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VENDIM 
Nr. 653, datë 3.11.2021 

 
PËR MIRATIMIN E PARAQITJES, TË FORMËS DHE TË SPECIFIKIMEVE 

TEKNIKE TË GRADAVE, SI DHE PËRCAKTIMIN E SIMBOLEVE, TË 
UNIFORMËS, TË SHENJAVE DALLUESE DHE NORMAVE TË VESHMBATHJES 

SË PUNONJËSVE TË GARDËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 33, pika 2, 58, pika 2, dhe 59, pika 3, 

të ligjit nr. 33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të 
Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Paraqitja, forma dhe specifikimet teknike të gradave janë sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 
2. Flamuri dhe stema e Gardës së Republikës janë sipas lidhjes nr. 2, që i bashkëlidhet këtij 

vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 
3. Uniforma për punonjësit e Gardës së Republikës është sipas lidhjes nr. 3, që i bashkëlidhet 

këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Për shërbime të veçanta punonjësit e Gardës 
përdorin veshje civile. 

4. Shenjat dalluese të Gardës së Republikës janë sipas lidhjes nr. 4, që i bashkëlidhet këtij 
vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

5. Normat e furnizimit me veshmbathje për punonjësit e Gardës së Republikës janë sipas 
lidhjes nr. 5, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

6. Vendimi nr. 136, datë 11.2.2009, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e uniformës, të 
formës dhe elementeve të gradave e të shenjave dalluese të efektivave të Gardës së Republikës së 
Shqipërisë”, shfuqizohet. 

7. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Garda e Republikës së Shqipërisë për zbatimin e 
këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTËR 
Edi Rama 

 
Lidhja nr. 1 

 
PARAQITJA, FORMA DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE TË GRADAVE TË GARDËS 

SË REPUBLIKËS 
 

Gradat e Gardës së Republikës ndahen në dy grupe, grada supi dhe grada gjoksi. 
Lënda e parë që do të përdoret për gradat është tekstil ngjyrë e zezë, me përzierje (+/-3%); 70 

% poliestër e 30 % viskoz. Pesha e tekstilit 210–220 gr/m². 
Elementet e gradave duhet të jenë të rregullta, pa deformime të konfiguracioneve apo 

shkëputje të pjesëve të qëndisura. 
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Sipas neneve 33, 34, të ligjit 33/2021, “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë”, emërtimet e 
gradave sipas klasifikimit, janë si më poshtë: 

1. Punonjës i nivelit bazë: 
a) inspektor; 
b) inspektor i dytë; 
c) inspektor i parë; 
2. Punonjës i nivelit të mesëm: 
a) nënkomisar; 
b) komisar; 
c) kryekomisar; 
3. Punonjës i nivelit të lartë: 
a) drejtues; 
b) drejtues i parë; 
4. Punonjës i nivelit madhor: 
a) drejtues i lartë; 
b) drejtues madhor; 
Paraqitja, forma dhe përshkrimi i elementeve përbërëse të gradave të Gardës së Republikës, 

sipas emërtimit dhe klasifikimit të niveleve në rendin hierarkik rritës, janë si më poshtë: 
 

A. GRADA SUPI 
 

Gradat e supit janë në formë spaleti, me përmasa 14.5 cm x 4.9 cm, baza e gradës është e 
drejtë ndërsa maja është në formën e një trekëndëshi dybrinjëshëm me lartësi 1.5 cm. Në të gjithë 
perimetrin e saj, grada kornizohet nga një shirit i qëndisur me fill me ngjyrë të kuqe, me gjerësi 2 
mm. Elementet e gradës, shiritat (kalaja e stilizuar, me dhe pa bedena) vendosen 3 mm larg nga 
shiriti me ngjyrë të kuqe (baza e fundit e gradës) dhe të baraslarguar 3 mm nga njëri-tjetri. Yjet 
vendosen në vijë të drejtë mbi gradë. 

Të gjitha elementet e gradës, për çdo nivel grade, qëndisen me fill me ngjyrë të artë, në copë 
tekstili të punuar me fill ngjyrë të zezë, e përforcuar nga brenda me material të posaçëm plastik 
për të mos u deformuar. Nga ana e poshtme, grada pajiset me një gjuhës të fiksuar nga ana 
drejtkëndore e saj, e cila shërben për montimin e gradës në sup, nëpërmjet dy ylyqeve të qepura 
në secilin sup në vend të spalinave, duke u mbërthyer me perçinë në formën e kopsës së vogël të 
Gardës.  

 
Për punonjës të nivelit bazë 

 
Grada është në formë spaleti, në të gjithë perimetrin e saj kornizohet nga shiriti i qëndisur me 

fill me ngjyrë të kuqe, me gjerësi 2 mm. Elementi bazë i gradave janë shiritat.  
- Shiriti i parë, me lartësi 12 mm e gjerësi 4.5 cm, i stilizuar në formën e një kështjelle me tre 

rreshta (4 mm secili), është i njëjtë për të gjitha gradat e këtij niveli. Në shiritin e kalasë së 
stilizuar, mbivendosen dy çifte shpatash të kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron përkrenarja e 
Skënderbeut. Ky shirit vendoset 3 mm nga baza e fundit e gradës. 

- Shiritat e tjerë janë në formë këndore (110
0

), me gjerësi 5 mm. Shiritat këndorë vendoset 12 
mm nga shiriti i kalasë së stilizuar dhe 5 mm nga njëri-tjetri.  

- Për gradën “Inspektor”, ka një shirit këndor. 
- Për gradën “Inspektor i dytë” ka dy shirita këndorë. 
- Për gradën “Inspektor i parë” ka tre shirita këndorë. 
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Për punonjës të nivelit të mesëm 
 

Grada është në formë spaleti, në të gjithë perimetrin e saj kornizohet nga shiriti i qëndisur me 
fill me ngjyrë të kuqe, me gjerësi 2 mm. Elementet bazë të gradave janë shiriti i kalasë së stilizuar, 
dhe yjet (me diametër 1.75 cm).  

- Yjet vendosen në distancë 12 mm nga shiriti me kështjellën e stilizuar me bedena dhe 12 mm 
nga njëri-tjetri. 

Për gradën “Nënkomisar” një yll. 
Për gradën “Komisar” dy yje. 
Për gradën “Kryekomisar” tri yje. 
- Shiriti i kalasë, me gjerësi 1.6 cm, është i stilizuar në formën e një kështjelle me bedena, me 4 

rreshta (4 mm secili), i cili vendoset 3 mm nga baza e fundit e spalinës. Në këtë shirit 
mbivendosen dy çifte shpatash të kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron përkrenarja e 
Skënderbeut.  
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Për punonjës të nivelit të lartë 
 
Grada është në formë spaleti, në të gjithë perimetrin e saj kornizohet nga shiriti i qëndisur me 

fill me ngjyrë të kuqe, me gjerësi 2 mm. Elementet bazë janë yjet (me diametër 2.5 cm) dhe dy 
shirita.  

- Shiriti i parë, me gjerësi 4 mm, i stilizuar në formën e një kështjelle pa bedena, vendoset 3 
mm nga baza e fundit e spalinës. 

- Shiriti i dytë, me gjerësi 2 cm, i stilizuar në formën e një kështjelle me bedena, me 5 rreshta (4 
mm secili), vendoset 3 mm nga shiriti i parë. Në shiritin e kalasë mbivendosen dy çifte shpatash 
të kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron përkrenarja e Skënderbeut.  

- Yjet vendosën në distancë 12 mm nga shiriti me kështjellën e stilizuar me bedena dhe 12 mm 
nga njëri-tjetri. 

Për gradën “Drejtues” një yll.  
Për gradën “Drejtues i parë” dy yje. 
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Për punonjës të nivelit madhor 
 
Grada është në formë spaleti, në të gjithë perimetrin e saj kornizohet nga shiriti i qëndisur me 

fill me ngjyrë të kuqe, me gjerësi 2 mm. Elementet bazë janë yjet (me diametër 3.25 cm) dhe tre 
shirita.  

- Dy shiritat e parë (4 mm secili) janë stilizuar në formën e një kështjelle pa bedena. Shiriti i 
parë vendoset 3 mm nga baza e fundit e spalinës, shiriti i dytë vendoset 3 mm nga i pari. 

- Shiriti kryesor, me gjerësi 2.4 cm, i stilizuar në formën e një kështjelle me bedena, me 6 
rreshta (4 mm secili), vendoset 3 mm nga shiriti i dytë. Në shiritin e kalasë mbivendosen dy çifte 
shpatash të kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron përkrenarja e Skënderbeut. 

- Yjet vendosën në distancë 7 mm nga shiriti me kështjellën e stilizuar me bedena dhe 7 mm 
nga njëri-tjetri. 

Për gradën “Drejtues i lartë” një yll. 
Për gradën “Drejtues madhor” dy yje.  
 

 
 

B. GRADA GJOKSI 
 
Gradat e gjoksit janë në formë drejtkëndëshi me dimensione 8.5 x 3 cm. 
Elementet formuese të gradave të gjoksit, për të gjitha nivelet, janë në formë të njëjtë me ato 

të gradave të supit, sipas niveleve, ndërsa përmasat e elementeve të këtyre gradave janë në masën 
60% të elementeve të gradave të supit. 

Të gjitha elementet e gradave janë të qëndisura me fije në ngjyrë ari, në copë tekstili me ngjyrë 
të zezë. Këto grada vendosen në krahun e majtë të gjoksit mbi kapakun e xhepit, me anë të një 
velkrofi femër-mashkull. Grada, në të gjithë perimetrin e saj, kornizohet nga një shirit i qëndisur 
me fill me ngjyrë kuqe, me gjerësi 2 mm.  

 
Për punonjës të nivelit bazë 

 
Elementet bazë të gradave të gjoksit, për këtë nivel, janë shiritat. 
- Shiriti bazë, me gjerësi 7 mm, i stilizuar në formën e një kështjelle me tre rreshta, është i 

njëjtë për të gjitha gradat e këtij niveli. Në shiritin e kalasë së stilizuar mbivendosen dy çifte 
shpatash të kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron përkrenarja e Skënderbeut. Ky shirit vendoset 
2 mm larg nga baza e fundit e gradës. 
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- Shiritat këndorë 1100, me gjerësi 3 mm, vendosen 7 mm nga shiriti i kalasë së stilizuar dhe 3 
mm nga njëri-tjetri. 

Për gradën “Inspektor” ka një shirit këndor. 
Për gradën “Inspektor i dytë” ka dy shirita këndorë. 
Për gradën “Inspektor i parë” ka tre shirita këndorë. 

 
 
 

Për punonjës të nivelit të mesëm 
 

 Elementet bazë të këtyre gradave janë yjet (me diametër 1 cm) dhe shiriti i stilizuar në formën 
e një kështjelle me bedena.  

- Shiriti i stilizuar në formën e një kështjelle me bedena, me gjerësi 1 cm (4 rreshta), vendoset 2 
mm larg nga baza e fundit e gradës. Në shiritin e kalasë mbivendosen dy çifte shpatash të 
kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron përkrenarja e Skënderbeut. 

- Yjet vendosen në distancë 7 mm nga shiriti me kështjellën e stilizuar dhe 7 mm nga njëri-
tjetri. 

Për gradën “Nënkomisar” një yll. 
Për gradën “Komisar” dy yje. 
Për gradën “Kryekomisar” tri yje. 
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Për punonjës të nivelit të lartë 
 
Elementet bazë të këtyre gradave janë yjet (me diametër 1.5 cm) dhe dy shirita.  
- Shiriti i parë me gjerësi 3 mm, i stilizuar në formën e një kështjelle pa bedena, vendoset 2 

mm nga baza e fundit e gradës. 
- Shiriti i dytë, me gjerësi 1.2 cm, është i stilizuar në formën e një kështjelle me bedena me 5 

rreshta. Në këtë shirit mbivendosen dy çifte shpatash të kryqëzuara, në mes të të cilave, qëndron 
përkrenarja e Skënderbeut.  

- Yjet vendosen në distancë 7 mm nga shiriti me kështjellën e stilizuar dhe 7 mm nga njëri-
tjetri. 

Për gradën “Drejtues” një yll. 
Për gradën “Drejtues i parë” dy yje. 

  

 
 

Për punonjës të nivelit madhor 
 
Elementet bazë të këtyre gradave janë yjet (me diametër 2 cm) dhe tre shirita. 
- Dy shiritat e parë, me gjerësi 3 mm secili, janë të stilizuar në formën e një kështjelle pa 

bedena dhe vendosen 2 mm larg nga baza e fundit e gradës dhe 2 mm nga njëri-tjetri. 
- Shiriti i tretë, me gjerësi 1.5 cm, i stilizuar në formën e një kështjelle me bedena me 6 rreshta. 

Në këtë shirit mbivendosen dy çifte shpatash të kryqëzuara, në mes të të cilave qëndron 
përkrenarja e Skënderbeut.  

- Yjet vendosën në distancë 4 mm nga shiriti me kështjellën e stilizuar dhe 4 mm nga njëri-
tjetri. 
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Për gradën “Drejtues i lartë” një yll. 
Për gradën “Drejtues madhor” dy yje. 
 

 
 
 
 
 

Lidhja nr. 2 
 

SIMBOLET E GARDËS SË REPUBLIKËS 
 

Forma dhe përshkrimi i Flamurit të Gardës së Republikës 
 

 
 

Flamuri është me ngjyrë të kuqe, rrethohet nga një kordon dekorativ i artë, në qendër të saj ka 
shqiponjën e përdorur nga Garda në themelimin e saj, në vitin 1928. 

Shqiponja me ngjyrë të zezë rrethohet nga një fill i hollë i verdhë, që e bën atë të evidentohet 
mbi sfondin e kuq, ajo mbështetet mbi një dekoracion floreal me ngjyrë të artë, të përdorur në 
emblemat shqiptare. Mbi shqiponjë është vendosur përkrenarja e stilizuar e heroit tonë kombëtar, 
Skënderbeut, me ngjyrë të artë. Në fund të flamurit është shkruar me ngjyrë të artë “GARDA E 
REPUBLIKËS”. Kompozimi i flamurit është bërë në mënyrë që të jenë të harmonizuar të gjithë 
elementet. Përdorimi i ngjyrave respekton trashëgiminë luftarake, kulturore e shpirtërore të 
popullit tonë. Përkrenarja e heroit tonë kombëtar është vendosur qëllimisht në pozicion ballor, 
për të bërë të mundur leximin e shkronjave të saj në ballë “BT”, “IN”. Kompozimi i shmanget 
seriotipisë. Ai respekton semantikën, rregullat dhe stilet araldike, duke bërë të lexueshme çfarë 
përfaqëson ky flamur.  
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Ngjyra e kuqe me kod: C0, M95, Y95, K0. 
Ngjyra e zezë me kod: C0, M 100, Y 100, K0. 
Ngjyra gold me kod: C0, M 45, Y 95, dhe K0.  
 

Forma dhe përshkrimi i stemës së Gardës së Republikës 

 

 
 

 
Stema është në formën e një mburoje (shqyti) të përdorur gjerësisht në heraldiken e hershme 

dhe të tanishme Shqiptare, pjesa e sipërme është e drejtë ndërsa e pjesa e poshtme në formë 
ovale. 

Stema rrethohet me një kornizë ngjyrë ari, në qendër të saj është vendosur shqiponja e zezë 
dykrenare, e përdorur si simbol në krijimin e këtij formacioni. Mbi shqiponjë qëndron përkrenarja 
e heroit tonë kombëtar, Skënderbeut, në ngjyrë të artë. Përkrenarja e Skënderbeut është vendosur 
në pamje ballore, për të bërë të mundur leximin e shkronjave “BT”, “IN”, duke respektuar 
semantikën, rregullat dhe stilet araldike të kurorave, e duke bërë më të lexueshme çfarë 
përfaqëson kjo përkrenare. Ajo i shmanget kopjimit përsëritës të saj, duke e bërë të veçantë për 
këtë institucion. Në këtë pozicion shikohet karakteri i saj laik e qytetar, fisnik e ushtarak. 
Emblema evidenton ndërthurjen e madhështisë me bukurinë që paraqet ky element në fushën e 
semantikës shqiptare. 

Duke qenë se stema shërben edhe si shenjë krahu për gardistët, në pjesën harkore të shqytit 
është shkruar me germa kapitale “GARDA E REPUBLIKËS”. 

Kompozimi i stemës ruan raporte të drejta midis shqytit dhe elementeve të tij. Përdorimi i 
ngjyrave respekton trashëgiminë shpirtërore kombëtare. 

- Ngjyra e kuqe e shqytit simbolizon ngjyrën e flamurit kombëtar. 
- Shqiponja në qendër të shqytit është ajo e themelimit të Gardës. 
- Përkrenarja e Skënderbeut, e vendosur në qendër të shqiponjës, është një element kombëtar 

që simbolizon krenarinë dhe qëndresën e popullit tonë. 
- Ngjyra e artë, e përdorur në elementet e stemës përfaqëson:  
Fuqinë dhe fisnikërinë; 
Të mirën dhe përsosmërinë; 
Diturinë dhe inteligjencën. 
 

Lidhja nr. 3 
 

PARAQITJA E UNIFORMAVE TË GARDËS SË REPUBLIKËS 
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A. Uniforma bazë në detyrë; 
B. Uniforma e shërbimit dhe stërvitjes; 
C. Uniforma ceremoniale;  
D. Uniforma për Truprojën e Nderit; 
E. Uniforma e shoqërimit ceremonial me motoçikletë. 
 

A. UNIFORMA BAZË NË DETYRË 
 
Kostum uniforme (kapela, xhaketë, pantallona/fund për punonjëset femra). 
Xhaketa e kostumit të uniformës: Pjesa e përparme dhe e pasme e xhaketës duhet të jenë 

tekstil me ngjyrë të zezë, me përbërje 70% lesh, 30% poliestër, me peshë 240 gr/m² (± 3%). 
Xhaketa përpara mbyllet me katër kopsa. Ka katër xhepa me kapak (dy xhepa të vegjël në pjesën 
e gjoksit dhe dy xhepa të mëdhenj të poshtëm). 

Në supe vendosen dy ylyqe për montimin e gradave të supit në formë spalete. Në pjesën e 
përparme të mëngëve, 10 cm nga buzët e tyre, qepet fileto dekorative me gjerësi 3 mm, me ngjyrë 
të kuqe. 

Xhaketa e uniformës për femra është e njëjtë në tekstil dhe ngjyrë me atë të meshkujve, përveç 
modelimit, i cili duhet të jetë për femra, dhe kopsave, të cilat duhet të jenë në anën e majtë. 

Pantallonat tekstil me ngjyrë të zezë me përbërje 70% lesh, 30% poliestër, me peshë 240 
gr/m² (±3 %). 

Konstruksioni i pantallonave për meshkuj duhet të jetë sipas modelit klasik me vijë 
hekurosjeje. Pantallonat duhet të pajisen me dy xhepa të përparmë diagonal dhe me dy xhepa të 
pasmë me fileto të dyfishtë. Te tegelat anësorë të këmbëve duhet të qepet fileto dekorative me 
gjerësi 3 mm, me ngjyrë të kuqe. 

Fund për punonjëset femra tekstil me ngjyrë të zezë me përbërje 70% lesh, 30% poliestër, 
me peshë 240 gr/m² (± 3%).  

Konstruksioni i fundit për femra duhet të jetë sipas modelit klasik me gjatësi deri poshtë kupës 
së gjurit. Me qemer të përbërë nga një shtresë e vetme tekstili. Fundi duhet të pajiset me dy xhepa 
të përparmë diagonal. Te tegelat anësorë duhet të qepën fileto dekorative me gjerësi 3 mm, me 
ngjyrë të kuqe. 
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Kapela tekstil me ngjyrë të zezë me përbërje 70% lesh, 30% poliestër, me peshë 240 gr/m² (± 
3%). Ka strehë plastike me ngjyrë të zezë. Për gradën “Drejtues madhor”, strehëza plastike i 
montohen në pjesën e përparme, në të gjithë gjatësinë e saj, dy shirita në formë gjethe lisi e 
punuar me fije ngjyrë ari. Për gradat “Drejtues”, “Drejtues i parë” dhe “Drejtues i lartë”, 
montohet një shirit në formë gjethe lisi e punuar me fije ngjyrë ari. Kapela në bashkimin e 
tepelekut me rrethin, përshkohet nga një fileto dekorative me gjerësi 3 mm, me ngjyrë të kuqe. 

 
 

UNIFORMA BAZË NË DETYRË 
(me xhakavento dhe me pulovër) 

 
Xhakovento është prej materiali me ngjyrë të zezë, me përbërje(+/- 3%), 50% lesh, 50% 

poliestër, masa 240 gr/m² (+/- 3%). Xhakavento është e hapur përpara, mbërthehet me kopsa 
dhe me zinxhirë në sallki. Xhakaventës, në fund, te jaka dhe mëngët, i vendoset llastik akreliku 
me ngjyrë të zezë. Në supe vendosen dy ylyqe për montimin e gradave të supit në formë spalete. 

Pulovri është prej materiali me përbërje (± 3%), 50% lesh, 50% akrilik, ngjyrë e zezë, me 
masë: në trup 550 gr/m² (± 3%), në jakë 600 gr/m² (± 3%). Thurja në trup interlock, ndërsa në 
jakë punim llastik 1:1. Jaka e pulovrit duhet të jetë në formë V-je. Në supe vendosen dy ylyqe për 
montimin e gradave të supit në formë spalete. 
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UNIFORMA BAZË NË DETYRË 
(me këmishë me mëngë të gjata dhe mëngë të shkurtra) 

 
Këmishë me mëngë të gjata tekstil me ngjyrë të bardhë me përbërje (± 3%), 80% pambuk, 

20% poliestër, masa 120 gr/m² (± 3%). Jaka duhet të jetë e tipit klasik me maja gjysmë të hapura. 
Këmisha përpara (në pjesën e sipërme) ka dy xhepa me kapak. Mbyllja e këmishës bëhet me 6 
kopsa të vogla, me ngjyrë të bardhë. Këmisha për femra është e njëjtë në tekstil dhe ngjyrë me atë 
të meshkujve, përveç modelimit, i cili duhet të jetë për femra, dhe kopsave të cilat duhet të jenë 
në anën e majtë. 

Këmishë me mëngë të shkurtra, tekstil me ngjyrë bardhë, me përbërje (± 3%) 80% 
pambuk, 20 % poliestër, me masë 120 gr/m² (± 3%). Këmisha përpara mbyllet me gjashtë kopsa 
të vogla. Këmisha duhet të ketë dy xhepa me kapak. Jaka duhet të jetë e tipit klasik me maja 
gjysmë të hapura. Në supe vendosen dy ylyqe për montimin e gradave të supit në forme spalete. 
Këmisha për femra është e njëjtë në tekstil dhe ngjyrë me atë të meshkujve, përveç modelimit, i 
cili duhet të jetë për femra, dhe kopsave, të cilat duhet të jenë në anën e majtë. 
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Kravatë uniforme: 
Tekstil me ngjyrë të zezë 100 % poliestër, masa 110 gr/m² (± 3%). 

 
 

Këpucë gjysma për uniformën bazë në detyrë (për femra e meshkuj): materiali për 
pjesën e sipërme të përparme të këpucës verore duhet të jetë prej lëkure viçi (boks) me ngjyrë të 
zezë. Astari, meshin dhie. Shollë, gomë e presuar me reliev kundër rrëshqitjes. Këpucët janë me 
majën e modeluar me maskaretë, me majë jo të theksuar. 

 
(për meshkuj) (për femra) 

 

Këpucë me qafa dimri, materiali për pjesën e sipërme të përparme të këpucës duhet të jetë 
prej lëkure viçi (boks) me ngjyrë të zezë, cilësia e parë, 1.4 – 1.6 mm. Astari meshin dhie, cilësia e 
parë. Shtroja, tabani, celulozë kartoni fibre të presuar. Shollë, gomë e presuar me reliev kundër 
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rrëshqitjes. Forti dhe bombeja duhet të jetë prej material termoplastik, që nuk thyhet. Lidhëse 
tubolare me ekstremitete plastike. 

 
 

B. UNIFORMA PËR SHËRBIM E STËRVITJE 
 

Kostumi për shërbim e stërvitje (xhaketë, pantallona, kapelë), është material me ngjyrë të 
zezë me përbërje (± 3%) 50% pambuk, 50% poliestër, masa 210 gr/m² (±3%), thurja ripstop.  

Xhaketa është me jakë të hapur, në pjesën e sipërme të gjoksit ka dy xhepa të brendshëm me 
kapak. Një xhep pllakë me kapak në krahun e majtë të mëngës. Përparëset mbërthehen me 5 
kopsa në sallki. Mëngët janë me ylyk, me velkrof femër-mashkull për shtrëngimin e tyre, 5 cm nga 
buza e tyre përshkohen nga një fileto e kuqe 3 mm. Mëngët në bërryla bëhen me fortesë nga i 
njëjti material. Në shpatulla përshkohet nga një fileto e kuqe 3 mm, në supe ka spaleta, të cilat në 
anësore përshkohen nga një fileto e kuqe 3 mm, deri në bashkimin me jakën. 

Pantallonat janë me dy pensa (pala) përpara, dy xhepa të pjerrët në anësore dhe 2 xhepa 
pllakë prapa me kapak. Pantallonat në pjesën anësore të këmbës kanë dy xhepa pllakë me kapak. 
Pantallonat në pjesën e gjunjëve dhe të të ndenjurave bëhen me fortesë nga i njëjti material. 
Pantallonat në dy anësoret, në bashkimin e përparëseve me pjesën e prapme të tyre, nga qemeri 
deri në fund të pantallonave, përshkohen nga fileto e kuqe 3 mm. 

Kapela përbëhet nga pjesa e sipërme ose tepeleku, rrethi dhe streha. Streha është material 
plastik i hollë, i cili vishet me të njëjtin material si të kapelës, i kalohet tegel zbukurimi. Streha në 
pjesën e përparme përshkohet nga një shirit i kuq 3 mm. Pjesa e brendshme e kapelës vishet me 
astar të zi.  

Bereta është material 100% lesh, ngjyrë e zezë, përbëhet nga pjesa e sipërme ose tepeleku dhe 
rrethi. Pjesa rreth e rrotull beretës ku bashkohet tepeleku me rrethin përshkohet nga një shirit i 
kuq 3 mm. Pjesa e brendshme e beretës vishet me astar të zi. 

Kapela tip sport përbëhet nga kupola, streha dhe mekanizmi për shtrëngimin e kapelës. 
Kupola përforcohet me tekstil të kollarisur, në të ka katër vrima për ajrosje. Streha është material 
plastik i hollë me elasticitet të lartë dhe vishet me të njëjtin material si të kapelës, së cilës i kalohet 
fileto me ngjyrë të kuqe 3 mm. 
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Kapelë për uniformën e shërbimit dhe stërvitjes 

(për të gjitha nivelet, femra dhe meshkuj) 

 
Xhup 3/4 me veshje të ngrohtë: materiali bazë që përdoret përbëhet nga dy shtresa tekstili 

të përforcuar, me ngjyrë të zezë, me përbërje 100% poliestër, masa 240–260 gr/m² (± 3%) dhe 
frazelinë termoadezive me përbërje 100% poliestër. Mbyllja e xhupit bëhet me anë të zinxhirit, të 
mbuluar me bordurë me gjerësi rreth 5 cm. Bordura mbyllet me anë të 7 perçinave metalike. 
Xhupi duhet të pajiset me dy xhepa të jashtëm, të pjerrët, me dy tegela sipër. Xhupi nga ana e 
brendshme ka një veshje të ngrohtë me astar me mbushje me filtër, të çmontueshme, e cila 
bashkohet me xhupin me zinxhir konfeksioni. Xhupi ka kapuç të çmontueshëm prej të njëjtit 
material. Në supe vendosen spalinat. 

 

 
 

Doreza lëkure: Janë me ngjyrë të zezë, me material shevro keci. 
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Jelek multifunksional: materiali me ngjyrë të zezë, me përbërje (± 3%): 65% poliestër, 35% 

pambuk; masa 210 gr/m². Jeleku mbyllet me zinxhirë konfeksioni, përbëhet nga xhepa të fshehur 
(të brendshëm) dhe të dukshëm (të jashtëm). 

 
 

Shall: Materiali 100% sintetik (atllas), ngjyrë të kuqe. 
 
Pantallona verore: materiali me ngjyrë të zezë, me përbërje 62% poliestër, 35% viskozë, 3 % 

elastin, masa 210 gr/m² (± 3%). Konstruksioni i pantallonave për meshkuj duhet të jetë sipas 
modelit klasik me vijë hekurosjeje. Pantallonat duhet të pajisen me dy xhepa të përparmë 
diagonal, dhe me dy xhepa të pasmë, me fileto të dyfishtë. Pantallonat duhet të kenë gjithsej 6 
ylyqe me gjatësi 5 cm dhe gjerësi 1 cm. Te tegelat anësorë të këmbëve duhet të qepet fileto 
dekorative me gjerësi 3 mm, me ngjyrë të kuqe. 

 
Bluzë me mëngë të shkurta me tri kopsa 
 

 
Përbërja (± 3%): 50% pambuk, 50% poliestër me ngjyrë të zezë, me masë trupi 180 gr/m² 

(±3%); jaka dhe bordura e mëngës 200 gr/m² (±3%). Thurja: trupi - pique (syth irlandez); jaka 
dhe bordura e mëngës - punim llastik 1:1. Mbyllja përpara bëhet me tri kopsa të vogla me ngjyrë 
të zezë. 
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Bluzë e brendshme vere 
 

 
 

Tekstil i trikotuar me përbërje 100% pambuk, ngjyrë e zezë. Masa 160 gr/m² (± 3%). Jakë 
rrethore me gjerësi 3 cm, me thurje llastik 2÷2. Bluza në gjoksin e majtë ka të stampuar stemën e 
Gardës. Në pjesën e pasme ka të stampuar mbishkrimin “GARDA”. 

 
Bluzë e brendshme dimri  

 

 
 
Tekstil i trikotuar me push nga brenda, 100% pambuk, me ngjyrë të zezë. Masa 290 gr/m² (± 

3%). Jaka rrethore gjysmë golfi me gjerësi 4–5 cm, me thurje llastik 2+2. Bluza në pjesën e majtë 
të gjoksit ka të stampuar me ngjyrë të bardhë mbishkrimin “GARDA”. 
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Pelerinë shiu  
 

 
 
Përbërja 100% najloni, e veshur me shtresë poliuretani me ngjyrë të zezë, masa 130 gr/m² (± 

3%). Pelerina e shiut duhet të ketë prerje pardesyje dhe duhet të qepet me tekstil prej najloni të 
padepërtueshëm nga uji dhe era. Mbyllja e pelerinës duhet të bëhet me anë të 5 perçinave 
metalike. Me kapuç të lëvizshëm. 

 
Rrip mesi dhe pantallonash 

 

   
 
Rrip pantallonash, materiali të jetë sintetik, fill i thurur. Ngjyra e rripit e zezë. Mbërthimi me 

togëz metalike me ngjyrë të artë. 
Rrip mesi, materiali tekstil i përforcuar me ngjyrë të zezë. Gjatësia 145 (± 3 cm). Gjerësia 4.5 

cm. Mbërthimi i rripit realizohet me togëz ebaniti me ngjyrë të zezë. Rripi në të gjithë gjatësinë e 
tij ka një shtresë përforcuese. Ai është i manovrueshëm në shtrëngimin apo lirimin e gjatësisë së 
tij, duke pasur edhe një siguresë për funksionimin e saj. 
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Këpucë shërbimi e stërvitjeje 

 

 
 
Përbërja: faqet dhe fileta, lëkurë vaqet kromato tip U-je, me ngjyrë të zezë me pak shkëlqim. 

Astari, meshin dhie. Fjapa e presuar, gomë kompakte, tabani, soletë - natyrale (krupon), shollë 
gome e presuar me reliev kundër rrëshqitjes. 

 
C. UNIFORMA CEREMONIALE 

 (për gradat e nivelit madhor) 
 
Kostumi ceremonial është ai i uniformës bazë në detyrë, duke i shtuar shiritin dekorativ 

(vetëm për gradat e nivelit madhor) dhe dekoratat shirit. Shiriti dekorativ (fjongo) është prej filli 
pambuk-poliesteri, i thurur, me ngjyrë ari, vendoset në anën e majtë të gjoksit nën spalinë dhe 
kapet në kopsën e parë të xhaketës. 

Shiriti për gradën “Drejtues madhor” është me tre kordonë, për gradën “Drejtues i lartë” me 
dy kordonë. Gradat e tjera nuk kanë shirit dekorativ. 
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D. UNIFORMA PËR TRUPROJËN E NDERIT 
 

 
 

Kjo uniformë do të jetë verore dhe dimërore. 
 
Uniforma verore përbëhet nga: kostumi (kapelë, xhaketë, pantallona), shirit dekorativ 

(fjongo), doreza të bardha, këpucë gjysma të zeza, rrip mesi ceremonial, rrip pantallonash. 
Xhaketa do të jetë dopjopet, prej stofi terital veror, me ngjyrë të kuqe, me përbërje (+/- 3%), 

70% lesh, 30% poliestër, masa 205 gr/m² (+/- 3%). Xhaketa është me jakë të zezë të mbyllur, e 
cila në anësore përshkohet nga një shirit me ngjyrë të kuqe 3 mm. Jaka në të gjithë gjatësinë e saj 
është e qëndisur me fije ngjyrë ari, me gjethe në formë kurore, që fillojnë nga përpara e 
bashkohen në mesin e jakës prapa. Xhaketa përpara mbyllet me 9 çifte kopsash të mëdha Garde. 
Xhaketa te supet ka dy spaleta pllake me ngjyrë të artë, në pjesën e përparme të mëngëve është 
qëndisur me fill të zi, shqiponja, në mesin e së cilës është qëndisur, me fill ngjyrë ari, përkrenarja e 
Skënderbeut.  

Pantallonat janë stof teritali veror, me ngjyrë të zezë, me përbërje (+/-3%), 70% lesh, 30% 
poliestër, masa 205 gr/m² (+/- 3%). Ka dy xhepa të pjerrët në anësore, në përparëse ka dy pensa 
nga jashtë, në pjesën e prapme djathtas ka një xhep të brendshëm me fileto që mbyllet me kopsë. 
Pantallonat në të dy anësoret, në bashkimin e përparëseve me pjesën e prapme të tyre, 
përshkohen nga fileto të kuqe 3 mm, nga qemeri deri në fund të pantallonave. 

Kapela është stof teritali veror, me ngjyrë të zezë, me përbërje (+/- 3%), 70% lesh, 30% 
poliestër, masa 205 gr/m² (+/-3%). Ka strehë plastike me ngjyrë të zezë, në të cilin montohet në 
pjesën e përparme, në të gjithë gjatësinë e saj, një dekoracion me gjethe lisi të punuar me fije me 
ngjyrë të artë. Kapela në bashkimin e tepelekut me rrethin, përshkohet nga një fileto e kuqe 3 
mm. 

Shiriti dekorativ (fjongo) është prej pambuk-poliesteri, i thurur me dy kordonë, me ngjyrë 
ari, vendoset në krahun e majtë nën spalinë. 
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Dorezat ceremoniale janë prej materiali pambuku, me ngjyrë të bardhë. 
Rripi ceremonial është material sintetik me ngjyrë të artë, mbërthehet me anë të një togëze 

me të njëjtën ngjyrë, e cila ka të stampuar në qendër shqiponjën e flamurit kombëtar. 
Uniforma dimërore përbëhet nga: kostumi (kapelë, xhaketë, pantallona), shirit dekorativ 

(fjongo), dorëza të bardha, këpucë gjysma të zeza, rrip ceremonial, rrip pantallonash. 
Xhaketa do të jetë dopjopet prej stofi leshi dimëror, me ngjyrë të kuqe, me përbërje (+/- 3%), 

70% lesh, 30% poliestër, masa 280 gr/m² (+/- 3%). Xhaketa është me jakë të zezë të mbyllur, e 
cila në anësore përshkohet nga fileto me ngjyrë të kuqe 3 mm. Jaka, në të gjithë gjatësinë e saj, 
është e qëndisur me fije ngjyrë ari, me gjethe në formë kurore, që fillojnë nga përpara e 
bashkohen në mesin e jakës prapa. Xhaketa përpara mbyllet me 9 çifte kopsash të mëdha Garde. 
Xhaketa te supet ka dy spaleta pllake me ngjyrë të artë, në pjesën e përparme të mëngëve është 
qëndisur me fill të zi, shqiponja, në mesin e së cilës është qëndisur me fill ngjyrë ari, përkrenarja e 
Skënderbeut. 

Pantallonat janë prej stof leshi dimëror, me ngjyrë të zezë, me përbërje (+/-3%), 70% lesh, 
30% poliestër (+/-3%), masa 240 gr/m² (+/-3%). Ka dy xhepa të pjerrët në anësore, në 
përparëse ka dy pensa nga jashtë, në pjesën e prapme djathtas ka një xhep të brendshëm me fileto 
që mbyllet me kopsë. Pantallonat, në dy anësoret, në bashkimin e përparëseve me pjesën e 
prapme të tyre, përshkohet nga shiriti i kuq 3 mm, nga qemeri deri në fund të pantallonave.  

Kapela është stof leshi dimëror, me ngjyrë të zezë, me përbërje (+/-3%), 70% lesh, 30% 
poliestër, masa 240 gr/m² (+/- 3%). Ka strehë plastike me ngjyrë të zezë, në të cilin montohet në 
pjesën e përparme, në të gjithë gjatësinë e saj një dekoracion me gjethe lisi, të punuar me fije me 
ngjyrë të artë.  

 Shiriti dekorativ (fjongo) është prej pambuk-poliesteri i thurur me dy kordonë, me ngjyrë 
ari, vendoset në krahun e majtë nën spalinë. 

Doreza ceremoniale janë prej materiali pambuku, me ngjyrë të bardhë. 
Rripi ceremonial është material sintetik me ngjyrë të artë, mbërthehet me anë të një togëze 

me të njëjtën ngjyrë, e cila ka të stampuar në qendër shqiponjën e flamurit kombëtar. 
 

E. UNIFORMA E SHOQËRIMIT CEREMONIAL ME MOTOÇIKLETË 
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Kjo uniformë do të jetë verore dhe dimërore. 
 
Uniforma verore përbëhet nga: 
Kostumi i uniformës bazë në detyrë (kapelë, xhaketë, pantallona), këmishë me mëngë të gjata, 
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kravatë uniforme, kaskë mbrojtëse motoçiklisti, doreza motoçiklisti, çizme motoçiklisti, rrip 
krahëqafë ceremonial. 

Uniforma dimërore përbëhet nga: 
Kostum lëkure (xhakovento, pantallona), kaskë mbrojtëse motoçiklisti, doreza motoçiklisti, 

çizme motoçiklisti, rrip krahëqafë ceremonial. 
Kostumi i lëkurës (xhaketë, pantallona), është 100% lëkurë natyrale shevro keci, cilësi e parë, 

ngjyrë e zezë. 
Doreza lëkure (motoçiklisti) lëkurë natyrale shevro keci, cilësi e parë. Dorezat janë me pesë 

gishta. 
Kaskë mbrojtëse motoçiklisti: kaska me ngjyrë të bardhë është me përbërje polikarbonate. 

Kaska të jetë me ajrosje. Pjesa e brendshme të jetë e çmontueshme për larje. Mbrojtësja përpara 
të jetë kundra rrezeve ultraviolet. 

Rrip krahëqafë ceremonial motoçiklisti: është material lëkure (telatin), cilësi e parë, me 
ngjyrë të bardhë. Rripi përbëhet nga pjesa kryesore, togëzat me dy kunja me ngjyrë të artë dhe dy 
ylyqe lëkure për fiksimin e rripit krahëqafë. Rripi tjetër që kalon krahëqafë është me gjatësi nga 90 
÷100 cm dhe gjerësi 2.5 cm. 

Çizme motoçiklisti është material lëkure (boks viçi), cilësia e parë. Gomë kompakte. Çizmet 
janë me përforcime të kyçit të këmbës dhe kanë qafë të butë që lejojnë futjen e këmbës me 
lehtësi. Mbyllje me zinxhir dhe velkro. 

UNIFORMA CIVILE (konvertohet në vlerë monetare) përbëhet nga: 
Palltoja civile, tekstil me ngjyrë të errët, me përbërje (±3%): 75% lesh, 20% poliamide dhe 

5% poliestër; masa 480 gr/m² (± 3%). Astari 100% poliestër. Dy xhepa me konstruksion të 
brendshëm me kapak me fileto. 

Kostumi civil, tekstil me ngjyrë të errët, me përbërje 100% lesh, me peshë 210 gr/m² (±3%). 
Xhaketa, që duhet të pajiset me dy xhepa me konstruksion të brendshëm me kapak me fileto, 

një në të majtë dhe një në të djathtë. 
Pantallonat, konstruksioni i pantallonave për meshkuj duhet të jetë sipas modelit klasik me 

vijë hekurosjeje. Pantallonat janë me dy xhepa të përparmë diagonal dhe me dy xhepa të pasmë 
me fileto të dyfishtë të pozicionuar menjëherë poshtë pensave. 

Këmishë civile me mëngë të gjata, tekstili me ngjyrë të bardhë, me përbërje (±3%) 80 % 
pambuk 20 % poliestër; masa 120 gr/m² (±3%). Pjesa e majtë e këmishës të jetë e pajisur me 
bordurë për hapjen e vrimave të kopsave, ndërsa pjesa e djathtë të jetë e pajisur me bordurë për 
qepjen e 6 kopsave. Jaka e tipit klasik me maja gjysmë të hapura. 

Kravata civile, material me përbërje (±3%), 80% poliestër, 20% viskozë; masa 105 gr/m² 
(±3%); gjatësia 150 cm, gjerësi 7–8 cm. 

 
Lidhja nr. 4 

 
PARAQITJA DHE FORMA E SHENJAVE DALLUESE TË GARDËS SË REPUBLIKËS 
 
Shenjat dalluese të Gardës së Republikës, janë: 
a. Shenja e mbiemrit; 
b. Shenja e kapelës (emblemë); 
c. Shiriti dhe dekoracioni i strehës së kapelës;  
d. Shenjat e jakës; 
e. Shenja e gjoksit; 
f. Stema e Republikës (shenjë krahu); 
g. Stema e Gardës (shenjë krahu); 
h. Kopsat; 
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A. SHENJA E MBIEMRIT 
Shenja e mbiemrit, është në formë drejtkëndore me përmasa 8.5 cm gjatësi, 3 cm gjerësi. 

Shenja e mbiemrit në të gjithë perimetrin e saj rrethohet me një kornizë me ngjyrë të kuqe me 
gjerësi 2 mm. Shenja, në krahun e majtë ka përkrenaren e Skënderbeut, në profil nga e djathta dhe 
në pjesën tjetër shkruhet me shkronja kapitale, me shkrim “arial” bold, me lartësi 10 mm, me 
ngjyrë të artë, mbiemri i punonjësit të Gardës. Të gjithë elementet e shenjës së mbiemrit janë 
ngjyrë ari. Shenja e mbiemrit vendoset mbi kapakun e xhepit të djathtë në gjoks.  

  

 
 
B. SHENJA E KAPELËS 
(Emblemë e madhe) 
Është në ngjyrë të artë. Elementi bazë është Shqiponja e Flamurit, me përkrenaren e 

Skënderbeut në profil nga e djathta, e vendosur mbi dy kokat e Shqiponjës, e rrethuar me një 
kurorë gjethe lisi. Emblema vendoset në pjesën ballore të kapelës së kostumit të uniformës bazë 
në detyrë. Emblema ka përmasa 6.5 cm x 5.5 cm.  

 
 
(Emblemë e vogël) 
Është në ngjyrë të artë. Elementi bazë është Shqiponja e Flamurit, me përkrenaren e 

Skënderbeut në profil nga e djathta, e vendosur mbi dy kokat e Shqiponjës, e rrethuar me një 
kurorë gjethe lisi. Emblema vendoset në pjesën ballore të kapelës së kostumit të shërbimit e 
stërvitjes. Emblema ka përmasa 4.5 cm x 3.5 cm.  

 

 
 
C. SHIRITAT DHE DEKORACIONI I STREHËS SË KAPELËS 
Shiriti i kapelës (kordoni) është me përbërje 70% sintetik dhe 30% pambuk. Shiriti në të dy 

ekstremet montohet me kopsa tip vidhe. Për uniformën e gradës “Drejtues madhor” është një 
kordon dysh i thurur, ngjyrë ari, në të dy anët e secilit vendoset nga një kordon tek, i thurur, 
ngjyrë ari. Në uniformën e truprojës së nderit dhe për gradat “Drejtues”, “Drejtues i parë” e 
“Drejtues i lartë” është vetëm një kordon dysh i thurur ngjyrë ari. 

Për gradat e nivelit të mesëm, shiriti i kapelës është material plastik me metalizim, me ngjyrë 
ari, ku është e punuar në reliev një degëzim gjethe lisi. 
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Për gradat e nivelit bazë, shiriti i kapelës është i njëjtë me atë të gradave të nivelit të mesëm, 
por pa punim të gjethës. 

Dekoracioni i strehës së kapelës, elemente bazë janë dekoracioni kurorë, gjethe lisi në 
formë harkore sipas strehës së kapelës. Të gjitha elementet e dekoracionit të kapelës janë të 
qëndisura me fije ngjyrë ari. Dekoracioni kurorë mbështetet në të gjithë gjerësinë e strehës së 
kapelës. Gjerësia e dekoracionit në anë 1 cm, duke u zgjeruar në qendër 2 cm.  

Për gradën “Drejtues madhor” ka dy elemente kurorë, kurse për gradën “Drejtues i lartë” 
gradat e nivelit të lartë dhe uniformën e truprojës së nderit, ka një element kurore. 

 
 
 
D. SHENJAT E JAKËS 
Shenja e jakës së sipërme, elementet bazë janë: dy kurora me gjethe lisi, të bashkuara në pjesën e 

poshtme, ndërsa në pjesën e sipërme, largësia mes kurorave është 5 cm, lartësia 3.5 cm. Në mes 
të kurorave vendosën përkrenaret e Skënderbeut, me dimensione 2.5 x 1.7 cm, në profil, që 
shikojnë nga njëra-tjetra. Ato vendosen në dy anët e jakës së sipërme të xhaketës, sipas vijës së 
qepjes së jakave. Të gjithë elementet e shenjës së jakës janë me ngjyrë ari. 
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Shenja e jakës së poshtme është me përmasa 2 cm gjerësi, 1.3 cm lartësi. Elementi bazë është 
kalaja e stilizuar me një beden, me përmasa 2 cm x 0.5 cm, mbi të cilën vendosën dy shpata të 
kryqëzuara me përmasa 0.5 cm x 0.4 cm. Shenja në pjesën e poshtme është në formë gjysmë 
rrethore ku shkruhet ”GARDA E REPUBLIKËS”. Shenja është e punuar me material ngjyrë ari. 
Vendoset në të dy anët e jakës së poshtme të xhaketës. 

 
E. SHENJË GJOKSI  
Shenja e gjoksit është ngjyrë ari, dhe me përmasa 8.5 cm gjatësi, 2 cm gjerësi për gradat e 

nivelit të lartë; 8.5 cm gjatësi, 2.4 cm gjerësi për gradat e nivelit madhor. Elementi bazë është një 
kështjellë e stilizuar me bedena të shkallëzuara, me dy shpata të kryqëzuara në qendër. Ka gjashtë 
rreshta (4 mm secili) për gradat e nivelit madhor dhe pesë rreshta (4 mm secili) për gradat e 
nivelit të lartë. Në pjesën e pasme stema ka të montuar me perçina një kapëse sustë për fiksimin 
në mënyrë të palëvizshme të saj në xhaketë. Material. 

 

 

 
 

F. STEMA E REPUBLIKËS (Shenjë krahu) 
Material tekstil i qëndisur me penj sipas ngjyrave të çdo elementi të stemës. Stema është në 

formën e një mburoje me përmasa 7.5 x 6 cm. Pjesa e sipërme është e drejtë ndërsa pjesa e 
poshtme në formë ovale (shqyti). Fusha është në ngjyrë të kuqe, në mes të së cilës gjendet 
shqiponja dykrenare me ngjyrë të zezë, mbi të cilën në qendër vendoset përkrenarja e 
Skënderbeut, ngjyrë ari, me profil nga e djathta. Stema rrethohet me një kornizë ngjyrë të artë, me 
gjerësi 2 mm. Stema vendoset në krahun e majtë të uniformës. 
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G. STEMA E GARDËS SË REPUBLIKËS (Shenjë krahu)  
Material tekstil i qëndisur me penj sipas ngjyrave të çdo elementi të stemës. Stema është në 

formën e një mburoje me përmasa 7.5 cm x 6 cm +/-0.1 cm. Stema është në formën e një 
mburoje (shqyti), pjesa e sipërme është e drejtë ndërsa e pjesa e poshtme në formë ovale. 

Stema rrethohet me një kornizë ngjyrë ari me gjerësi 2 mm. Në brendësi vendoset shqiponja 
dy krenare, me ngjyrë të zezë. Mbi shqiponjë qëndron përkrenarja e heroit kombëtar, 
Skënderbeut, në ngjyrë të artë. Në fund të shqytit është shkruar me germa kapitale “GARDA E 
REPUBLIKËS”. Stema vendoset në krahun e djathtë të uniformës. 

 

 
 

H. KOPSAT E MËDHA DHE TË VOGLA 
Janë me ngjyrë të artë për të gjitha llojet e gradave. Kopsat në qendër të tyre kanë të stampuar 

në reliev shenjën dalluese, përkrenaren e Skënderbeut, në profil, me pamje nga e djathta, ku 
shkruhet në mënyrë gjysmërrethore me shkronja kapitale “GARDA E REPUBLIKËS SË 
SHQIPËRISË”.  

 

 
 
 

Lidhja nr. 5 
 

NORMAT E FURNIZIMIT ME VESHMBATHJE  
TË PUNONJËSVE TË GARDËS SË REPUBLIKËS 
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A. Norma e furnizimit me uniformë Garde, për punonjësit e nivelit të mesëm, të lartë, 

madhor. 
B. Norma e furnizimit me uniformë Garde, për punonjësit e nivelit bazë. 
C. Norma e furnizimit me veshje civile. 
D. Norma e furnizimit me materiale inventar të strukturave të Gardës së Republikës. 
E. Norma e furnizimit me materiale konsumi e mirëmbajtje për punonjësit e Gardës së 

Republikës. 
 

A. Norma e furnizimit me uniformë Garde, për punonjësit e nivelit të mesëm, të lartë, 
madhor 

Nr. Emërtimi i objektit të uniformës Njësia Sasia Afati/vite 

A Uniforma bazë në detyrë 

1 Xhup 3/4 me veshje të ngrohtë 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 1 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 1 4 

2 Xhakovento uniforme 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 1 4 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 1 2 

3 Kostum uniforme (kapelë, xhaketë, pantallona) 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese kompl 1 3 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor kompl 1 2 

4 Këmishë me mëngë të gjata 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 3 3 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 3 2 

5 Kravatë uniforme 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 1 3 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 1 2 

6 Pulovër uniforme copë 1 3 

7 Shall copë 1 3 

8 Rrip pantallonash copë 1 3 

9 Këpucë gjysma uniforme 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese palë 1 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor palë 1 1 

10 Çorape palë 4 1 

B Uniforma dimërore 

1 Pelerinë shiu copë 1 6 

2 Bluzë e brendshme pambuku m/gjata  

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 3 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 3 4 

3 Këpucë me qafa dimërore 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese palë 1 4 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor palë 1 2 
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4 Doreza lëkure palë 1 6 

C Uniforma verore 

1 Këmishë me mëngë të shkurtra 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 3 4 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 3 2 

2 Bluzë me mëngë shkurta (me tri kopsa)  

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 3 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 3 6 

3 Bluzë e brendshme pambuku m/shkurtra (jakë rrethore) 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 3 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 3 6 

4 Pantallona vere palë 2 2 

D Uniforma për shërbim e stërvitje 

1 Kostum shërbimi e stërvitjeje (kapelë, beretë, xhaketë, pantallona)  

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese kompl 1 1 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor kompl 1 3 

2 Këpucë me qafa shërbimi e stërvitjeje 

  Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese palë 1 1 

  Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor palë 1 3 

3 Jelek multifunksional copë 1 8 

4 Rrip mesi 

  

Punonjës të nivelit të mesëm në strukturat operuese copë 1 3 

Punonjës të tjerë të nivelit të mesëm, të lartë e madhor copë 1 6 

E Uniforma civile dhe sportive 

1 Kostum civil  kompl 1 2 

2 Këmishë civile copë 2 2 

3 Kostum sporti palë 1 4 

4 Atlete palë 1 4 

Për punonjëset femra, në vend të një palë pantallonave të kostumit të uniformës, mund të jepet fund për 
femra, me të njëjtin afat përdorimi. 

 
B. Norma e furnizimit me uniformë Garde, për punonjësit e nivelit bazë 

 

Nr. Emërtimi i objektit të uniformës Njësia Sasia Afati/vite 

A Uniforma bazë në detyrë 

1 Xhup 3/4 me veshje të ngrohtë 

  

Punonjës trupë shërbimi  copë 1 2 

Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 1 4 

2 Kostum uniforme (kapelë, xhaketë, pantallona) 

  

Punonjës trupë shërbimi  kompl 1 4 

Punonjës të tjerë të nivelit bazë kompl 1 3 

3 Këmishë me mëngë të gjata       

  Punonjës trupë shërbimi  copë 3 4 
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Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 3 3 

4 Kravatë uniforme 

  

Punonjës trupë shërbimi  copë 1 4 

Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 1 3 

5 Pulovër uniforme copë 1 3 

6 Shall copë 1 3 

7 Rrip pantallonash   

  
Punonjës trupë shërbimi  copë 1 4 

Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 1 3 

8 Këpucë gjysma uniforme 

  

Punonjës trupë shërbimi  palë 1 4 

Punonjës të tjerë të nivelit bazë palë 1 1 

9 Çorape palë 4 1 

B Uniforma dimërore 

1 Pelerinë shiu copë 1 4 

2 Bluzë e brendshme pambuku m/gjata  

  Punonjës trupë shërbimi  copë 3 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 3 4 

3 Këpucë me qafa dimërore  

  

Punonjës trupë shërbimi  palë 1 4 

Punonjës të tjerë të nivelit bazë palë 1 2 

4 Doreza lëkure palë 1 6 

C Uniforma verore 

1 Këmishë me mëngë të shkurtra. 

  Punonjës trupë shërbimi  copë 3 6 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 3 2 

2 Bluzë me mëngë shkurtra (me tri kopsa)  

  Punonjës trupë shërbimi  copë 3 1 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 3 4 

3 Bluzë e brendshme pambuku m/shkurtra (jakë rrethore) 

  Punonjës trupë shërbimi  copë 3 2 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 3 6 

4 Pantallona vere palë 2 2 

D Uniforma për shërbim e stërvitje 

1 Kostum shërbimi e stërvitjeje (kapelë, xhaketë, pantallona)  

  Punonjës trupë shërbimi  kompl 1 8 muaj 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë kompl 1 2 

2 Këpucë me qafa shërbimi e stërvitjeje 

  Punonjës trupë shërbimi  palë 1 8 muaj 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë palë 1 2 

3 Jelek multifunksional copë 1 8 

4 Rrip mesi 

  Punonjës trupë shërbimi  copë 1 3 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 1 6 
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E Uniforma civile dhe sportive 

1 Kostum civil  

  Punonjës trupë shërbimi  kompl 1 3 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë kompl 1 2 

2 Këmishë civile 

  Punonjës trupë shërbimi  copë 2 3 

  Punonjës të tjerë të nivelit bazë copë 2 2 

3 Kostum sporti palë 1 4 

4 Atlete palë 1 4 

Për punonjëset femra, në vend të një palë pantallonave të kostumit të uniformës, mund të jepet fund për 
femra, me të njëjtin afat përdorimi. 

 
 

C. Norma e furnizimit me veshje civile 
 

Nr. Emërtimi i objektit të uniformës Njësia Sasia Afati/vite 

A Uniforma bazë në detyrë 

1 Pallto civile copë 1 3 

2 Kostum civil palë 1 1.5 

3 Këmishë civile copë 2 1 

4 Këpucë civile palë 1 8 muaj 

5 Kravatë civile copë 1 1.5 

6 Doreza lëkure palë 1 6 

7 Çorape palë 4 1 

B Uniformë oficeri e nënoficeri  

1 Xhup 3/4 me veshje të ngrohtë copë 1 9 

2 Pelerinë shiu copë 1 9 

3 Kostum uniforme (kapelë, xhaketë, palë pantallona) kompl 1 6 

4 Këmishë me mëngë të gjata copë 2 6 

5 Këmishë me mëngë të shkurta copë 2 6 

6 Kravatë uniforme copë 1 6 

7 Këpucë gjysma uniforme palë 1 6 

8 Rrip pantallonash copë 1 9 

C Uniformë për shërbim e stërvitje 

1 
Kostum shërbimi e stërvitjeje (kapelë, xhaketë, 
pantallona)  

kompl 1 6 

2 Bluzë me mëngë shkurtra (me tri kopsa) copë 2 6 

3 Bluzë e brendshme pambuku m/gjata (jakë rrethore)  copë 2 6 

4 Bluzë e brendshme pambuku m/shkurtra (jakë rrethore) copë 2 6 

5 Shall copë 1 6 

6 Rrip mesi copë 1 9 

7 Jelek multifunksional copë 1 9 

8 Këpucë me qafa shërbimi e stërvitje palë 1 6 

D Uniformë vere dhe sportive 
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1 Jelek copë 1 4 

2 Kostum sporti palë 1 4 

3 Atlete  palë 1 4 

Shënim: Gradat dhe Shenjat dalluese jepen sipas llojit të uniformave dhe me të njëjtin afat përdorimi. 

 
 
 

D. Norma e furnizimit me materiale inventar të strukturave të Gardës së Republikës 

Nr. Emërtimi Njësi Sasi 
Afati  

(në vite) 

I Për punonjësit e të gjithë niveleve 

1 Çantë shpinë copë 1 Pa afat 

2 Gavetë copë 1 Pa afat 

3 Pagurë copë 1 Pa afat 

4 Helmetë copë 1 Pa afat 

5 Çadra të ndryshme (për çdo sektor e shtab strukture) copë 1 Pa afat 

II Për Truprojën e Nderit 

1 Kostum ceremonial vere (kapelë, xhaketë, pantallona, fjongo) kompl 1 2 

2 Kostum ceremonial dimri (kapelë, xhaketë, pantallona, fjongo) kompl 1 4 

3 Këpucë gjysma palë 1 8 muaj 

4 Doreza të bardha ceremoniali palë 4 1 

5 Bluza pambuku me mëngë të shkurta copë 2 1 

6 Bluza pambuku me mëngë të gjata copë 2 2 

7 Rrip mesi ceremoniali copë 1 4 

III Për efektivin e Njësisë Speciale 

1 Xhup operacional copë 1 4 

2 Kostum taktik operacional (kapelë, xhaketë, pantallona) kompl 1 4 

3 Kominoshe taktike palë 1 4 

4 Këpucë taktike me qafa palë 1 4 

5 Maskë (kapuç) operacionale copë 1 4 

IV Për efektivin shofer (makinë policie) dhe motoçiklist ceremonial 

1 Kostum dimëror (xhup, pantallona, kapelë sporti) policia rrugore kompl 1 4 

2 Pantallona doku ripstop + kapelë (policia rrugore) palë 3 2 

3 
Bluzë pambuku me 3 kopsa, me mëngë të shkurtra (policia 
rrugore) 

copë 3 2 

5 Pelerinë shiu (policia rrugore) copë 1 6 

6 
Kostum dimëror ceremonial (xhaketë, pantallona) motoçiklisti 
(vetëm motoçiklistët) 

kompl 1 4 

7 
Kostum veror ceremonial (xhaketë, pantallona, kapelë) 
motoçiklisti (vetëm motoçiklistët) 

kompl 1 3 

8 Këmishë me mëngë të gjata (vetëm motoçiklistët) copë 2 3 

9 Kravatë uniforme (vetëm motoçiklistët) copë 1 3 

10 Kaskë mbrojtëse motoçiklisti (vetëm motoçiklistët) copë 1 5 

11 Doreza lëkure motoçiklisti (vetëm motoçiklistët) palë 1 4 
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12 Syze mbrojtëse (vetëm motoçiklistët) copë 1 5 

13 Çizme lëkure (vetëm motoçiklistët) palë 1 4 

14 Rrip krahëqafë i bardhë (vetëm motoçiklistët) copë 1 4 

V Për punonjësit trupë shërbimi me veshje uniforme 

1 Kapuç leshi  copë 1 2 

VI Për mjek, infermier, laborant, sanitar 

1 Bluzë e bardhë copë 1 2 

2 Peshqir copë 2 1 

VII Për teknikët e ndërlidhjes, xhenios, kimisë, armatimit 

1 Kostum pune (xhaketë, pantallona) ose kominoshe palë 1 2 

2 Doreza doku gomuara palë 1 2 

3 Peshqir copë 2 1 

VIII Për instruktorët e qenve 

1 Kominoshe palë 1 2 

2 Çizme gome palë 1 1 

3 Peshqir copë 2 1 

IX Për punonjësit e riparimit të automjeteve 

1 Kostum pune (xhaketë, pantallona) ose kominoshe palë 1 2 

2 Këpucë pune palë 1 2 

3 Doreza doku gomuara palë 1 1 

4 Peshqir copë 2 1 

X Për punonjësit civile të mirëmbajtjes së infrastrukturës 

1 Kostum pune (xhaketë, pantallona) ose kominoshe palë 1 2 

2 Këpucë pune palë 1 2 

3 Kaskë mbrojtëse copë 1 pa afat 

4 Rrip sigurie copë 1 pa afat 

5 Jelek fosforeshent copë 1 2 

6 Doreza doku gomuara palë 1 1 

XI Për përgjegjësit material (magazinierët) 

1 Bluzë doku palë 1 2 

2 Peshqir copë 2 1 

XII Materialet e fjetjes 

1 Batanije copë 2 6 

2 Dyshek  copë 1 6 

3 Jastëk copë 1 6 

4 Çarçafë copë 4 4 

5 Këllëf jastëku copë 2 4 

XIII Pajisjet dhe materialet e pastrimit për qen shërbimi 

1 Hallkë metalike copë 1 1 

2 Hundëze copë 2 1 

3 Qafore lëkure copë 2 1 

4 Qafore zinxhir copë 1 1 

5 Gjoksore copë 1 1 
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6 Kostum figurant copë 1 3 

7 Krehër metalik copë 2 2 

8 Litar najloni ml 20 1 

9 Aport top tenisi copë 2 1 

10 Aport top gome copë 2 1 

11 Aport peshqiri copë 4 1 

12 Qafore antiparazitare copë 2 1 

Artikujt e mësipërm janë materiale inventar në strukturat e Gardës, ato ruhen dhe administrohen sipas afateve të 
përdorimit.  

Uniforma për efektivin shofer (makinë policie) dhe motoçiklist ceremonial, është e njëjtë me atë të Policisë së 
Shtetit (Policia Rrugore), me gradat e shenjat dalluese të Gardës së Republikës. 

 
 
 
 
 
 

E. Norma e furnizimit me materiale konsumi e mirëmbajtjeje për punonjësit e Gardës 
së Republikës 

 

Nr. Emërtimi 
Njësia 
matjes 

Në vit 
Në 

muaj 

I Për Truprojën e Nderit       

a Bojë këpucësh (për person) gr - 100 

b Furçë këpucësh (për çdo 10 veta) copë 2 - 

c Furçë rrobash (për çdo 10 veta) copë 1 - 

d Hekur hekurosjeje (për çdo 10 veta) copë 1 - 

II Për larjen e teshave me makinë larëse 

a Detergjent larës, për çdo kg tesha   30 gr 

III Për profesionet e ndryshme 

a Për çdo punonjës të shërbimit shëndetësor dhe sanitar       

  Sapun tualeti gr - 200 

b Për çdo punonjës në shërbimin e mirëmbajtjes së automjeteve       

  Sapun tualeti gr - 200 

c Për çdo punonjës laborant; teknik IT, kimie, xhenio, armatimi       

  Sapun tualeti gr - 200 

d Për çdo punonjës instruktor qeni       

  Sapun tualeti gr - 200 

IV Për larjen e mirëmbajtjen e qenit antieksploziv 

  Shampo litër - 2 

  Furçë për pastrim trupi copë 2 - 

V Për mirëmbajtjen e veshmbathjes në magazinë 

  Naftalinë, për çdo depo kg 2 - 

 


