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Urim nga Komandanti i Gardës

Më 24 Qershor Garda feston 89 vjetorin e krijimit të saj. Në këtë ditë të shënuar kam kënaqësinë që në

Garda e Republikës

• Garda 89 vite ekzistencë
• Struktura e re e Gardës së Republikës
• Në kujtimet e Kolonel Reshat Lloi
• Qendra Operacionale e Gardës së Republikës
• Transporti, rol kyç në kryerjen e Misionit të Gardës
• Pagesa për orët e natës
• Uniformat në Gardën e Republikës
• Fakte interesante
• Poligoni i ri i Gardës

GARDA 89 VITE EKZISTENCË
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pozicionin e Komandatit të Gardës së Republikës të uroj dhe përshëndes të gjithë oficerët dhe nënoficerët e
përkushtuar të cilët me profesionalizëm dhe përkushtim japin një kontribut të vyer në kryerjen e misionit
të këtij Institucioni. Falë punës së tyre, përgatitjes dhe kulturës profesionale, Garda sot është një organizëm
që frymon energji dhe impulse pozitive në tërë veprimtaritë e saj. Nga përvjetori i 88 ne ndjehemi më të
organizuar, më efiçentë e më rezultativë në të gjitha aspektet duke drejtuar e vepruar me kompetencë ligjore
dhe me aftësi e nivel bashkëkohor në zgjidhjen e çdo situate.

Sot, është dita për të uruar dhe përshëndetur tërë brezat gardistë, të cilët kontribuan ndër vite me punën,
eksperiencën dhe devotshmërinë e tyre në perfeksionimin e pandërprerë të Gardës. Përvoja e tyre është një
aset i rëndësishëm, të cilës ne i referohemi në vazhdimësi.
Të nderuar gardistë!
24 Qershori më obligon që krahas urimit për festën , t’ju falenderoj për të gjitha arritjet tona të përbashkëta,
për bashkëpunimin dhe performancën e përditshme në të gjitha situtuatat dhe detyrat që paraqiten.
Pa ju dhe pa impenjimin tuaj, Garda nuk do ta kryente Misionin e saj në këto nivele të lavdërueshme, dhe as
reformimi e zhvillimi i saj strukturor e infrastrukturor nuk do të arrinte në këto nivele bashkëkohore.
Duke qenë i bindur në vlerat tuaja qytetare, profesionale dhe njerëzore kam mendimin se në çdo sfidë, Garda
do të triufojë në vazhdimësi.

Ju uroj edhe njëherë: “Gëzuar ditëlindjen e 89-të të Gardës së Republikës”!

Dizenjoi & faqosi: Togere Vilma Karapici
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Komandanti
Gjeneral Gramos SAKO

Garda e Republikës në ecurinë e saj është një
organizëm, që përmirësohet vijushmërisht në
përputhje me sfidat e kohës, me statusin ligjor mbi të cilin mbështetet veprimtaria e Institucionit, dhe me nevojat imediate për të ju
përgjigjur në kohë dhe më cilësisht të gjitha
detyrave dhe veprimtarive të saj.

2-Mirëorganizimin e brendshëm dhe mirëorganizimin e Institucionit
3-Reformimin e strukturave dhe përbërjen
organike në përputhje me legjislacionin “Për

Përmirësimet e vazhdueshme në legjilacion,
në përdorimin e teknologjisë dhe infrastrukturës bashkëkohore, si dhe në cilësinë në rritje profesionale të rekrutimit të punonjësve të
Gardës, sollën si nevojë dhe rishikimin dhe
miratimin e Strukturës së re dhe limitit organik të saj.Këtë e bënte të domosdoshme dhe
shtimi i numurit të Personaliteteve dhe Objek- Administratën Shtetërore”.
teve të Rëndësisë së veçantë që merr në ruajtje 4-Shpërndarjen e personelit sipas persongarda e Republikës.
aliteteve dhe objekteve që ruhen e mbrohen
ng Garda e Republikës.
Ky vendim bazohet në nenin 100 të Kushte- 5-Shpërndarja e ngarkesës së punës, duke
tutës, në zbatim të pikës 2, të nenit të ligjit marrë në konsideratë garantimin në mënyrë
nr.8869, datë 22.05.2005”Për Gardën e Re- sa më të efektshme , Misionin e Gardës së Republikës së Shqipërisë” dhe të pikës 1, të nenit publikës.
26 të ligjit nr.9366 datë 31.03.2005 “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës së Ndryshimi i Strukturës dhe Limitit organik të
Shqipërisë”.
Gardës lindi si nevojë:
a-Është shtuar numuri i Personaliteteve, ObMiratimi i Strukturës dhe Limitit Orgnik të jekteve të Rëndësisë së Veçantë si dhe numuri
Gardës ka për qëllim të realizojë këto objekti- i vendrojeve të shërbimit të Gardës së Repubva kryesore;
likës.
1-Përmirësimin e masave të sigurisë
Pas ndryshimeve Kushtetuese, Gardës pritet
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t`i shtohen dhe personalitete dhe objekte të
tjera dhe domosdoshmërisht lind nevoja e
rishpërndarjes së burimeve njerëzore.
b-Për rregullimin e numurit të punonjësve për
çdo pozicion të punës në përputhje me legjislacionin, që rregullon kohën e punës dhe
pushimit
c-Për emërtimin e strukturave mbështetëse
sipas ligjit nr.90/2012 “Për organizimin dhe
funksionimin e Administratës Shtetërore”.

cStandardizohen emërtimet e strukturave.
dShkurtohen ose bashkohen funksionet pa ngarkesë të plotë pune dhe shtohen në
strukturat ku është shtuar ngarkesa e punës.
Ky vendim përcakton:

Strukturën e Gardës, organikën e institucionit,
funksionet korresponduese për çdo gradë,
numurin e përgjithshëm të limitit organiktë
Ky akt i miratuar synon të përmirësojë:
Gardës së Republikës, periudhën kohore të
implementimit të të strukturës së miratuar(tre
1-Shërbimin e sigurisë së Personaliteteve dhe muaj), organet që ngarkohen për zbatimin e
vendimit dhe shfuqizimin e vendimit nr612
të objekteve të Rëndësisë së Veçantë.
datë 11.06.2009 të këshillit të Ministrave “Për
2-Organizimin, menaxhimin dhe kontrollin.
miratimin e strukturës , organizimit, varësisë
3-Performancën e çdo strukture
4-Standartet në lidhje me marrdhëniet e punës. strukturore dhe limitit organick të Gardës së
5-Rifreskimin e burimeve njerëzore
Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.
6-Procedurat standarte, detyrat dhe përgjegjësitë.
Ky vendim synon gjithashtu përcaktimin e
funksioneve korresponduese për çdo gradë në
Disa nga risitë që sjell miratimi i strukturës Gardën e Republikës së Shqipërisë.
së re janë:
Duke e parë në tërësi vendimin e rigjykojmë
aFunksionimi i institucionit sipas pari- se është një hap i rëndësishëm në kuadër të
mevetë unitetit dhe hierarkisë, llogaridhënies, reformimit të Gardës së Republikës, i cili do
qartësisënë përcaktimin dhe shpërndarjen e të sjellë një performancë dhe qasje më pozitive
përgjegjësisë, efiçensës dhe bashkëpunimit.. në tërë dinamikën dhe veprimtarinë e Gardës
bMenaxhimi i strukturave bëhet më së Republikës në kryerjen e misionit të saj.
funksional dhe rritet efektiviteti në punë.
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Përgatiti:
Major Agim DELIU

Kolonel Reshat Lloi lindi në Vlorë
më 06.07.1951
Në vitin 1970, mbaroi shkollën e
mesme ekonomike në Tiranë
Në vitin 1972, mbaroi Akademinë Uhtarake Skënderbej, Dega
Gjitharmësh
Në vitin 1982, mbaroi Akademinë
e Shtabit të Përgjithshëm
Detyrat dhe karriera
Në vitin 1972 emërohet në Gardën
e Republikës dhe në Dhjetor të vitit
1975 kalon instruktor i përgatitjes
Speciale dhe Fizike në Repartin
324 të Ministrisë së Brendshme,
detyrë që e kreu deri në vitin 1980,
kur filloi studimet në Akademinë e
Shtabit të Përgjithshëm.
Në vitin 1982, pasi mbaroi Akademinë, rikthehet në Gardën e Republikës me detyrën Komandant i
Batalionit të Tretë (Njësia e Tretë
pranë Pallatit të Brigadave), detyrë
të cilën e kreu deri në vitin 1992.
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Më vonë emërohet komandant i Batalionit të
Dytë dhe gjashtë muaj
më pas emërohet komandant i Grupimit
të Dytë me ndryshimet
strukturore të ndodhura gjatë atij viti në Gardën e Republikës.
Në vitin 1993 caktohet
Shef Operativ i Gardës
së Republikës, detyrë që çoi përpara deri në Mars të vitit 1997.
Në këtë kohë, pas pezullimit disa
mujor me një Urdhër të pamotivuar, emërohet Komandant i
Gardës së Republikës, duke vazhduar deri në Gusht të vitit 1997.
Nga Shtatori i vitit 1997 deri në
Shtator 1998 kryen detyrën si
kryetar i Degës së Objekteve të
Rëndësisë së Veçantë.
Në Nëntor 1998 emërohet me detyrë Shef Sektori në Drejtorinë e
Shërbimeve për Ruajtjen dhe Sigurinë e PLSH-ve.
Në vitin 2006, me kërkesën e tij, del
në rezervë.
Nga viti 2016 Kolonel Reshat Lloi
është në pension pleqërie.

dhe fizik që sfidon vitet. Vital, i komunikueshëm, miqësor dhe i çiltër,
i palodhur e i pakursyer në çdo
moment e situatë. Një komandant
i aftë, e një mik i mirë për të gjithë
brezat e gardistëve. Pavarësisht furtunave të jetës, e cila duhet thënë
është treguar shpesh e padrejtë me
të, ai vazhdon të qëndrojë si një
profil njerëzor tepër sportiv, duke
frymëzuar qëndresë dhe aktivitet,
dinamizëm dhe kreativitet, profesionalizëm dhe korrektesë në çdo
hap të veprimtarisë, drejtimit dhe
angazhimit të tij qytetar e njerëzor.
Është e çuditshme, por pak javë
para se të merrte detyrën e Komandantit të Gardës së Republikës, me një Urdhër krejtësisht të
pamotivuar e absurd, ai shkarkohet nga detyra që mbante së bashku me disa oficerë të lartë të Gardës. Vetë koha ishte kaotike. Ishte
e çuditshme dhe e dhimbshme
njëkohësisht. Gardisti profesionist
është besnik i ligjit dhe jo i forcave
politike.

Në këtë kohë Kolonel Reshati
emërohet Komandant i Gardës
së Republikës. Ishte një situatë
KOMANDANTI I GARDËS I VITIT e vështirë dhe një detyrë mjaft e
1997
vështirë. Për një moment, kthjellimi i pushtetit i ktheu sytë nga
Tashmë ai është në pension ple- profesionisti i karrierës dhe i beqërie, por ende ruan një energji soi Kolonelit detyrën delikate të
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Përgatiti:
Major Agim DELIU

drejtimit të Gardës së Republikës, të strukturës që siguronte
jetën dhe veprimtarinë e personaliteteve, rezidencave dhe të tërë
pushtetarëve të lartë. Dekreti i
Presidentit të Republikës sanksiononte besimin tek aftësia,
pjekuria, karrierra dhe përgatitja
e gjithanshme ushtarake-profesionale, tek aftësitë menaxhuese dhe
besnikëria ndaj ligjeve të Vendit,
tek vlerat njerëzore që posedonte
Komandant Reshati dhe ja doli.
Komandanti, korri sukses gjatë
asaj periudhe duke ecur mbi shinat
e ligjit e të rregulloreve, duke qenë
një figurë e nderuar dhe respektuar nga të gjithë, duke patur emrin
e mirë, të shkruar në afro tridhjetë
vite karriere të pastër.

Shkurtit të vitit 1991, kur objektet
në ruajtje nga Garda u rrethuan
nga turmat e qytetarëve dhe studentëve të irrituara ndaj sistemit.

protestuesit, edhe pse jemi qëlluar
dhe me armë zjarri nga turma”-kujton sot Komandant Reshati.
Më tej Kolonel Lloi rrëfen: “Më ka
pëlqyer puna me njerëzit, raportet
e mira me ta, por kurrë në kurriz
të ligjit, të detyrës e të kërkesave
të rregulloreve dhe urdhrave e udhëzimeve. Kanë qenë raporte harmonike, por pa ulur kërkesën e
llogarisë. Gjithçka e kam bërë, jo
duke gjetur shembuj jashtë nesh,
por duke udhëhequr me shembull,
me korrektesë e devocion, duke
u munduar që gjatë tërë karrieres
sime të jem vetë në vijën e parë të
vështirësisë. Kjo mënyrë të drejtuarit më ka sjellë suksese në punë,
duke evituar ngjarjet e rënda në
shërbime dhe në tërë dinamikën
e strukturave ku kam punuar dhe
drejtuar.

“Ishin momente të paprovuara
ndonjëherë nga shërbimet e Gardës së Republikës. Shqipëria po
hynte në një rrugë të re, në një
etapë tjetër të sistemit politik. Ishin
hapat e parë drejt demokracisë dhe
gardistët nuk ishin të mësuar me
protesta të tilla, nuk kishin asnjë përvojë në këtë drejtim. Duhej
një vetëpërmbajtje si drejtues, në
mënyrë që të ruheshin objektet
dhe të mos cënohej turma, të mos
krijoheshin situata provokuese me
qytetarët të cilat do të krijonin premisa për ngjarje të cilat mund të
agravonin në situata të paparashiDetyra ishte e vështirë, përgjegjësia kuara. Duhej evituar çdo teprim në
tepër e madhe, situata shumë e dis- veprimet e gardistëve, të cilët në atë
favorshme. Në kujtimet e tij, ai sot kohë nuk ishin as profesionistë por
ndalet tek disa momente të vështi- ushtarë të shërbimit të detyrue- Pjesën më të madhe të jetës e kam
ra të kaluara gjatë karrierës së tij në shëm.
kaluar në punë me gardistë jo proGardën e Republikës. Si moment të
fesionistë (ushtarë të shërbimit
vështirë cilëson rrethimin e KQZ- Ngjarje tragjike quan vrasjen e de- të detyrueshëm), por që ne kemi
së nga përkrahësit e pretendentit të putetit Hajdari, e cila më pas u sho- luftuar së bashku për t’i kthyer ata
fronit mbretëror pas referendumit qërua me revolta të fuqishme ndaj në profesionistë të vërtetë. Puna
të zhvilluar në vitin 1997. “Tërë instucioneve shtetërore, duke mar- në Gardë ishte e vështirë shumë,
përqëndrimi ynë ishte izolimi dhe rë përpjestime të mëdha, pothuaj sidomos para viteve 90’. Duhej
mbajtja nën kontroll e turmës, për tërësisht jashtë kontrollit. “I për- një përkushtim i madh në njohjen
të minimizuar veprimet e tyre ndaj jetova tepër keq ato momente dhe psikologjike të efektivave, të cilët
Institucioneve”- kujton ai.
më duhej njëkohësisht të kryeja de- bënin shërbim tek personalitet e
Një moment tjetër është dita e 20 tyrën, pa u konfliktuar fizikisht me kohës të pajisur me armatim të
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kompletuar e ngjarja më e vogël mund të krijonte
probleme të mëdha.

dhe zbatimi korrekt i ligjeve që normojnë punën në
Gardë, përgatitja e lartë fizike, speciale, psikologjike
e profesionale, bashkëveprimi në çdo hap ndërmjet
Kam punuar e kam invenstuar shumë në Gardën e Re- strukturave dhe Njësive, dhënia dhe marrja e inforpublikës, e cila ka marrë tërë kohën e jetës sime pro- macionit në kohën më të shpejtë, evitimi në kohë i çdo
duktive dhe mendoj se e kam marrë vlerësimin për atë premise për incidente, vlerësimi i situatave me seriç’ka kam dhënë, e ç’ka kam bërë. Gjithashtu, pavarë- ozitet maksimal, aq më tepër në këtë kohë kur rreziku
sisht nga grada e funksioni, këtë vlerësim më shumë terrorist është evident.
tani e ndjej tek dashamirësia dhe respekti që shfaqin
ish gardistët dhe gardistë të të gjithë brezave, tani që Garda është një strukturë tepër e rëndësishme për
nuk jam më në punë, në fuksione dhe detyrë, tani që Shtetin. Garda është një Institucion shumë i rëndëjam në pension pleqërie. Ky është një shpërblim që më sishëm për mua personalsiht. Ngado shkoj , sërish
ofron jeta për punën e bërë. Kjo më bën të ndjehem sytë i kam në këtë Institucion, se këtu kam rininë time,
mirë për atë që kam dhënë e për atë që kam marrë nga pjekurinë time, karrierën dhe shumëçka nga jeta ime.
Garda e Republikës. Vlen më shumë se sa shpërblimi
financiar.
Suksese Gardës dhe gardistëve në lartësimin e emrit
Mendoj se Garda ka bërë hapa shumë të rëndësishëm
në drejtim të modernizimit teknik e infrastrukturës,
në drejtim të trajnimeve, mjeteve logjistike dhe trajtimit ekonomiko-financiar. Themelore është njohja
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historik në përvjetorin e 89-të të saj.” - përfundon
rrëfimin plot nostalgji Kolonel Reshat Lloi,
Komandanti që dha kontributin e tij në shkrimin e
historisë së Gardës së Republikës.
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Përgatiti:
Nënkolonel Petrit CARA

Qendra Operacionale e Gardës
Republikës është një nga pikat
kyçe të sistemit të Komunikimit
në tërësinë e tij. Ajo, me të drejtë,
do të quhet si “Shtylla Kurrizore”
e sistemit të Komunikimit, pasi
aty integrohen dhe ndërveprojnë
sistemet e brendshme, të jashtme
si dhe ato komerciale në interes të
mbështetjes së forcave dhe mjeteve
të Gardës së Republikës në përmbushje të misionit.
Në tërësi, sistemi i komunikimit
dhe veçanërisht Qendrat Operacionale, janë me ndikim të fortë
në gjendjen operacionale të një
strukture, dhe në rastin tonë në
gjendjen operacionale të Gardës së
Republikës.
“Funksionimi efektiv i Komandim –Kontrollit varet nga një
Kompleks rrjetesh komunikimi e
pajisjesh, personeli, protokollesh
komunikimi”. Organizimi dhe
ndërtimi i Qendrave Operacionale
mbështetet në dy koncepte bazë:
•
Organizimin e personelit

të Qendrës Operacionale
•
Sistemet e Komunikimit
Organizimi i personelit nuk mund
të shihet i shkëputur nga infrastruktura e sistemeve të komunikimit. Personeli duhet të dijë mirë
gjendjen e sistemit, të njohë dhe
përdorë sistemin e komunikimit
sipas protokolleve të komunikimit,
të administrojë dhe të përpunojë informacionin, mbi të gjitha,
ta përdorë atë duke e dërguar në
rrugë të sigurta sipas niveleve të
klasifikimit të tij. Personeli është
aseti kryesor në Qendrën Operacionale, pasi ai jetëson të gjithë informacionin e marrë nga rrjetet, e
adreson atë dhe bëhet një hallkë e
fuqishme e procesit të komandim
kontrollit, duke e ushqyer Komandantin dhe Shtabin e tij me informacion të minutës së fundit dhe
duke i krijuar shanset e mundësitë
për vendimarrje të drejtë.
Qendra Operacionale e Gardës
së Republikës, e rindërtuar, është
mbështetur në këto koncepte, pas
një pune gati njëvjecare të personelit të Komunikimit dhe Elektronikës, i cili me përkushtimin
dhe nivelin e lartë të ekspertizës,
përgjegjshmërisë dhe të maksimalizimit efektiv të burimeve financiare të vëna në dispozicion, arriti
të rindërtojë një nga Qendrat Operacionale më moderne që vihen
në dispozicion të strukturave, që

RE VI S TA GARDI S TI

prodhojnë siguri në vend. Më kryesorja ndër të tjera është se infrastruktura e ngritur është në gjendje
të përballojë dhe shtimin e kapaciteve të sistemit, të ndërveprojë me
të gjitha Qendrat Operacionale të
institucioneve të tjera në interes të
Gardës dhe misionit të saj.
Infrastruktura dhe sistemet që
mbështesin Qendrën Operacionale
•Salla e Serverave
•Sitemi i radiondërlidhjes  
•Pika repertitore
•Centrali Telefonik
•Sistemi TIMS dhe shërbimi telefonik VOIP
•Shërbimet e internetit dhe telefonisë fikse
•Shërbimi i fax-it
•Shërbimi i telefonisë mobile
•Sistemi i kamerave
•Burimet e Ushqimit
E gjithë infrastruktura e sistemeve
të komunikimit është instaluar
sipas standardeve të sigurisë dhe
i vihet në dispozicion personelit
të Qendrës së Drejtimit, për të
realizuar jo vetëm një komunikim
të sigurtë, por mbi të gjitha shumë
rrugë dhe mundësi komunikimi
duke shfrytëzuar kapacitetet e vëna
në dispozicion. Duhet të theksojmë
se Qendra e Drejtimit ku kryhet
shërbim 24 orësh, nuk mund të
jetë e tillë pa krijuar kapacitetet
e lartpërmendura dhe se ajo që
jemi mësuar ta quajmë “Salla e
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Drejtimit” është veçse një pjesë e
Qendrës Operacionale.
Sfida do të vazhdojë duke ndjekur prioritetet e modernizimit të
sistemit të Komunikimit dhe Elektronikës dhe duke i vënë në dispozicion të Qendrës së Drejtimit.
Në serverat tanë është mbështetur
gjithashtu Web-siti me domenin e
liçensuar nga AKEP; garda.gov.al.
Webi është një mundësi për të komunikuar, për të ekspozuar punën,
aktivitetin dhe misonin e Gardës,
për të publikuar botime, rregullore
udhëzime, ligje etj, duke i ardhur
në ndihmë jo vetëm personelit aktiv por dhe atij në rezervë, apo atij
që kërkon të rekrutohet e të shërbejë në Strukturat e Gardës.
Janë hapur dhe vendosur në punë
adresat zyrtare deri ne nivel Shef
shtabi Njësie dhe shef sektori, që
mundësojnë komunikimin zyrtar
brenda dhe jashtë Institucionit,
përvec mjeteve të tjera. Ajo që
mbetet të zhvillohet në perspektivën e afërt është intraneti (rrjeti
i brendshëm) i Gardës, i izolu-
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ar nga interneti. Në këtë drejtim
është hedhur hapi i parë me sallën
e Serverave, ku kemi dedikuar çiftin e severave për këtë qëllim dhe
mbetet ndërtimi i rrjetit dhe i pajisjeve fundore.
Modernizimi dhe rritja e kapaciteteve të Qendrës së Komunikimit Mobil, e cila do t’i shërbejë
Komandantit dhe struktuave, jo
vetëm për të realizuar komunikim të sigurtë por në çdo situatë
brenda dhe jashtë vendbazimeve të
strukturave të Gardës, do të jetë në
gjendje të realizojë komunikmin,
drejtimin e forcave dhe mjeteve
si dhe të administrojë informacinin e marrë. Duhet të zhvillohet
dhe instalohet Jumbrat (bllokues
frekuencash). Kjo pajisje do pritet
t’i shtrijë efektet në mjedise ku
pjesëmarrja njerëzore është në përmasa të pakontrollueshme.
Sistemet e sigurisë dhe të vëzhgimit me kamera janë një sfidë e re !
Kjo infrastrukturë, e cila është në
hapat e parë, duhet të zhvillohet
duke bashkëpunuar me Sektorin e
Planizimit dhe Sigurisë, Analizës,
ku për çdo objekt të rëndësisë së
veçantë, infrastukturën e Gardës
apo objekt tjetër, duhet të bëhet
një analizë rrisku, ku të përcaktohen qartë protokollet e ruajtjes së
objekteve dhe pastaj të realizohen
projektet për të instaluar elementët
e sigurisë që mund të jenë:

a) vëzhgimi me kamera,
b) akses kontrolli në regjimet e
hyrje - daljeve,
c) perimetër kontrolli,
d) sistemet e alarmit ndaj zjarrit ,
e) sistemet e alarmit ndaj ujit etj.
Të gjitha këto duhet të jenë të
mbështetura në një platformë unike, e cila i përqëndron shërbimet
në Qendrën e Drejtimit dhe me
mundësi aksesimi të shërbimeve
të mësipërme, në çdo objekt që
nevojitet. Ky sistem i zhvilluar
në këtë formë, do të përmirësonte ndjeshëm sigurinë e objekteve
si dhe do të krijojë një bazë të
dhënash të sigurta për çdo objekt
që kemi në ruajtje dhe mbrojtje.
Qendra operacionale është një
strukturë përgjegjëse për ndjekjen
e aktiviteteve dhe dinamikës që zhvillohet përgjatë 24 orëve në Gardën e Republikës e cila ndjek dhe
raporton në kohë reale të gjitha zhvillimet, që janë drejtpërdrejtë nën
përgjegjësinë e strukturave të Gardës, apo ndërveprojnë me to, për
të përmbushur misionin. Si e tillë,
forcimi i kapaciteteve operacionale
është një mision i përhershëm që
do të realizohet nën trysninë e zhvillimeve të teknologjisë së informacionit dhe që do të përballohet
me përmirësimin dhe zhvillimin e
burimeve njerëzore.

R EV I S TA G A R D I S T I

planizuara me mjetet në kompletim organik përshkrohen rreth 1.
824. 000 km në një vit, si dhe rreth
300 mijë/orë pune me agregatet në
dispozicion.

aksidentet e mundshme e duke rritur efektivitetin e tyre. Këto kontrolle periodike janë kryer nga ky
shërbim në parkun qëndror të Gardës.

Për të përballuar këtë volum pune Gatishmëria teknike e mjeteve
janë përdorur rreth 130 automjete
të ndryshme, të cilat ndryshojnë
Për kryerjen e shërbimeve Garda nga marka, fuqia motorrike, viti i Në drejtim të mirëmbajtjes së
teknikës, sipas nevojave të paraqie Republikës ka në organikë dhe prodhimit etj.
tura nga ana e Njësive dhe Sektorët
përdorim mjete transporti të tipeve e tonazheve të ndryshme, të Në plotësimin e këtyre detyrave e tjerë realizohen në vit mesatarcilat përdoren në varësi të kryerjes është patur parasysh, që të bëhet isht shërbime teknike si më poshtë:
Shërbime të planifikuara në
së detyrave, shërbimeve e trans- një planifikim dhe shfrytëzim i •
drejtë e racional i mjeteve duke 300 automjete, kryesisht shërbime
portit të njerëzve dhe mallrave.
pasqyruar dhe dokumentuar çdo të niveleve të para e të dyta.
Shërbime të paplanifikuara,
Sigurimi i mbështetjes me trans- lëvizje të tyre në destinacionet •
përkatëse. Kjo ka për qëllim di- defekte çasti në 350 mjete.
port
siplinimin, përdorimin me kriter, •
Shërbime me të trete (serPrioritet i jepet zgjidhjes së de- evitimin e abuzimit dhe kursimin vise të specializuara), realizohen
tyrave të vëna nga Komandan- e karburantit dhe të amortizimit të mesatarisht 120, ku në këtë nivel
hyn dhe riparimi i përgjithshëm i
ti i Gardës, Kryetari i Degës së tyre.
motorrit.
Mbështetjes me Logjistikë, si dhe
Nëpërmjet
planizimit
e
kontrolkoordinimit të vazhdueshëm me
rrjedhojë,
koefiçienti
i
drejtuesit e strukturave dhe sek- leve sistematike në drejtim të Si
shfrytëzimit
të
mjeteve,
është
i
gatishmërisë
teknike
të
mjeteve
torëve të ndryshëm, për zgjidhjen e detyrave të mbështetjes me mundur realizimi i këtyre objek- është mbajtur pothuajse gjatë gjithë
kohës në shifrat mbi 93%.
transport për të gjitha aktivitetet tivave.
e Gardës. Kjo, kryesisht për transportin e trupave në kryerjen e Shërbimi i V.K.T-së, pjesë për- Gjithashtu, duhet të përmendim
shërbimit, për zhvillimin e stërvit- bërëse e këtij sektori, kryen rreth dhe zhdërvjelltësinë dhe efikasitejeve dhe qitjeve, për transportin e 970 kontrolle teknike në vit, gjë që tin e mbështetjes me pjesë këmbimallrave dhe vlerave të tjera mate- sjell një siguri në rritje të mjeteve mi e shfrytëzim racional të fondnë lëvizje duke bllokuar në kohë eve që janë në planifikim. Por dhe
riale.
mjetet me të meta në sistemet bazë, vetë drejtuesit e mjeteve kanë një
Për realizimin e detyrave të duke parandaluar në këtë mënyrë rëndësi shumë të madhe dhe një-
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Transportit, vetëm për periudhën 2014 – 2017, Garda e Republikës është kompletuar me 17 mjete të reja.
Nga këto 4 mikrobuza, 7 autovetura me kalueshmëri
dhe 6 autovetura shoqërimi, mjete këto të cilat kanë
rritur ndjeshëm si performancën e eskortave dhe
shërbimeve, ashtu dhe sigurinë e lëvizjes së efektivave
të grupuara nëpër detyrat e caktuara.

kohësisht edhe përgjegjësi përsa i përket aspektit të
gatishmërisë së mjetit. Bashkëpunimi i mirë i tyre me
strukturën mirëmbajtëse e riparuese ka qenë një nga
faktorët që ka bërë të mundur të arrihen këto rezultate
dhe të minimizohen ndikimet negative të amortizimit
kohor të mjeteve. Në këte drejtim mund të përmendim shoferët Sokol Beqiri, në Kabinetin e Komandantit, Ludovik Gjoka e Bashkim Kërçuku nga Dega
e Mbështetjes me Logjistikë, Fatmir Durrsi, Redjon
Bejtja e Vilson Serjani në DSPLSH, Xhovalin Mella
Njësinë e I, Ilmi Tafa në Njësinë e II, Gëzim Goga ,
Kapllan Guri në Njësinë III etj.
Tipizimi i shumtë i mjeteve (rreth 40 tipe mjetesh në
përdorim në Gardë) bën që gjatë rrugëtimit të realizimit të detyrave të ketë vështirësi në mirëmbajtjen
e tyre.
c-Kompletimi me mjete të reja dhe zëvendësimi gradual i mjeteve të amortizuara.

Gjithashtu, për periudhën 2014 – 2017, në kuadër të
modernizimit të ofiçinës së Gardës është bërë kompletimi me pajisje diagnostikuese moderne si dhe aparate
e vegla pune nga më të ndryshmet, të cilat ndihmojnë në kryerjen në kohë e me cilësi të riparimeve të
mjeteve.
Po në periudhat e mësipërme, Garda ka marrë donacione nga Qeveria Turke rreth 12 mjete, të cilat kanë
ndihmuar ndjeshëm në përmirësimin e transportit të
efektivave të njësive për shërbime të ndryshme brenda
Tiranës dhe jashtë saj e sidomos në terrene malore.
Këtë vit jemi në fazën e tjetërsimit dhe nxjerrjes jashtë
përdorimit të mjeteve të cilat janë amortizuar dhe nuk
mund të shërbejnë më për realizimin e detyrave në
strukturat e Gardës së Republikës.
Risi në shfrytëzimin e mjeteve ështe dhe proçedura e
administrimit të karburanteve, që ka të bëjë me përdorimin e llogarive elektronike dhe të kartave elektronike të përsonalizuara (Tollona Elektronik), që
shërbejnë për rimbushje në pikat e karburantit të kontraktuara dhe të përdorura nga Garda e Republikës.

Shërbimi i Karburantit mundëson dhe koordinon
shpërndarjen dhe bën kontrollin e mirëadministrimVlen për tu theksuar se falë mbështetjes së vazh- it të karburantit, nëpërmjet përdorimit të KARTAVE
dueshme të Komandantit të Gardës për shërbimin e

- 12 -

R EV I S TA G A R D I S T I

ELEKTRONIKE TË PERSONALIZUARA (Tollona
Elektronik) të cilat janë të lidhura me një automjet
të caktuar dhe në të është e printuar vizualisht dhe
elektronikisht Targa e mjetit dhe lloji i karburantit.
Gjithashtu KARTA E PERSONALIZUAR (Tollona
Elektronik) që do të përdoret nga Garda e Republikës
do të ketë edhe LOGON specifike.

me pamje.
•
Printimin e raporteve nga vetë Shërbimi i
Karburantit në Gardën e Republikës për situatën e
përdorimit të karburantit.

Proçedura lehtëson procesin e furnizimit dhe të
administrimit të karburantit nga Garda e Republikës. Procedura ofron metoda bashkëkohore të
furnizimit dhe të administrimit të karburantit,
duke mundësuar:
•
Furnizimin e mjetit vetëm sipas identifikimit në KARTË.
•
Fotografimin e mjetit në kohën e furnizimit.
•
Përcaktimin e kohës dhe të vendit të furnizimit të çdo mjeti.
•
Dërgimin e informacionit me e-mail edhe
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Në kuadër të rivlerësimit të detyrave, si dhe rolit që ka
Garda në Misionin për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Personaliteteve të Larta Shtetërore e të Rezidencave dhe
të njohjes së kuadrit ligjor dhe akteve nënligjore që rrjedhin prej tyre, të cilat normojnë punën në strukturat
e Gardës së Republikës, në muajin Maj 2017, Komandanti i Gardës nxorri Urdhrin për pagesën e orëve të
punës për punonjësit që kryejnë punë ose shërbim
me turne.
Hartimi i këtij Urdhri ishte iniciuar nga Komandanti i
Gardës rreth 3 muaj më parë, me synimin e diskutimit
dhe konsultimit me strukturat dhe me bazën ligjore.
Studimi i Kodit të punës, ligjit organik të Gardës së
Republikës dhe rregulloreve që normojnë punën
në struktura, si dhe konsultimi i përvojave të institucioneve të tjera në këtë drejtim, solli nevojën e zbatimit të një të drejte ligjore për çdo efektiv gardist.
Gjithashtu, u kryen konsultime dhe diskutime me
Sektorin e Buxhet – Financës , Zyrën Juridike dhe drejtuesit e strukturave në Gardë.
Pas kësaj, u konkretizua hartimi i një urdhri të mirëpritur prej kohësh nga punonjësit që janë përfitues të
drejtpërdrejtë të pagesave shtesë për orët e punës e të
shërbimt të zhvilluara natën.
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Kjo e drejtë e punonjësve, e bazuar ligjërisht, ka për
qëllim shpërblimin për çdo punonjës të Gardës së Republikës, për shkallën e vështirësisë që paraqet kryerja e shërbimit dhe e çdo veprimtarie në orët e natës.
Duke filluar nga data 1 Qershor 2017, në strukturat e
Gardës do të zbatohet pagesa shtesë 20 % mbi pagën
bazë për çdo orë pune të kryer nga ora 19 00 deri 22
00 dhe 50 % për çdo orë pune të kryer nga ora 22 00
deri 06 00 .
Ky vendim është vlerësim për punën dhe vështirësitë,
si dhe ka efekt financiar tek të gjithë punonjësit që
punojnë me turne apo në orët e natës. E gjithë kjo iniciativë, tashmë e konkretizuar, do të rrisë më tej mobilizimin në kryerjen më me efikasitet të detyrës, do të
sjellë një mobilizim dhe motivim më të ndjeshëm tek
të gjithë punonjësit, të cilët punojnë në ato orë kur të
tjerët pushojnë.
Në zbatim të Urdhrit të Komandantit të Gardës, Sektori i Burimeve Njerëzore bëri një prezantim shpjegues për t‘i paraprirë implementimit të tij me strukturat e Gardës.

R EV I S TA G A R D I S T I

UNIFORMAT NË
GARDËN E REPUBLIKËS
Përgatiti:
Nënkolonel Sami KUTI

Që nga qytetërimet e hershme, veshja ka pasur funksion përcaktimin jo vetëm të statusit gjinor, por dhe
të rendit në shoqërinë njerëzore. Veshja ishte tregues i larmisë së funksioneve të jetës në shoqërinë
njerëzore. Këtë e konstatojmë dhe në jetën e sotme të
përditshme, ku vihet re natyrshëm veshja, e cila përcakton në një farë mënyre statusin shoqëror të atij që
e mban.

përcaktohet në rregulloren e kryerjes së shërbimit a
detyrave të tjera, i takon të jetë shembull në çdo vend,
kohë e rrethanë, për zbatimin e normave të edukatës
e të kulturës qytetare, brenda e jashtë vend-disllokimeve të përhershme të strukturave të Gardës.

Veçanërisht jashtë Gardës, këto kërkesa dhe norma
marrin një rëndësi më të madhe, pasi ato bëhen objekt ballafaques i një mjedisi dhe opinioni më të gjërë
Gardistët janë pjesë integrale e kësaj shoqërie, e për publik. Tek gardisti njerëzit duhet të shohin modrrjedhojë në veprimtaritë e tyre të përditshme spika- elin e rregullit, thjeshtësinë, pastërtinë e hijeshinë në
tin me paraqitjen e tyre. Uniforma i identifikon ata paraqitje., e cila ka të bëjë drejtpërsëdrejti me krijimin
në komunitet, ndaj është domosdoshmëri respektimi, e imazhit të Gardës si Institucion dinjitoz e serioz.
mirëmbajtja dhe mirëtrajtimi i saj, gjë që përcakton
dhe vlerësimin për Institucionin, detyrën dhe shërbi- Duke qenë të tillë, ne ridimensionojmë figurën tonë
morale, shkallën etike të prezantimit, lartësojmë
min që kryen.
punonjësit e Gardës. Një uniformë dinjitoze, e prezanGardisti, cilidoqoftë ai, i veshur me uniformën e ofi- tuar me etikë dhe kulturë qytetare, krijon një imazh
cerit, të nënoficerit apo me uniformën e punës që tepër pozitiv në komunitet. Prandaj, nga ne kërkohet
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dhe norma suplementare.
- Stina.
- Ndryshimet strukturore, etj.

në elemente të veçantë të saj si; shqiponja në pjesën e
përparme të mëngëve, dekoracioni i artë në strehën
e kapeles e të jakës, të cilat përveç përfaqësimit kombëtar, i japin asaj një pamje dinjitoze, duke realizuar
thjeshtësinë dhe eleminuar teprimet.

Në varësi të kritereve të mësipërme, por dhe të
kushteve të tjera specifike, në vite kanë ndryshuar
emërtimet dhe modelet e uniformave në përdorim të
gardistëve.

Propozimet e bëra kohët e fundit për përmirësime të
normave të veshmbathjes dhe elementëve të veçantë
të uniformës, gradave e shenjave dalluese të punonjësve të Gardës, kanë për qëllim përmirësimin estetik
të prezantimit në detyrë dhe sigurimin e një furnizimi
bashkëkohor dhe sa më funksional.

Aktualisht, uniformat në përdorim të punonjësve
Gardistë, janë:
a.
Uniforma e punës.
b.
Uniforma për shërbim dhe stërvitje.
c.
Uniforma e truprojës së nderit.
jo vetëm të zbatojmë normat e edukatës qytetare, por d.
Uniforma civile për Sektorë dhe shërbime të
dhe ato të jetës ushtarake, që kanë të bëjnë kryesisht veçanta.
me pamjen e jashtme.
e.
Uniformë shërbimi e Njësisë Speciale.
Të gjitha sa thamë më lart, duhet të njihen e zbatohen
nga punonjësit gardistë por në veçanti nga shërbimi
i veshmbathjes (uniformave), i cili si një shërbim i
rëndësishëm i logjistikës, organizohet me qëllim që të
sigurojë e furnizojë në çdo kohë e situatë punonjësit
gardistë me artikuj të uniformës, materiale e pajisje
të tjera të këtij shërbimi, sipas normave të furnizimit.
Por le të njihemi fillimish se ç’janë normat e furnizimit.
Sasia e materialeve që i takon një ose disa individëve,
për një periudhë kohe të caktuar, përbën atë që quhet
normë furnizimi.
Për caktimin e normave të furnizimit ndiqen disa
kritere bazë:
-Gjendja ekonomike, me ngritjen e saj ndryshon dhe
përmbatja e normave të furnizimit.
-Lloji i armës apo shërbimi.
-Vend disllokimi i efektivit, në varësi të së cilit jepen
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Uniforma sipas stinëve:
a.
b.
c.

Uniforma verore.
Uniforma dimërore
Uniforma pranvere-vjeshtë
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Gjatë përdorimit në vite të uniformës dhe zbatimit
të normave të furnizimit me veshmbathje, janë konstatuar disa mangësi, të cilat bëjnë të domosdoshme
përmirësimin e normave të furnizimit, ndryshime në
disa elementë të veçantë të uniformës apo dhe të afateve të përdorimit të disa artikujve të veshmbathjes,
Sipas gjinisë ndahet në:
në funksion të përmirësimit estetik dhe funksional
a)
Uniforma për meshkuj.
në përdorim të uniformës, si dhe përshtatja e afateve
b)
Uniforma për femra.
të përdorimit të artikujve të veçantë të saj me nevojat
Në uniformen Gardës gjejnë pasqyrim kërkesat më të reale e në përputhje me detyrat e shërbimit që kryejnë
domosdoshme për një paraqitje të jashtme dinjitoze të punonjësit në funksione të ndryshme të strukturave të
punonjësve të saj, në funksion të përmirësimit të duk- Gardës së Republikës.
shëm të prezencës së tyre në publik gjatë shërbimeve
të ndryshme, duke i realizuar ato konformë kritereve Në këtë mënyrë, përmirësohet pamja e jashtme dhe
prezantimi në detyrë i punonjësit gardist; furnizimi i
të përcaktuara dhe kërkesave të kohës.
punonjësve bëhet me uniformë më funksionale dhe
Krahas pamjes së jashtme dinjitoze, uniforma e Gar- më praktike në përdorim; për funksione e struktudës synon dhe përshtatshmërinë e materialeve që ra të veçanta jepen artikuj më specifikë dhe me afate
përdoren për konfeksionimin e kësaj uniforme me përdorimi që përputhen me detyrat që kryen e zgjidh
stinën e përdorimit dhe krijimin e një mikroklime të funksioni apo gjithë struktura që trajtohet me këtë
përshtatshme për mbrojtjen e trupit, në përputhje me normë furnizimi.
stinën, në kohë e temperatura të ndryshme.
Modeli i uniformës së Truprojës së Nderit, pjesët e së Me realizimin e këtyre ndryshimeve synojmë sigcilës janë në ngjyrat e flamurit kuq e zi dhe stilizimet urimin e parimit bazë të furnizimit me:
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Përgatiti:
Nënkolonel Sami KUTI
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Togere Vilma KARAPICI

Truproja e Hitlerit

-

Bodigardi (oficeri i mbrojtjes së afërt) është një lloj
roje sigurie ose oficer, që është në mbrojtje të ligjit
shtetëror, e që mbron një person, zakonisht zyrtarë
me një nivel të lartë në shoqëri, njerëz të pasur ose
personalitete të botës së artit. Personeli që mbron
Personalitetet e Larta Shtetërore shpesh konsiderohet
si zinxhiri kryesor i sigurisë së tyre.

Uniformën e duhur.
Në sasinë dhe cilësinë e duhur.
Në kohën e duhur.
Në mënyrën më të mirë ekonomike.

Figurat më të rëndësishme publike siç janë; Kryetarët
e Shtetit, Kryetarët e Qeverive dhe qeveritarë të tjerë,
ruhen dhe mbrohen nga truproja ose nga një skuadër
punonjësish sigurie të një agjensie të posaçme (si në
rastin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kjo siguri kryhet nga Departamenti Diplomatik i Sigurisë)
ose nga forcat e sigurisë së policisë. Në shumicën e
vendeve ku kreu i Shtetit është lideri i forcave ushtarake, bodigardët kanë qenë tradicionalisht Roje
Mbretërore, Roje të Gardës Republikane dhe njësive
të tjera ushtarake.

Modeli specifik i uniformës, gradave dhe shenjave
dalluese të Gardës së Republikës i përmirësuar në elemente të veçantë të saj, në funksion të një paraqitjeje
të jashtme estetike dhe sa më dinjitoze të punonjësit
Gardist, është njëkohësisht dhe shprehje e zhvillimit në vite të Gardës së Republikes, e përmirësimit të
mëtejshëm të jetës së saj dhe të kushteve të punës, e
forcimit të rregullit e të disiplinës në përdorimin e
uniformës, për t’ju përgjigjur në nivele të reja bashkohore detyrave në rritje dhe misionit të Gardës, të
përcaktuar me ligj.
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Gjatë rrjedhës së historisë fakte interesante kanë dalë
në dritë për bodigardëd. Disa nga këto ju ftoj t’i lexoni
më poshtë:
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Si pjesëtar i SS, Rohus Mish, shërbeu si një nga truprojat personale të Adolf Hitlerit gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Duke qenë se Mish ishte person shumë i besuar për të, si dhuratë martese, në vitin 1942, mori nga
Hitleri një shumë bujare monetare prej 1000 markash
dhe 40 shishe verë. Mish pohon më vonë se ka qenë
i pranishëm gjatë komplotit të realizuar për të vrarë
Adolf Hitlerin në vitin 1944 dhe ishte po ashtu i pranishëm në bunker kur Fyhreri së bashku me gruan e tij
Eva Braun kryen vetëvrasje. Pas luftës, ai u kap dhe u
torturua nga sovjetikët e u dënua me punë të vështirë.
U lirua 8 vitë më vonë. Pasi fitoi lirinë Mish dhe e shoqja Gerda drejtuan një dyqan në Berlin. Rohus Mish
përshkruhet si një prej mbështetësve më të zjarrtë të
Hitlerit dhe mohon ndodhitë e Holokaustit. Në një
intervistë të dhënë në 2005 ai shprehej ndër të tjera:
“Po ju pyes ju, nëse Hitleri do të kishtë bërë të gjitha
këto të këqija që njerëzit thonë tani se ai ka bërë, si do
të ishte e mundur që të ketë qenë Fyhreri ynë përgjatë
githë kësaj kohe? Si është e mundur kjo?”.
I mbijetuari i fundit në bunkerin e vdekjes së Hitlerit
vdiq në vitin 2013 në moshën 96 vjeçare.
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Përgatiti:
Togere Vilma KARAPICI

Vëllai i Al Kapones

FAKTE INTERESANTE

Përgatiti:
Togere Vilma KARAPICI

e shkatërruar plotësisht. U deshën plot 11 orë e gjysmë
operacion për të ndrequr fytyrën e tij duke u bazuar
në fotografitë e tij të mëparshme. Vite më vonë ai ende
ruan shenja të aksidentit famëkeq të asaj nate, por nuk
ruan asnjë kujtim të asaj që ndodhi. Megjithatë ai tregon se e ka ende të freskët në memorie zërin e Dajanës
teksa thërriste Dodin pas përplasjes.

Foto e fundit para aksidentit të
Princeshë Dajanës
Al Kapone u lind në një familje të përbërë nga 9 fëmijë.
Dy prej vëllezërve të tij, Ralf dhe Frank, ju bashkuan
atij për të ndjekur rrugën e errët ndërsa vëllai i vogël
Xheims ndërmori një rrugë krejtësisht të ndryshme.
Xheims u largua nga shtëpia ku jetonte në Itali, kur
ishte adoleshent dhe shërbeu si ushtar në Luftën e
Parë Botërore.
Pas kësaj, ai ndryshoi emrin duke u quajtur Riçard
Hart, me shumë mundësi për tu distancuar nga vëllai
i madh Al, i cili po ndërtonte reputacionin e tij të keq
në Nju Jork. Në verën e vitit 1927, Hart u caktua së
bashku me ushtarë të tjerë, për të shërbyer si bodigard i Presidentit Kalvin Kolixh dhe gruas së tij, teksa
çifti vizitonte Black Hills në Dakotën Jugore. Kështu,
mund të thuhet pa dyshim se brenda një familjeje mafioze lindin edhe njerëz që mbrojnë ligjin.
Trevor Rees-Jones
Për shumicën e punonjësve të sigurisë, sfidën më të
madhe e përbëjnë rastet kur turma e njerëzve dëshi-
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ron të takojë personalitetet që ata marrin përsipër të
sigurojnë. “Pastrimi” i rrugës që personaliteti të kalojë
i lirë është një prej sfidave por rreziku më potencial
qëndron mbi tavolinë. Pak mund ta vërtetojnë rrezikun që i kanoset një truprojeje dhe njëri prej tyre
është Trevor Ree Jones, i cili shërbeu si oficer sigurie
për trashëgimtarin egjiptian Dodi Fajed.
Më 31 Gusht 1997, Jones ishtë në një Mercedes dhe
shoqëronte Dodi Fajedin së bashku me Princeshë Dajanën, ku shofer i makinës ishte Henri Paul. Makina,
që udhëtonte me një shpejtësi prej 100 km/h, përplaset
papritur me murin e urës së Pont de l'Alma, në Paris. Shkak për aksidentin u bë mënjanimi i paparacëve
që vazhdimisht ndiqnin çiftin. Asnjë prej pasagjerëve
nuk mbante rrip sigurimi. Fajed dhe shoferi Paul
ndërruan jetë menjëherë, kurse Dajana vdiq në spital
pas pak orësh, si pasojë e dëmtimëve të brendshme të
trupit. I vetmi i mbijetuar ishte oficeri i sigurisë Trevor
dhe arsyeja se si mundi të shpëtonte konsiderohet sot
e kësaj dite si një studim i mjeksësisë moderne mbi
mrekullitë që mund të ndodhin në raste të tilla. Edhe
pse airbeg-u i Mercedesit u hap fytyra e Trevorit ishte
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Truprojat femra
Për një kohë të gjatë, truprojat femra ishin padyshim
shumë të rralla. Por vitet e fundit ato shfaqen gjithnjë
e më tepër të angazhuara në këtë profesion. Diktatori
i rrëzuar libanez, Muamar Gadaf, kishte punësuar një
grup truprojash femra të njohura si “Garda e Amazonave” për ta mbrojtur dhe siguruar atë. Sipas njërës
prej tyre, paraqitja përbën një avantazh të madh për tu
infiltruar në turmën e njerëzve.
“Një femër ka aftësi më të mira se sa një mashkull në
zgjidhjen e një konflikti.” Deivid Kamerun dhe Toni
Bler siguroheshin nga truproje femra dhe Deivid
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është i mendimit se ka më tepër avantazhe pasja e një
oficeri sigurie të gjinisë femërore. Më tej ai shprehet:
“Nëse do të kem një grup sigurie prej 8 personash,
të paktën dy ose tre prej tyre do t’i zgjidhja femra.
Bëjeni edhe ju këtë dhe do të shihni ndryshimin.” Për
të argumentuar këtë opinion ai vijon: “Nëse jeni në
një Bar dhe gjendeni përballë një situate konfliktuale,
provoni të vendosni përpara konfrontimit një truprojë
femër. Agresori i dehur do të stepet sepse sedra e tij
mashkullore nuk e lejon, që të qëllojë një femër. Pra,
një femër e menaxhon më mirë konfliktin se sa një
mashkull”- përfundon Kamerun.
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Në rindërtimin e poligonit një rol të
rëndësishëm në ideimin dhe materializimin e projektit luajtën Nënkolonel Simon Alikaj dhe Major Elidon
Kurti, të cilët investuan kohën dhe
njohuritë e tyre për ta konkretizuar
projektin në kohë dhe me parametra
Me inisiativën e Komandantit të Gardës së Republikës, bashkëkohorë. Falë përkushtimit të tyre dhe ndihmës
Gjeneral Gramos Sako dhe me ndihmesën e Ambasa- së dhënë nga strukturat e Gardës realizimi i tij mori
dës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, në muajin Maj jetë në muajin Maj.
përfundoi ngritja e Poligonit të ri në Mullet për realizimin e qitjeve luftarake nga efektivët e Gardës.
Poligoni është ndërtuar sipas parametrave teknikë si
Ringritja e Poligonit ishte një nevojë imediate, pasi
poligoni ekzistues ishte larg standardeve dhe kërkesave teknike dhe nuk i përgjigjej nivelit bashkëkohor
për zhvillimin e qitjeve me armët zjarrit që ka në dispozicion Garda e Republikës.
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më poshtë:
-Gjatësia e vijës së zjarrit të qitjes 30 m.
-Distanca për qitje deri 40 m.
-Trashësia e murit të gomave në vijën e zjarrit 1.20 m.
-Lartësia e murit të gomave 2.70 m.
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Gjithashtu poligoni është pajisur me tabelat përkatëse
që diktojnë distancat për realizimin e qitjes duke filluar nga 5 m deri 30 m, sipas kushteve të ushtrimit,
si dhe kujtesën për zbatimin e rregullave të sigurimit
teknik qjatë qitjes.
Në këtë poligon mund të bëhet qitje me armët në përdorim që i përkasin kalibrave nga 5,56 mm, 7,62mm,
9mm dhe me shotgun.
Në këtë poligon në vijën e zjarrit mund të bëjnë qitje
deri në 10 vetë njëherësh.
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Duke qenë i vendosur në një pozicion larg qendrës së
banuar, i përshtatur në një terren të mbrojtur, ai bëhet
më i sigurtë edhe falë masave të marra për të eleminuar çdo rikoshet të mundshëm predhash.
Poligoni do t`i shërbejë rritjes së efiçensës dhe aftësimit ushtarako-profesional të efektivit të Gardës.
Realizimi i poligonit të ri është një shembull tjetër që
tregon se kur ka impenjim, ide krijuese, bashkëpunim
e ndërveprim idetë finalizohen duke u konkretizuar
me sukses.
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Adresa: Komanda e Gardës së Republikës
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