
SHPJEGIM 
 

 

I. BAZA KUSHTETUESE PËR MIRATIMIN E LIGJIT 
 

Baza kushtetuese për miratimin e ligjit për transportin e materialeve të rrezikshme përfshihet në 

dispozitat e nenit 16 paragrafi 1, pika 5 të Kushtetutës së Malit të Zi, e cila përcakton se çështjet që 

përbëjnë interes për Malin e Zi rregullohen me ligj në përputhje me kushtetutën. 

 

II. ARSYET PËR MIRATIMIN E LIGJIT 
 

Ligji në fuqi “Për materialet e rrezikshme” është miratuar në vitin 2008 dhe për këtë arsye 

nevojitet rishikimi për të rregulluar transportit e materialeve të rrezikshme, dhe veçanërisht të çështjeve 

të cilat janë objekt i Aquis-së së BE-së dhe i marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare. Në përputhje 

me këtë përmirësim, ka qenë e domosdoshme të përpunohen modifikime ligjore në këtë fushë, 

nëpërmjet miratimit të ligjit për transportin e materialeve të rrezikshme. 

Detyrimi për miratimin e këtij ligji del nga plani i veprimit për kapitullin 24 të bisedimeve – 

Drejtësia, liria dhe siguria, të miratuar nga qeveria e Malit të Zi në takimin e mbajtur më 10.10.2013. 

Në planin e veprimit në kapitullin VII - Lufta kundër terrorizmit, në pikën 7.3, është planifikuar 

detyrimi i miratimit të ligjit për transportin e materialeve të rrezikshme për harmonizimin me planin e 

veprimit të BE-së për përmirësimin e sigurisë së lëndëve plasëse, miratuar nga këshilli më 4 prill 2008.  

Mali i Zi ka ratifikuar instrumentet kyçe ndërkombëtare dhe instrumentet e Këshillit të 

Evropës për luftën kundër terrorizmit. Në këtë kuptim, qeveria e Malit të Zi, më 30 shtator 2010 ka 

miratuar strategjinë për parandalimin dhe shtypjen e terrorizmit, pastrimin e parave dhe financimin e 

terrorizmit.  

Transporti i materialeve të rrezikshme është pjesë e sistemit të përgjithshëm të transportit të 

Malit të Zi, ndërsa specifika e transportit të materialeve të rrezikshme është në vetitë shumëdisiplinore, 

për shkak të të cilit në këtë rajon ka qenë e nevojshme edhe kjo mënyrë përqasje. Transporti i 

materialeve të rrezikshme është ndërdisiplinor, sepse rregullat që lidhen me këtë lloj transporti 

zbatohen në transportin rrugor dhe hekurudhor, transportin detar, si dhe në transportin ajror, kështu që 

edhe legjislacioni i Malit të Zi në këtë fushë ka të njëjtën karakteristikë.  

Gjatë transportit të materialeve të rrezikshme, një faktor të rëndësishëm përbën njohja e 

vetive të materialeve të rrezikshme, mënyra e paketimit, mënyra e transportit, automjetet për 

transportin e materialeve të rrezikshme, trajtimi i fatkeqësive me materialet e rrezikshme, rehabilitimi 

i pasojave të fatkeqësisë duke përfshirë edhe fatkeqësitë ekologjike, si dhe trajnimi i personave për 

përgatitjen dhe transportin e materialeve të rrezikshme.  

Materialet e rrezikshme janë lëndë e parë e pashmangshme në industri si dhe në energjetike, 

për shkak të së cilës janë edhe pjesë e pandashme e jetës së përditshme, prandaj dhe duhet të jenë 

objekt i një rregulloreje të posaçme me të cilën do të rregullohen të gjithë aspektet e paketimit, 

ngarkimit, transportit, ruajtjes si dhe të trajnimit i personave përgjegjës në këtë cikël, dhe në fund të 

mbikëqyrjes dhe presionit ndaj shkelësve dhe të sanksionimit të shkeljeve me përcaktim të masës së 

dënimit.  

Materialet e rrezikshme janë ato lëndë të cilat mund të rrezikojnë shëndetin e njerëzve, mund 

të rrezikojnë mjedisin ose mund të dëmtojnë pronën, të cilat janë kërcënuese për shëndetin njerëzor 

dhe për mjedisin, të cilat janë përcaktuar si të tilla me ligj, me rregullore tjetër, si dhe me marrëveshje 

ndërkombëtare, të cilat në bazë të natyrës, të vetive ose gjendjes së tyre dhe në raport me transportin, 

mund të bëhen të rrezikshme për sigurinë ose rendin publik ose të cilat kanë veprim të vërtetë toksik, 

gërryes, irritues, djegës, shpërthyes ose radioaktiv. Materialet e rrezikshme konsiderohen edhe lëndët 

e para nga të cilat prodhohen materiale të rrezikshme, si dhe mbetjet në qoftë se kanë cilësitë e 

materialeve të rrezikshme. 

Transporti kombëtar dhe ndërkombëtar i materialeve të rrezikshme është rritur ndjeshëm 

gjatë viteve të fundit dhe bashkë me të edhe rreziqet nga aksidentet dhe fatkeqësitë. Në kuadrin e 

realizimit të tregut të brendshëm të transportit ka qenë e domosdoshme që të miratohen masa për 

parandalim më të mirë të rreziqeve lidhur me këtë lloj transporti. Shoqëritë tregtare, personat e tjerë 



juridikë ose sipërmarrësit që merren me transportin e materialeve të rrezikshme, duhet të zbatojnë 

rregullat për parandalimin e rreziqeve që lidhen me transportin e materialeve të rrezikshme. 

Koncepti i ligjit bazohet në angazhimin që të sigurohet zbatimi i dispozitave të përfshira në 

marrëveshjet përkatëse ndërkombëtare, pra që transporti i materialeve të rrezikshme të bëhet në 

përputhje me dispozitat e marrëveshjeve të ratifikuara ndërkombëtare. Në këtë përcaktim ka qenë i 

bazuar edhe ligji i mëparshëm, por ndërkohë është i tejkaluar në pjesën që nuk përputhet me 

ndryshimet e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe me rregulloret e rishikuara teknike dhe dokumentet 

shoqëruese të cilët mundësojnë përmirësimin e sigurisë në transportin e materialeve të rrezikshme. Ky 

angazhim për miratimin e ligjit është në përputhje me nenin 9 të Kushtetutës së Malit të Zi, sipas të 

cilës marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare, pjesë përbërëse të rendit të brendshëm juridik të Malit 

të Zi, kanë përparësi ndaj legjislacionit të brendshëm dhe zbatohen në mënyrë të tërthortë. 

Me ligjin nuk ndryshojnë thelbësisht qëndrimet dhe detyrimet bazë të shoqërive tregtare, të 

personave të tjerë juridikë dhe të sipërmarrësve të cilët merren me transport të materialeve të 

rrezikshme. Por, ligji përmban dispozita me detyrime të reja të këtyre subjekteve të cilat janë në linjën 

e një harmonizimi më të plotë dhe më të saktë me dispozitat përkatëse të marrëveshjeve të ratifikuara 

ndërkombëtare të kësaj fushe, si dhe për zbatimin më efektiv të vendimeve të këtyre marrëveshjeve. 

Qëllimi është ulja e rreziqeve të sigurisë në transportin e materialeve të rrezikshme nëpërmjet vënies 

dhe zbatimit efektiv në praktikë të zgjidhjeve të dhëna që lidhen me pjesëmarrësit në transportin e 

materialeve të rrezikshme, të përfshira në marrëveshjet ndërkombëtare në këtë fushë, të cilat janë 

miratuar nga Mali i Zi.  

Nëpërmjet dispozitave të propozuara në raport me tekstin ligjor në fuqi, arrihet:  

- harmonizim dhe zbatim i vazhdueshëm i rregulloreve ekzistuese me zgjidhjet, standardet 

dhe rekomandimet e parashikuara me marrëveshjet ndërkombëtare, 

- harmonizim i mëtejshëm i legjislacionit të Malit të Zi me atë të Bashkimit Evropian në 

fushën e transportit të materialeve të rrezikshme, 

- përcaktim i kuadrit për zhvillim të sigurt të veprimtarisë së transportit të materialeve të 

rrezikshme në transportin rrugor, hekurudhor, ajror dhe detar, 

- siguria, mbrojtja dhe kualifikimi i personave që marrin pjesë në transportin e materialeve 

të rrezikshme, si dhe mbrojtja e natyrës,  

- përcaktimi i qartë i kompetencave në dhënien e lejeve dhe kontrolli i transportit të 

materialeve të rrezikshme në transportin rrugor, hekurudhor, ajror dhe detar. 

Ministria e Punëve të Brendshme, në faqen e internetit, në datën 1 qershor 2012, publikoi një 

ftesë publike për pjesëmarrje në konsultimet në përgatitjen e projektligjit. Në përputhje me rregulloren 

për procedurën dhe mënyrën e zhvillimit të konsultimit publik për përgatitjen e ligjit (“Gazeta Zyrtare 

e Malit të Zi”, numër 12/12), ministria më 27.08.2012 publikoi një thirrje për diskutim publik mbi 

projektligjin për transportin e materialeve të rrezikshme me programin e diskutimit publik që ka 

përfunduar me tryezë të rrumbullakët më 10. 10. 2012. Përveç kësaj, projektligji u publikua edhe në 

faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme më 27.08.2012, në mënyrë që të gjitha palët e 

interesuara të mund të dërgonin komentet dhe sugjerimet. 

 

III. PËRPUTHSHMËRIA E LIGJIT ME LEGJISLACIONIN E BASHKIMIT 

EVROPIAN 
 

Teksti i këtij ligji është në përputhje me parimet e përgjithshme të Këshillit të Evropës në këtë 

fushë, si dhe me zgjidhjet e praktikës më të mirë, si në rajon, ashtu edhe në vendet e tjera evropiane.  

Me qëllim harmonizimin gradual të fushës së transportit të materialeve të rrezikshme me 

legjislacionin e Bashkimit Evropian, me qëllim që të përmbushen prioritetet në kuadrin e procesit të 

stabilizimit dhe asociimit dhe të afrimit me standardet që zbatohen në BE, po përgatitet ligji i ri për 

transportin e materialeve të rrezikshme. Duke pasur parasysh që në këtë periudhë janë transpozuar 

pjesërisht dispozitat e Aquis-së së BE-së, ka nisur përgatitja e projektligjit të ri me qëllim që të arrihet 

transpozimi sa më i plotë i direktivave dhe konkretisht: 

- Direktiva 2008/68/BE për transportin e brendshëm të materialeve të rrezikshme. Projektligji  

është harmonizuar plotësisht me direktivën.  

- Direktiva 95/50/BE për procedurat e njëtrajtshme për kontrollin e transportit të materialeve 

të rrezikshme gjatë rrugës.  



Projektligji është harmonizuar pjesërisht me direktivën në pjesën që lidhet me përmbajtjen e 

hollësishme dhe formularin e procesverbalit të mbikëqyrjen inspektuese, me përmbajtjen dhe 

formularin e procesverbalit për kontrollin e kryer në rrugë, për shkeljet e identifikuara sipas 

kategorive të rrezikut (Shtojca II) dhe formularin i raportit vjetor për zbatimin e mbikëqyrjes 

për vitin pararendës (Shtojca III.) Harmonizimi i plotë do të arrihet me miratimin e akteve 

nënligjore deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2014 dhe me ndryshimet dhe plotësimet e 

ligjit deri në tremujorin e katërt të vitit 2016. Projektligji për transportin e materialeve të 

rrezikshme nuk është harmonizuar me direktivën në pjesën që lidhet me mungesën e 

përkufizimit të kuptimit të termit “kontroll” si dhe me mungesën e organit kombëtar të 

kontrollit për transportin e materialeve të rrezikshme. Harmonizimi i plotë do të arrihet me 

ndryshimet dhe plotësimet e ligjit deri në fund të tremujorit të katërt të vitit 2016.  

- Direktiva 2004/112 BE me të cilën Direktiva e Këshillit 95/50/BE për procedurat e 

njëtrajtshme të kontrollit për transportin e materialeve të rrezikshme gjatë rrugës harmonizohet 

me përmirësimin teknik.  

Projektligji është harmonizuar pjesërisht me direktivën në pjesën që lidhet me përmbajtjen e 

detajuar dhe formularin e procesverbalit për mbikëqyrjen inspektuese, për shkeljet e 

identifikuara sipas kategorive të rrezikut (Shtojca II) dhe formularin e raportit vjetor për 

zbatimin e mbikëqyrjes gjatë vitit paraardhës (Shtojca III). Harmonizimi i plotë do të arrihet 

me miratimin e akteve nënligjore deri në fund të tremujorit të dytë të vitit 2014 dhe me 

ndryshimet dhe plotësimet e ligjit deri në fund të tremujori të katërt të vitit 2016. 

- Direktiva e Këshillit 93/15/BE datë 5 prill 1993 për harmonizimin e rregulloreve për 

nxjerrjen në treg dhe kontrollin e lëndëve plasëse në përdorim civil.  

Projektligji është harmonizuar pjesërisht me direktivën në pjesën që lidhet me sistemin e 

kontrollit të kufijve të brendshëm të komunitetit dhe me respektimin e parimit të 

proporcionalitetit, mosdiskriminimit dhe heqjes së kufizimit të tregtisë ndërmjet shteteve 

anëtare në zbatimin e masave shtesë që lidhen me transportin e materialeve të rrezikshme me 

qëllim të mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të njerëzve, të pronës dhe mjedisit. Harmonizimi i 

plotë do të arrihet me ndryshimet dhe plotësimet e ligjit deri në fund të tremujorit të katërt të 

vitit 2016. 

 

Gjithashtu, në hartimin e projektligjit janë përdorur marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare 

me të cilat është rregulluar transporti i materialeve të rrezikshme dhe konkretisht:  

- Marrëveshja evropiane për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme 

(marrëveshja ADR) me pjesët përbërëse të saj, dokumentet shoqëruese A dhe B; 

- Konventa për transportin hekurudhor ndërkombëtar (COTIF) – Rregullore për transportin 

hekurudhor ndërkombëtar të materialeve të rrezikshme – RID; 

- Shtojca 18 (Transporti i sigurt ajror i materialeve të rrezikshme) Konventa për aviacionin 

civil ndërkombëtar, si dhe udhëzimet teknike për transport të sigurt ajror të materialeve të 

rrezikshme (ICAO Doc. 9284 AN/905), duke përfshirë shtesat, ndryshimet dhe korrigjimet.  

 

IV. SHPJEGIM I INSTITUTEVE JURIDIKE BAZE 
 

Nga ana konceptuese dhe e përmbajtjes, ligji për transportin e materialeve të rrezikshme është 

sistematizuar në tetë kapituj të cilët përbëjnë tërësinë e rrumbullakosur brenda aktit konceptues 

unifikues dhe konkretisht:  

I – Dispozitat bazë, II – Masat parandaluese të sigurisë, III – Masat e përgjithshme të sigurisë, IV-

Miratim për transport të materialeve të rrezikshme, V – Transport i materialeve të rrezikshme sipas 

llojeve të transportit, VI – Mbikëqyrja, VII – Dispozitat penale dhe VIII – Dispozitat kalimtare dhe 

përmbyllëse.  

 

Dispozitat bazë (nenet 1 deri 5) përmbajnë parimet bazë që lidhen me transportin e 

materialeve të rrezikshme në territorin e Malit të Zi, dhe ato janë: subjekti i ligjit, përjashtimet nga 

zbatimi i këtij ligji, llojet e materialeve të rrezikshme të cilat janë objekt i këtij ligji, përdorimi i gjuhës 

me ndjeshmëri gjinore dhe përkufizimi i shprehjeve.  

 



Masat parandaluese të sigurisë (nenet 6 deri 10) përmbajnë dispozita që, për parandalimin e 

kërcënimit të jetës dhe shëndetit të njerëzve, mjedisit ose të mirave materiale, përcaktojnë vendet në të 

cilat mund të kryhet ngarkimi dhe shkarkimi i materialeve të rrezikshme, funksionalitetin e pajisjeve 

dhe të mjeteve të tjera për ngarkim dhe shkarkim të materialeve të rrezikshme, parashikojnë rregullat që 

duhen ndjekur gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të materialeve të rrezikshme, kohëzgjatjen e ngarkimit 

dhe shkarkimit dhe vendet e posaçme në stacionet hekurudhore, portet dhe terminalet, si dhe në 

aeroportet në të cilat kryhet ngarkimi dhe shkarkimi i materialeve të rrezikshme.  
 

Masat e përgjithshme të sigurisë (nenet 11 deri 41) rregullojnë çështje që lidhen me 

detyrimet e pjesëmarrësve në transportin e materialeve të rrezikshme, në paketimin e materialeve të 

rrezikshme, me këshilltarët e sigurisë për transportin e materialeve të rrezikshme dhe me personat të 

cilët marrin pjesë në transportin rrugor dhe hekurudhor të materialeve të rrezikshme. 

Nëpërmjet projektligjit janë parashikuar dhe renditen detyrimet që duhen ndjekur nga të gjithë 

pjesëmarrësit në transportin e materialeve të rrezikshme (dërguesi, ambalazhuesi, pra paketuesi, 

mbushësi, transportuesi dhe marrësi). 

Krahas të tjerave, me anë të projektligjit janë parashikuar edhe detyrimet e dërguesit, i cili 

duhet t’i dorëzojë transportuesit dokumentin mbi transportin e materialeve të rrezikshme dhe 

udhëzimet për masat e posaçme të sigurisë ose përjashtimet kur është fjala për transportin ajror të 

materialeve të rrezikshme. Dokumenti për transportin e materialeve të rrezikshme, përmbajtja e të cilit 

është përcaktuar saktësisht, shoqërohet gjithnjë nga udhëzimi mbi masat e posaçme të sigurisë gjatë 

transportit. Transportuesi dhe personi i cili drejton mjetin e transportit me të cilin kryhet transporti i 

materialeve së rrezikshme, janë të detyruar që me nënshkrimin e tyre në dokumentin e transportit të 

konfirmojnë marrjen e substancave të rrezikshme të përcaktuara. Transportimi i materialeve të 

rrezikshme, transporti i së cilëve është i ndaluar, do të pezullohet gjithnjë nga ana e organit kompetent 

të administratës shtetërore sipas përcaktimit të këtij ligji dhe ai do të ndërmarrë masat përkatëse që të 

shmanget kërcënimi ndaj shëndetit të njerëzve, mjedisit dhe pronës. Për këtë, organi kompetent ose 

transportuesi, do të njoftojë dërguesin, ndërsa dërguesi është i detyruar që menjëherë pas marrjes së 

njoftimit për pezullimin e transportit, të eliminojë mangësitë e konstatuara ose të marrë në zotërim 

materialet e rrezikshme.  

Propozimi parashikon edhe masat që ndërmerr transportuesi në rast humbjeje të materialeve 

të rrezikshme edhe në rast aksidenti, si dhe kufizimet në transportin e materialeve të rrezikshme. 

Segment shumë i rëndësishëm është rregullimi i çështjeve që lidhen me paketimin e 

materialeve të rrezikshme, i cili rregullohet me këtë ligj si tërësi e veçantë duke marrë parasysh që 

paketimi është kushti i parë që duhet të sigurojë materialin e rrezikshëm, në mënyrë që ai të mund të 

përcillet për procedim të mëtejshëm. Propozimi parashikon kushtet që duhet të përmbushë paketimi, 

procedura me ambalazhin bosh dhe të patrajtuar, si dhe mënyrën e etiketimit të ambalazhit dhe mjetet e 

transportit. 

Risitë kyçe që sjell ligji i ri dhe një pjesë të veçantë në këtë kapitull, përfaqësojnë dispozitat 

për këshilltarët e sigurisë për transportin e materialeve të rrezikshme dhe personat të cilët marrin pjesë 

në transportin e materialeve të rrezikshme. 

Në krahasim me ligjin në fuqi për transportin e materialeve të rrezikshme, detyrimi që 

transportuesi dërguesi dhe marrësi në transportin rrugor dhe hekurudhor që të caktojnë ose 

angazhojnë të paktën një person përgjegjës për sigurinë e transportit të materialeve të rrezikshme, i 

cili ka të paktën nivelin IV të kualifikimit në nivel kombëtar dhe certifikim mbi aftësitë për sigurimin 

në transportin e materialeve të rrezikshme, përbën risinë në projektligjin për transportin e materialeve 

të rrezikshme. Kualifikimi i këshilltarëve për sigurinë, si dhe i personave të tjerë që marrin pjesë në 

transportin e materialeve të rrezikshme, kontribuon për një cilësi më të mirë në interes të përdoruesve 

e cila ndihmon në uljen e rreziqeve nga aksidentet dhe fatkeqësitë.  

Me anë të projektligjit është rregulluar detyrimi i transportuesit, dërguesit dhe marrësit, që 

brenda afatit të caktuar nga momenti i angazhimit të këshilltarit për sigurinë, t’i dërgojnë ministrisë të 

dhënat për këshilltarin e sigurisë, si dhe ta njoftojnë atë për çdo ndryshim të këtyre të dhënave.  

Nëpërmjet ligjit janë përcaktuar një numër detyrimesh të këshilltarit të sigurisë që thekson se 

ai është një nga personat më përgjegjësi më të madhe për transportin e materialeve të rrezikshme.  

Kualifikimi dhe trajnimi i kandidatëve për këshilltarë të sigurisë kryhet nga organizatori i 

kualifikimit të të rriturve i cili ka autorizimin për zhvillimin e programit të kualifikimit në përputhje 



me rregulloret me të cilat rregullohet kualifikimi i të rriturve dhe të cilat, në varësi të llojit të 

transportit, dhe duhet të jenë në përputhje me marrëveshjen ADR dhe me rregulloren RID.  

Verifikimi i njohurive të kandidatëve për këshilltarë të sigurisë kryhet nga komisioni i krijuar 

nga ministria dhe përfaqësues të ministrisë, nga organe të administratës shtetërore kompetente për 

punët e transportit dhe nga Qendra për Arsim Profesional. Certifikata e kualifikimit për këshilltar të 

sigurisë në transportin e materialeve të rrezikshme lëshohet nga ministria dhe është i vlefshme për pesë 

vjet. 

Certifikata e kualifikimit mbi aftësitë për siguri në transportin e materialeve të rrezikshme e 

lëshuar nga organi kompetent i një shteti tjetër është e vlefshme edhe në Malin e Zi. 

Me anë të projektligjit është parashikuar që personat të cilët marrin pjesë në ngarkimin dhe 

shkarkimin e materialeve të rrezikshme në transportin rrugor dhe hekurudhor duhet të kenë të paktën 

nivelin IV të kuadrit kombëtar të kualifikimeve dhe vërtetim mbi aftësitë për kryerjen e veprimeve të 

ngarkimit dhe shkarkimit të materialeve të rrezikshme, lëshuar në përputhje me ligjin. Procedura e 

kualifikimit dhe trajnimit të personave të cilët marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve 

të rrezikshme, verifikimi i njohurive dhe i dhënia e certifikimeve është e njëjtë si për këshilltarët e 

sigurisë. Certifikata e kualifikimit për kryerjen e veprimeve të ngarkimit dhe shkarkimit të materialeve 

të rrezikshme është e vlefshme për pesë vjet. 

Nëpërmjet projektligjit është parashikuar që shoferi, si person që merr pjesë në transportin e 

materialeve të rrezikshme, duhet të disponojë vërtetim mbi aftësitë e shoferit për transport të 

materialeve të rrezikshme, sipas kategorisë së materialeve të rrezikshme. Vërtetimi mbi aftësitë e 

shoferit lëshohet me kërkesë të kandidatit për shofer, me kusht që ai të zotërojë të paktën nivelin III të 

kuadrit kombëtar të kualifikimit, lejen e drejtimit për kategorinë përkatëse të automjetit dhe të ketë 

vërtetim mbi aftësitë profesionale për shofer. Kualifikimi dhe trajnimi i kandidatit për shofer kryhet 

nga organizatori i kualifikimit të të rriturve i cili ka autorizim për zhvillimin e programit të kualifikimit 

në përputhje me rregulloret me të cilat rregullohet kualifikimi i të rriturve dhe duhet të jetë në 

përputhje me marrëveshjen ADR, ndërsa verifikimi i njohurive kryhet nga komisioni i krijuar nga 

ministria dhe përfaqësues të ministrisë, nga organet kompetente të administratës shtetërore për punët e 

transportit dhe nga Qendra për Arsim Profesional. Në bazë të testimeve të dhëna, organizatori që kryen 

kualifikimin dhe trajnimin e kandidatit për shofer, lëshon vërtetim mbi aftësitë profesionale për shofer 

dhe administron provat për certifikimet e bëra. Nëpërmjet projektligjit është parashikuar që vërtetimi 

mbi aftësitë për shofer të lëshohet nga ministria dhe është i vlefshëm për pesë vjet duke filluar nga data 

e marrjes së provimit. Vërtetimi mbi aftësitë për shofer lëshohet me në formë të printuar nga ministria 

dhe në përputhje me marrëveshjen ADR. Në bazë të projektligjit, tarifa për shpenzimet e kualifikimit 

dhe të trajnimit, si dhe tarifa për verifikimin e njohurive të kandidatit për këshilltar të sigurisë, të cilët 

marrin pjesë në ngarkimin dhe shkarkimin e materialeve të rrezikshme dhe të kandidatit për shofer, 

paguhen nga kandidatët ose nga shoqëritë tregtare, personat e tjerë juridikë ose sipërmarrjet ku ata janë 

të punësuar, ndërsa vlera e tarifës përcaktohet nga qeveria e Malit të Zi, me propozim të ministrisë.  

Në këtë kapitull, nëpërmjet projektligjit është përcaktuar detyrimi dhe baza ligjore për 

miratimin e akteve nënligjore në përputhje me nenet 26 paragrafi 3, 27 paragrafi 3, 28 paragrafi 3, 30 

paragrafi 3, 31 paragrafi 5, 34 paragrafi 3, 35 paragrafi 4, 36 paragrafi 3, 37 paragrafi 6, 39 paragrafi 

5 dhe 40 paragrafi 2. 

 

Miratimi për transport të materialeve të rrezikshme (nenet 42 deri 51) 
Në këtë kapitull janë konceptuar dispozitat të cilat parashikojnë që transporti i lëndëve 

plasëse, i helmeve dhe materialeve radioaktive në transportin rrugor dhe hekurudhor mund të kryhet 

vetëm në qoftë se organi kompetent ka lëshuar miratimin për këtë transport, për përmbajtjen e 

miratimit, për përmbajtjen e kërkesës, dokumentacionet përkatëse që duhen paraqitur bashkë me 

kërkesën për marrjen e autorizimit përkatës, për afatin e vlefshmërisë, autorizimin për transporte të 

ndryshme dhe detyrimin për lajmërim.  

 

Transporti i materialeve të rrezikshme sipas llojeve të transportit (nenet 52 deri 73) 
Në këtë kapitull rregullohen më në detaje çështje të cilat kanë të bëjnë me masat e nevojshme 

të sigurisë gjatë transportit të materialeve të rrezikshme sipas llojeve të veçanta të transportit. 

Nëpërmjet dispozitave që kanë të bëjnë me transportin e materialeve të rrezikshme rregullohen 

në mënyrë të detajuar çështjet e zbatimit të masave të sigurisë, detyrimet e transportuesit, detyrimet e 



shoferit, ndalimi i transportit të materialeve të tjera të rrezikshme, certifikata mbi gjendjen e rregullsisë 

së automjetit të transportit të materialeve të rrezikshme, kushtet për personin juridik që lëshon 

certifikatën, inspektimi dhe kontrolli dhe i gjendjes së rregullsisë së automjetit dhe lëshimi i 

certifikatave dhe evidencat.  

Me anë të projektligjit është parashikuar që gjatë transportit të materialeve të rrezikshme në 

transportin rrugor, krahas masave të sigurisë që parashikohen me këtë ligj, zbatohen edhe masat e 

sigurisë të parashikuara me marrëveshjen ADR (Marrëveshja evropiane për transportin rrugor 

ndërkombëtar të materialeve të rrezikshme). 

Vend i veçantë në këtë kapitull zë rregullimi i çështjeve në lidhje me certifikatën e gjendjes së 

rregullsisë së automjetit të transportit të materialeve të rrezikshme. Me anë të projektligjit është 

parashikuar që certifikata mbi gjendjen e rregullsisë të automjetit të transportit të materialeve të 

rrezikshme, pas kontrollit të gjendjes së rregullsisë të automjetit, të lëshohet nga personi juridik i 

autorizuar nga ministria, për një periudhë kohore një vjeçare. Gjithashtu, me ligj rregullohen çështje të 

cilat lidhen me kushtet që duhet të sigurojë personi juridik që lëshon certifikatë mbi rregullsinë e 

automjetit të transportit të materialeve të rrezikshme, përmbajtja e kërkesës dhe dokumentacioni që 

paraqitet me kërkesën, si dhe shpenzimet e kontrollit të automjetit dhe të dhënies së certifikatës mbi 

rregullsinë e automjetit të transportit të materialeve të rrezikshme. 

Nëpërmjet dispozitave të ligjit që lidhen me transportin e materialeve të rrezikshme në 

transportin hekurudhor është parashikuar që krahas masave të sigurisë të përcaktuara në këtë ligj, 

zbatohen edhe masat e sigurisë të përcaktuara nëpërmjet rregulloreve me të cilat rregullohet siguria dhe 

ndërveprimi në hekurudhë, si dhe masat e sigurisë të parashikuara me rregulloren RID (Konventa për 

transportin hekurudhor ndërkombëtar – (COTIF) – Rregullore për transportin hekurudhor 

ndërkombëtar të materialeve të rrezikshme – RID) 

Nëpërmjet projektligjit gjithashtu rregullohen çështje të transportit të materialeve të 

rrezikshme me vagona dhe mjetet e manovrimit të transportit hekurudhor.  

Me anë të projektligjit është parashikuar që transporti ajror i materialeve të rrezikshme të 

kryhet në përputhje me këtë ligj, me rregulloret për transportin ajror dhe shtojcën 18 (Transport i sigurt 

ajror i materialeve të rrezikshme) të Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar, si dhe me 

udhëzimet teknike për transportin e sigurt ajror të materialeve të rrezikshme (ICAO Doc.) 9284 

AN/905), duke përfshirë shtesat, ndryshimet dhe korrigjimet (në vijim referuar si: udhëzimet teknike). 

Me anë të projektligjit është parashikuar që transporti ajror i materialeve të rrezikshme është i 

ndaluar në përputhje me udhëzimet teknike, ndërsa në raste të veçanta, transporti i materialeve të 

rrezikshme, i cili është i ndaluar, mund të lejohet në hapësirën ajrore të Malit të Zi, në bazë të vendimit 

për përjashtimin, në përputhje me udhëzimet teknike, që lëshohet nga person i pavarur juridik për 

çështjet e aviacionit civil dhe me miratim të organeve kompetente të administratës shtetërore, në varësi 

të llojit të materialit të rrezikshëm. Vendimi lëshohet me kërkesë të dërguesit vetëm për një transport 

ajror dhe është i vlefshëm për 24 orë. Ndalimi i transportit të materialeve të rrezikshme, transporti i të 

cilave është i ndaluar në bazë të udhëzimeve teknike, është i vlefshëm edhe për avionët e huaj që 

fluturojnë në territorin e Malit të Zi.  

Me anë të projektligjit, duke pasur parasysh specifikat e transportit ajror të materialeve të 

rrezikshme, janë parashikuar edhe detyrimet e dërguesit dhe shpërndarësit, detyrimet e operatorit 

postar, detyrimet e transportuesit, si dhe procedurat në situatat e jashtëzakonshme. 

Nëpërmjet dispozitave të ligjit që kanë të bëjnë me transportin detar të materialeve të 

rrezikshme, krahas masave të sigurisë për transport të materialeve të rrezikshme të parashikuara me 

këtë ligj, zbatohen edhe masat e mbrojtjes dhe të sigurisë të përcaktuara me rregulloret me anë të të 

cilave rregullohet siguria e lundrimit detar dhe mbrojtja e detit nga ndotja e objekteve lundruese, si dhe 

masat e mbrojtjes dhe të sigurisë të përcaktuara me marrëveshjet ndërkombëtare në fushën e lundrimit 

detar.  

Në këtë kapitull, nëpërmjet projektligjit janë përkufizuar detyrimet dhe baza ligjore për 

miratimin e akteve nënligjore nga nenet 56 paragrafi 4, 57 paragrafi 4, 58 paragrafi 2 dhe 59 

paragrafi 3. 

 

Mbikëqyrja (nenet 74 deri 81) 
Në këtë kapitull janë rregulluar çështjet e mbikëqyrjes ndaj zbatimit të ligjit, inspektimit të 

transportit të materialeve të rrezikshme, autorizimit të inspektorëve, monitorimit në rrugë, masat e 



përkohshme të ndalimit, pra të pezullimit të transportit, mbikëqyrjes së dërguesit, transportuesit dhe 

marrësit, hyrja në territorin e Malit të Zi dhe përgatitja e raportit vjetor. 

Në këtë kapitull, nëpërmjet projektligjit janë përcaktuar detyrimet, pra është baza ligjore për 

miratimin e akteve nënligjore nga nenet 77 paragrafi 8 dhe 81 paragrafi 4. 

 

Dispozitat penale (nenet 82 deri 83) 
Në këtë kapitull janë përcaktuar shkeljet e personave juridikë dhe fizikë që kanë të bëjnë me 

transportin e materialeve të rrezikshme si dhe shuma e gjobave që duhet paguar për lloje të ndryshme 

shkeljesh. 

 

Dispozitat kalimtare dhe përmbyllëse (nenet 84 deri 91) 
Në këtë kapitull janë rregulluar çështje të cilat kanë të bëjnë me procedurat, afatet kohore për 

miratimin e akteve nënligjore, afatet kohore për shoqëritë tregtare, personat e tjerë fizikë ose 

sipërmarrës që kryejnë transport rrugor dhe hekurudhor të materialeve të rrezikshme, si dhe shoqëri 

tregtare, persona të tjerë juridikë dhe sipërmarrës që dorëzojnë dhe marrin në zotërim materiale të 

rrezikshme për transport, të cilët janë të detyruar të caktojnë këshilltarë për sigurinë, afatet për 

harmonizimin e veprimtarive të transportit të materialeve të rrezikshme, afatet për harmonizimin e 

vërtetimeve dhe certifikatave, zbatimin dhe pezullimin e ligjit aktual dhe datën e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji.  

 

V. PËRLLOGARITJA E SHUMËS SE FONDEVE NË BUXHETIN E MALIT TË ZI 

TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E KËTIJ LIGJI 

 

Për zbatimin e këtij ligji nuk nevojiten fonde shtesë nga buxheti i Malit të Zi. 


