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Në përputhje me nenin 26 paragrafi 1 pikat a, b dhe e të ligjit "Për kontrollin e tregtisë së jashtme të 

mallrave dhe shërbimeve të rëndësisë strategjike për Bosnjë-Hercegovinën" (Fletorja Zyrtare e Bosnjë-

Hercegovinës, numër 103/09) dhe nenin 61 paragrafi 2 të ligjit "Për administratën publike" (Fletorja 

Zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës, numër 32/02 dhe 102/09), Ministri i Tregtisë së Jashtme dhe 

Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës miraton këtë 

UDHËZIM 

për kushtet dhe procedurat për lëshimin e dokumenteve për tregtinë e jashtme me mallrat dhe 

shërbimet të rëndësisë strategjike për sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës 

KAPITULLI I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

Neni 1 

(Objekti i Udhëzimit) 

Ky Udhëzim përcakton kushtet, procedurën për depozitimin e kërkesave, lëshimin dhe tërheqjen e 

dokumenteve dhe refuzimin e kërkesës për lëshimin e dokumenteve për tregtinë e jashtme me mallrat 

nga listat e kontrolleve dhe shërbimet që lidhen me mallrat nga listat e kontrollit, si dhe për mbajtjen e 

regjistrit të dokumenteve në përputhje me ligjin "Për kontrollin e tregtisë së Jashtme të mallrave dhe 

shërbimeve të rëndësisë strategjike për Bosnjë-Hercegovinën" (në vijim referuar si: Ligji) 

Neni 2 

(Përkufizimet) 

Termat e përdorura në këtë Udhëzim kanë të njëjtin kuptim me ato të përdorura në ligj. 

Neni 3 

(Dokumentet për tregtinë e jashtme) 

1) Me qëllim përfshirjen në tregtinë e jashtme me mallrat nga listat e kontrollit ose me shërbimet

që lidhen me mallrat nga listat e kontrollit kërkohet të lëshohet një dokument nga Ministria e

Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike (në vijim referuar si: Ministria) me

kërkesë të subjektit juridik ose personit fizik.

2) Dokumentet e lëshuara nga ministria në përputhje me dispozitat e ligjit përfshijnë:

a) Licencën për import, eksport dhe ndërmjetësim me armët dhe pajisjet ushtarake, ose me

shërbimet që lidhen me armët ose pajisjet ushtarake;

b) Licencat për eksport ose ndërmjetësim me mallra me përdorim të dyfishtë ose me

shërbimet që lidhen me mallrat me përdorim të dyfishtë, si dhe lejet për eksport të

mallrave me përdorim të veçantë;

c) Certifikatën ndërkombëtare të importit për importin e mallrave për qëllime të dyfishta dhe

ose të veçanta.

3) Licencat për eksport mallrash me përdorim të dyfishtë mund të jenë: individuale, të

përgjithshme ose globale/universale.

KAPITULLI II LICENCAT PËR IMPORT, EKSPORT DHE NDËRMJETËSIM ME ARMËT 

DHE PAJISJET USHTARAKE DHE ME SHËRBIMET QË LIDHEN ME ARMËT DHE 

PAJISJET USHTARAKE 

Neni 4 

(Kërkesa për licencë) 

(1) Përfshirja në aktivitete importi, eksporti dhe ndërmjetësimi të armëve dhe pajisjeve ushtarake 

dhe shërbimeve që lidhen me armët dhe pajisjet ushtarake kërkon licencë të lëshuar nga 

ministria në bazë të kërkesës së depozituar nga subjekti juridik i regjistruar në Regjistrin e 
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personave të përfshirë në tregtinë e jashtme. 

(2) Licenca lëshohet në bazë të kërkesës nga një subjekt juridik që duhet të përfshijë si më 

poshtë: 

a) dokumente që dëshmojnë origjinën e mallrave; 

b) dokumente që dëshmojnë cilësinë ose karakteristikat teknike të mallrave (standardet, 

specifikimet teknike, etj.) dhe kur janë kimikate, duhet të përmendet edhe emri kimik sipas 

IUPAC dhe numri CAS (nëse caktohen); 

c) kontratën ose kopjen e noterizuar të kontratës së bërë me importuesin, eksportuesin ose 

ndërmjetësin, si dhe kuotimin; 

d) deklaratën e përdoruesit fundor për përdorimin fundor të mallrave, e cila përmban 

gjithashtu informacion për mallrat në lidhje me emrin e mallrave, sasinë, vlerën dhe 

numrin e kontrollit nga Lista e Përbashkët e Pajisjeve Ushtarake, si dhe shenjën e tarifës 

përkatëse që rrjedhin nga tarifat doganore në fuqi të Bosnjë-Hercegovinës (në vijim 

referuar si: tarifa doganore), e certifikuar nga personi përgjegjës pranë përdoruesit fundor 

në rastin e importeve; 

e) dokumentin për përdoruesin fundor të certifikuar nga institucioni kompetent i shtetit nga 

vendi i përdoruesit fundor, në rastin e eksporteve; 

f) dokumentin e lëshuar nga organi kompetent që miraton, d.m.th. që deklaron qëllimin për 

importin e mallrave nga Lista e Përbashkët e Pajisjeve Ushtarake, në rastin e importeve; 

dhe 

g) dëshmi për shlyerjen e pagesës së tarifës administrative prej 5,00 KM për depozitim 

kërkese dhe të asaj prej 15,00 KM për lëshim licence. 

 

(3) Kërkesa për lëshimin e licencës për import, eksport ose ndërmjetësim armësh dhe pajisjesh 

ushtarake ose për shërbimet që lidhen me armët dhe pajisjet ushtarake depozitohet të paktën 60 ditë 

përpara zhvillimit të aktivitetit të synuar. 

 

(4) Depozituesi i kërkesës duhet të deklarojë numrin e saktë të kontrollit nga Lista e Përbashkët e 

Pajisjeve Ushtarake, si dhe shenjën përkatëse tarifore nga tarifat doganore. 

 

(5) Kur përfshihen disa subjekte në marrëveshjen e veçantë të tregtisë së jashtme, duhet të depozitohet 

dokumentacioni që tregon qartësisht skemën e tregtisë së jashtme. Për ndërmjetësit e eksportit duhet të 

depozitohen dokumentet nga vendi i origjinës i ndërmjetësit që tregojnë se ai ka qenë i regjistruar 

rregullisht dhe se ata kanë pasur të regjistruar biznesin e tyre të ndërmjetësimit. 

 

(6) Të gjitha dokumentet e bashkëngjitura me kërkesën duhet të jenë në njërën nga gjuhët zyrtare në 

Bosnjë-Hercegovinë. Kur dokumenti është në gjuhë të huaj, së bashku me dokumentin origjinal 

bashkëngjitet një përkthim nga përkthyesi i licencuar për gjuhën e dokumentit. 

 

(7) Nëse mungon ndonjë dokument ose informacion nga paragrafët 2, 4 ose 5 ose nga paragrafi 6 i këtij 

neni gjatë depozitimit të kërkesës, ministria jep 30 ditë kohë gjatë të cilave depozituesi i kërkesës duhet 

të plotësojë kërkesën. 

 

KAPITULLI III LICENCAT PËR EKSPORTIN E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE ME 

PËRDORIM TË DYFISHTË DHE LICENCAT PËR EKSPORTIN E MALLRAVE ME 

PËRDORIM TË VEÇANTË 
 

Neni 5 

(Licencat për eksportin e mallrave ose shërbimeve me përdorim të dyfishtë dhe mallrave me 

përdorim të veçantë) 
 

(1) Për përfshirjen në eksportin e mallrave ose shërbimeve me përdorim të dyfishtë duhet të 

merret një licencë e lëshuar nga ministria në bazë të kërkesës nga një person i regjistruar në 

Regjistrin e personave të përfshirë në tregtinë e jashtme. 

(2) Për përfshirjen në eksportin e mallrave me përdorim të veçantë kërkohet një licencë e lëshuar 
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nga ministria në bazë të kërkesës së personit të regjistruar në Regjistrin e personave të 

përfshirë në tregtinë e jashtme. 

 

Neni 6 

(Kërkesa për lëshimin e licencës individuale për eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë dhe 

të veçantë) 
 

(1) Licenca individuale për eksportin e mallrave dhe shërbimeve me përdorim të dyfishtë dhe të 

mallrave me përdorim të veçantë lëshohet në bazë të kërkesës nga subjekti juridik i cili do të 

bashkëngjisë si më poshtë: 

a) dokumente që dëshmojnë origjinën e mallrave; 

b) dokumente që dëshmojnë cilësinë ose karakteristikat teknike të mallrave (standardet, 

specifikimet teknike, etj. dhe kur janë kimikate, duhet të përmendet edhe emri kimik sipas 

IUPAC dhe numri CAS nëse caktohen); 

c) dokumentin për përdoruesin fundor të certifikuar nga organet kompetente të qeverisë të 

vendit të përdoruesit fundor; 

d) kopjen e noterizuar të kontratës së bërë me importuesin ose ndërmjetësin dhe kuotimin; 

e) dëshmi për shlyerjen e pagesës së tarifës administrative prej 5,00 KM për depozitim 

kërkese dhe të asaj prej 15,00 KM për lëshim licence. 

(2) Kërkesa për licencë për eksport të mallrave dhe shërbimeve me përdorim të dyfishtë ose 

shërbime ndërmjetësimi që lidhen me mallrat me përdorim të dyfishtë dhe për licencë për 

eksport të mallrave me përdorim të veçantë paraqitet të paktën 60 ditë përpara aktivitetit të 

synuar. 

(3) Depozituesi i kërkesës deklaron numrin e saktë të kontrollit nga Lista e mallrave dhe 

teknologjive me përdorim të dyfishtë ose Lista e mallrave me përdorim të veçantë, si dhe 

shenjën e tarifës përkatëse nga tarifa doganore. 

(4) Kur përfshihen disa subjekte në tregtinë e jashtme, duhet të depozitohet dokumentacioni që 

tregon qartësisht skemën e tregtisë së jashtme. Për ndërmjetësit e eksportit duhet të depozitohen 

dokumentet nga vendi i origjinës i ndërmjetësit që dëshmojnë se ai ka qenë i regjistruar 

rregullisht dhe se ata kanë pasur të regjistruar biznesin e tyre të ndërmjetësimit. 

(5) Të gjitha dokumentet e bashkëngjitura me kërkesën duhet të jenë në njërën nga gjuhët zyrtare 

në Bosnjë-Hercegovinë. Kur ndonjëri nga dokumentet është në gjuhë të huaj, bashkëngjitet 

një përkthim nga përkthyesi i licencuar për gjuhën e dokumentit. 

(6) Nëse mungon ndonjë dokument ose informacion nga paragrafët 1, 3 ose 4 ose nga paragrafi 5 i 

këtij neni gjatë depozitimit të kërkesës, ministria jep 30 ditë kohë gjatë të cilave depozituesi i 

kërkesës duhet të plotësojë kërkesën. 

 

Neni 7 

(Licencat e përgjithshme për eksport të mallrave dhe shërbimeve me përdorim të dyfishtë) 
 

(1) Subjektet juridike që dëshirojnë të përdorin licencat e përgjithshme për eksport të mallrave dhe 

shërbimeve me përdorim të dyfishtë në një ose më shumë vende specifike duhet të kenë një 

sistem të menaxhimit të cilësisë ISO 9001 të ngritur dhe të verifikuar. 

(2) Procedura për kërkesën për lëshimin e licencës së përgjithshme është e njëjta si në rastin e 

kërkesës për licencë individuale, me kusht që deklarata për arsyen e përdorimit të licencës së 

përgjithshme të bashkëngjitet, të nënshkruhet dhe të verifikohet nga personi përgjegjës. 

(3) Licenca e përgjithshme publikohet në "Fletoren Zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës" dhe mbetet 

në fuqi derisa të revokohet ose të ndryshohet nga ministria. 

(4) Subjekti juridik të cilit i është lëshuar licenca e përgjithshme duhet të njoftojë në ministri 

datën saktë të fillimit të përdorimit të saj me anë të një njoftimi me shkrim. 

(5) Ministria mbikëqyr përdorimin e licencës së përgjithshme, mbikëqyrje e cila përfshin vizita 

rastësore te zotëruesi i licencës së përgjithshme dhe shqyrtimin e dokumentacionit, si dhe 

kontrollin e regjistrit. 

(6) Zotëruesi i licencës së përgjithshme është i detyruar të depozitojë në ministri raporte 
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tremujore mbi përdorimin e licencës. 

(7) Licenca e përgjithshme nuk zbatohet për eksportin e mallrave nga lista me përdorim të 

dyfishtë, që përdoren për qëllime ushtarake ose sigurie. 

 

Neni 8 

(Licencat globale për eksport të mallrave dhe shërbimeve me përdorim të dyfishtë) 
 

(1) Subjektet që dëshirojnë të përdorin licencat globale për eksport të mallrave dhe shërbimeve me 

përdorim të dyfishtë në një ose më shumë vende specifike duhet të kenë një sistem cilësie ISO 

9001 të ngritur dhe të verifikuar. 

(2) Që një eksportues të jetë i kualifikuar për të bërë kërkesë për licencë globale, duhet t'i jenë 

lëshuar të paktën 15 licenca për eksport gjatë vitit të mëparshëm. 

(3) Procedura për kërkesën për lëshimin e licencës globale është e njëjta si në rastin e kërkesës 

për licencë individuale, me kusht që deklarata për arsyen e përdorimit të licencës së 

përgjithshme të bashkëngjitet, të nënshkruhet dhe të verifikohet nga personi përgjegjës. 

(4) Së bashku me kërkesën për lëshimin e licencës globale, duhet të depozitohet dokumenti për 

përdoruesin fundor, i verifikuar nga organi kompetent qeveritar i vendit nga vjen përdoruesi 

fundor për të gjithë përdoruesit fundorë të deklaruar në kërkesën për licencë. 

(5) Licenca globale nuk mund të përdoret për eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë nëse 

përdorimi fundor bëhet për qëllime ushtarake ose sigurie. 

 

KAPITULLI IV DOKUMENTE TË TJERA TË LËSHUARA NGA MINISTRIA 
 

Neni 9 

(Certi f ikata  ndërkombëtare e  importit )  
 

(1) Për importin e mallrave me përdorim të dyfishtë ose të veçantë, duhet të merret Certifikata 

ndërkombëtare e importit që lëshohet nga ministria me kërkesë të subjektit juridik ose personit 

fizik të regjistruar me Regjistrin e personave të përfshirë në tregtinë e jashtme. 

(2) Ministria mund të lëshojë Certifikatën ndërkombëtare të importit me kërkesë të importuesit 

ose të përdoruesit fundor të armëve ose të pajisjeve ushtarake nëse ekportuesi kërkon 

depozitim të një certifikate ndërkombëtare importi si dokument për përdoruesin fundor. 

 

Neni 10 

(Kërkesa për lëshimin e certifikatës ndërkombëtare të importit) 
 

(1) Certifikata ndërkombëtare e importit lëshohet në bazë të kërkesës nga një person fizik ose 

subjekt juridik, të cilës i duhet të bashkëngjisë si më poshtë: 

a) dokumente që dëshmojnë origjinën e mallrave; 

b) dokumente që dëshmojnë cilësinë ose karakteristikat teknike të mallrave (standardet, 

specifikat teknike etj. dhe kur janë kimikate, duhet të përmendet edhe emri kimik sipas 

IUPAC dhe numri CAS, nëse përcaktohet); 

c) kopjen e noterizuar të kontratës së bërë me eksportuesin dhe kuotimin; 

d) deklaratën nga përdoruesi fundor për përdorimin fundor të mallrave dhe se mallrat e 

përmendura në kërkesë nuk do të përdoren për qëllime kërkimi, prodhimi, shërbimesh, 

përdorimi, transporti, zbulimi ose magazinimi të armëve me natyrë nukleare, kimike e 

biologjike ose si mënyrë për transmetimin e tyre, siç certifikohet nga personi përgjegjës në 

përdoruesin fundor. Një deklaratë e këtij lloji duhet të përmbajë gjithashtu informacion për 

mallrat: emrin e tyre, sasinë, vlerën, numrin e kontrollit nga lista e kontrollit dhe shenjën e 

tarifës përkatëse nga tarifa doganore; 

e) dokumentin e lëshuar nga organi kompetent që miraton, d.m.th shpall qëllimin e importit 

të mallrave nga kërkesa, nëse kërkohet për fushën specifike të aktivitetit; 

f) dëshmi për shlyerjen e pagesës së taksës administrative prej 5,00 KM për dorëzimin e 

kërkesës dhe 

të asaj prej 15,00 KM për lëshimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit. 
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(2) Nëse informacioni nga kërkesa është i paplotë ose i pasaktë, ose nëse nuk i bashkëngjitet 

kërkesës, ministria i jep 30 ditë kohë depozituesit të kërkesës për ta plotësuar atë. 

 

Neni 11 

(Certifikata e përdoruesit fundor) 
 

(1) Certifikata e përdoruesit fundor lëshohet në bazë të kërkesës nga importuesi ose përdoruesi 

fundor, të cilës i duhet të bashkëngjisë si më poshtë: 

a) deklaratën nga përdoruesi fundor për përdorimin fundor të mallrave dhe se mallrat e 

përmendura në kërkesë nuk do të përdoren për qëllime kërkimi, prodhimi, shërbimesh, 

përdorimi, transporti, zbulimi ose magazinimi të armëve me natyrë nukleare, kimike e 

biologjike ose si mënyrë për transmetimin e tyre, siç certifikohet nga personi përgjegjës në 

përdoruesin fundor. Një deklaratë e këtij lloji duhet të përmbajë gjithashtu informacion për 

mallrat: emrin e tyre, sasinë, vlerën, numrin e kontrollit nga lista e kontrollit dhe shenjën e 

tarifës përkatëse nga tarifa doganore; 

b) dokumentin e lëshuar nga organi përgjegjës që miraton, d.m.th shpall qëllimin e 

përdorimit të mallrave nga kërkesa; 

c) kuotimin; 

d) dëshmi për shlyerjen e pagesës së tarifës administrative prej 5,00 KM për depozitimin e 

kërkesës dhe të asaj prej 15,00 KM për lëshimin e certifikatës së përdoruesit fundor 

(2) Nëse informacioni nga kërkesa është i paplotë ose i pasaktë, ose nëse dokumentet apo 

informacioni nga paragrafi 1 i këtij neni nuk i bashkëngjiten kërkesës, ministria i jep 30 ditë 

kohë depozituesit të kërkesës për të plotësuar kërkesën. 

 

KAPITULLI V PËRGJEGJËSITË DHE AUTORITETET 
 

Neni 12 

(Lëshimi i licencave) 
 

(1) Ministria lëshon licenca për: import, eksport dhe ndërmjetësim të armëve dhe pajisjeve 

ushtarake, si dhe për shërbimet që lidhen me armët dhe pajisjet ushtarake brenda 60 ditëve 

nga dorëzimi i kërkesës së bashku me të gjithë dokumentet dhe pjesët e dëshmive nga neni 4 i 

këtij Udhëzimi, pasi të ketë marrë miratimin e ministrive kompetente, ose miraton brenda së 

njëjtës kohë një vendim për refuzim të kërkesës për licencë. 

(2) Ministria lëshon licenca për: eksport dhe ndërmjetësim të mallrave me përdorim të dyfishtë, 

për shërbimet që lidhen me mallrat me përdorim të dyfishtë dhe eksport të mallrave me 

përdorim të veçantë brenda 60 ditëve nga dita e depozitimit të kërkesës së plotë së bashku me 

të gjithë dokumentet dhe dëshmitë nga nenet 6, 7 ose 8 të këtij Udhëzimi, pasi të ketë marrë 

miratimin e ministrive kompetente, ose miraton një vendim për refuzim të kërkesës për 

licencë. 

(3) Nëse ndonjë prej organeve administrative përgjegjëse për dhënien e miratimit për lëshimin e 

licencës nuk jep miratimin e saj, ministria thërret një takim me përfaqësues të organit 

administrativ përgjegjës që ka në shqyrtim rastin e kontestuar për të diskutuar lëshimin e 

licencës. 

(4) Ministria e lëshon licencën për import, eksport ose shërbimeve ndërmjetësuese brenda 90 

ditëve nëse duhet të bëhen kontrolle shtesë në procesin e lëshimit të licencës ose nëse çështja 

duhet të merret në shqyrtim në takimin nga paragrafi i mësipërm. 

(5) Ministria mund të thërrasë, sipas nevojës, një takim me përfaqësues të organeve 

administrative përgjegjëse për procedurën e lëshimit të licencës. 

(6) Ministria miraton një vendim për refuzimin e kërkesës për licencë, nëse depozituesi i 

kërkesës nuk e ka plotësuar kërkesën brenda kohës së caktuar prej 30 ditësh. 

 

Neni 13 

(Lëshimi i Certifikatës ndërkombëtare të importit) 
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(1) Ministria lëshon Certifikatën ndërkombëtare të importit për importin e mallrave me përdorim 

të dyfishtë dhe të veçantë brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës së plotë së bashku 

me të gjitha dokumentet dhe pjesët e dëshmive nga neni 10 i këtij Udhëzimi, pasi të ketë 

marrë miratimet e të gjitha organeve administrative përgjegjëse, ose miraton brenda së njëjtës 

kohë një vendim për refuzim të kërkesës për lëshim të Certifikatës ndërkombëtare të importit. 

(2) Nëse ndonjë prej organeve përgjegjëse administrative për dhënien e miratimit për lëshimin e 

Certifikatës ndërkombëtare të importit nuk depoziton miratimin e saj, ministria thërret një takim 

me përfaqësues të organit administrativ përgjegjës që ka në shqyrtim rastin e kontestuar për të 

diskutuar lëshimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit. 

(3) Ministria e lëshon Certifikatën ndërkombëtare të importit brenda 60 ditëve nëse duhet të 

bëhen kontrolle shtesë në procesin e lëshimit të certifikatës ose nëse çështja duhet të merret 

në shqyrtim në takimin nga paragrafi 2 i këtij neni. 

(4) Ministria mund të thërrasë, sipas nevojës, një takim me përfaqësues të organeve 

administrative përgjegjëse në lidhje me procedurën e lëshimit të Certifikatës ndërkombëtare 

të importit. 

(5) Ministria lëshon një vendim që refuzon kërkesën për lëshim të Certifikatës ndërkombëtare të 

importit nëse depozituesi i kërkesës nuk e ka plotësuar kërkesën brenda 30 ditëve. 

 

Neni 14 

(Lëshimi i certifikatës së përdoruesit fundor) 
 

Ministria lëshon certifikatën e përdoruesit fundor brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit të kërkesës së 

plotë së bashku me të gjitha dokumentet dhe pjesët e dëshmive nga neni 11 i këtij Udhëzimi, ose 

miraton brenda së njëjtës kohë një vendim për refuzim të kërkesës për lëshim të certifikatës së 

përdoruesit fundor. 

 

Neni 15 

(Regjistri i dokumenteve) 
 

(1) Regjistri i dokumenteve të lëshuara për tregtinë e jashtme me mallrat dhe shërbimet nga lista 

e kontrollit (regjistri i listave, regjistri i certifikatave ndërkombëtare të importit dhe regjistri i 

certifikatave të përdoruesit fundor) mbahen nga ministria. 

(2) Të dhënat e mëposhtme vendosen në regjistrin e dokumenteve të lëshuara: 

 

a) numri rendor; 

b) emri i subjektit juridik që është zotëruesi i dokumentit dhe selia e tij; 

c) numri në Regjistrin e personave të përfshirë në tregtinë e jashtme; 

d) personi përgjegjës i subjektit juridik; 

e) numri dhe data e dorëzimit të kërkesës për lëshimin e dokumentit; 

f) importuesi, eksportuesi dhe ndërmjetësi, sipas rastit; 

g) përdoruesi fundor; 

h) përdorimi fundor; 

i) sasia, lloji dhe vlera e mallrave nga dokumenti; 

j) numri i dokumentit, vula e dokumentit, data e lëshimit dhe e vlefshmërisë; 

k) realizimi i dokumentit; 

l) shënimi. 

 

Neni 16 

(Revokimi i dokumentit) 
 

Në rast se ministria ka kaluar një vendim për revokimin e dokumentit në përputhje me ligjin, zotëruesi i 

dokumentit do të jetë i detyruar ta kthejë licencën në ministri brenda një afati prej tetë ditësh nga dita 

marrjes së vendimit. 
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Neni 17 

(Raporti për realizimin e licencës) 
 

Së bashku me raportin për realizimin e licencës që duhet të depozitohet nga zotëruesi i licencës në 

ministri brenda 15 ditëve nga data e realizimit, duhet të depozitohet gjithashtu edhe: 

a) deklarata nga personi përgjegjës i cili është zotërues i licencës për realizimin e saj; 

b) konfirmimi nga përdoruesi fundor se mallrat e përmendura në licencë janë dërguar drejt 

destinacionit të tyre përfundimtar; dhe 

c) një kopje e licencës së realizuar. 

 

Neni 18 

(Raport për realizimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit) 
 

Së bashku me raportin për realizimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit që duhet të depozitohet 

nga zotëruesi i Certifikatës ndërkombëtare të importit në ministri brenda 15 ditëve nga data e 

realizimit, duhet të depozitohet gjithashtu edhe: 

a) deklarata nga personi përgjegjës i cili është zotërues i Certifikatës ndërkombëtare të 

importit për realizimin e saj, 

b) një kopje e Certifikatës ndërkombëtare të importit të realizuar 

 

Neni 19 

(Shtojcat) 
 

Formularët e kërkesës për licencë për tregtimin e jashtëm të mallrave nga lista e kontrollit, formularët e 

kërkesës për lëshimin e certifikatave të përdoruesit fundor, formularët e licencave dhe formularët e 

Certifikatave ndërkombëtare të importit, si dhe formulari i certifikatës së përdoruesit fundor 

konsiderohen pjesë përbërëse të këtij Udhëzimi. 

 

KAPITULLI VI DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 20 

(Shfuqizimi) 
 

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Udhëzimi, Udhëzimi për procedurat e importit, eksportit dhe transitit 

në tregtimin e produkteve dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë dhe Udhëzimi për rregullimin e 

eksporteve, importeve, transitit dhe ndërmjetësimit në tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake 

("Fletorja Zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës" numër 56/05) do të shfuqizohen. 

 

Neni 21 

(Hyrja në fuqi) 
 

Ky Udhëzim hyn në fuqi në ditën e tetë pas botimit të tij në "Fletoren Zyrtare të Bosnjë-

Hercegovinës". 
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