesë
gjatë lëvizjes së tyre në gjithë territoret
e vendit. Në rastet që konstatohen
kundërvajtje në rregullat e qarkullimit
rrugor, oficerët e policisë do tërheqin
vëmendjen dhe do mbajnë raport dhe
do ia kalojnë autoriteteve të Kosovës.
Nuk do merret asnjë masë vetëm kur të
ketë vepra dhe kundërvajtje penale. Kjo
ka qenë risi, pasi qytetarët e Kosovës
kanë harxhuar shumë kohë, duke u
marrë me dokumentacionin apo gjëra
të kësaj natyre”, tha Burgaj. Kjo marrëveshje do të zbatohet në periudhën
kohore qershor-shtator të vitit 2013. Në
takimin e mbajtur në Tiranë të dy drejtorët kanë diskutuar edhe për ngritjen
e bashkëpunimit edhe në fushat tjera,
me qëllim koordinimin e veprimeve
në funksion të parandalimit të kriminalitetit në nivel të dy vendeve.
Bazuar në vlerësimet e dyanshme bashkëpunimi në mes të dy organizatave
policore në këtë drejtim ka rezultuar
si shumë e suksesshme, duke ndikuar
në uljen e numrit të kundërvajtësve
dhe duke shënuar rënie të dukshme
të numrit të aksidenteve në komunikacionin rrugor.
Përgatiti: Brahim Sadriu
mbrojtësi 1/2013
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Policimi i Udhëhequ
Policia e Kosovës përmes
zbatimit të strategjisë dhe
planit të veprimit “Policia e
Udhëhequr nga Inteligjenca”
2010–2012, ka arritur që të
realizojë progres të konsiderueshëm në zbatimin e këtij
modeli të punës prandaj
për të vazhduar implementimin e këtij modeli policor
ka hartuar strategjinë e re
“Policimi i Udhëhequr nga
Inteligjenca”

Q

ëllimi i kësaj strategjie dhe planit të veprimit është që në Policinë e Kosovës të fuqizohet zbatimi
i modelit “Policimi i Udhëhequr nga
Inteligjenca”.
Strategjia “Policimi i Udhëhequr
nga Inteligjenca”, si një metodologji
moderne e policimit do t’i mundësojë Policisë së Kosovës qasje proaktive ndaj problemit dhe ngritje të
efikasitetit në kryerjen e detyrave
policore. Gjithashtu, përmes zbatimit
të këtij dokumenti synohet që menaxhmenti i Policisë së Kosovës duke
u bazuar në rezultatet e produkteve
të inteligjencës dhe analizës të jetë i
gatshëm që me kohë të marrë vendime konkrete.
Kjo strategji dhe plani i veprimit:
“Policimi i Udhëhequr nga Inteligjenca” është e dizajnuar në atë
mënyrë që në të gjitha nivelet e organizimit të policisë të mundësojë
funksionalizimin e plotë të procesit
të inteligjencës, duke mundësuar
16

përfshirjen e të gjithë punonjësve të
PK-së. Ky proces ka për synim përmbushjen e misionit të Policisë së Kosovës dhe të synimeve strategjike që
dalin nga “Plani Strategjik Zhvillimor”
i PK-së, si dhe përmbushjen e misionit të dokumenteve tjera strategjike
(nacionale dhe sektoriale) përmes
fuqizimit të kapaciteteve në kuadër
të Policisë së Kosovës, avancimit të
sistemeve të teknologjisë informative dhe komunikimit, fuqizimit të
bashkëpunimit dhe koordinimit, si
dhe aktiviteteve tjera praktike të domosdoshme për funksionalizimin e
tërësishëm të këtij procesi.
Hartimit të kësaj strategjie dhe planit
të veprimit, i ka paraprirë vlerësimi
dhe analizimi i situatës aktuale, që
ka rezultuar me identifikimin e fushave të caktuara të cilat kanë nevojë
të fuqizohen edhe më tutje, me qëllim të funksionalizimit të tërësishëm
të procesit të inteligjencës, duke filluar nga grumbullimi i informatave e
deri tek caktimi i detyrave dhe koordinimi, si dhe caktimi i prioriteteve të
organizatës.
Kohëve të fundit modeli “Policimi
i Udhëhequr nga Inteligjenca”, ka
shënuar një trend të gjerë të adoptimit nga shumica e agjencive të zbatimit të ligjit, sidomos në vendet e
BE-së, model ky i cili mbështetet për
së afërmi nga Policimi në Bashkësi.
Andaj, gjatë hartimit të këtij dokumenti dhe planit të veprimit përkatës, Policia e Kosovës u ka kushtuar
vëmendje të veçantë mekanizmave
të implementimit, të cilët mekanizma janë ngushtë të ndërlidhur me
modelin “Policimi në Bashkësi”, duke
u fokusuar në përfshirjen e brengave
mbrojtësi 1/2013

të komunitetit dhe në caktimin e prioriteteve të Policisë, me qëllim të krijimit të një ambienti sa më të sigurt
për të gjithë qytetarët e Republikës
së Kosovës.
Vazhdimi i zbatimit të këtij modeli do
t’i mundësojë Policisë së Kosovës që
të aplikojë metoda bashkëkohore të

ur nga Inteligjenca

policisë, qasje pro-aktive, planifikim
dhe menaxhim efikas të resurseve si
dhe organizim më të mirë të punës.
I. KUPTIMI I FILOZOFISË “POLICIMI
I UDHËHEQUR NGA INTELIGJENCA”
Policimi i Udhëhequr nga Inteligjen-

ca (PUI), është model pune dhe
filozofi drejtuese, ku produktet e inteligjencës gjejnë përdorim të gjerë
në procesin e vendimmarrjes, e që ka
për qëllim parandalimin dhe reduktimin e krimit dhe zgjidhjen e problemit, duke u fokusuar në eliminimin
e shkaktarëve, nëpërmjet menaxhimit strategjik dhe zbatimit efektiv
të strategjive.
PUI, vë në pah inteligjencën policore
si pjesë e policimit demokratik, e cila
respekton aktet normative dhe të
drejtat e njeriut që janë bazën e një
policimi bashkëkohor. Policia duhet
të jetë në shërbim të nevojave të
qytetarëve, të jetë përgjegjëse ndaj
ligjit, të respektojë dhe të mbrojë të
drejtat e njeriut dhe të jetë transparente në aktivitetet e saja.
II. SITUATA AKTUALE
Policia e Kosovës përmes zbatimit
të strategjisë dhe planit të veprimit
“Policia e Udhëhequr nga Inteligjenca” 2010–2012, ka arritur që të realizojë progres të konsiderueshëm në
zbatimin e këtij modeli të punës.
Të arritura të dukshme janë shënuar
në zbatimin e aktiviteteve të parapara sipas Planit të Veprimit të kësaj
PUI-e, si në ngritjen e kapaciteteve
të Policisë së Kosovës në përmbushjen e misionit dhe vizionit të organizatës e po ashtu edhe në ngritjen e
nivelit të vetëdijesimit të zyrtarëve
të Policisë së Kosovës për rëndësinë
e PUI-së dhe mundësitë që i ofron
kjo metodologji e punës. Duke pasur parasysh rëndësinë e PUI-së dhe
mundësitë që i ofron ky model, një
numër i konsideruar i aktiviteteve
të parapara me Planin e Veprimit
të PUI-së janë adoptuar në planet e
mbrojtësi 1/2013

veprimeve të pothuajse të të gjitha
departamenteve të Policisë së Kosovës. Këto rezultate kryesisht janë të
fokusuara në fushën e vetëdijesimit
të personelit policor për rëndësinë e
procesit të inteligjencës, përmes trajnimeve të shumta, duke filluar nga
niveli bazik deri te trajnimet e avancuara të inteligjencës për zyrtarët e
inkuadruar drejtpërdrejt në detyrat e
Inteligjencës.
Si të arritura tjera veçohet progresi
i arritur në harmonizimin e Procedurave Standarde të Operimit, përshkrimin e vendeve të punës për
të gjithë të punësuarit në Policinë
e Kosovës në harmoni me modelin
Policimi i Udhëhequr nga Inteligjenca, përcaktimin e strukturës organizative sipas nevojave të këtij modeli
si dhe të arritura tjera që kryesisht
ndërlidhën me çështje normative
dhe procedurale.
Mirëpo, me gjithë progresin e arritur janë shfaqur edhe sfida dhe
vështirësi që në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë ndikuar
edhe në mosrealizimin e plotë apo
të pjesshëm të disa objektivave dhe
aktiviteteve kyçe të kësaj strategjie.
Bashkëpunimi me institucionet tjera
shtetërore, rajonale dhe ndërkombëtare për shkëmbimin e informatave duhet të zhvillohet dhe avancohet më tutje. Mungesa e kapaciteteve
të plota tekniko–teknologjike dhe
burimeve njerëzore paraqet sfidë në
zbatimin e plotë praktik të procesit të
inteligjencës.
PARIMET E PËRGJITHSHME
Parimi i ligjshmërisë – Veprimet të
cilat duhet të ndërmerren në imple17

mentimin e kësaj strategjie duhet
të jenë në pajtueshmëri të plotë
me Kushtetutën, ligjet dhe aktet
tjera normative, vendore dhe ato
ndërkombëtare të aplikueshme në
Republikën e Kosovës, me theks të
veçantë respektimi i ndalesave të
përcaktuara sipas standardeve të
mbrojtjes dhe fshehtësisë së të dhënave personale.
Parimi i lirive dhe të drejtave të
njeriut - Garantimi i lirisë dhe i të
drejtave për të gjithë individët, në
fazat e ndryshme të implementimit
të strategjisë (PUI).
Parimi i prioritetit - Parandalimi dhe
luftimi i të gjitha formave të krimit
si dhe ofrimi i sigurisë publike është
prioritet për institucionet e Kosovës,
në veçanti e policisë. Në këtë drejtim
Policia e Kosovës do të jetë e përkushtuar maksimalisht në shfrytëzimin e
burimeve të inteligjencës, për kryerjen sa më të mirë të detyrave dhe
përgjegjësive që i ka mision të vetin.
Parimi i profesionalizmit - Zbatimi i
strategjisë kërkon ekspertë të mirë,
shkëmbim të përvojave, mjete të
përshtatshme si dhe praktika më
të mira. Kjo nënkupton kombinim
të trajnimit, edukimit dhe zhvillimit
profesional për Policinë e Kosovës
si dhe përkujdesje për të rekrutuar
vetëm specialistë të cilësisë së lartë
dhe të dëshmuar.
Parimi i vazhdimësisë – Aktivitetet
duhet të shihen si pjesë e një strategjie të vazhdueshme. Kjo sidomos
është e rëndësishme për arsye se
do të ekzistojnë kufizimet kohore
administrative/procedurale si dhe
për arsye se iniciativat/aktivitetet e
ndryshme do të jetë e nevojshme të
ndërlidhen në veprime të cilat do të
zgjasin me vite të tëra.
Parimi i besueshmërisë – Personeli i
Policisë së Kosovës i cili në mënyrë
të drejtpërdrejtë apo tërthorazi do
të jetë i përfshirë në procesin e In18

teligjencës Policore duhet të ketë
njohuri dhe përkushtim në ruajtjen e
fshehtësisë. Të gjitha të dhënat e Inteligjencës Policore, duhet të ruhen
në një sistem të mbrojtur nga qasjet
të paautorizuara.
Parimi i bashkëpunimit dhe koordinimit– Të gjithë pjesëmarrësit duhet të
përpiqen të krijojnë një qasje të unifikuar, duke i marrë parasysh të gjithë
sektorët që mund të kenë ndikim në
parandalimin dhe luftimin e krimit.
Bashkëpunimi ndërkombëtar – Policia e Kosovës gjatë zbatimit të kësaj
strategjie do të jetë e përkushtuar
në bashkëpunim dhe bashkërendim
të aktiviteteve policore, në nivelin
rajonal dhe ndërkombëtar. Policia e
Kosovës duhet të përpiqet të bëhet
partnere e besueshme dhe profesionale e bashkëpunimit rajonal /
ndërkombëtar.
OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHËM
DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKË
1. Fuqizimi i kapaciteteve
a. Fuqizimi i kapaciteteve të Burimeve Njerëzore dhe Materiale
b. Organizimi i trajnimeve të avancuara
c. Zhvillimi i programeve të trajnimeve të avancuara
d. Rishikimi dhe plotësimi i infrastrukturës ligjore
2. Avancimi i Sistemeve të
Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) të PK-së
a. Avancimi i Sistemit Informativ të
Policisë së Kosovës (SIPK)
b. Fuqizimi i Infrastrukturës së
Teknologjisë Informative
c. Avancimi i Sigurisë së Teknologjisë
Informative
3. Fuqizimi i Bashkëpunimit dhe
Koordinimit
a. Fuqizimi i bashkëpunimit dhe
koordinimit brenda PK-së
b. Fuqizimi i bashkëpunimit dhe
koordinimit ndërinstitucional
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c. Fuqizimi i bashkëpunimit dhe koordinimit rajonal dhe ndërkombëtar
d. Promovimi i Strategjisë dhe Planit
të Veprimit “Policimi i Udhëhequr
nga Inteligjenca”
e. Fuqizimi i bashkëpunimit me
qytetarë dhe shoqërinë civile
4. Implementimi praktik i Procesit të
Inteligjencës
a. Mbledhja dhe shpërndarja e informatave
b. Analiza – Përpilimi i produkteve të
Inteligjencës
c. Funksionalizimi i grupeve për caktim dhe koordinim të detyrave në
nivel qendror
d. Funksionalizimi i takimeve të grupeve për caktim dhe koordinimi të
detyrave në nivel lokal
MEKANIZMAT PËR IMPLEMENTIM
Për zbatimin e kësaj strategjie dhe
Planit të Veprimit përgjegjës janë të
gjithë zyrtarët e PK-së, mirëpo me
qëllim të koordinimit, vlerësimit dhe
raportimit periodik mbi zbatimin e
saj themelohet ekipi implementues i
strategjisë me akterët, si në vijim:
Koordinatori
Koordinon, bashkërendon, monitoron dhe raporton zbatimin e aktiviteteve dhe procedurave të parapara
në planin e veprimit.
Departamentet për operacione, hetime dhe polici kufitare
Realizimi praktik i mbledhjes dhe raportimit të informatave nga burimet
në dispozicion.
Departamenti i Burimeve Njerëzore
Përgatit planprograme sipas nevojave të identifikuara dhe organizon
trajnime përkatëse, si dhe alokon burimet njerëzore në pajtim me nevojat
e këtij modeli.
Departamenti i Shërbimeve
Mbështetëse
Ofron kushte të domosdoshme

përmes sigurimit të infrastrukturës
fizike (hapësirave të punës) teknike
dhe teknologjike si dhe burimeve
tjera materiale.
Drejtoria për Inteligjencë dhe Analiza
(DIA)
Përgjegjëse për zbatimin e procesit
të inteligjencës, proces i cili do të
plotësohet me dokumente dhe procedura përkatëse.
Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në fushën e Zbatimit të Ligjit
(ILECU)
Përgjegjëse për bashkëpunimin dhe
koordinimin vendor dhe ndërkombëtar.
Drejtoria për Planifikim Strategjik
dhe Çështje Ligjore (DSPÇL)
Përgjegjëse për të gjitha aktet nor-

IX.

mative, procedurat dhe përshkrimit
të detyrave në vende të punës.
STRUKTURA ORGANIZATIVE
E EKIPIT TË PROJEKTIT
MONITORIMI DHE VLERËSIMI
Zbatimi
Implementimi i plotë i Strategjisë
dhe i Planit të Veprimit “Policimi i
Udhëhequr nga Inteligjenca” është
planifikuar të realizohet në një periudhë kohore pesë (5) vjeçare, duke
filluar nga data e aprovimit, ndërsa
koordinatori i projektit do të koordinojë aktivitetet e të gjitha grupeve
punuese në implementimin e saj.
Monitorimi
Implementimi i kësaj strategjie do

STRUKTURA ORGANIZATIVE E EKIPIT TË PROJEKTIT

KoordinatoriiProjektit

StafiMbështetësi
Koordinatorit

Ekipiirealizimitpraktikpër
mbledhjetëinformatave
(DO,DH&DK)

Ekipipërbashkëpunim
(ILECU)

EkipipërTeknologji
InformativedheKomunikim
(DSHM)

Ekipipërçështjeligjoredhe
procedura(DSPÇL)

EkipiiProcesittë
Inteligjencës(DIA)

EkipipërBurimeNjerëzore
dheTrajnime(DBNJ)

të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe drejtorit të
Përgjithshëm të Policisë së Kosovës,
duke përfshirë mundësinë e inspektimit dhe auditimit në të gjitha fazat
e implementimit.
Vlerësimi dhe rishikimi
Vlerësimi dhe rishikimi për progresin
e arritur dhe pengesave eventuale që
mund të paraqiten gjatë implementimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit do të bëhet në baza vjetore.
Detyrat specifike dhe veprimet konkrete mbi implementimin e strategjisë
përfshirë edhe afatet kohore, si dhe
planifikimi buxhetor janë të parapara
në planin e veprimit të bashkangjitur
kësaj strategjie.
PLANI I VEPRIMIT
Plani i Veprimit është pjesë integrale
e Strategjisë dhe hartohet brenda
kornizës së përgjithshme strategjike
të përcaktuar me strategjinë “Policimi
i Udhëhequr nga Inteligjenca”. Plani i
veprimit për zbatimin e kësaj Strategjie përmban:
1. Objektivat e strategjike
2. Objektivat specifike
3. Aktivitetet konkrete për realizimin
e objektivave
4.
Departamentet/
Drejtoritë
përgjegjëse dhe mbështetëse për arritjen e secilit objektiv dhe aktivitet
5. Afatet kohore për realizimin e secilit objektiv
6. Burimet e nevojshme financiare
për zhvillimin e aktiviteteve
7. Indikatorët apo treguesit për realizimin e secilit objektiv dhe aktivitet

Plani i veprimit mund ta gjeni edhe
ne web faqe të PK-së dhe në Intranet
të mbrendshme.

Faqe 11 prej 14

8
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5 qershori - Dita bo
D

ata 5 qershori si dita botërore e
mjedisit u caktua në vitin 1972,
nga Asambleja e Përgjithshme e
OKB-së. Kjo datë u zgjodh sepse përkon
me ditën e hapjes së Konferencës së
Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin,
që u mbajt në vitin 1972 në Stokholm,
nën udhëheqjen e Programit Mjedisor
të Kombeve të Bashkuara (UNEP).
Qëllimi i shënimit të kësaj ngjarje si ditë
e veçantë është që të realizohen aktivitete dhe aksione të përbashkëta me
qytetarët, për të nxitur ndryshime pozitive në mbrojtjen e mjedisit. Shënimi
i kësaj dite zakonisht përcillet me një
tematikë të caktuar. Gjithmonë që nga
fillimi i shënimit të kësaj dite tema të
kësaj ngjarje kanë qenë dhe janë kujdesi për tokën dhe ujin, mbrojtja e shtresës së ozonit, ndryshimet klimatike
dhe zhvillimi i qëndrueshëm.
Edhe Kosova si çdo vend tjetër tashmë
ka hyrë në listën e vendeve që shënojnë
me aktivitetet të veçanta këtë ditë, me
të vetmin qëllim sensibilizimin e opinionit kosovar që secili institucion dhe
qytetar në formën e vet të kontribuojë
në ruajtjen dhe krijimin e një ambienti
sa më të pastër, që është një nga elementet bazë për një shëndet të mirë.
Së bashku me Agjencinë për Mbrojtjen
e Mjedisit të Kosovës, OSBE-në edhe
Policia e Kosovës këtë vit ka qenë pjesë
e institucioneve që kanë organizuar
manifestime të veçanta për shënimin
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Me rastin e ditës botërore
të mjedisit promovohet
njësia policore për hetimin e krimeve mjedisore

e kësaj dite, duke promovuar edhe
njësinë policore për hetimin e krimeve
mjedisore.
Në pjesën e dytë të vitit 2012 është krijuar një njësit policor që është nën drejtorinë për hetimin e krimeve të rënda,
që për detyrë dhe mision ka hetimin,
monitorimin, koordinimin dhe bashkëveprimin me agjensionet tjera në
funksion të parandalimit dhe luftimit
të veprave penale, që lidhen me krimet
mjedisore.
Kjo njësi që nga themelimi ka filluar aktivitetet e saj policore në terren, fillimisht duke krijuar linjat e bashkëpunimit
me institucionet tjera, si Agjensionin e
Mbrojtjes së Mjedisit në Kosovë, drejtoritë komunale të planifikimit hapësinor,
inspektoratet që nga niveli qendror
dhe komunal dhe agjensionet tjera që
si detyrë primare kanë luftimin e veprave penale që lidhen me dëmtimin e
mjedisit.
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Hetuesit policorë në të gjitha nivelet
e organizimit të Policisë së Kosovës
që nga krijimi janë marrë me hetimin
e rasteve që lidhen me veprat penale

otërore e mjedisit

kundër mjedisit, por ka dalë si nevojë e
kohës që të krijohet një njësit i veçantë
që do të merret me trajtimin e rasteve
të kësaj natyre.

Duke qenë se disa nga veprat penale
që lidhen me krimet mjedisore janë
një veprimtari e re për të gjithë spektrin hetimor në vend është organizuar
një trajnim nga OSBE-ja ku kanë marrë
pjesë zyrtarë policorë dhe përfaqësues të Prokurorisëe dhe gjykatave,
me ç’rast kanë marrë leksione dhe instruksione për praktika më të mira të
hetimit dhe luftimit të veprave të kësaj
natyre.
Përveç promovimit të kësaj njësie
Policia e Kosovës në shënimin e kësaj
dite ka qenë mjaft aktive në fushën e
vetëdijesimit të opinionit të gjerë për
ruajtjen dhe kujdesin ndaj ambientit.
Gjatë manifestimit që është mbajtur
në sheshin Nënë Terezë ka qenë e angazhuar Njësia e biçiklistëve, të cilët
përveç punëve policore në ruajtjen e
rendit e qetësisë publike gjatë manifestimit në mënyrë simbolike kanë
përcjellë edhe mesazhin tek qytetarët
për përdorimin e biçikletave si mjete
që nuk ndikojnë në ndotjen e ambientit.
Gjithë aktivitetet janë përmbyllur me
një rock koncert me grupet më të
njohura kosovare dhe një grupi nga
Shqipëria që është mbajtur në sheshin
Nënë Terezë me moton “Me rok kundër
krimeve të ambientit”.
Debatet për ruajtjen e ambientit janë
tema që sot diskutohen si në nivelin
lokal dhe në nivelin global dhe në këto

mbrojtësi 1/2013

debate dhe manifestime po merr pjesë
vazhdimisht edhe vendi ynë që edhe
përkundër vështirësive ka bërë hapa
progresivë në këtë drejtim. Krijimi i
bazës ligjore dhe institucionale si dhe
fushatat vetëdijesuese janë parakushtet për një rezultat pozitiv për të ardhmen.
Gjatë përditshmërisë sonë sa herë që
ne shohim dhe përjetojmë efekte negative në mjedisin ku ne jetojmë, hapen
debate duke fajësuar njëri-tjetrin për
moskryerjen e obligimeve tona qoftë si
institucione apo si individ në raport me
kujdesin ndaj mjedisit.
Dita botërore e mjedisit megjithatë
është një ditë në të cilën kërkohet të
lihen anash dallimet në mes grupeve të
ndryshme të shoqërisë me qëllim që të
demonstrohen arritjet dhe angazhimet
për mbrojtjen e mjedisit.
Duke shënuar ditën botërore të mjedisit, ne i kujtojmë në radhë të parë vetes
dhe të tjerët për rëndësinë e kujdesit
për mjedisin tonë. Për këtë qëllim dita
botërore e mjedisit festohet në mbarë
botën në shumë mënyra, duke përfshirë edhe mitingje në rrugë, parada
të biçiklistëve, koncerte të gjelbra, ese,
gara e konkurse nëpër shkolla, duke
mbjellë pemë, duke organizuar fushata
pastrimi si dhe duke shpërndarë fletushka dhe materiale tjera vetëdijesimi.
Përgatiti: Brahim Sadriu
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operacione o

Disa nga operacionet e suksesshme të gjashtëmujorit të parë të vitit 2

Dhjetë të arrestuar
për krim të organizuar
dhe korrupsion

N

ë këtë operacion policor të realizuar nga departamenti special anti-korrupsion, nën udhëheqjen
e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, me
17.4.2013 janë arrestuar 10 persona të dyshuar nën dyshimin e bazuar se të njëjtit kanë kryer veprat penale “krim
i organizuar”, “keqpërdorim i pozitës zyrtare apo autorizim zyrtar”, “dhënie e ryshfetit”, “marrje ryshfeti” dhe “ushtrim i ndikimit”. Bazuar në hetimet policore të dyshuarit
duke vepruar nga pozita të ndryshme si në institucione,
shtetërore dhe të bizneseve, duke i keqpërdorur pozitat e
tyre zyrtare, kanë përfituar në mënyrë të kundërligjshme
për vete dhe të tjerët.

Operacioni i koduar “Kufiri”
rezulton me gjashtë
të arrestuar

Gj

atë realizimit të këtij operacioni policor janë arrestuar gjashtë të dyshuar nën dyshimin e bazuar se
kanë kryer veprën penale “kontrabandim të armëve dhe
mallrave, krim i organizuar”.
Pas një pune profesionale hetimore hetuesit policorë nga
Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar, me 3.4.2013
ka realizuar një operacion policor në tri lokacione të ndryshme në rajonin e Prishtinës, më konkretisht në qytetin e
Podujevës.
Arrestimi i personave është kryer me dyshimin se ky
grup kriminal në mënyrë të organizuar, kanë kryer veprat penale duke përfituar mjete financiare në mënyrë të
kundërligjshme.

Operacioni “Rrjeta” vë në
pranga katër të dyshuar

O

peracioni policor “Rrjeta” i realizuar nga hetuesit
policorë të Drejtorisë për Hetimin e Krimit të Organizuar vë në pranga tetë persona të dyshuar, për të cilët
ekziston dyshimi i bazuar se të njëjtit kanë kryer veprat
penale “kontrabandë me migrantë”, “falsifikim të doku22

menteve” dhe “krim i organizuar”. Ky operacion policor
mjaft i suksesshëm është realizuar në rajonin e Prishtinës, Mitrovicës dhe Pejës. Në këtë operacion policor janë
konfiskuar shumë dëshmi materiale, qindra dokumente
të falsifikuara, si pasaporta të vendeve të ndryshme, certifikata të ndryshme, kopje vizash, armë, telefona dhe
pajisje për printimin e dokumenteve të falsifikuara si laptopë, printerë me ngjyra dhe gjësende tjera.

Njësiti i Auto-krimeve
në aksion

M

jaft i suksesshëm gjatë këtij viti ka qenë edhe Njësiti
i Auto-krimeve në bashkëpunim me Doganat e Kosovës ka realizuar disa operacione policore ku ndër më të
suksesshmit kanë qenë: operacioni në tregun e automjeteve në komunën e Malishevës, me ç’rast janë sekuestruar 33 vetura, prej tyre 27 nga veturat e sekuestruara
dyshohet për ikje nga obligimet doganore dhe gjashtë
(6) prej tyre dyshohen si të falsifikuara, për të cilat është
hapur rasti policor për hetime të mëtutjeshme.
Operacioni tjetër policor është realizuar nga Drejtoria Rajonale e Ferizajt, me ç’rast ka rezultuar me sekuestrimin e
7 veturave, prej tyre gjashtë (6) nga veturat e sekuestruara dyshohet për ikje nga pagesa doganore dhe njëra (1)
prej tyre dyshohet si e falsifikuar.

Operacioni “Terminali” vë në
pranga pesë persona

N

ë operacionin policor të koduar “Terminali”, pas një
pune hetimore hetuesit nga Drejtoria për Hetimin e
Krimit të Organizuar, me 5.6.2013 ka arrestuar pesë persona të dyshuar me dyshim e bazuar se kanë kryer ve-
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operacione

2013 nga Departamenti për Hetimin e Krimit
prat penale “krim i organizuar”, “kontrabandim me mallra”
(medikamente medicinale).
Gjatë zhvillimit të hetimeve policore përmes aplikimit të
masave të fshehta është kuptuar se është duke u zhvilluar
aktivitet kriminal dhe në koordinim të plotë me prokurorin përkatës, hetuesit policorë kanë vepruar në terren,
me ç’rast kanë arrestuar personat e dyshuar tek të cilët
janë gjetur dhe janë konfiskuar mallra dhe medikamente
medicinale të kontrabanduara nga Maqedonia në Kosovë. Ky grup personash të arrestuar nga polica ishte në
përbërje të tre shtetas të Kosovës dhe dy nga Republika
e Maqedonisë.

Klononin kartela bankare
por s’i shpëtuan operacionit
policor “Klonimi”

S

ektori i Hetimeve të Krimeve Kibernetike, në Prishtinë,
gjatë një operacioni policor të organizuar dhe imlementuar me sukses ka arrestuar gjashtë persona të dyshuar nën dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale
“hyrje në sistem kompjuterik, falsifikim të kartelave bankare dhe krim i organizuar”.
Gjithashtu gjatë këtij operacioni është realizuar edhe
kontrollimi i disa shtëpive dhe objekteve përcjellëse të të
dyshuarve, me ç’rast ka rezultuar me sekuestrimin e disa
pajisjeve elektronike në cilësi të provave materiale. Ekziston dyshimi se këto pajisje përdoreshin për klonimin e
kartelave bankare.

Anti-drogat edhe këtë vit nisin furishëm me operacionin
“Fillimi”

Mbi 12 kilogramë substancë
narkotike që dyshohet të
jetë e llojit heroinë

Nj

ë operacion policor tjetër i realizuar në kuadër të
luftimit të trafikimit me substanca narkotike rezultoi me konfiskimin e mbi 12 kilogramë substancë narkotike që dyshohej të jetë e llojit heroinë e cila ka qenë e
ndarë në 24 qese të mbështjellë prej najloni.
Operacionit të realizuar nga hetuesit policorë i parapriu
një informate e cila është analizuar dhe trajtuar me seriozitet nga hetuesit policorë rezultoi suksesshëm.

Në dy operacione policore
të ndara arrestohen shtatë
persona të dyshuar për trafikim me qenie njerëzore

H

etuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore në dy operacione policore
të ndara që i ka realizuar me 8.5.2013 ka arrestuar shtatë
persona të dyshuar me dyshimin e bazuar se kanë kryer
veprën penale “trafikim me qenie njerëzore” dhe ka identifikuar dy viktima të trafikimit.
Në operacionin policor të realizuar në rajonin e Prishtinës janë arrestuar katër persona të dyshuar për të cilët
dyshohet se kanë kryer veprën penale “trafikim me qenie
njerëzorë” dhe është identifikuar një viktimë e trafikimit.
Si vazhdimësi e hetimeve të mëhershme operacioni tjetër
policor është realizuar në rajonin e Mitrovicës, me ç’rast
janë arrestuar tre persona të dyshuar me dyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale të lartcekur dhe është
identifikuar një viktimë e trafikimit.
B. S

N

ë një nga operacionet e suksesshme Drejtoria për
Hetimin e Trafikimit me Narkotikë në fillim të muajit shkurt përkrahje të njësive tjera policore në rajonin e
Pejës, ka realizuar operacionin policor të koduar “Fillimi”.
Gjatë këtij operacioni janë realizuar dy bastisje në dy lokacione, me ç’rast janë arrestuar katër persona të dyshuar
dhe janë konfiskuar mbi 122 kilogramë substancë narkotike, që dyshohet të jetë e llojit marihuanë dhe gjësende
tjera në cilësi të provave materiale.
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Të suksesshëm jo vetë
Reprezentacioni në
futboll të vogël i Policisë
së Kosovës në një turne
ndërkombëtar të mbajtur
në Itali, pas paraqitjeve
shumë dinjitoze, renditet
e dyta në mes të shumë
vendeve pjesëmarrëse

R

eprezentacioni i Policisë sё Kosovës
në futboll të vogël ka marrë pjesë nё
turneun e futbollit tё vogël COPA DEL
MAR 2013 në Cervia Milano Marittima
në Itali nga 22 deri me 25 maj 2013.
Nё kёtё turne me karakter ndërkombëtar
kanё marrё pjesё shumё përfaqësuese
nga shtete të shumta si: Rusia, Sllovakia,
Rumania, Belgjika, Finlanda, Italia etj.
Nё fund tё turneut Policia e Kosovës si
reprezentues e Kosovёs ka arritur rezultat tё lartë duke u renditur si e dyta (2-ta)
nё plasmanin përfundimtar.
Pjesëtarët e Policisë së Kosovës që janë
pjesë e ekipit që reprezenton Policinë
e Kosovës në futboll të vogël si në gara
të nivelit qoftë vendore dhe ndërkom-

Ekipi i Policisё sё Kosovёs që ka marrё pjesё nё turneun e futbollit tё vogёl nё Turneun COPA DE
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ëm në detyra policore

Kupa e fituar e Policisë së Kosovës për vendit e II-të
në Turneun COPA DEL MAR 2013 në Cervia Milano Marittima,Itali
Nata kur ekipi i Policisё sё Kosovёs ka pranuar kupёn pёr vendin e II-tё
bëtare, sikur në të kaluarën edhe në këtë
turne ka bërë një prezantim të jashtëzakonshëm duke treguar sjellje, kulturë
dhe disiplinë por edhe angazhim shembullor, duke arritur që të renditet e dyta
mes shumë vendeve konkurrente.
Pёrfaqёsimi i Policisё sё Kosovёs nё
kёtё turne nё Itali ka hapur mundёsi tё
njohjes dhe bashkёpunimit jo vetёm me
Italinë si nikoqire e turneut por edhe me
pjesёmarrёsit tjerё nga shtetet qё kanё

marrё pjesё nё kёtё turne futbolli sidomos nga shtetet që nuk e kanë njohur
Kosovën si shtet.
Rёndёsia e pjesëmarrjes nё kёtё
turne nga Policia e Kosovёs ka qenё e
shumëfishtё, duke marrё parasysh edhe
suksesin e arritur por edhe promovimin
e Policisë së Kosovës jashtë vendit si një
organizatë profesioanle dhe e ndërtuar
mbi vlera të larta demokratike dhe bashkëkohore.
B. S

EL MAR 2013 në Cervia Milano Marittima në Itali
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Kurio
zitete
Piloti më i ri në botë
është vetëm 19 vjeç
Ë

shtë vetëm 19 vjeçar, por do të mbajë mbi
shpatulla përgjegjësi të mëdha. Britaniku Ryan
Irwin është piloti më i ri në botë, i kontraktuar nga
kompania ajrore “Ryanair”.
Kompania do t’i besojë 19-vjeçarit drejtimin e një
avioni udhëtarësh Boeing, në muajin shtator, kur
ai të ketë përfunduar shkollën prestigjioze “Oxford
Aviation Academy”, transmeton BW
Djaloshi 19-vjeçar deklaroi se deri para pak kohësh e
kultivonte pasionin e tij vetëm duke ndërtuar avionë
të vegjël. Por tashmë loja bëhet serioze: nga lodrat
dhe librat, ai duhet të ngrejë në qiell një avion të
vërtetë.

Pronari i Facebook-ut
Zuckerberg merr pagën
vetëm një dollar
P

ronari i Facebook –ut multimiliarderi Mark Zuckerberg (28
vjeçar), i është bashkangjitur sot klubit të drejtorëve të
Luginës së Silikonit, ku gjendet qendra e industrisë informatike
të SHBA dhe ai, sivjet do të marrë pagë mujore vetëm prej 1
dollari, shkruan “Busneess Journal “.Zuckerberg do të marrë
vetëm 1 dollar dhe është pajtuar
që të mos marrë kurrfarë
bonusesh vjetore.
Pasuria e Zuckerbegut
vlerësohet 13 miliardë dollarë
dhe nuk do t’i mungoj paga,
shkruanin sot mediet e huaja.
Në listën e klubit të Luginës
së Silikonit, të drejtorëve
jashtëzakonisht shumë të pasur
dhe pronarë të kompanive që
marrin nga 1 dollar, sepse rrinë
mbi duqin e parave, janë edhe
bashkëpronarët e Google,
Lary Page dhe Sergay Breen ,
pronari i Oracle Lary Elison dhe
i kompanisë Zinc Mark Pinkus,
e deri në vdekje qenë edhe
themeluesi i Apple Steve Jobs.
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Kapet 996 herë
pa leje të vozitjes
P

olicia kroate deri më tash e ka zënë 996 herë një 45 vjeçar pa
leje vozitjeje e për ehrë të fundit është dërguar në Gjykatën
për kundërvajtje në qytetin Gjakovos. Siç shkruan Veçernji list,
deri më tash ai kishet shkaktuar katër aksidente trafiku e dy herë
ishte këndellur në stacionin e policisë pasi ishte zënë xurxull duke
vozitur.
Natyrisht se leja e vozitjes nuk mund t’i merret pasi që nuk e ka!
Me ligj mund t’i konfiskohet automobili, por a është e sigurt se ai
nuk do ta blejë automobil tjetër.
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Policia e Dubait me 350 km/orë

D

ubai njihet si oazi i luksit oriental, me
grataçelat dhe hotelet luksoze, që
shumë vetë do t’i ëndërronin, pasi kryesisht janë ekskluzivitet i pasanikëve.

Por këtë herë luksi ka mbërritur deri tek
policia, në parkingun e të cilës është shtuar një veturë e re, modeli i ri “Lamborghini
Aventador”.Makina në fjalë, që mund të ar-

rijë një shpejtësi maksimale prej 349 kilometra në orë, ka bërë parakalimin e saj në
rrugët e qytetit, duke tërhequr vëmendjen
e kalimtarëve.

10 vjeçarja
që shpëtoi 100 jetë!

T

illy Smith, është 10 vjeçarja që shpëtoi familjen e saj dhe
100 turistë të tjerë nga cunami aziatik ne 2004, pasi arriti
të njihte shenjat e tsunami qe kishte mësuar në një mësim
gjeografie vetëm dy javë më parë!

Gjykatësi dënon veten!
Gj

ykatësi nga sheti Michigan i SHBA Ramond Voet, e ka
dënuar veten me 25 dollarë gjobë për mosrespektim të
gjyqit, pasi që në gjykatore i cingëroi telefoni mobil.
Voet është shumë rigoroz kur bëhet fjalë për pajisjet siç janë
telefonat mobilë pasi që konsideron se ata e pengojnë gjykimin,
transmeton AP.
- Edhe gjykatësit janë njerëz dhe nuk janë mbi ligjin, kam bërë
shkelje dhe më është dashur të paguaj gjobën, ka thënë Voet.

Përgatiti: Çajup Kajtazi
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FOTOLAJM
Pamje nga një konferencën e Policisë së Kosovës pas realizimit të një operacioni të suksesshëm ku ishte konfiskuar një sasi e konsiderueshme e substancës narkotike.

Fëmijët e Institucionit Parashkollor “Fatosat” vizituan Policinë e Kosovës ku patën
rastin që të njihen më shumë me Policinë e Kosovës.

Trotuari është për këmbësor “Policia e
Kosovës gjatë konfiskimit të veturave të
parkuara në mënyrë të paligjshme.
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Njësiti i biçiklistëve të Policisë së Kosovës duke trajnuar
nxënësit e shkollës OKSFORD STUDIO për rregullat e
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komunikacionit rrugor gjatë një trajnimi në Gërmi.

