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LIGJI 

PËR PRODHIMIN E ARMËVE DHE PAJISJEVE USHTARAKE 

 

I – DISPOZITAT THEMELORE 

 

Neni 1. 

 

Me këtë ligj rregullohet prodhimi dhe riparimi i armëve dhe pajisjeve ushtarake si një aktivitet i interesit 

të përgjithshëm, si dhe çështje të tjera me rëndësi për prodhimin dhe riparimin e armëve dhe pajisjeve 

ushtarake (në vijim referuar si: “APU”). 

 

Neni 2. 

 

Për qëllime të këtij ligji, termat e përdorura kanë kuptimet e mëposhtme: 

- “Armë dhe pajisje ushtarake”- janë armët, armët vdekjeprurëse dhe pajisjet teknike, si dhe mjetet 

dhe pjesët përbërëse që përdoren për pajisjen, përdorimin, ushtrimin, ruajtjen, magazinimin, mirëmbajtjen 

dhe mbikëqyrjen e armëve, armëve vdekjeprurëse dhe pajisjeve teknike të renditura në “Listën më të re të 

përbashkët të pajisjeve ushtarake sipas Kodit të sjelljes së BE-së për eksportin e armëve”, të publikuar në 

“Fletoren zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës”, numër 9/03; 

- “ Prodhimi i APU-ve” – është veprimtaria e cila përfshin disenjimin e pajisjeve dhe sistemeve të 

reja për armët, zhvillimin e prototipave, projektimin dhe ndërtimin, prodhimin në shkallë të vogël dhe në 

masë të APU-ve, kërkimet dhe zhvillimin për APU-të, teknologjitë për prodhimin e APU-ve, 

standardizimin ushtarak, verifikimin e APU-ve, sistemin e sigurimit të cilësisë, kontrollin e cilësisë së 

APU-ve, pajisjen e impianteve për prodhimin e APU-ve, prodhimin e APU-ve, modernizimin dhe 

riparimin e APU-ve në kohë paqeje, si dhe përgatitjen për prodhimin dhe riparimin e APU-ve në kushtet e 

rrezikut të menjëhershëm të luftës, gjendjes së luftës ose gjendjes së jashtëzakonshme. 

- “ Riparimi i APU-ve” – është planifikimi, mirëmbajtja e gjendjes funksionale dhe riparimi, 

prodhimi, zëvendësimi dhe kompletimi i pjesëve me anë të riparimit të ndërmjetëm dhe të përgjithshëm, 

revizionimi dhe modifikimi, si dhe pranimi cilësor i APU-ve të riparuara. 

 

Neni 3. 

 

Me prodhimin dhe riparimin e APU-ve mund të merren subjektet juridike të cilët janë licencuar nga 

Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës, që kanë 

miratimin e qeverisë së entitetit dhe që janë të regjistruar si subjekte juridike për prodhimin dhe riparimin 

e APU-ve, bazuar në kapacitetet dhe aftësitë e tyre për prodhimin e APU-ve për nevojat e forcave të 

armatosura në Bosnjë-Hercegovinë apo për eksport. 

Me prodhimin, përpunimin dhe instalimin e substancave “B” mund të merren vetëm subjektet juridike të 

përmendura në paragrafin 1 këtij neni. 

Substancat “B” përfshijnë lëndët shpërthyese dhe materialet piroteknike të mëposhtme: 

-  Lëndët shpërthyese: Çdo pajisje shpërthyese e cila përfshin lëndët shpërthyese me forcë të madhe 

shkatërruese, TNT, DNT dhe RDX, lëndët djegëse me fuqi shpërthyese, motorët e raketave dhe 

amplifikatorët, detonatorët, djegoret, kapsollat ndezëse dhe mjetet e ndezjes, duke përfshirë barutin, 

djegoret e granatave dhe të gjitha llojet e tjera të predhave, minave dhe bombave. 

- Materialet piroteknike: përzierje e kimikateve, e cila në momentin e ndezjes i nënshtrohet një 

reaksioni ekzotermik dhe prodhon dritë, nxehtësi, zhurmë ose gaz, dhe duke qenë se koha e djegies është 

e njohur, mund të përdoren për ngadalësimin e zinxhirit të zjarrit. Baruti dhe lëndët shpërthyese nuk 

përfshihen në mjetet piroteknike. 



 

Neni 4. 

 

Subjektet juridike të përmendura në paragrafin 1 të nenit 3 të këtij ligji (në vijim referuar si: finalistët) 

janë të autorizuara nga gjykata që me anë të kontratës për bashkëpunim të kalojnë te nënkontraktorët një 

pjesë të kompetencave të tyre për prodhimin e APU-ve për të cilën duhet të informojnë Ministrinë e 

Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës brenda shtatë ditëve nga dita 

e nënshkrimit të kontratës.  

Gjatë kohës së vlefshmërisë të kontratës së bashkëpunimit, finalistët kanë të drejtën dhe detyrimin të 

kontrollojnë zbatimin e këtij ligji nga nënkontraktorët. 

 

Neni 5. 

 

Prodhimi dhe riparimi i APU-ve bazohet në kontratat e eksportit dhe importit, në kontratat me 

institucionet përkatëse në Bosnjë-Hercegovinë për nevojat e forcave të armatosura dhe në kontratat 

reciproke të subjekteve juridike të përmendura në nenin 4 të këtij ligji.  

Subjektet juridike të përmendura në nenin 4 të këtij ligji janë të detyruara të mbajnë regjistra për 

përdorimin e substancave “B”, përdorimin sipas produkteve dhe gjysmë-produkteve, planet e prodhimit të 

APU-ve, dërgesat dhe regjistra të tjerë që janë të rëndësishëm për kontrollin e prodhimit të APU-ve. 

 

II – REGJISTRI QENDROR 

 

Neni 6. 

 

Subjektet juridike që janë licencuar për prodhimin e APU-ve duhet të regjistrohen në Ministrinë e 

Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës dhe me miratimin e kësaj të 

fundit subjekti juridik që prodhon APU mund të ndryshojë veprimtarinë e tij të biznesit, statusin dhe 

formën e themelimit, ose mund të pushojë së prodhuari APU.. 

Për marrjen e miratimit nga paragrafi 1 i këtij neni nevojitet që depozituesi i kërkesës të marrë miratimin 

paraprak të qeverisë së entitetit. 

Mënyra e mbajtjes së regjistrit rregullohet me udhëzimin që lëshon Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe 

Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës. 

 

Neni 7. 

 

Bashkë me kërkesën për lëshimin e licencës për prodhimin e APU-ve subjekti juridik duhet të dorëzojë 

dhe: 

1. Miratimin e qeverisë së entitetit; 

2. Aktin e themelimit të subjektit juridik; 

3. Statutin e subjektit juridik. 

Subjektet juridike të cilat kanë qenë të autorizuara sipas dispozitave më të hershme për prodhimin dhe 

riparimin e APU-ve me hyrjen në fuqi të këtij ligji janë të detyruara të kryejnë regjistrimin në Ministrinë e 

Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës duke paraqitur dokumentet 

nga paragrafi 1 i këtij neni si dhe vërtetimin e themelimit nga regjistri i gjykatës. 

 

Neni 8. 

 

Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënie Ekonomike e Bosnjë-Hercegovinës brenda 30 ditëve nga 

dita e depozitimit të kërkesës merr vendimin mbi lëshimin e licencës për prodhimin e APU-ve ose 

vendimin për refuzimin e dhënies së licencës. 

Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni është final. 



 

Neni 9. 

 

Subjekti juridik i cili merret me prodhimin e APU-ve ose merr pjesë në prodhimin ose riparimin e APU-

ve është i detyruar ta ruajë dhe mirëmbajë në mënyrë që të shmanget zhdukja ose dëmtimi i APU-ve. 

Subjekti juridik i cili merret me prodhimin e APU-ve përcakton dhe miraton planin e organizimit dhe 

zbatimit të masave të sigurisë dhe mbrojtjes të të dhënave sekrete të cilat lidhen me kapacitetet e 

prodhimit, planet e prodhimit, dokumentacionin teknik për prodhim, objektet e prodhimit, ruajtjen dhe 

riparimin e APU-ve. 

 

III – SIGURIA, MBIKËQYRJA DHE INSPEKTIMET 

 

Neni 10. 

 

Mbrojtja dhe siguria në fushën e prodhimit dhe riparimit të APU-ve përfshin masat dhe procedurat e 

sigurimit dhe mbrojtjes së njerëzve, objekteve, të dhënave dhe mjeteve prodhuese të APU-ve, 

instrumenteve speciale dhe impianteve të prodhimit, dokumentacionit si dhe sigurinë dhe mbrojtjen e 

transportit dhe magazinimit të APU-ve, kërkimit dhe zhvillimit të APU-ve, informacioneve teknologjike, 

marrëdhënieve të biznesit, financiare dhe ato me jashtë në fushën e prodhimit të APU-ve. 

Mbrojtja dhe siguria e përmendur në paragrafin e mësipërm përfshin masat e sigurisë dhe procedurat për 

mbrojtjen fizike, sigurimin, zbatimin e masave speciale të mbrojtjes të të dhënave sekrete si dhe 

projekteve zhvillimore, të dokumentacionit, të informacioneve teknologjike etj., nga kërkimet e 

mundshme të inteligjencës, zbatimin e masave të mbrojtjes në punë dhe të mbrojtjes kundër zjarrit dhe 

shpërthimeve. 

Subjektet juridike që kryejnë zhvillimin, prodhimin dhe riparimin e APU-ve janë të detyruara që për çdo 

zhdukje të armëve dhe të pajisjeve ushtarake dhe pjesëve të tyre të informojnë menjëherë ose maksimumi 

brenda 3 ditëve Ministrinë e Sigurisë dhe ministrinë kompetente të entitetit. 

Siguria dhe mbrojtja në fushën e prodhimit të APU-ve planifikohet, organizohet dhe realizohet në 

përputhje me dispozitat dhe aktet të cilat rregullojnë fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në Bosnjë-

Hercegovinë dhe në entitete. 

 

Neni 11. 

 

Mbikëqyrja inspektuese për zbatimin e këtij ligji kryhet nga Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe 

Marrëdhënieve Ekonomike e Bosnjë-Hercegovinës, ndërsa mbikëqyrjen e rregullt e kryen ministria 

kompetente e entitetit. 

Me mbikëqyrjen nga paragrafi 1 të këtij neni përcaktohet nëse prodhimi dhe riparimi i APU-ve kryhen në 

përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe akteve të miratuara në zbatim të këtij ligji. 

Ministria e industrisë e entitetit është e detyruar që çdo tre muaj të dërgojë raportin mbi mbikëqyrjen e 

realizuar në Ministrinë e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës. 

Mënyra e realizimit të mbikëqyrjes dhe raportimit do të përcaktohet me udhëzimin që miratohet nga 

Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike e Bosnjë-Hercegovinës. 

Me udhëzim të veçantë do të rregullohet mënyra, procedura dhe shpeshtësia e inspektimeve. 

Subjekti juridik i cili merret me prodhimin dhe riparimin e APU-ve është i detyruar t’i mundësojë 

personit të autorizuar kryerjen e mbikëqyrjes. 

 

IV – REVOKIMI I LICENCËS PËR PRODHIMIN E APU-VE 

 

Neni 12. 

 

Revokimi i licencës për prodhimin e APU-ve ndodh në rastet e mëposhtme: 



1. nëse licenca është dhënë në bazë të të dhënave të rreme,  

2. nëse subjekti juridik nuk e kryen veprimtarinë në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat e 

akteve të miratuara në zbatimit të tij, dhe kur nuk bën rregullimet e nevojshme brenda afateve të 

përcaktuara, 

3. nëse nuk lejon ushtrimin e inspektimit/kontrollit. 

Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike e Bosnjë-Hercegovinës, bazuar në raport 

dhe propozim, merr vendim për revokimin e licencës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni. 

Vendimi i përmendur në paragrafin 2 të këtij neni është final. 

 

V – DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 

Neni 13. 

 

1. Dënohet me gjobë nga 50 000 KM deri 150 000 KM për shkelje subjekti juridik i cili: 

a) organizon prodhimin dhe riparimin e APU-ve në kundërshtim me dispozitat e nenit 3 paragrafi 1 

të këtij ligji; 

b) ka marrë licencë nga ana e organit kompetent për lëshimin e licencës për prodhimin e APU-ve në 

bazë të të dhënave të rreme dhe në bazë të kësaj licence ka organizuar prodhimin dhe riparimin e APU-ve. 

1. Personi përgjegjës i subjektit juridik do të dënohet për shkeljen e përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni me gjobë nga 10 000 KM deri 20 000 KM. 

1. Personi fizik do të dënohet për shkeljen e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni me gjobë nga 5000 

KM deri 10 000 KM ose me burg deri në 60 ditë. 

 

VI – DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 14. 

 

Në rast lufte apo rreziku të menjëhershëm lufte, Presidenca e Bosnjë-Hercegovinës me propozim të 

Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës do të marrë vendime të veçanta për prodhimin e armëve. 

 

Neni 15. 

 

Të gjitha aktet e nevojshme për zbatimin e këtij ligji do të miratohen brenda 60 ditëve nga dita e hyrjes në 

fuqi e këtij ligji. 

Të gjitha aktivitetet të cilat nuk janë të përfshira në nenet 6, 7, 8, 12 dhe 13 të këtij ligji do të rregullohen 

me anë të akteve të entiteteve. Entitetet janë të detyruara të harmonizojnë aktet e tyre me dispozitat e këtij 

ligji brenda 6 muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

 

Neni 16. 

 

Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike e Bosnjë-Hercegovinës një vit pas hyrjes 

në fuqi të këtij ligji është e detyruar të kryejë mbikëqyrjen inspektuese të të gjitha subjekteve juridike të 

përmendura në nenin 4 të këtij ligji. 

 

Neni 17. 

 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e 15-të nga dita e publikimit të tij në “Fletoren zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës”, 

ndërsa do të publikohet gjithashtu dhe në fletoret zyrtare të entiteteve dhe të Distriktit të Bërçkos të 

Bosnjë-Hercegovinës. 

 

Asambleja Parlamentare e Bosnjë-Hercegovinës, numër 13/04 



Më 26 shkurt 2004 

Sarajevë 

 

Kryetari Kryetari 

i Dhomës së Përfaqësuesve Dhomës Popullore 

së Asamblesë Parlamentare  të Asamblesë Parlamentare 

të Bosnjë-Hercegovinës të Bosnjë-Hercegovinës  

Dr. Nikola Špirić, nënshkrimi Mustafa Pamuk, nënshkrimi 

 

Botuar në “Fletoren zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës”, numër 9/04 me 29 mars 2004. 

Ky tekst është për përdorim të brendshëm dhe i njëjti nuk mund të përdoret si referencë në rast të 

përdorimit zyrtar. 


