
Kartela e Anëtarit

Licenca që mban: __________________________  Numuri i Licencës: _____________________________

1. a.  Emri i plotë __________________________________________  Nr. letërnjoftimit  _______________________ 

b. Adresa e vendbanimit _______________________________________________________________________ 

c.  Mosha _____   Vendlindja ________________________________________ Datëlindja ___________________

d.  A ka shtetësi apo kombësi tjetër? _____________.  Nëse jo a ka bërë ndonjë kërkesë për të marrë ndonjë 
shtetësi apo kombësi tjetër?   __________  Nëse Po. Kur dhe ku?_______________________________________ 

(Vjeç)                                                  (Vendi)                          (Krahina)                  (Shteti)                                                                     (Data)

Nr. kartelës

e-mail

Emri

Mbiemri

Atësia

Numuri i tel.

Nr. sigurimit social dhe shëndetësor

Titulli  ose grada që mban: _____________________  Numuri i Licencës: __________________________



2. Punet dhe profesionet që ka pasur dhe ka ende ndërkohe që është bërë anëtar i USK.    
  

3. Të dhëna rreth gjëndjes gjyqësore dhe penalitetet në ngarkim __________   Nëse ka jepen detaje:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4.  Ankesa ndaj tij gjatë ushtrimit të detyrave të mëparëshme dhe si janë zgjidhur   

Nëse ka jepen detaje 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

5.   A ka qënë fajësuar apo dënuar më parë për:

a.  Përdorim apo mbajtje të paligjëshëme të armëve të zjarrit ____________________________________________ 

b.  Prodhim dhe mbajtje të mjeteve që përdoren për grabitje ____________________________________________ 

c. blerje dhe marrje në përdorim të sendeve të vjedhura ________________________________________________

d.  Hyrje të paligjëshme në banesa apo në prona private _________________________________________________ 

e. Dhënie ndihme për t'u arratisur nga vendi i vujatejes së dënimit _________________________________________
f. Posedim, përdorim dhe prodhim të paligjëshëm të lëndëve narkotike dhe substancave të rrezikëshme

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Muaji/Viti Vendbanimi
(Numuri i lagjes, rruga, qyteti)

Profesioni Emri dhe Adresa e 
punëdhënësit

Nga _____ /_____

Ne  _____ /_____

Nga_____ /_____

Ne    _____ /_____

Nga _____ /_____

Ne    _____ /_____

Nga _____ /_____

Ne     _____ /_____

Nga _____ /_____

Ne     _____ /_____



6. A ka pasur masa disiplinore të përjashtimi nga punët dhe profesionet e mëparëshme  _________  Nëse po, jepen 
detaje   
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Emëri i personit që plotësoi këtë formular

Firma ___________________________________Data _______, ___________, _________ (viti) 

Drejtori Ekzekutiv i UNIONIT "STOP KRIMIT"

Emëri Mbiemri

Maksim Ferra

Vlerësimi i 
komisionit të 
pranimit

vula


