
RREGULLORE 

PËR KUSHTET, MËNYRËN DHE PROCEDURËN E 

TESTIMIT, MARKIMIT DHE ETIKETIMIT TË 

ARMËVE TË ZJARRIT DHE MUNICIONEVE 
 

("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 28/96) 
 

Neni 1 

Me këtë Rregullore përcaktohen kushtet, mënyrat, procedurat dhe llojet e testimit ose procedurat e 

kontrollit të armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe pajisjeve, mënyra e 

markimit, shënjimit dhe kontrollit të paketimit të municioneve dhe përcaktohen shenjat për markim 

dhe shenjim, pra shenja markuese, forma dhe përmbajtja e certifikatës si dhe etiketa për shënjimin e 

municionit. 

Neni 2 

Testimi, markimi dhe shënjimi i armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe 

pajisjeve kryhet me qëllim konfirmimin e rregullsisë dhe cilësisë së tyre kundrejt standardeve të 

parashikuara, normativave teknike dhe standardeve të cilësisë. 

Neni 3 

Armët e zjarrit dhe pajisjet e tjera testohen nëse kryhet: 

1) ndërrimi i ndonjë pjese të rëndësishme strukturore bashkë me përshtatjen e pjesëve armëve; 

2) ndryshimi i dimensioneve; 

3) ndryshimi i rezistencës së pjesëve të rëndësishme strukturore të shkaktuar me anë të përpunimit 

mekanik ose me ndonjë lloj përpunimi tjetër (temperim, dhëmbëzim, hollim, shpuarje, saldim, 

mprehje, erodim, gravim etj.). 

Neni 4 

Testimi i armëve të zjarrit përfshin kontrollin e armëve para ushtrimit të trysnisë, në ushtrimin e 

trysnisë dhe kontrollin pas ushtrimit të trysnisë. 

Neni 5 

Kontrolli i armëve të zjarrit para testimit përfshin: 

1) kontrollin e shenjave të shkaktuara tek arma; 

2) kontrollin vizual; 

3) kontrollin e dimensioneve; 

4) kontrollin e sigurisë të funksionimit të armës. 

Neni 6 



Me kontrollin e shenjave të shkaktuara verifikohet nëse në një nga pjesët e rëndësishme strukturore të 

armës gjenden karakteristikat e mëposhtme: 

1) emërtimi, emri i shoqërisë ose kodi i shoqërisë që mban prodhuesi; 

2) numri i serisë që përdoret për regjistrimin e armës; 

3) shenja e modelit e cila mundëson identifikimin e armës; 

4) lloji i plumbit i cili mund të shkrepet nga tyta. 

Neni 7 

Me kontroll vizual verifikohet cilësia e përpunimit sipërfaqësor, ekzistenca e defekteve sipërfaqësore, 

papastërtitë dhe korrozioni mbi armë, gabimet e shkaktuara gjatë ndërhyrjes në pjesët kryesore 

strukturore, deformimet e tytave ose të foleve. 

Neni 8 

Me kontrollin e dimensioneve verifikohet kalibri i tytës, dimensionet e folesë së plumbit, largësia 

midis ballit të tytës dhe kundakut, gjatësia e tytës dhe siguresa. 

Neni 9 

Me anë të kontrollit të sigurisë së funksionimit të armëve verifikohen dhe mekanizmat për: mbushjen 

e armëve automatike (futja e plumbit në tytë, nxjerrja e plumbit nga tyta, shkrepja e plumbit), 

mbylljen, shkrepjen dhe ndezjen e plumbit, ngjitjen dhe frenimin dhe mekanizmat e tjerë veçanërisht 

të rëndësishëm për funksionimin e rregullt dhe të sigurt, si dhe për mbajtjen e armëve. 

Neni 10 

Testimi kryhet në armën e përfunduar ose në pjesët e rëndësishme strukturore të armës me anë të 

shkrepjes së dy plumbave testues. 

Me armë të përfunduara, në kuptimin e kësaj Rregulloreje, nënkuptohen armët të cilat gravohen më 

vonë, si dhe armët e montuara me pjesë strukturore thelbësore të testuara. 

Tek armët me më shumë se një tytë, testohet çdonjëra nga tytat me shkrepje. 

Neni 11 

Kontrolli i armëve pas testimit përfshin verifikimin e sigurisë së funksionimit të armëve, kontrollin 

vizual dhe kontrollin dimensional. 

Neni 12 

Testimi i municioneve dhe komponentëve të municioneve kryhet me verifikimin e mostrave të marra 

nga secila seri e municionit të prodhuar. 

Neni 13 

Municioni paketohet në ambalazh të përshtatshëm për t’u bartur. Njësia e paketimit mbyllet sipas 

mënyrës së përcaktuar dhe shënjohet me këto shenja: 

1) emërtimi ose shenja e prodhuesit ose e përdoruesit të ardhshëm; 



2) emërtimi i plumbit; 

3) numri i identifikimit i serisë dhe numri i plumbave në secilin paketim. 

Për municionet me performancë të lartë dhe municionet e testuara vendoset shenjë shtesë e cila 

paralajmëron në mënyrë të qartë se municioni nuk mund të përdoret në kushtet normale të përdorimit 

të armës dhe me armët të cilat nuk i janë nënshtruar testimit special. 

Neni 14 

Markimi i armëve të zjarrit dhe pajisjeve kryhet nëse nga testimi konstatohet se përmbushin kushtet e 

përcaktuara me standardet specifike, normativat teknike dhe standardet e cilësisë. 

Neni 15 

Markimi i armëve të zjarrit dhe pajisjeve kryhet pas testimit në mënyrë të tillë që në pjesët kryesore 

strukturore të duken qartë markat e dhëna në shtojcën 1 bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e kësaj 

Rregulloreje. 

Pjesët e rëndësishme strukturore nga paragrafi 1 i këtij neni janë: 

1) tyta, koka, doreza, kasa e tytës, shuli (koka dhe trupi), kasa për të gjitha llojet e armëve përveç 

revoleve; 

2) tyta, daullja, doreza, kodi i revoles; 

3) tyta, kushineta dhe kasa e tytës (koka dhe trupi), për armët pa kushineta në tytë. 

Neni 16 

Për armët e zjarrit dhe pajisjet të cilat gjatë procedurës së testimit konstatohen se përmbushin kushtet, 

lëshohet një certifikatë me shkrim sipas formularit 1 bashkëngjitur, i cili është pjesë përbërëse e kësaj 

Rregulloreje. 

Certifikata përmban: llojin e armës/pajisjes së testuar, gjurmën e markimit dhe shenja të tjera të 

parashikuara për armët e zjarrit, pajisjen, llojin e testimit, vendin dhe kohën e testimit. 

Neni 17 

Shënjimi i municioneve dhe komponentëve të municioneve kryhet pas konstatimit të përmbushjes së 

kushteve të standardeve të parashikuara, të normativave teknike dhe standardeve të cilësisë. 

Brenda çdo paketimi municionesh dhe paketimi të komponentëve të municioneve për të cilat është 

konstatuar se përmbushin kushtet e parashikuara, vendoset vërtetimi me shkrim mbi kryerjen e 

testimit. Gjithashtu, çdo paketim do të pajiset me etiketën e parashikuar. 

Neni 18 

Vërtetimi me shkrim mbi testimin e kryer të municioneve dhe komponentëve të municioneve lëshohet 

në bazë të formularit 2 bashkëngjitur, i cili është pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

Etiketa e cila ngjitet në çdo paketim municioni dhe çdo paketim të komponentëve të municioneve 

prodhohet me letër ose ndonjë material tjetër të përshtatshëm dhe ka formë shiriti, ndërsa dimensionet 

e saj varen nga madhësia e paketimit specifik ku do të vendoset. 



Etiketa përmban të dhënat mbi organizatën e cila ka kryer testimin dhe shënjimin e municioneve, 

komponentëve të municioneve dhe markën e marrjes në dorëzim e cila jepet në numrin rendor 11 të 

shtojcës 1. 

Neni 19 

Ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje shfuqizohet Rregullorja mbi procedurën për testimin dhe 

markimin, pra shënjimin e armëve të zjarrit të dorës, municioneve dhe pajisjeve të dorës ("Fletorja 

Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 15/73). 

Neni 20 

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në "Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Serbisë". 

 

 

Shtojca 1 

MARKAT DHE SHENJAT TË CILAT VENDOSEN PAS KRYERJES SË TESTIMIT TË ARMËVE 

TË ZJARRIT, PAJISJEVE DHE MUNICIONEVE. 

 

Nr. 

rendor 
Lloji i markës dhe shenja 

Pamja e 

markës-

shenjës 

Përshkrimi i markës-shenjës Vërejtja 

1 2 3 4 5 

1 Marka e testimit normal të 

armës së përfunduar me 

barut të zi 
 

Shkronja T brenda së cilës janë 

shkronjat C dhe B 
 

2 Marka e testimit normal të 

armës së përfunduar me 

barut pa tym 
 

Shkronja T brenda së cilës janë 

shkronjat B dhe B 
 

3 Marka e testimit më të fortë 

të armës së përfunduar me 

barut pa tym  

Shkronja T brenda së cilës janë 

shkronjat B dhe B dhe mbi shkronjën 

T dy yje 

 

4 Markimi shtesë i cili tregon 

që armët e testimit janë në 

gjendjen e dorëzimit 
 

Katër shkronja T të kryqëzuara midis 

të cilave janë vendosur shigjeta dhe 

pika 

 

5 
Marka e testimit të 

përsëritur me barut të zi 

 

Shkronja T brenda së cilës janë 

shkronjat C dhe B dhe mbi shkronjën 

T një yll 

 



6 

Marka e testimit të 

përsëritur me barut pa tym 

 

Shkronja T brenda së cilës ndodhen 

shkronjat B dhe B dhe mbi të shenja e 

yllit. 

 

7 Marka e testimit normal të 

tytave të përfunduara dhe 

kompletuara  

Shkronja T  

8 Marka e testimit të dyfishtë 

të tytave të përfunduara dhe 

kompletuara  

Shkronja T mbi të cilën ndodhen dy 

yje 
 

9 Marka e testimit të trefishtë 

të tytave të përfunduara dhe 

kompletuara  
 

Shkronja T mbi të cilën ndodhen tre 

yje 
 

10 Marka e testimit provizor 

(kur tyta nuk është 

përfunduar akoma)  

Shkronjat PT  

11 

Marka e marrjes në dorëzim 

 

Mburoja me yll pesëcepësh nga e cila 

hapen brirët e drerit dhe midis tyre 

tregohet numri i autorizimit të 

organizatës së punës 

 

12 

Marka e kontrollit pas 

montimit 

 

Dorezat e pincave të kryqëzuara 

brenda rrethit 
 

13 Marka e testimit e aparatit-

etalon ndërkombëtar për 

matjen e trysnisë  

Shkronjat e kundërvëna C dhe I dhe 

B dhe E brenda rrethit 

Markë tregtare 

ndërkombëtare 

14 Marka për armët e huaja të 

importuara të cilat nuk janë 

testuar  

Shkronjat UO  

15 
Marka e cila tregon se 

saldimi është i kënaqshëm 

 

Linja mbi të cilën ndodhet 

gjysmërrethi dhe mbi gjysmërrethin 

shkronja romake pesë 

 

16 
Shenja e kalibrit të gjatësisë 

së folesë së plumbit  

Numri i parë tregon kalibrin ndërsa 

numri i dytë gjatësinë e folesë së 

plumbit 

 



17 

Marka e kontrollorit 

 

Iniciali i kontrollorit me yllin mbi 

shkronjë 
 

18 
Shenja e muajit dhe e vitit 

të testimit  

Dy shifrat e para tregojnë numrin 

rendor të muajit, ndërsa dy të tjerat 

numrin rendor të vitit 

 

19 Shenja e valvulës së ajrit 
 
Mbishkrimi i gravuar CHOKE  

20 

Shenja e peshës së tytës 

 

  

 

 

Formulari 1 

CERTIFIKATA  

PËR TESTIMET E PËRFUNDUARA TË ARMËVE TË ZJARRIT DHE PAJISJEVE 

Me anë të këtij dokumenti konfirmojmë: 

1) se testimi dhe markimi i armëve të zjarrit dhe pajisjeve ka përfunduar, si vijon 

_________________________________________________; 

2) se armët e zjarrit dhe pajisjet e testuara mbajnë markën dhe vulën e mëposhtme, si vijon 

____________________; 

3) se trysnia së cilës i janë nënshtruar tytat është__________________ 

Certifikata lëshohet me kërkesë të __________________________si zotëruesi i armëve të zjarrit dhe 

pajisjeve të testuara dhe markuara.  

Data________ 

Vendi_______ 

(vula) 

 _____________________ 

Nënshkrimi i personit të 

autorizuar i organizatës 

përgjegjëse për kryerjen e 

testimeve dhe markimeve të 

armëve të zjarrit dhe 

municioneve) 

 

Formulari 2 

CERTIFIKATA  

PËR TESTIMIN E MUNICIONEVE DHE KOMPONENTËVE TË MUNICIONEVE 



Me anë të këtij dokumenti vërtetojmë se testimi i 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________ (specifikoni municionet dhe 

komponentët e municioneve) ka përfunduar______________ 

Municionet e përmendura dhe komponentët e municioneve janë paketuar 

në_____________________. 

Shenja e municioneve dhe komponentëve të municioneve _____________________________. 

Data________ 

Vendi_______ 

(vula) 

 _____________________ 

Nënshkrimi i personit të 

autorizuar i organizatës 

përgjegjëse për kryerjen e 

testimeve dhe markimeve të 

armëve të zjarrit dhe 

municioneve) 

 


