SPECIALITETI POLICI USHTARAKE
1. Cili është Misioni i PU, përkufizimi i tij.
2. Cilat janë parimet bazë mbi të cilat udhëhiqet veprimtaria e PU ?
3. Si realizohet veprimtaria informative e PU?
4. Kur ka të drejtë punonjësi i PU për të hyrë në mjediset e reparteve e institucioneve ushtarake?
5. Kush mund te raportoje një shkelje disiplinore dhe procedura qe ndiqet në një nga rastet e
raportimit.
6. Cilat janë rastet kur punonjësi i PU shoqëron në zyrat e PU apo reparte ushtarake, ushtarakë
të ndryshëm ?
7. Cilat janë detyrat që kryen Policia Ushtarake në përmbushje të misionit të saj (përmendni 5)?
8. Çfarë është Policia Ushtarake dhe si është organizuar ajo?
9. Cili është Juridiksioni i PU ?
10. Ku ushtrohet veprimtaria e PU ? (Fusha e veprimit)
11. Sa komisione disiplinore kemi, përshkruaj mënyrën e funksionimit të njërit prej tyre.
12. Cilat konsiderohet rrethana rënduese sipas ligjit nr. 173/2014 “Për disiplinën në Forcat e
Armatosura të RSH”?
13. Çfarë është shkelja disiplinore dhe si klasifikohen ato?
14. Çfarë është masa disiplinore dhe çfarë masash disiplinore jepen për shkelje e renda ?
15. Cilat janë rastet kur punonjësit e Policisë Ushtarake përdorin forcën ?
16. Cilat janë të dhënat për një të dyshuar që regjistron punonjësi i Policisë ushtarake gjatë
ndalimit ose arrestimit të tij ?
17. Cila është baza e legjislacionit penal ushtarak?
18. A ka detyrim punonjësi i PU për të mos dhënë informacion dhe nëse po në cilat raste?
19. Si klasifikohet kundërshtimi i Policisë Ushtarake sipas Kodit Penal Ushtarak ?
20. Sipas Kodit Penal Ushtarak, cilat janë dënimet kryesore qe jepen për ushtaraket qe kryejnë
kundërvajtje penale ?
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