
TEKST I KONSOLIDUAR 

 

LIGJI “PËR PRODHIMIN DHE TREGTIMIN E ARMËVE DHE PAJISJEVE 

USHTARAKE” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 54/02, 84/07, 161/09 dhe 145/10, 

119/13, 164/13 dhe 41/14) 

 

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

 

NENI 1 
Ky ligj rregullon kushtet për veprimtarinë e prodhimit dhe tregtimit të armëve dhe pajisjeve 

ushtarake, si një veprimtari që përbën interes për ruajtjen dhe sigurinë e Republikës së 

Maqedonisë, planifikimin e prodhimit dhe tregtimit; eksportin, importin, transitin, 

ndërmjetësimin dhe kompensimin; përgjegjësitë e subjekteve tregtare dhe të tregtarëve 

individualë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë së tregtimit; përgjegjësitë e ministrive 

dhe organeve të tjera të administratës shtetërore; cilësinë e armëve dhe pajisjeve ushtarake; 

mbrojtjen dhe sigurinë e prodhimit dhe tregtimit; marrëdhëniet reciproke ndërmjet 

prodhuesve dhe tregtarëve të armëve dhe pajisjeve ushtarake me organet e administratës 

shtetërore. 

 

NENI 2 
Armë dhe pajisje ushtarake (në vijim referuar si: APU), në kuptimin e këtij ligji 

konsiderohen: 

 

 Sistemet e plota funksionale luftarake të destinuara për qëllimet e mbrojtjes dhe 

sigurisë së Republikës që përbëjnë armën bazë ose pjesë të pajisjes (mjetet 

fluturuese, mjetet lundruese, tanket, topat, obuset, mortajat, pistoletat, pushkët, 

etj), 

 

 çdo material dhe objekt që përdoret në armët bazë të përmendura në rreshtin 1 të 

këtij neni, si dhe mjetet e tjera që përdoren për qëllime luftarake ose joluftarake 

(mjetet inxhinierike dhe mjetet e tjera elektroteknike, materialet për mbrojtjen 

radiologjike-biologjike-kimike dhe personale, mjetet teknike intendante, mjetet 

për mirëmbajtjen dhe riparimin, materiali i paketimit për transportin dhe ruajtjen 

e dokumentacionit teknik dhe të përdorimit, softuerët dhe teknologjitë 

jomateriale etj). 

 

NENI 3 
Produkte të APU-së në kuptimin e këtij ligji konsiderohen: Kërkimi dhe zhvillimi, 

adaptimi i teknologjisë për prodhimin e produkteve të gatshme, gjysmë të gatshme, 

komponentët dhe nënkomponentët, pjesët, lëndët e para dhe të riprodhimit dhe mjete të 

tjera teknike, kapacitetet e modernizimit dhe të prodhimit të pajisjeve, mirëmbajtja dhe 

riparimi i mjeteve të APU-së, softuerët dhe teknologjitë jomateriale si dhe ofrimi i 

shërbimeve të tjera. 

 

NENI 4 
Tregtimi i APU-ve, në kontekstin e këtij ligji është blerja dhe shitja e APU-ve në Republikën e 

Maqedonisë dhe operacionet e tregtisë së jashtme dhe ofrimi i shërbimeve të tregtimit, 



transportit (transferimit), ndërmjetësimit (shërbimet e brokerimit) dhe të kompensimit. 

Qarkullimi i APU-ve nëpërmjet operacioneve të tregtisë së jashtme dhe ofrimi i shërbimeve 

përfshin: 

 

 pajisjet për prodhim, produktet gjysmë të gatshme, komponentët, nënkomponentët, 

pjesët, materialet e riprodhimit, lëndët e para, softuerët dhe teknologjitë jomateriale si 

dhe mjete të tjera teknike. 

 bashkëpunimin operacional dhe teknik, bashkëpunimin në prodhim, përvetësimin dhe 

transferimin e të drejtave pronësore në bazë të teknologjisë në fushën e prodhimit të 

APU-ve,  

 projektimin, ndërtimin dhe sigurimin e pajisjeve për kapacitetet prodhuese jashtë 

vendit dhe  

 përfaqësimin e shoqërive të huaja, ndërmjetësimin, kolaudimin dhe shërbime të tjera 

në tregtinë e jashtme. 

 

Shoqëritë tregtare të regjistruara në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, të cilat 

janë autorizuara për kryerjen e tregtisë së APU-ve duhet të dorëzojnë ndryshimet e të 

dhënave, mbi bazën e të cilave është marrë miratimi, pranë Ministrisë së Ekonomisë brenda 7 

ditëve nga dita e ndryshimit të të dhënave.  

 

Neni 4-a 
Transport (transferim) i APU-ve nënkupton eksportin, importin dhe transitin e një sasie të rënë 

dakord më parë të APU-ve ndërmjet shoqërive tregtare që plotësojnë kushtet e përmendura në 

nenin 23 të këtij ligji dhe shoqërive tregtare të shteteve të tjera, jashtë vendit dhe në territorin 

e Republikës së Maqedonisë. 

 

Transporti (transferimi) i APU-ve nënkupton transferimin e softuerëve ose teknologjisë 

përmes medias elektronike, fakseve, telefonave, postës elektronike ose mjeteve të tjera 

elektronike jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë, dhe i referohet qasjes në formë 

elektronike te softuerët dhe teknologjia nga personat fizikë dhe juridikë jashtë territorit të 

Republikës së Maqedonisë dhe transferimit verbal të teknologjisë me telefon nëse teknologjia 

përmbahet në dokumentet pjesa kryesore e të cilëve është lexuar ose përshkruar përmes 

telefonit. 

 

Transiti i produkteve të APU-ve nënkupton transportimin ose dërgimin e produkteve të APU-

ve nga njëri shtet në tjetrin kur mallrat kalojnë përmes territorit të Republikës së Maqedonisë.  

 

Eksporti dhe importi i produkteve të APU-ve, i nënshtrohet kontrollit me qëllim ruajtjen e 

mbrojtjes dhe sigurisë, mbrojtjen e interesave ekonomikë dhe interesave të politikës së 

jashtme të Republikës së Maqedonisë me synim përforcimin e sigurisë dhe paqes 

ndërkombëtare, si dhe plotësimin e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë. 

 

Neni 4-b 
Ndërmjetësim (në vijim referuar si: Shërbime ndërmjetësimi) janë negociatat dhe 

marrëveshjet për transaksionet e blerjes ose shitjes së produkteve të APU-ve nga një shtet në 

tjetrin, si dhe shitja dhe blerja e produkteve të APU-ve që ndodhen në një shtet dhe transferimi 

i tyre në çdo shtet tjetër. Për qëllimet e këtij ligji, shërbimet ndihmëse si transporti, shërbimet 

financiare, sigurimi dhe risigurimi, reklamimi dhe promovimi, nuk konsiderohen si shërbime 

ndërmjetësimi. 

 



Ndërmjetësues (në vijim referuar si: Broker) janë shoqëritë tregtare ose tregtarët individualë 

që ofrojnë shërbime ndërmjetësimi të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni dhe plotësojnë 

kushtet e nenit 23 të këtij ligji. 

 

Neni 4-c 

 

Kompensimi përfaqëson kompensimin ose reciprocitetin, d.m.th një formë tjetër të pagimit të 

mallrave dhe shërbimeve gjatë pajisjes së Forcave të Armatosura dhe Policisë së Republikës 

së Maqedonisë, përmes lidhjes së një marrëveshjeje për furnizimin me produkte dhe ofrimin 

e shërbimeve të APU-së, ndërmjet ministrisë përgjegjëse e cila është bartëse e programit të 

kompensimit dhe shoqërive tregtare që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre tregtimin dhe që 

plotësojnë kushtet e përmendura në nenin 23 të këtij ligji. 

 

NENI 5 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në përputhje me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara 

në Kushtetutë dhe ligje, për nevojat e sigurisë dhe ruajtjes së Republikës së Maqedonisë mund 

të planifikojë zgjerimin dhe modernizimin e kapaciteteve ekzistuese dhe ndërtimin e 

kapaciteteve të reja për prodhimin dhe riparimin e APU-ve. 

 

NENI 6 

 

Në Republikën e Maqedonisë është e ndaluar tregtia dhe prodhimi i atyre produkteve të 

APU-ve përdorimi i të cilave është i ndaluar sipas konventave ndërkombëtare. 

 

NENI 7 

 

Aktivitetin profesional që lidhet me prodhimin dhe tregtimin e APU-ve e realizon 

Departamenti i Industrisë Ushtarake pranë Ministrisë së Ekonomisë. 

 

Neni 7-a 

 

Departamenti i Industrisë Ushtarake (DIU) drejtohet nga një drejtor, i cili emërohet dhe 

shkarkohet nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

 

Për emërimin e drejtorit të Departamentit të Industrisë Ushtarake botohet njoftim publik 

në tre gazeta ditore, që shpërndahen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë 

nga të cilat një njoftim duhet të shpallet në një nga gazetat në gjuhën që flasin të paktën 

20% e popullsisë, e cila është gjuhë zyrtare e ndryshme nga gjuha maqedonase. 

 

Drejtor i Departamentit të Industrisë Ushtarake mund të emërohet çdo person që plotëson 

këto kushte: 

 

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë; 

 

2) në momentin e emërimit nuk është i dënuar me vendim gjykate ose nuk i është 

lëshuar sanksioni për ndalimin e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 

 

3) të ketë përfunduar arsimin e lartë me të paktën 240 kredite të arritura sipas ECTS-së 

ose të ketë përfunduar nivelin VII/1 të arsimit; 

 



4) të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune; 

 

5) disponon një nga certifikatat e njohura ndërkombëtare për njohjen shumë të mirë të 

gjuhës angleze, jo më të vjetër se pesë vjet: 

 

- TOEFL IBT me të paktën 74 pikë, 

 

- IELTS – me të paktën 6 pikë, 

 

- ILEC (Cambridge English: Ligjore) – me nivel të paktën B2 

 

- FCE (Cambridge English: I parë) – i kaluar, 

 

- BULATS - me të paktën 60 pikë ose 

 

- АPTIS - me nivel të paktën B2 dhe  

 

6) ka kaluar testin psikologjik dhe testin e integritetit. 

 

NENI 8 

 

Dispozitat e ligjit “Për shoqëritë tregtare” zbatohen edhe për shoqëritë për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar 

ndryshe. 

 

Neni 8-a 

 

Gjatë procedurës së kryerjes së inspektimit do të zbatohen dispozitat e ligjit “Për 

inspektimin”, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe. 

 

II. PRODHIMI I ARMËVE DHE PAJISJEVE USHTARAKE 

 

1. Kërkimi dhe zhvillimi i burimeve të APU-VE 

 

NENI 9 

 

Kërkimi dhe zhvillimi i burimeve të reja të APU-ve realizohet mbi bazën e programit të 

kërkimit dhe zhvillimit që miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në vijim 

referuar si: Qeveria), me propozim të Ministrisë së Ekonomisë në bashkëpunim me 

Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

 

NENI 10 

 

Përgjegjës për kërkimin dhe zhvillimin e APU-ve janë Ministria e Ekonomisë – 

Departamenti i Industrisë Ushtarake, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të 

Brendshme. 

 

Kërkime dhe zhvillime për APU-të mund të kryejnë edhe institucionet shkencore publike, 

ndërmarrjet që prodhojnë APU dhe institucione të tjera shkencore që kryejnë 

veprimtarinë e kërkimit shkencor, në përputhje me ligjet në fuqi. 



 

NENI 11 

 

Programi i përmendur në nenin 9 të këtij ligji financohet nga buxheti i shtetit të 

Republikës së Maqedonisë, si dhe burime të tjera financuese të përcaktuara për këtë 

qëllim. 

 

2. Prodhimi i APU-ve 

 

NENI 12 

 

Prodhimi i APU-ve mund të realizohet nga shoqëritë në bazë të miratimit të marrë më 

parë nga Qeveria dhe nëse plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

 

1 Ambiente të përshtatshme pune dhe ambiente për magazinimin dhe ruajtjen e APU-

ve, sigurimi i një stafi profesional për prodhimin e APU-ve, si dhe i pajisjeve të 

përshtatshme teknike dhe teknologjike dhe i mbrojtjes së nevojshme për prodhimin e 

APU-ve; 

 

2 Dëshmi të ekzistencës së kontrollit të cilësisë dhe  

 

3 Shoqërive ose personave përgjegjës në shoqëri nuk u janë caktuar dënime dhe masa 

sigurie për ndalimin e kryerjes së detyrave dhe veprimtarive; 

 

Ministria e Ekonomisë, me pëlqim të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të 

Brendshme rregullon në detaje të mëtejshme kushtet e përmendura në pikat 1, 2 dhe 3 të 

këtij neni. 

 

NENI 13 

 

Me miratim paraprak të Qeverisë, shoqëritë e huaja dhe personat fizikë vetëm ose së 

bashku me shoqëritë e huaja dhe personat fizikë mund të jenë themelues të shoqërive të 

tjera për prodhimin e APU-ve. 

 

Shoqëritë e huaja dhe personat fizikë mund të investojnë në shoqëritë ekzistuese të 

prodhimit të APU-ve, nëse marrin miratimin paraprak të Qeverisë. 

 

NENI 14  

 

Kërkesa për të marrë miratimin për veprimtarinë e prodhimit të APU-ve depozitohet 

pranë Ministrisë së Ekonomisë. 

 

Kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni i bashkëngjiten dëshmitë për 

plotësimin e kushteve të përmendura në nenin 12 të këtij ligji.  

 

Nëse shoqëria tregtare plotëson kushtet e përmendura në nenin 12 të këtij ligji, me 

propozim të Ministrisë së Ekonomisë, dhe pas miratimit paraprak të Ministrisë së 

Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, Qeveria jep miratimin për fillimin e 

veprimtarisë brenda 60 ditëve nga dita e marrjes së propozimit nga Ministria e 

Ekonomisë. 



 

Ministritë e përmendura në paragrafin 3 të këtij neni duhet të dorëzojnë opinionet e tyre 

brenda 30 ditëve, nga dita kur është marrë kërkesa nga Ministria e Ekonomisë. 

 

Kundër njoftimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me të cilin është refuzuar 

kërkesa për dhënien e miratimit, mund të paraqitet një ankesë për nisjen e një procesi 

gjyqësor pranë Gjykatës Administrative. 

 

NENI 15  
 

Ministria e Ekonomisë mban një regjistër të veçantë për shoqëritë tregtare që kanë marrë 

miratim për ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit të APU-ve. 

 

Përmbajtja, forma dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni përcaktohen nga Ministri i Ekonomisë. 

 

NENI 16 

 

Prodhuesit e APU-ve duhet të fillojnë nga puna jo më vonë se gjashtë muaj nga dita e 

marrjes së miratimit nga Qeveria. 

 

NENI 17 

 

Regjistrimi i veprimtarisë në regjistrin tregtar për prodhuesit e APU-ve në kuptimin e 

nenit 14 paragrafi 3 të këtij ligji, nuk mund të kryhet nëse nuk bashkëngjitet miratimi i 

Qeverisë. 

 

NENI 18 

 

Qeveria mund të shfuqizojë miratimin e dhënë për prodhimin e APU-ve të përmendur në 

nenin 14 paragrafi 3 të këtij ligji nëse: 

 

 miratimi është marrë mbi bazën e të dhënave të rreme; 

 

 nuk fillon aktivitetin në afatin e përcaktuar në nenin 16 të këtij ligji; 

 

 nuk plotëson shumicën e kushteve për punë; 

 

 fillon prodhimin në mënyre të pajustifikueshme dhe 

 

 ushtron veprimtari që nuk janë në përputhje me marrëveshjen për punë. 

 

Ministria e Ekonomisë njofton Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë për 

shfuqizimin e miratimit dhe kërkon fshirjen e aktivitetit të prodhimit të APU-ve nga 

regjistri tregtar të shoqërisë tregtare. 

 

NENI 19 

 

Aktet ligjore për prodhuesit e APU-ve, të regjistruara në regjistrin tregtar për themelimin 

dhe organizimin e tyre si dhe dokumentacioni që i bashkëngjitet regjistrit tregtar, janë të 



dhëna konfidenciale për mbrojtjen dhe sigurinë e Republikës në kontekstin e rregullores 

“Për kriteret dhe masat për mbrojtjen e konfidencialitetit të të dhënave të cilat janë me 

rëndësi për mbrojtjen” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/94). 

 

Nëse është në interes të mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës, titulli apo emri tregtar i 

prodhuesit të APU-ve nuk mund të përmbajë llojin e aktivitetit që kryen shoqëria. 

 

NENI 20 

 

Për realizimin e detyrave të caktuara dhe aktiviteteve gjatë procesit të prodhimit të APU-

ve për nevojat e mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës, disa ekspertë nga Ministria e 

Ekonomisë, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Brendshme mund të 

transferohen për të punuar në shoqëritë e prodhimit të APU-ve. Të drejtat dhe detyrimet e 

ndërsjella ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së 

Punëve të Brendshme dhe prodhuesit e APU-ve ku dërgohen ekspertët rregullohen me 

marrëveshje të veçantë. 

 

NENI 21 

 

Prodhuesit e APU-ve mund të realizojnë bashkëpunim teknik dhe biznesi me persona 

fizikë dhe juridikë të huaj me miratim paraprak të Qeverisë. 

 

Bashkëpunimi teknik dhe biznesi në kuptimin e paragrafit 1 të këtij neni i referohet: 

kërkimit, zhvillimit dhe prodhimit të përbashkët të armëve dhe pajisjeve ushtarake, 

trajnimit të stafit të ekspertëve dhe importimit dhe eksportimit të teknologjisë për 

prodhimin e APU-ve. 

 

Kërkesa për të marrë miratimin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni dorëzohet pranë 

Ministrisë së Ekonomisë – Departamenti i Industrisë Ushtarake. 

 

Nëse kërkesa e aplikantit nuk plotëson kushtet e përmendura në nenin 12 të këtij ligji, 

Ministria e Ekonomisë do ta refuzojë kërkesën me anë të një vendimi. 

 

Kundër vendimit të përmendur në paragrafin 4 të këtij neni, aplikanti i kërkesës mund të 

paraqesë ankesë pranë Komisionit Shtetëror për Procedurat Administrative dhe pranë 

shkallës së dytë për procedurat e marrëdhënieve të punës, brenda 15 ditëve nga dita e marrjes 

së vendimit. 

 

NENI 22 

 

Prodhuesit vendas të armëve dhe pajisjeve ushtarake, që kanë produkte të ngjashme me 

prodhues të huaj, kanë të drejtë të importojnë pjesët ose produktet e gatshme nga 

bashkëpunëtorët e huaj, pa lidhur paraprakisht marrëveshje të veçantë me Ministrinë e 

Mbrojtjes ose Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

 

III. MARKETIMI DHE TREGTIMI 

 

NENI 23 

 

Marketimi dhe tregtimi në Republikë dhe jashtë vendit lejohet për prodhuesit e APU-ve, 



shoqëritë tregtare dhe tregtarët individualë të regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë së 

tregtimit, që janë regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë në bazë të 

Vendimit të Qeverisë për dhënien e miratimit për ushtrimin e këtij aktiviteti nëse plotësohen 

kushtet e mëposhtme: 

 

1. Certifikatë nga Regjistri Tregtar; 

 

2. Ambiente përkatëse për kryerjen e aktivitetit dhe ambiente të mjaftueshme për ruajtjen 

dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe dokumenteve të APU-ve, staf profesional përkatës si 

dhe pajisje teknike dhe mbrojtëse të APU-ve; 

 

3. Shoqërive ose personave përgjegjës në shoqëri nuk u janë caktuar dënime dhe masa 

sigurie për ndalimin e kryerjes së detyrave dhe veprimtarive. 

 

Shërbime ndërmjetësimi mund të ushtrohen edhe nga tregtarë individualë, në bazë të një 

miratimi paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, nëse plotësojnë kushtet e 

paragrafit 1, pika 1 dhe 3 të këtij neni si dhe të kenë ambient përkatës për ushtrimin e 

aktivitetit dhe pajime për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e dokumenteve të APU-ve. 

 

Ministria e Ekonomisë me miratim të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Punëve të 

Brendshme përshkruajnë me detaje kushtet e paragrafit 2 pika 2 të këtij neni. 

 

NENI 24 

 

Personat fizikë dhe juridikë të huaj mund të themelojnë shoqëri tregtare, vetë ose me persona 

fizikë dhe juridikë vendas, për tregtimin e APU-ve nëse për ta jepet miratim paraprak nga 

Qeveria. 

 

Personi përgjegjës në personin juridik dhe fizik të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni 

duhet të jetë nënshtetas dhe të jetë rezident në territorin e Republikës së Maqedonisë, dhe nëse 

është i huaj duhet të ketë leje qëndrimi të përhershme në territorin e Republikës së 

Maqedonisë, me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe nga marrëveshjet e 

ratifikuara ndërkombëtare. 

 

NENI 24-a 

 

Kërkesa për marrjen e miratimit për ushtrimin e veprimtarisë së tregtimit të APU-ve dorëzohet 

pranë Ministrisë së Ekonomisë nëpërmjet plotësimit të një formulari aplikimi. 

 

Ministria e Ekonomisë përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të aplikimit të 

përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  

 

Kundrejt kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni bashkëngjitet dëshmia për 

plotësimin e të gjitha kushteve të përmendura në nenin 23 të këtij ligji. 

 

Nëse kërkesa e dorëzuesit nuk plotëson kushtet e nenit 23 të këtij ligji, Ministri i Ekonomisë 

do të marrë vendim për refuzimin e saj. 

 

Kundër vendimit të përmendur në paragrafin 4 të këtij neni, aplikanti mund të paraqesë 

ankesë pranë Komisionit Shtetëror për Procedurat Administrative dhe pranë shkallës së dytë 



për procedurat e marrëdhënieve të punës brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së vendimit. 

 

Nëse shoqëria plotëson kushtet e përmendura në nenin 23 të këtij ligji, me propozim të 

Ministrisë së Ekonomisë, dhe pas marrjes së opinionit paraprak të Ministrisë së Mbrojtjes 

dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, Qeveria jep miratimin brenda 60 ditëve nga dita e 

marrjes së propozimit nga Ministria e Ekonomisë. 

 

Kundër vendimit të Qeverisë për refuzimin e kërkesës për miratim, mund të paraqitet ankesë 

përmes nisjes së procesit gjyqësor pranë Gjykatës Administrative. 

 

NENI 24-b 

 

Qeveria mund ta shfuqizojë miratimin për ushtrimin e veprimtarisë së tregtimit të APU-ve të 

përmendur në nenin 24-a paragrafi 3 të këtij ligji nëse: 

 

 është e lëshuar mbi bazën e të dhënave të rreme, 

 

 shoqëria nuk i përmbush më kushtet e punës dhe 

 

 shoqëria ushtron aktivitete që nuk janë të renditura në miratimin e dhënë. 

 

Ministria e Ekonomisë njofton Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë për 

shfuqizimin e miratimit dhe kërkon fshirjen e veprimtarisë së tregtimit të APU-ve nga regjistri 

tregtar i shoqërisë përkatëse. 

 

NENI 25 
 

APU-të, mund të tregtohen nëse prodhuesit plotësojnë kushtet e përcaktuara si më poshtë: 

 

 APU-të e destinuara për nevojat e mbrojtjes duhet të shqyrtohen dhe të miratohen 

nga Ministria e Mbrojtjes, ndërsa APU-të e destinuara për nevojat e sigurisë duhet 

të shqyrtohen dhe të miratohen nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve 

të Brendshme, ndërsa nëse janë të destinuara për eksport, duhet të jenë në 

përputhje me dokumentacionin teknik dhe kushtet e përcaktuara në marrëveshjen 

me blerësin e huaj për të cilin Ministria e Mbrojtjes ka dhënë miratimin; 

karakteristikat dhe cilësia siç janë të parashikuara në dokumentacionin teknik dhe  

 

 Certifikata e cilësisë e lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes ose Ministria e Punëve të 

Brendshme, sipas rastit. 

 

NENI 26 

 

APU-të mund të tregtohen nëse prodhuesit përveç kushteve të përmendura në nenin 25 të 

këtij ligji, disponojnë edhe dokumentacionin e kërkuar teknik. 

 

“Dokumentacion teknik” në kuptimin e paragrafit 1 të këtij neni konsiderohet 

veçanërisht: 

 

 Dokumentacioni i ndërtimit, kushtet teknike, apo rregulloret për cilësinë e 

produkteve dhe pjesët specifike të dokumentacionit teknik të nevojshme për 



sigurimin dhe kontrollin e cilësisë së përshkruar të APU-ve, të miratuara nga 

Ministria e Mbrojtjes. 

 

 Standardet e përshkruara të parashikuara për prodhimin e llojeve të caktuara të 

APU-ve dhe 

 

 Rregulloret teknike dhe udhëzuesit për përdorimin, mirëmbajtjen dhe riparimin si 

dhe një listë e komponentëve, veglave dhe aksesorëve të APU-ve që tregtohen në 

Republikën e Maqedonisë. 

 

NENI 27 

 

Rregulloret e detajuara për kushtet dhe dokumentacionin teknik në kuptimin e neneve 25 

dhe 26 të këtij ligji i miraton Ministri i Mbrojtjes me miratimin e Ministrit të Punëve të 

Brendshme. 

 

NENI 28 

 

Ministria e Ekonomisë mban një regjistër të shoqërive për të gjitha miratimet e lëshuara 

për marketimin dhe tregtimin e APU-ve. 

 

Përmbajtja, forma dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni përcaktohen nga Ministri i Ekonomisë. 

 

NENI 29 
 

Regjistrimi i aktivitetit në regjistrin tregtar për tregtimin e APU-ve në kontekstin e nenit 

23 të këtij ligji, nuk mund të kryhet nëse nuk i bashkëngjitet miratimi i Qeverisë. 

 

NENI 30 
Procedurat doganore, zhdoganimi dhe kontrolli doganor i APU-ve që importohen ose 

eksportohen jashtë vendit kryhen në vendndodhjen e prodhuesit, importuesit ose 

Ministrisë së Mbrojtjes apo Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kontrolli doganor 

realizohet në prani të një përfaqësuesi nga Ministria e Mbrojtjes apo Ministria e Punëve të 

Brendshme. 

 

NENI 31 
Rregulloret e detajuara për procedurat doganore, kontrollin doganor dhe zhdoganimin e 

APU-ve miratohen nga Ministri i Financave, me miratimin e Ministrit të Mbrojtjes dhe 

Ministrit të Punëve të Brendshme.  

 

III-a. KOMISIONI PËR RISHIKIMIN E KËRKESAVE PËR MARRJEN E LEJES 

PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË IMPORTIT, EKSPORTIT, TRANSITIT, 

SHËRBIMEVE NDËRMJETËSUESE DHE KOMPENSIMIT 

 

Neni 31-a 

 

Për rishikimin e kërkesave për marrjen e lejes për kryerjen e veprimtarisë së eksportit dhe 

importit, transitit, shërbimeve të ndërmjetësimit dhe kompensimit të APU-ve, Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë formon një Komision. 



 

Komisioni përbëhet nga kryetari, zëvendësi i tij/saj, pesë anëtarë dhe zëvendësit e tyre 

përfaqësues të: Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Punëve të 

Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Administratës Doganore të Republikës së 

Maqedonisë. 

 

Komisioni drejtohet nga kryetari i Komisionit përfaqësues i Ministrisë së Ekonomisë. 

Zëvendëskryetari është anëtar i Komisionit, gjithashtu përfaqësues i Ministrisë së 

Ekonomisë. 

 

Komisioni i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni kryen këto detyra: 

 

- shqyrton të gjitha kërkesat për marrjen e lejes për ushtrimin e veprimtarisë së 

importit dhe eksportit, transitit, shërbimeve të ndërmjetësimit dhe kompensimit të APU-ve 

dhe jep mendimin për kërkesat e paraqitura; 

 

- nxit iniciativa për përmirësimin e çështjeve të importit dhe eksportit, transitit, 

shërbimeve të ndërmjetësimit dhe kompensimit të APU-ve, me këtë ligj ose me rregullore të 

tjera nga fusha e mbrojtjes; 

 

- realizon bashkëpunim me organizma dhe institucione të tjera ndërkombëtare 

përgjegjëse për të njëjtat çështje pjesë e kompetencave të tij dhe 

 

- zbaton “Listën e Përbashkët Ushtarake të Bashkimit Evropian” dhe i përmbahet 

masave kufizuese në përputhje me ligjin “Për masat kufizuese”. 

 

Mendimet e Komisionit miratohen me konsensus. 

 

Komisioni miraton një Rregullore për të rregulluar veprimtarinë e tij. 

 

Shërbimet administrative dhe teknike për Komisionin i realizon Ministria e Ekonomisë në 

përputhje me aktin ligjor për strukturën organizative. 

 

Komisioni dorëzon një raport për punën e tij pranë Qeverisë të paktën një herë në vit. 

 

Raporti dorëzohet në tre mujorin e parë të vitit aktual për vitin e kaluar. 

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë së Ekonomisë shpall “Listën 

e Përbashkët Ushtarake të Bashkimit Evropian” në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 

 

III – b. EKSPORTI DHE IMPORTI, TRANSITI, NDËRMJETËSIMI DHE 

KOMPENSIMI 
 

Neni 31-b 

 

Çdo shoqëri që plotëson kërkesat e përmendura në nenin 23 të këtij ligji, mund të ushtrojë 

veprimtarinë e importit dhe eksportit të produkteve të APU-ve në bazë të lejes për ushtrimin e 

veprimtarisë së importit dhe eksportit të APU-ve (në vijim referuar si: Leja për import dhe 

eksport). 



 

Lejen për import dhe eksport të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni e lëshon Ministria e 

Ekonomisë. 

 

Leja për import dhe eksport e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni lëshohet vetëm për një 

kod tarifor nga tarifat doganore për produktet e përcaktuara në “Listën e Përbashkët Ushtarake 

të Bashkimit Evropian”. 

 

Neni 31-c  
 

Çdo shoqëri ose tregtar individual (broker) që plotëson kërkesat e nenit 23 të këtij ligji, mund 

të ofrojë shërbime ndërmjetësimi për produktet e APU-ve mbi bazën e lejes së lëshuar për 

shërbime ndërmjetësimi për produktet e APU-ve (në vijim referuar si: Leja për shërbime 

ndërmjetësimi). 

 

Lejen për shërbime ndërmjetësimi të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni e lëshon 

Ministria e Ekonomisë. 

 

Leja për shërbime ndërmjetësimi lëshohet vetëm për një kod tarifor nga tarifat doganore për 

produktet e përcaktuara në “Listën e Përbashkët Ushtarake të Bashkimit Evropian”. 

 

Neni 31-d 

 

Transitin për produktet e APU-ve mund ta kryejnë shoqëritë e përmendura në nenin 23 të këtij 

ligji, në bazë të lejes për transit të produkteve të APU-ve (në vijim referuar si: Leja për 

transit). 

 

Lejen për transit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni e lëshon Ministria e Ekonomisë. 

 

Neni 31-e 
 

Shoqëritë dhe tregtarët individualë që plotësojnë kërkesat e nenit 23 të këtij ligji, paraqesin 

kërkesë për lëshimin e lejes për eksport-import, transit dhe për shërbime ndërmjetësimi pranë 

Ministrisë së Ekonomisë. 

 

Bashkë me kërkesën për lëshimin e lejes së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, duhet të 

dorëzohen edhe të dhënat e mëposhtme: 

 

- Emri i shoqërisë dhe selia e furnitorit, transportuesit dhe marrësit; 

- Emri i shoqërisë dhe selia e prodhuesit të APU-ve; 

- Lloji, marka, sasia, numri i serisë dhe i fabrikimit të produkteve të APU-ve; 

- Itinerari i lëvizjes dhe vendi i magazinimit; lloji dhe mjeti i transportit, numri i targës, 

emri i shoferit dhe numri i mjetit personal të identifikimit (kartë identiteti ose 

pasaportë) të shoferit; 

- Pika e hyrjes që do të përdoret gjatë transportit dhe 

- Masat e sigurisë gjatë transportit. 

 

Ministria e Ekonomisë përcakton mënyrën e lëshimit të lejes për eksport dhe import, transit 

dhe shërbimet e ndërmjetësimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e kërkesës për leje. 

 



Me kërkesën e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të dorëzohet edhe një përshkrim 

i qartë i produkteve dhe të gjitha dëshmitë e nevojshme për vërtetimin e të dhënave të 

vendosura në kërkesë si dhe karakteristikat teknike, skica, plane, fotografi dhe dokumente të 

tjera për identifikimin e produkteve të APU-ve. 

 

Bashkëngjitur kërkesës, shoqëria dhe tregtari individual (brokeri) që plotësojnë kërkesat e 

nenit 23 të këtij ligji, duhet të dorëzojnë marrëveshjen origjinale dhe “certifikatën e 

përdoruesit fundor” ose një kopje të noterizuar dhe autentifikuar nga përkthyesi i autorizuar 

dhe noteri. 

 

Brokeri duhet të paraqesë edhe të dhënat për vendin e origjinës së produkteve të APU-ve. 

 

Neni 31-f 

 

Komisioni shprehet lidhur me kërkesën e përmendur në nenin 31-e brenda 15 ditëve pasi ajo 

të jetë depozituar siç duhet, ose brenda 60 ditëve në rast se procedura e lëshimit të lejes 

kërkon verifikime të mëtejshme. 

 

Ministria e Ekonomisë duhet të lëshojë lejen e kërkuar brenda shtatë ditëve nga dita e marrjes 

së opinionit të Komisionit. 

 

Nëse Komisioni e refuzon kërkesën për ushtrimin e aktivitetit të eksport-importit, transitit 

dhe veprimtarisë së ndërmjetësimit, Ministria e Ekonomisë, brenda 7 ditëve do të shpallë 

vendimin për refuzimin e kërkesës për lëshimin e lejes. 

 

Ministria e Ekonomisë do të njoftojë aplikantin për arsyet të cilat Komisioni refuzoi të japë 

lejen e kërkuar, me përjashtim të rasteve kur qëndrimi i Komisionit mbështetet në 

informacione të tilla, të cilat, deri në njëfarë mase, bazuar në ligj, ose mbi bazën e disa 

kritereve në ligjin “Për informacionin e klasifikuar” janë identifikuar të klasifikuara ose 

mbrohen nga një ligj tjetër që rregullon mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

Kundër vendimit të përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, aplikanti mund të paraqesë 

ankesë pranë Komisionit Shtetëror për Procedurat Administrative dhe pranë shkallës së dytë 

për procedurat e marrëdhënieve të punës brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së vendimit.  

 

Neni 31-g 
 

Lejet për eksportin dhe importin, transitin dhe shërbimet e ndërmjetësimit të lëshuara nga 

Ministria e Ekonomisë do të jenë të vlefshme për një periudhë gjashtë mujore nga data e 

lëshimit. 

 

Lejet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni lëshohen në pesë kopje: Nga të cilat tre kopje 

i dorëzohen aplikantit, i cili një kopje e dorëzon pranë autoritetit doganor gjatë eksportit, një e 

dorëzon pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme – Policisë Kufitare dhe kopjen e tretë e 

mban për vete; një kopje dorëzohet pranë Administratës Doganore të Republikës së 

Maqedonisë dhe një kopje ruhet në arkivën e ministrisë. 

 

Neni 31-h 

 

Ministria e Ekonomisë e refuzon kërkesën për lëshimin e lejes për ushtrimin e veprimtarisë së 



eksport-importit, transitit dhe shërbimeve ndërmjetësuese kur vlerëson se eksport-importi, 

transiti apo shërbimet e ndërmjetësimit të produkteve të APU-ve mund të shkaktojnë pasoja 

negative si: 

 

 vihet në rrezik detyra e përmbushjes së disa detyrimeve ndërkombëtare të Republikës 

së Maqedonisë; 

 

 vihen në rrezik interesat për sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë; 

 

 vihen në rrezik interesat e politikës së jashtme ose ekonomike të Republikës së 

Maqedonisë ose çdo gjë që bie në kundërshtim me këto interesa; 

 

 mundësi për shpërthimin ose vazhdimin e konflikteve të armatosura në shtetin që 

është përdoruesi fundor i produkteve të APU-ve; 

 

 mundësi për përdorimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake për shtypje të brendshme 

në shtetin që është përdoruesi fundor i produkteve të APU-ve; 

 

 përdorimi final i synuar dhe rreziku i mundshëm i keqpërdorimit dhe 

 

 arritja në përfundimin se ndikimet e produkteve të APU-ve nuk përputhen me të 

dhënat e deklaruara në kërkesën e paraqitur pranë Ministrisë ose kur eksportuesi ose 

prodhuesi, me kërkesë të Ministrisë nuk ka mundësuar shqyrtimin e produkteve të 

APU-ve ose dokumentacionin shoqërues. 

 

Neni 31-i 

 

Ministria e Ekonomisë, me kërkesë të shoqërisë ose tregtarit individual ose ex-officio, 

përmes një vendimi mund të shfuqizojë lejen për ushtrimin e veprimtarisë së eksport-

importit, transitit apo shërbimeve të ndërmjetësimit kur: 

 konstaton se një ose më shumë kërkesa mbi bazën e të cilave është lëshuar 

autorizimi nuk po përmbushen më dhe  

 kur eksportuesi nuk i plotëson më detyrimet e përcaktuara në leje. 

Ministria e Ekonomisë e anulon lejen për eksport-importin dhe transitin, apo lejen për 

shërbime ndërmjetësuese nëse: 

 leja është lëshuar mbi bazën e të dhënave të rreme ose të dhënave të paplotësuara, dhe 

aplikanti ka qenë në dijeni ose duhet të ishte në dijeni se të dhënat ishin të pasakta ose të 

paplotësuara; 

 eksportuesi, apo brokeri nuk e ka njoftuar Ministrinë e Ekonomisë për ndryshimet 

lidhur me produktet e APU-ve; 

 eksportuesi e ka transferuar lejen e eksportit te një eksportues tjetër dhe  

 

 ka ndryshime në statusin e masave kufizuese, në përputhje me ligjin “Për masat 

kufizuese ndërkombëtare”. 

 

Neni 31-j 

 

Kundër vendimit të Ministrisë së Ekonomisë të përmendur në nenin 31-i të këtij ligji, 

shoqëria ose tregtari individual të përmendur në nenin 23 të këtij ligji kanë të drejtë të 

paraqesin një ankesë pranë gjykatës administrative kompetente. 



 

Ankesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit.  

 

Neni 31-k 
 

Për realizimin dhe zbatimin e detyrimeve të kompensimit hartohet një program kompensimi. 

 

Ministria e Mbrojtjes në përputhje me nevojat e saj miraton një program kompensimi në 

bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Financave. 

 

Ministria e Punëve të Brendshme në përputhje me nevojat e saj miraton një program 

kompensimi në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ministrinë e Financave. 

 

Programi i kompensimit në mënyrë të veçantë duhet të përmbajë: prioritetet dhe objektivat e 

vendosura, llojin e marrëveshjes (direkte apo indirekte), vlerën, listën e kërkesave, periudhën 

e kompensimit, koeficientet dhe transaksionet (sistemet funksionale të luftimit, mjetet dhe 

pajisjet, materialet e nevojshme për mjetet bazë, transferimin e teknologjisë). 

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep miratimin për programet e përmendura në paragrafin 

2 dhe 3 të këtij neni. 

 

III – c DETYRIMET E SUBJEKTEVE TREGTARE DHE TREGTARËVE 

INDIVIDUAL QË JANË TË REGJISTRUAR PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË 

SË TREGTIMIT TË APU 

 

Neni 31-l 

 

Shoqëritë dhe tregtarët individualë që janë regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë së tregtimit 

të APU-ve, kanë për detyrë t’i ruajnë faturat, mandatet e dërgimit, mandatet e marrjes, faturat 

shoqëruese dhe të gjitha llojet e dokumentacioneve që lidhen me prodhimin e APU-ve të 

paktën deri në dhjetë vjet nga përfundimi i vitit kalendarik në të cilin është kryer çdo 

transaksion individual apo shërbim që përfshin produktet e APU-ve. 

 

Dokumentet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni përmbajnë në mënyrë të veçantë këto 

të dhëna:  

 

 përshkrimin e produkteve të APU-ve që mundësojnë identifikimin e tyre, si dhe kodin 

tarifor në përputhje me tarifat doganore në fuqi; 

 

 sasinë e mallrave në njësi matëse dhe peshë neto; 

 

 emrin e plotë dhe titullin e eksportuesit, si dhe të dhënat e regjistrit përkatës; 

 

 emrin e plotë titullin e importuesit të produkteve të APU-ve dhe 

 

 emrin e plotë dhe titullin e përdoruesit fundor. 

 

Neni 31-m 

 

Eksportuesi që kryen eksportin e produkteve të APU-ve është i detyruar të: 



 mbajë një regjistër të veçantë për eksportin e kryer të produkteve të APU-ve;  

 

 kryejë veprimtarinë në përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në lejen për 

eksport dhe 

 

 për çdo ndryshim të kushteve për realizimin e eksportit të produkteve të APU-ve të 

njoftojë menjëherë në formë të shkruar ministrinë. 

 

Eksportuesi nuk duhet ta transferojë lejen për eksport te një eksportues tjetër. 

 

Brokeri që ofron shërbimet e ndërmjetësimit për produktet e APU-ve është i detyruar: 

 

 të mbajë një regjistër të veçantë për të gjitha shërbimet e ndërmjetësimit që ofrohen 

për produktet e APU-ve, 

 

 ta ushtrojë veprimtarinë në përputhje me kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në lejen 

për shërbimin e ndërmjetësimit dhe  

 

 për çdo ndryshim të kushteve për ofrimin e shërbimeve ndërmjetësuese të produkteve 

të APU-ve të njoftojë menjëherë në formë të shkruar ministrinë. 

 

III-d PËRGJEGJËSITË E MINISTRIVE DHE ORGANEVE TË TJERA 

ADMINISTRATIVE 

 

Neni 31-n 

 

Ministria e Ekonomisë mban regjistër për të gjitha lejet e lëshuara për eksport-import, transit 

dhe shërbimet e ndërmjetësimit dhe për kërkesat e refuzuara për marrjen e lejes. 

 

Përmbajtja, forma dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të përmendur në paragrafin 1 të këtij 

neni përcaktohen nga Ministri i Ekonomisë. 

 

Ministria e Ekonomisë e njofton Administratën Doganore për çdo kërkesë të refuzuar për 

marrjen e lejes si dhe për çdo leje të anuluar për eksport-import dhe transit të APU-ve. 

 

Neni 31-o 

 

Gjatë kryerjes së detyrës së saj për verifikimin e respektimit të kushteve për lëshimin e lejeve 

të përmendura në nenin 31-b, 31-c dhe 31-d të këtij ligji, Ministria e Ekonomisë bashkëpunon 

me ministritë e tjera të Republikës së Maqedonisë si dhe me organet përgjegjëse të shteteve të 

tjera.  

 

III-e MBIKËQYRJA 

 

Neni 31-p 

 

Mbikëqyrja për zbatimin e dispozitave të këtij ligji kryhet nga Ministria e Ekonomisë përmes 

inspektorëve të Departamentit të Industrisë Ushtarake të autorizuar për kryerjen e detyrës dhe 

punës së inspektimit. 

 



Ministri i Ekonomisë përcakton mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes profesionale nga 

Departamenti i Industrisë Ushtarake (në vijim referuar si: Departamenti). 

 

Drejtori i Departamentit miraton një program vjetor për inspektimin dhe përgatit plane mujore 

për inspektimin e kryer. 

 

Drejtori dorëzon një raport vjetor pranë Ministrisë së Ekonomisë për inspektimin e realizuar 

vitin e kaluar, jo më vonë se data 31 mars e vitit aktual. 

 

Gjatë inspektimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, inspektorët kanë të drejtë: 

 

 të kërkojnë informacionet dhe të dhënat e nevojshme për mbikëqyrjen nga çdo individ 

i përfshirë në prodhimin e APU-ve dhe veprimtarinë e tregtimit; 

 

 të kërkojnë opinionin e organeve dhe institucioneve të tjera përkatëse; 

 

 të kryejnë kontrollin e çdo transaksioni apo shërbimi të produkteve të APU-ve, si dhe 

kontrollin e të dhënave të produkteve të APU-ve me të dhënat e lejes së lëshuar; 

 

 të kryejnë kontroll në ambientet e biznesit, kapacitetet prodhuese dhe magazinat e 

shoqërive dhe tregtarëve individualë të regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë së 

prodhimit dhe tregtimit të APU-ve dhe 

 

 Departamenti, sipas nevojave, mund të dorëzojë kërkesë pranë institucioneve 

kompetente përkatëse për sigurimin e informacionit të nevojshëm për mbikëqyrje. 

 

Neni 31-q 

 

Çdo person që përmbush kërkesat e përgjithshme të parashikuara nga ligji “Për nëpunësin 

civil” i cili ka përftuar të paktën 240 kredite sipas ECTS-së ose ka një diplomë universiteti në 

filozofi – studime të mbrojtjes, diplomë në çështjet e sigurisë ose një diplomë në inxhinieri 

dhe të paktën tre vite përvojë pune, mund të emërohet inspektor në Departamentin përgjegjës 

për mbikëqyrjen, në përputhje me dispozitat e nenit 31-p të këtij ligji.  

 

Inspektorët e Departamentit për realizimin e detyrave të inspektimit, në përputhje me nenin 

31-p të këtij ligji, duhet të mbajnë një dokument zyrtar identifikimi që përcakton kapacitetin e 

tyre zyrtar, të cilin janë të detyruar ta paraqesin kurdoherë që ushtrojnë autoritetin e tyre. 

 

Ministri i Ekonomisë përcakton formën dhe përmbajtjen e dokumentit të identifikimit, si dhe 

mënyrën e lëshimit dhe anulimit të tij. 

Ministri i Ekonomisë lëshon ID-në zyrtare. 

 

Neni 31-r 

 

Inspektorët e Departamentit janë të detyruar të hartojnë një raport lidhur me inspektimin e 

kryer në të cilin duhet përfshijnë konstatimet për gjendjen faktike të verifikuar. 

 

Raporti nënshkruhet nga personat që morën pjesë në procesin e inspektimit. 

 

Neni 31-s 



 

Nëse inspektori i përmendur në nenin 31-p të këtij ligji gjatë kryerjes së inspektimit zbulon 

parregullsi në kundërshtim me ligjin, do të marrë vendim për ndalimin e përkohshëm të 

kryerjes së aktivitetit me afat 30 ditë dhe do të sekuestrojë përkohësisht mjetet si dhe do të 

caktojë një afat 15 ditor për rregullimin e mangësive të zbuluara gjatë inspektimit. 

 

Produktet dhe pajisjet e sekuestruara me të cilat është realizuar shkelja, do të ruhen në 

magazinat përkatëse të Ministrisë së Mbrojtjes, apo Ministrisë së Punëve të Brendshme deri 

në përfundim të procesit. 

 

Për sekuestrimin e produkteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, inspektorët e 

përmendur në nenin 31-p të këtij ligji lëshojnë një mandat. 

 

Kundër vendimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni mund të paraqitet ankesë pranë 

Komisionit Shtetëror për Procedurat Administrative dhe pranë shkallës së dytë për 

procedurat e marrëdhënieve të punës. 

 

Ankesa e paraqitur kundër vendimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni nuk e shtyn 

ekzekutimin e vendimit. 

 

IV. CILËSIA E ARMËVE DHE PAJISJEVE USHTARAKE 

 

NENI 32 

 

Prodhuesit e APU-ve kanë për detyrë që gjatë prodhimit të tyre të sigurojnë cilësi në 

përputhje me standardet maqedonase, apo në përputhje me standardet ndërkombëtare 

përkatëse të pranuara në Republikën e Maqedonisë. 

 

NENI 33 

 

Për sigurimin e cilësisë dhe sigurisë së APU-ve gjatë procesit të prodhimit dhe përpara 

dorëzimit, prodhuesit e APU-ve janë të detyruar të organizojnë procesin e tyre të 

kontrollit dhe garantimit të cilësisë dhe sigurisë. 

 

Kontrolli dhe garantimi i cilësisë dhe sigurisë së APU-ve për nevojat e mbrojtjes 

realizohet nga Ministria e Mbrojtjes, ndërsa për nevojat e sigurisë realizohet nga Ministria 

e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Brendshme. 

 

Prodhuesit e APU-ve kanë për detyrë të sigurojnë kushtet e nevojshme për realizimin e 

kontrollit dhe garantimit të cilësisë dhe sigurisë të përmendur në paragrafin 2 të këtij neni. 

 

NENI 34 

 

Importet e APU-ve gjithashtu janë objekt i kontrollit dhe garantimit të cilësisë dhe 

sigurisë sipas dispozitave të këtij ligji. 

 

Kontrolli i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni mund të kryhet edhe për importin e 

APU-ve me kërkesë të prodhuesit të APU-ve, nëse tashmë nuk është rregulluar nga 

marrëveshja e shitblerjes. 

 



V. MBROJTJA DHE SIGURIA NË PRODHIMIN DHE TREGTIMIN E 

ARMËVE DHE PAJISJEVE USHTARAKE  
 

NENI 35 

 

Mbrojtja dhe siguria në prodhimin dhe tregtimin e APU-ve përfshin: masat dhe 

procedurat e sigurimit dhe mbrojtjes së kapaciteteve të prodhimit të APU-ve dhe të 

magazinave për ruajtjen dhe mbrojtjen e APU-ve. 

 

- masat e sigurisë gjatë transportit të APU-ve; 

 

- ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave konfidenciale të kapaciteteve të prodhimit dhe 

magazinave për ruajtjen dhe mbrojtjen e APU-ve dhe të të dhënave për prodhimin dhe 

tregtimin e APU-ve, si edhe masa të tjera të parashikuara të sigurisë dhe mbrojtjes në 

fushën e mbrojtjes. 

 

NENI 36 

 

Prodhuesit e APU-ve shoqëritë e tregtimit dhe tregtarët individualë kanë për detyrë të 

zbatojnë masat për mbrojtjen dhe sigurinë në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e 

miratuara mbi bazën e këtij ligji, si dhe rregullore të tjera me të cilat rregullohet mbrojtja 

dhe ruajtja e të dhënave konfidenciale në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe të dhënat 

lidhur me përdorimin e lëndëve shpërthyese, të ndezshme dhe lëndëve të tjera të 

rrezikshme. 

 

Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni i referohet edhe personave të tjerë fizikë dhe juridikë, 

të cilët, për ndonjë arsye, përdorin objektet e tyre të biznesit për ruajtjen dhe mbrojtjen e 

APU-ve. 

 

NENI 37 

 

Për mbrojtjen dhe sigurimin e objekteve, kapaciteteve, lëndëve të para dhe produkteve të 

gatshme, prodhuesit e APU-ve kanë për detyrë të formojnë shërbime dhe njësi të sigurisë. 

 

NENI 38 

 

Në zonat e objekteve ku realizohet prodhimi, sistemimi dhe ruajtja e APU-ve, nuk mund 

të ndërtohen objekte të tjera pa miratimin e Qeverisë. 

 

Në zonat e objekteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni mund të ndalohet prania 

dhe lëvizja nëse rrezikohet siguria e qytetarëve ose e objekteve. 

Zonat e objekteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni përcaktohen nga Qeveria. 

 

NENI 39 
Prodhuesit e APU-ve miratojnë plane për sigurimin teknik dhe fizik dhe mbrojtjen nga 

zjarri të kapaciteteve të prodhimit dhe të objekteve ku sistemohen dhe ruhen APU-të dhe 

plane të tjera për zbatimin e masave të mbrojtjes dhe sigurisë, si dhe udhëzime të 

detajuara për zbatimin e këtyre masave, në përputhje me rregulloret me të cilat 

përcaktohen këto çështje. 

 



NENI 40  

 

Të dhënat për kapacitetet prodhuese të APU-ve, programet, planet e zhvillimit, importin 

dhe eksportin e APU-ve, bashkëpunimin shkencor dhe teknik me shtetet e huaja në 

fushën e prodhimit dhe tregtimit të APU-ve, konsiderohen si të dhëna konfidenciale për 

mbrojtjen dhe sigurinë e Republikës. 

 

NENI 41 

 

Municionet, lëndët shpërthyese dhe APU të tjera që janë materiale të rrezikshme, 

transportohen me mjete transporti të veçanta ose standarde dhe shoqërohen në bazë të 

rregullave në përputhje me rregulloret për transportin e materialeve të rrezikshme. 

 

Prodhuesit e APU-ve, tregtarët e APU-ve apo transportuesit e APU-ve, janë përgjegjës 

për sigurimin e këtyre materialeve deri në dorëzimin final te blerësi apo përdoruesi 

fundor. 

 

Rregulloret specifike për masat dhe mënyrën e sigurimit të transportit të APU-ve 

miratohen nga Ministri i Mbrojtjes me miratimin e Ministrit të Punëve të Brendshme. 

 

NENI 42 

 

Prodhuesit e APU-ve, tregtarët e APU-ve dhe subjektet e tjera që mbajnë APU për 

nevojat e tyre ose për ndonjë arsye kanë të bëjnë me APU, janë të detyruar që të mbajnë 

regjistra të veçantë për APU-të në bazë të mënyrës së përcaktuar nga Ministri i Mbrojtjes 

me miratimin e Ministrit të Punëve të Brendshme. 

 

Subjektet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni kanë për detyrë që për çdo APU që 

mungon ose pjesë e tyre të njoftojnë menjëherë, dhe maksimumi brenda 24 orëve, 

Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

 

NENI 43 

 

Kontrolli i zbatimit të masave për mbrojtjen dhe sigurinë e prodhimit dhe tregtimit të 

APU-ve kryhet nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Brendshme. 

 

Ministri i Mbrojtjes me miratimin e Ministrit të Punëve të Brendshme përcakton mënyrën 

e realizimit të kontrollit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  

 

VI. MARRËDHËNIET MIDIS PRODHUESVE, SHOQËRIVE TË 

TREGTIMIT TË APU-ve DHE TREGTARËVE INDIVIDUALË SI DHE 

AUTORITETEVE SHTETËRORE 
 

NENI 44 

 

Të drejtat dhe detyrimet lidhur me shprehjen e nevojave dhe prodhimin dhe tregtimin e 

APU-ve për nevojat e mbrojtjes dhe sigurisë së Republikës, rregullohen me marrëveshje 

të lidhur ndërmjet prodhuesit të APU-ve ose tregtuesit të APU-ve dhe Ministrisë së 

Mbrojtjes apo Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

 



NENI 45 

 

Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me 

Ministrinë e Ekonomisë, në bazë të planeve për pajisjen dhe zhvillimin e forcave të 

armatosura dhe policisë së Republikës, përgatisin plane për nevojat e prodhimit të 

armëve dhe pajisjeve ushtarake nga prodhuesit vendas dhe të huaj. 

 

Neni 46 është fshirë, shih: Ligji “Për ndryshime dhe shtesa në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 145/10). 

 

NENI 47 

 

Qeveria i përcakton me detaje mjetet e përmendura në nenin 2 të këtij ligji të cilat 

konsiderohen si APU. 

 

VII. DISPOZITA NDËSHKUESE 

 

NENI 48 

 

Çdo shoqëri, prodhues ose tregtues i APU-ve që kryen një shkelje gjobitet nga gjykata 

kompetente në shumën prej 4000 deri në 8000 euro të pagueshme në dinarë, nëse: 

 

1) prodhon ose tregton APU pa miratimin për kryerjen e aktivitetit nga Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë (neni 12) 

 

2) nuk plotëson kushtet e përcaktuara me nenet 31-b, 31-c, 31-d dhe 31-l të këtij ligji; 

 

3) nuk plotëson kushtet e përcaktuara me nenet 23 dhe 24 të këtij ligji. 

 

Çdo person përgjegjës brenda personit juridik që kryen një shkelje siç përmendet në 

paragrafin 1 të këtij neni do të gjobitet nga gjykata kompetente në shumën prej 2000 deri në 

4000 euro të pagueshme në dinarë. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

subjektit dhe një sanksion për ndalimin e kryerjes së aktivitetit të prodhimit dhe tregtimit të 

APU-ve për një periudhë nga një deri në pesë vjet. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

personit përgjegjës të subjektit dhe një sanksion për ndalimin e ushtrimit të detyrës për një 

periudhë nga një deri në pesë vjet.  

 

Në rastet e përmendura në paragrafin 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni do të caktohet një masë 

ndëshkuese e veçantë për sekuestrimin e mjeteve me të cilat është kryer shkelja. 

 

Për shkeljet e përcaktuara në këtë nen, Ministria e Ekonomisë përmes Departamentit të 

Industrisë Ushtarake ka për detyrë që fillimisht t’i propozojë shkelësit mundësinë e rregullimit 

të problemit, përpara se ta dërgojë çështjen përpara gjykatës kompetente. 

 

Çdo person fizik i cili kryen një nga shkeljet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, 



gjobitet në shumën prej 1000 deri në 2000 euro të pagueshme në dinarë. 

 

NENI 49 

 

Çdo person juridik – prodhues i APU-ve që kryen një shkelje gjobitet nga gjykata kompetente 

në shumën prej 2000 deri në 4000 euro të pagueshme në dinarë, nëse: 

 

1) nuk siguron cilësi në prodhimin e APU-ve në përputhje me standardet maqedonase 

ose standardet ndërkombëtare përkatëse të pranuara në Republikë (neni 32); 

 

2) nuk siguron kontrollin e cilësisë dhe sigurinë e APU-ve gjatë importit të tyre (neni 

34); 

 

3) nuk vendos dhe nuk zbaton masat për mbrojtjen dhe sigurinë në prodhimin e APU-ve 

në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e tjera të miratuara mbi bazën e këtij ligji, si dhe 

rregullore të tjera që rregullojnë mbrojtjen dhe ruajtjen e informacioneve konfidenciale 

në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe të dhënat lidhur me përdorimin e lëndëve 

shpërthyese, të ndezshme dhe lëndëve të tjera të rrezikshme (neni 35); 

 

4) nuk formon njësi dhe departament sigurie (neni 37); 

 

5) ndërton objekte të tjera në zonat e objektit ku kryhet prodhimi, sistemimi dhe ruajtja e 

APU-ve pa miratimin e Qeverisë (neni 38); 

 

6) nuk miraton plane për sigurimin fizik dhe teknik dhe mbrojtjen nga zjarri të 

objekteve të përdorura për prodhimin, sistemimin dhe ruajtjen e APU-ve dhe plane të 

tjera për zbatimin e masave të sigurisë dhe mbrojtjes (neni 39); 

 

7) nuk i përmbahet rregulloreve për masat që duhen marrë dhe mënyrën e sigurimit të 

transportit të APU-ve (neni 41) dhe 

 

8) nuk mban një regjistër të veçantë për APU-të që disponon (neni 42). 

 

Çdo person përgjegjës brenda personit juridik që kryen një shkelje siç përmendet në 

paragrafin 1 të këtij neni do të gjobitet nga gjykata kompetente në shumën prej 500 deri në 

1000 euro të pagueshme në dinarë. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

subjektit juridik edhe një sanksion ndëshkues, ndalim të ushtrimit të aktivitetit të prodhimit të 

APU-ve për një afat nga një deri në pesë vjet. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

personit përgjegjës të subjektit juridik edhe sanksionin ndëshkues të ndalimit të ushtrimit të 

detyrës për një afat nga një deri ne pesë vjet. 

 

Për shkeljet e përmendura nga pika 1 deri në pikën 8 të këtij neni, Ministria e Ekonomisë 

përmes Departamentit të Industrisë Ushtarake ka për detyrë që fillimisht t’i propozojë 

shkelësit mundësinë e rregullimit të problemit, përpara se ta dërgojë çështjen përpara gjykatës 

kompetente. 

 



NENI 50  

 

Çdo person juridik – prodhues i APU-ve që kryen një shkelje do të gjobitet nga gjykata 

kompetente në shumën prej 2000 deri në 4000 euro të pagueshme në dinarë, nëse: 

 

1) tregton APU pa plotësuar kushtet e përmendura në nenin 25 të këtij ligji; 

 

2) nuk siguron cilësi në prodhimin e APU-ve në përputhje me standardet maqedonase 

ose standardet ndërkombëtare përkatëse të pranuara në Republikë (neni 32 paragrafi 1); 

 

3) importon APU pa bërë kontroll paraprak të cilësisë së APU-ve (neni 34 paragrafi 1); 

 

4) nuk vendos dhe nuk zbaton masat për mbrojtjen dhe sigurinë në prodhimin e APU-ve 

në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e tjera të miratuara mbi bazën e këtij ligji, si dhe 

rregullore të tjera që rregullojnë mbrojtjen dhe ruajtjen e informacioneve konfidenciale 

në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe të dhënat lidhur me përdorimin e lëndëve 

shpërthyese, të ndezshme dhe lëndëve të tjera të rrezikshme (neni 36 paragrafi 1); 

 

5) nuk formon njësi dhe departament sigurie (neni 37); 

 

6) ndërton objekte të tjera në zonat e objektit ku kryhet prodhimi, sistemimi dhe ruajtja e 

APU-ve pa miratimin e Qeverisë (neni 38); 

 

7) nuk miraton plane për sigurimin fizik dhe teknik dhe mbrojtjen nga zjarri të 

objekteve të përdorura për prodhimin, sistemimin dhe ruajtjen e APU-ve dhe plane të 

tjera për zbatimin e masave të sigurisë dhe mbrojtjes, si edhe udhëzime më të detajuara 

për zbatimin e këtyre masave, në përputhje me rregulloret që parashikojnë këto çështje 

(neni 39); 

 

8) nuk mban një regjistër të veçantë për APU-të që disponon (neni 42 paragrafi 1). 

 

9) nuk njofton menjëherë Ministrinë e Mbrojtjes dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme 

për humbjet e APU-ve apo të pjesëve të tyre ose maksimumi brenda 24 orëve (neni 42 

paragrafi 2). 

 

Çdo person përgjegjës brenda personit juridik që kryen një shkelje siç përmendet në 

paragrafin 1 të këtij neni do të gjobitet nga gjykata kompetente në shumën prej 500 deri në 

1000 euro të pagueshme në dinarë. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

subjektit juridik edhe një sanksion ndëshkues, ndalim të ushtrimit të aktivitetit të prodhimit të 

APU-ve për një afat nga një deri në pesë vjet. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

personit përgjegjës të subjektit juridik edhe sanksionin ndëshkues të ndalimit të ushtrimit të 

detyrës për një afat nga një deri ne pesë vjet. 

 

Për shkeljet e përmendura nga pika 1 deri në pikën 9 të këtij neni, Ministria e Ekonomisë 

përmes Departamentit të Industrisë Ushtarake ka për detyrë që fillimisht t’i propozojë 

shkelësit mundësinë e rregullimit të problemit, përpara se ta dërgojë çështjen përpara gjykatës 



kompetente. 

 

NENI 51 

 

Çdo person juridik – prodhues ose tregtues i APU-ve që kryen një shkelje do të gjobitet nga 

gjykata kompetente në shumën prej 4000 deri në 8000 euro të pagueshme në dinarë, nëse:  

 

1) pa miratimin e Qeverisë themelon një tjetër shoqëri për prodhimin apo tregtimin e 

APU-ve ose mundëson investimin e fondeve të personave fizikë apo juridikë të huaj në 

një tjetër shoqëri që prodhon apo tregton APU (neni 13) dhe  

 

2) realizon bashkëpunim teknik dhe biznesi me personat fizikë ose juridikë të huaj pa 

miratimin e Qeverisë (neni 21 paragrafi 1). 

 

Çdo person përgjegjës brenda personit juridik që kryen një shkelje siç përmendet në 

paragrafin 1 të këtij neni do të gjobitet nga gjykata kompetente në shumën prej 500 deri në 

1000 euro të pagueshme në dinarë. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

subjektit juridik edhe një sanksion ndëshkues, ndalim të ushtrimit të aktivitetit të prodhimit të 

APU-ve për një afat nga një deri në pesë vjet. 

 

Përveç gjobës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata kompetente do t’i vendosë 

personit përgjegjës të subjektit juridik edhe sanksionin ndëshkues të ndalimit të ushtrimit të 

detyrës për një afat nga një deri ne pesë vjet. 

 

Në rastet e përmendura në paragrafin 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni do të caktohet një masë 

ndëshkuese e veçantë për sekuestrimin e mjeteve me të cilat është kryer shkelja. 

 

Për shkeljet e përcaktuara në këtë nen, Ministria e Ekonomisë përmes Departamentit të 

Industrisë Ushtarake ka për detyrë që fillimisht t’i propozojë shkelësit mundësinë e rregullimit 

të problemit, përpara se ta dërgojë çështjen përpara gjykatës kompetente. 

 

VIII. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

NENI 52 

 

Shoqëritë ekzistuese të prodhimit të APU-ve janë të detyruara që brenda gjashtë muajve 

nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, t’i harmonizojnë kushtet e tyre të punës sipas 

dispozitave të këtij ligji. 

 

NENI 53 

 

Aktet nënligjore të parashikuara në këtë ligj do të miratohen brenda gjashtë muajve nga 

dita e hyrjes së tij në fuqi. 

 

Deri në miratimin e rregulloreve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, do të 

zbatohen aktet nënligjore që janë miratuar mbi bazë të ligjeve që kanë qenë në fuqi deri 

në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 



NENI 54 

 

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet: 

 

Ligji “Për prodhimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” (“Fletorja Zyrtare e Republikës 

Socialiste Federative të Jugosllavisë “numër 30/79), ligji “Për marrëdhëniet ekonomike 

dhe marrëdhënie të tjera në prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë “numër 25/79) dhe 

ligji “Për asocimin në komunitetin e industrisë së armëve dhe pajisjeve ushtarake të 

Jugosllavisë (“Fletorja Zyrtare e Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë “numër 

25/79) 

 

NENI 55 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 

 

 

Shënim; 

 

Teksti i konsoliduar i ligjit “Për prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve 

ushtarake” përfshin – tekstin bazë të ligjit të botuar në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë” numër 54/02, ligjin “Për ndryshime në ligjin për prodhimin dhe tregtimin e 

armëve dhe pajisjeve ushtarake”, i botuar në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë” numër 84/07, ligjin “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” i botuar në “Fletoren Zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë” numër 161/09, ligjin “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin 

dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” i botuar në “Fletoren Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë” numër 145/10, ligjin “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për 

prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” i botuar në “Fletoren Zyrtare 

të Republikës së Maqedonisë” numër 119/13, ligjin “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin 

për prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” i botuar në “Fletoren 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” numër 164/13 dhe ligjin “Për shtesa dhe 

ndryshime në ligjin për prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” i 

botuar në “Fletoren Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” numër 41/14, 

 

tek të cilët është përcaktuar data e hyrjes në fuqi dhe zbatimi i tyre. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DISPOZITA nga ligji “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 84/07) 
 

Neni 6 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 

 



DISPOZITA nga ligji “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 161/09) 

 

Neni 6 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 

 

DISPOZITA nga ligji “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 145/10) 

 

Neni 9 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 

 

DISPOZITA nga ligji “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 119/13) 

 

Neni 23 

 

Procedurat për lëshimin e lejeve që kanë nisur para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do 

të përfundohen sipas dispozitave të ligjit “Për prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe 

pajisjeve ushtarake” (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 54/2002, 

84/2007, 161/2009 dhe 145/10). 

 

Neni 24 

 

Komisionin për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejes për eksport-import, transit, 

shërbime ndërmjetësimi dhe kompensimi për APU-të, Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë do ta formojë brenda 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

Neni 25 
 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të shpallë “Listën Ushtarake të Përbashkët të 

BE-së” brenda 90 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Deri në shpalljen e “Listës 

Ushtarake të Përbashkët të BE-së” të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, vazhdon të 

zbatohet “Lista e Përbashkët Ushtarake e BE-së” që është pjesë përbërëse e vendimit për 

klasifikimin e mallrave të shoqërive për eksport dhe import. 

 

Neni 26 

 

Aktet nënligjore të parashikuara në këtë ligj, do të miratohen brenda gjashtë muajve nga 

dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 



 

Neni 27 

 

Autorizohet Komisioni i Ligjeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë 

një tekst të konsoliduar të ligjit “Për prodhimin dhe tregtimin e armëve dhe pajisjeve 

ushtarake”. 

 

Neni 28 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë”. 

 

DISPOZITA nga ligji “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 164/13) 

 

Neni 2 

 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë” dhe do të fillojë të zbatohet nga data 1 maj 2014. 

 

DISPOZITA nga ligji “Për shtesa dhe ndryshime në ligjin për prodhimin dhe 

tregtimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake” 

 

(“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 41/14) 

 

Neni 2 

 

Drejtori i Departamentit, i emëruar përpara fillimit të zbatimit të paragrafit 1 të këtij ligji 

do të vazhdojë të kryejë funksionin e tij deri në përfundimin e mandatit. 

 

Neni 3 

 

Dispozitat e nenit 1 të këtij ligji, që i referohen kushtit për njohjen e gjuhës së huaj, do të 

fillojnë të zbatohen pas dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 

Neni 4 
 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren Zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë” dhe do të fillojë të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes së tij në fuqi. 


