
RREGULLORE

PËR FORMATET E KËRKESAVE, AUTORIZIMEVE, 

LEJEVE PËR MBAJTJEN E ARMËVE DHE 

DOKUMENTEVE E REGJISTRAVE TË TJERË TË 

PARASHIKUAR NË LIGJIN "PËR ARMËT DHE 

MUNICIONET" 

("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 1/99)

Neni 1 

Me këtë Rregullore përcaktohen: formatet e kërkesave, të autorizimeve dhe certifikatave për 

prokurimin, posedimin, mbajtjen dhe transportin e armëve, të pjesëve të armëve dhe municioneve; 

formatet e lejes për mbajtjen e armëve që lëshohen përkatësisht për posedim dhe mbajtje të armëve 

ose për posedim të armëve për sigurinë personale, si dhe formati i autorizimit për mbajtjen e armës 

për sigurinë personale; regjistrat për tregtinë e armëve, të pjesëve të armëve dhe municioneve, për 

armët e riparuara dhe të modifikuara, për armët e autoriteteve shtetërore dhe të autoriteteve të tjera, të 

shoqërive, organizatave, institucioneve dhe personave të tjerë juridikë, të cilët posedojnë armë dhe 

municione për arsye të ushtrimit të veprimtarisë dhe detyrave të tyre; regjistrat të cilët mbahen nga 

autoritetet përgjegjëse për kërkesat e paraqitura dhe autorizimet e lëshuara për prokurimin e armëve 

dhe municioneve, lejet e lëshuara për mbajtjen e armëve dhe autorizimet e nxjerra për posedimin e 

armëve, për armët e kthyera, të gjetura dhe të dorëzuara, si dhe për pjesët e armëve dhe municioneve. 

Neni 2 

Në procesin e përmbushjes së të drejtave dhe ushtrimit të detyrave të parashikuara në ligjin "Për armët 

dhe municionet" përdoren formatet e mëposhtme lidhur me kërkesat, autorizimet, lejet për mbajtjen e 

armëve, licencat, certifikatat dhe raportet: 

1) Kërkesa për prokurimin, posedimin dhe mbajtjen e armës dorëzohet sipas formatit të "Formularit

nr.1", me përmasa 297 x 210 mm; 

2) Kërkesa për lëshimin e autorizimit për mbajtjen e armës për sigurinë personale, dorëzohet sipas

formatit të "Formularit Nr.2", me përmasa 297 x 210 mm; 

3) Kërkesa për lëshimin e miratimit për blerjen e municionit, dorëzohet sipas formatit të "Formularit

Nr.3", me përmasa 297 x 210 mm; 

4) Kërkesa për zëvendësimin e lejes së armës dorëzohet sipas formatit të "Formularit Nr.4", me

përmasa 297 x 210 mm; 

5) Miratimi për prokurimin e armës lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.5", me përmasa 297 x

210 mm; 

6) Miratimi për prokurimin e municioneve lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.6", me përmasa

297 x 210 mm; 

7) Miratimi për pajisje me arme trofe lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.7", me përmasa 297 x

210 mm; 



 

8) Leja për mbajtje arme për sigurinë personale lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.8", me 

përmasa 105 x 148 mm, e cila është në ngjyrë blu dhe është e mbështjellë nga një veshje e 

tejdukshme; 

 

9) Leja për posedim dhe mbajtje arme lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.9", me përmasa 105 x 

148 mm, e cila është në ngjyrë të gjelbër dhe është e mbështjellë nga një veshje e tejdukshme; 

 

10) Autorizimi për mbajtje arme për sigurinë personale, lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.10", 

me përmasa 105 x 148 mm, e cila është në ngjyrë të kuqe dhe është e mbështjellë nga një veshje e 

tejdukshme; 

 

11) Vërtetimi për dorëzimin e armëve, pjesëve të armëve, municioneve dhe dorëzimi i lejes për armën 

lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.11", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

12) Miratimi për posedimin e armës për kryerjen e detyrës ose të aktiviteteve lëshohet sipas formatit 

të "Formularit Nr.12", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

13) Vërtetimi për mbajtje armësh dhe municionesh për sigurinë personale dhe mbrojtjen e objekteve, 

lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.13", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

14) Vërtetimi për transportin e armëve për arsye të zhvillimit të qitjeve – ushtrimit për qitje, lëshohet 

sipas formatit të "Formularit Nr.14", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

15) Certifikata për personin e trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit lëshohet sipas formatit të 

"Formularit Nr.15", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

16) Vërtetimi për dhënien e armës së gjuetisë në përdorim të personave sipas dispozitave ligjore për 

gjuetinë lëshohet sipas formatit të "Formularit Nr.16", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

17) Vërtetimi për transportin e armëve të veçanta lëshohet në bazë të "Formularit Nr.17", me përmasa 

297 x 210 mm; 

 

18) Raporti për kryerjen e modifikimit dhe riparimit të armës lëshohet sipas formatit të "Formularit 

Nr.18", me përmasa 297 x 210 mm; 

 

Neni 3 

 

Organet shtetërore dhe organet e tjera, shoqëritë, organizatat, institucionet, subjektet e tjera juridike 

dhe shoqëritë e tjera, i mbajnë të dhënat e parashikuara në regjistra që krijohen sipas formateve të 

mëposhtme: 

 

1) Regjistri i armëve të blera dhe pjesëve të armëve mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.19", me 

përmasa 297 x 420 mm; 

 

2) Regjistri i municioneve të blera mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.20", me përmasa 210 x 297 

mm; 

 

3) Regjistri i armëve të shitura dhe pjesëve të armëve mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.21", me 

përmasa 297 x 420 mm; 

 

4) Regjistri i municioneve të shitura mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.22", me përmasa 297 x 

420 mm; 

 



5) Regjistri i armëve të riparuara dhe modifikuara, si dhe i municioneve të konsumuara për të testuar 

sigurinë dhe saktësinë e armëve mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.23", me përmasa 297 x 420 

mm; 

 

6) Regjistri i armëve dhe municioneve të organeve shtetërore dhe organeve të tjera, shoqërive, 

organizatave, institucioneve dhe subjekteve të tjera juridike mbahet sipas formatit të "Formularit 

Nr.24", me përmasa 297 x 420 mm; 

 

7) Regjistri i personave të trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit dhe i certifikatave të lëshuara 

mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.25", me përmasa 297 x 420 mm; 

 

Neni 4 

 

Organi kompetent i mban të dhënat e parashikuara në regjistrat e krijuar sipas formateve të 

mëposhtme: 

 

1) Regjistri i kërkesave të depozituara dhe miratimeve të lëshuara për prokurimin e armëve dhe 

pjesëve të armëve mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.26", me përmasa 297 x 420 mm; 

 

2) Regjistri i kërkesave të depozituara dhe miratimeve të lëshuara për prokurimin e municioneve 

mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.27", me përmasa 420 x 594 mm; 

 

3) Regjistri i lejeve të lëshuara, miratimeve për armë trofe dhe miratimeve për posedimin e armëve 

nga subjektet juridike mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.28", me përmasa 297 x 420 mm;  

 

4) Regjistri i autorizimeve të lëshuara për mbajtje arme për sigurinë personale mbahet sipas formatit 

të "Formularit Nr.29", me përmasa 297 x 420 mm; 

 

5) Regjistri i armëve të çregjistruara, gjetura dhe dorëzuara, pjesëve të armëve dhe municioneve 

mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.30", me përmasa 297 x 840 mm; 

 

6) Regjistri i armëve tradicionale të raportuara mbahet sipas formatit të "Formularit Nr.31", me 

përmasa 420 x 594 mm; 

 

Neni 5 

 

Regjistrat në të cilët mbahen të dhënat në përputhje me nenin 3 dhe 4 të kësaj Rregulloreje, krijohen 

nga materiali lidhës i fortë me numrat përkatëse të faqeve dhe të lidhura me një fije lidhëse, fundet e 

së cilës janë në faqen e fundit pa numër të lidhura me dyll vulosës dhe me vulën e thatë të autoritetit 

përgjegjës, si dhe të certifikuar nga autoriteti përpara hedhjes së të dhënave. 

 

Të gjithë regjistrat ruhen në vazhdimësi. 

 

Neni 6 

 

Regjistrat e përmendur në nenin 4 të kësaj Rregulloreje, organi kompetent i mban edhe në mjetet e 

përpunimit automatik të të dhënave, sipas metodologjisë së veçantë. 

 

Neni 7 

 

Formatet e "Formularit Nr.1" deri te "Formulari Nr.31" janë printuar sipas kësaj Rregulloreje dhe janë 

pjesë përbërëse të saj. 

 

Neni 8 

 



Pas hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, ndërpritet fuqia ligjore e Rregullores për mbajtjen dhe 

magazinimin e armëve dhe municioneve, formatet dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave ("Fletorja 

Zyrtare Republikës së Serbisë" nr. 21/84). 

 

Neni 9 

 

Kjo rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë pas publikimit të saj në "Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Serbisë"). 


