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MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

Në përputhje me nenin 77 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/05, 47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13 dhe 164/13), Ministri i Punëve të 
Brendshme miratoi 

RREGULLOREN PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES PËR FORMULARËT E 
ARMËVE DHE MUNICIONEVE DHE PËR MENAXHIMIN E MBAJTJES SË 

REGJISTRAVE TË ARMËVE DHE MUNICIONEVE 

Neni 1 Në Rregulloren për formularët e armëve dhe municioneve dhe menaxhimin e 
regjistrave të armëve dhe municioneve (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
94/09, 2/10 dhe 156/10), neni 1, fjalët “miratim për blerjen dhe nxjerrjen e armëve dhe 
municioneve nga territori shtetëror” zëvendësohen me fjalët: “miratim për transferimin e 
armëve dhe municioneve jashtë Republikës së Maqedonisë” dhe fjalët: “miratim për futjen 
dhe mbajtjen e armëve dhe municioneve i lëshuar nga zyra e përfaqësive diplomatike ose 
konsullore, miratim për posedimin dhe mbajtjen e armëve të gjahut gjatë sezonit të gjuetisë 
në vend” zëvendësohen me fjalët: “miratim për transferimin e armëve nëpër territorin 
shtetëror, i lëshuar nga zyra e përfaqësive diplomatike ose konsullore, miratim për futjen 
dhe mbajtjen, në territor, të armëve për qëllime gjuetie “ dhe pas fjalëve: “miratim për 
krijimin e poligoneve të qitjes dhe”: shtohen fjalët e mëposhtme: “forma të tjera kërkesash 
dhe miratimesh për armë, si dhe”. 

Neni 2
Në nenin 2 paragrafi 2 fjala “tre” zëvendësohet me fjalën “pesë”.
Paragrafi 3 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; përmbajtjen e kërkesës; llojin e armës; arsyet 
për blerjen e armës; armën në zotërim; dhe udhëzimet për mënyrën e plotësimit të kërkesës 
(Formulari nr.1).” 

Paragrafi 5 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 4 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; armën në zotërim; përmbajtjen e kërkesës; 
kategorinë e armës; arsyet për blerjen e armës; dhe udhëzimet për mënyrën e plotësimit të 
kërkesës (Formulari nr.2).” 

Paragrafi 7 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 6 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet përgjegjëse; armën në zotërim; përmbajtjen e kërkesës; 
arsyet për blerjen e armës; dhe udhëzimet për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari 
nr.3).” 

Në paragrafin 8 fjala “tre” zëvendësohet me fjalën “katër”.
Paragrafi 9 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 8 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; 
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nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit 
për përdorimin e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet përgjegjëse; përmbajtjen e 
kërkesës; llojin e armës; armën në zotërim; arsyet për blerjen e armës; dhe udhëzimet për 
mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr.4).”

Neni 3
Në nenin 3 paragrafi 1, fjala “dy”zëvendësohet me 
 fjalën “tre”. 
Paragrafi 2 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

informacion lidhur me miratimin për futjen e armëve në territorin shtetëror; datën dhe vendin 
e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë 
kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave personale 
të tij/saj nga autoritetet kompetente; përmbajtjen e kërkesës; llojin e armës; dhe udhëzime 
për mënyrën e plotësimit të kërkesës. Formulari nr. 5 

Neni 4
Neni 4 paragrafi 2 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet përgjegjëse; përmbajtjen e kërkesës; dhe udhëzime për 
mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr.6).” 

Neni 5 

Neni 5 paragrafi 2 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; përmbajtjen e kërkesës; dhe udhëzime për 
mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr.7).” 

Neni 6
Në nenin 6 paragrafi 1 fjala “dy” zëvendësohet me fjalën “tre”.
Paragrafi 2 ndryshohet si më poshtë: 
“Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: informacion për aplikantin; 

datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; përmbajtjen e kërkesës; informacion për 
armën; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr.8).” 

Neni 7 

Neni 18 ndryshohet si më poshtë: 
“Formulari i miratimit për transferimin e armëve dhe municioneve jashtë Republikës së 
Maqedonisë hartohet në letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përmban dy faqe me 
numrin rendor përkatës. 
Miratimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të përmbajë informacionin e 

mëposhtëm: informacion për aplikantin; informacion për blerësin e armës; llojin e armës; 
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mënyrën e transferimit; mënyrën e transportit të armës; arsyet përkatëse; dhe një vend për 
vendosjen e vulës dhe nënshkrimit të personit të autorizuar të autoritetit kompetent (Formulari 
nr. 31).” 

Neni 8 

Neni 19 paragrafi 2 ndryshohet si më poshtë:
Miratimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin informacionin e mëposhtëm: 

emrin e aplikantit; numrin e regjistrimit të autorizimit të armës; llojin e armës dhe një vend 
për vendosjen e vulës dhe nënshkrimit të personit të autorizuar të autoritetit kompetent 
(Formulari nr. 32)." 

Neni 9 

Neni 20 ndryshohet si më poshtë:
Formulari i miratimit për transferimin e armëve nëpër territorin shtetëror, i lëshuar nga

zyra e përfaqësive diplomatike ose konsullore, hartohet në letër të bardhë me përmasa 21 x 
30 cm.

Miratimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban informacionin e mëposhtëm: 
emrin e shtetasit të huaj; llojin e armës; dhe një vend për vendosjen e vulës dhe të nënshkrimit 
të personit të autorizuar në zyrën e përfaqësisë diplomatike ose konsullore (Formulari nr. 
33).” 

Neni 10 

Neni 21 ndryshohet si më poshtë:
Formulari i miratimit për futjen dhe mbajtjen në territorin shtetëror të armëve të gjahut 

për qëllime gjuetie hartohet në letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm. 
Miratimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban informacionin e mëposhtëm; 

emrin e shtetasit të huaj ose të shtetasit të Republikës së Maqedonisë me vendbanim të 
përhershëm jashtë shtetit, i cili fut municion dhe armë gjahu; emrin e shoqatës së gjuetisë 
ku është anëtarësuar aplikanti; numrin e regjistrimit të lejes së armës; emrin e zonës së 
gjuetisë; armën dhe një vend për vendosjen e vulës dhe nënshkrimit të personit të autorizuar 
të autoritetit kompetent (Formulari nr. 34).” 

Neni 11

Pas nenit 24 shtohen pesëmbëdhjetë nene të reja, nenet 24-a, 24-b, 24-c, 24-d, 24-e, 24-f, 
24-g, 24-h, 24-i, 24-j, 24-k, 24-l, 24-m, 24-n dhe 24-o, me tekstin e mëposhtëm: 

Neni 24-a 
“Formulari i kërkesës për transferimin e armëve jashtë Republikës së Maqedonisë hartohet në 

letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përmban katër faqe me numrin rendor përkatës. 
Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion rreth aplikantit; 

informacion rreth personit që ka blerë armën; informacione të tjera; datën dhe vendin e 
dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; 
shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave personale të tij/saj nga 
autoritetet kompetente; përmbajtjen e kërkesës; llojin, numrin e serisë dhe kalibrin e armës; 
dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-a).



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35, datë 18.2.2014 

4 

Neni 24-b
Formulari i miratimit për futjen dhe mbajtjen në territorin shtetëror të armëve dhe municioneve 

për qëllime gjuetie ose sportive, që lëshohet për mbajtësit e pasaportave diplomatike ose të 
pasaportave të shërbimit/zyrtare ose për anëtarët e organizatave ndërkombëtare, hartohet në 
letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin informacion për: personin të cili 
i lëshohet miratimi për futjen e armëve dhe municioneve në territorin shtetëror (mbajtësit të 
pasaportës diplomatike ose pasaportës së shërbimit/zyrtare ose një anëtari të një organizate 
ndërkombëtare); numrin e regjistrimit të autorizimit të armës së lëshuar nga autoriteti kompetent 
i një shteti tjetër; armët dhe municioni i futur në territor; si dhe një vend për vendosjen e vulës 
dhe nënshkrimit të personit të autorizuar të autoritetit kompetent 
(Formulari nr. 38-b). 

Neni 24-c
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për tregtimin e municioneve dhe pjesëve të 

armëve hartohet në letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin 
rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: informacion rreth aplikantit; 
informacion për personin përgjegjës të personit juridik; informacion për shitësin ose shitësit; 
datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit 
që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të 
kërkesës (Formulari nr.38-c). 

Neni 24-c
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transportin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre gjatë eksportit përtej kufijve kombëtarë hartohet në letër të bardhë me përmasa 
21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për dërguesin; 
informacion për marrësin; informacion për transportuesin; informacion për prodhuesin; 
informacion për armën; itinerarin; informacion për mjetin e transportit; informacion për 
drejtuesin e mjetit të transportit; datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e 
aplikantit; të dhënat e kontaktit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e 
kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet 
kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-d). 

Neni 24-e
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transportin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre gjatë importit përtej kufijve kombëtarë hartohet në letër të bardhë me përmasa 
21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban: informacion për marrësin; 
informacion për dërguesin; informacion për transportuesin; informacion për prodhuesin; 
informacion për armën; itinerarin; informacion për mjetin e transportit; informacion për 
drejtuesin e mjetit të transportit; datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e 
aplikantit; të dhënat e kontaktit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e 
kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet 
kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-e). 

Neni 24-f
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transportin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre gjatë transitit përtej kufijve kombëtarë hartohet në letër të bardhë me përmasa 
21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 
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Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për ndërmjetësin; 
informacion për dërguesin; informacion për marrësin; informacion për transportuesin; 
informacion për prodhuesin; informacion për armën; itinerarin; informacion për mjetin e 
transportit; informacion për drejtuesin e mjetit të transportit; datën dhe vendin e dorëzimit 
të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; të dhënat e kontaktit; nënshkrimin e nëpunësit që ka 
marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e të dhënave 
personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të 
kërkesës (Formulari nr. 38-f). 

Neni 24-g
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transportin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre brenda territorit të Republikës së Maqedonisë hartohet në letër të bardhë me 
përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për marrësin; 
informacion për dërguesin; informacion për transportuesin; informacion për armën; itinerarin; 
informacion për mjetin e transportit; informacion për drejtuesin e mjetit të transportit; datën dhe 
vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; të dhënat e kontaktit; nënshkrimin 
e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin 
e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e 
plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-g). 

Neni 24-h
Formulari i miratimit për transportin e municionit, armëve dhe pjesëve të tyre në territorin e 

Republikës së Maqedonisë hartohet në letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet 
nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Miratimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban informacion për: aplikantin; 
armën; mjetin e transportit; transportuesin; drejtuesin e mjetit; masat e sigurisë; arsyet e 
transportit të tyre; si dhe një vend për vendosjen e vulës dhe të nënshkrimit të personit të 
autorizuar të autoritetit kompetent (Formulari nr. 38-h). 

Neni 24-i
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transferimin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre gjatë eksportit përtej kufijve kombëtarë hartohet në letër të bardhë me përmasa 
21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për marrësin; 
informacion për dërguesin; informacion për prodhuesin; informacion për armën; datën dhe 
vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; të dhënat e kontaktit; nënshkrimin 
e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin 
e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e 
plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-i). 

Neni 24-j
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transferimin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre gjatë importit përtej kufijve kombëtarë hartohet në letër të bardhë me përmasa 
21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për marrësin; 
informacion për dërguesin; informacion për prodhuesin; informacion për armën; datën dhe 
vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; të dhënat e kontaktit; nënshkrimin 
e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin 
e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e 
plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-j). 
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Neni 24-k
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për transferimin e municionit, armëve dhe

pjesëve të tyre gjatë transitit përtej kufijve kombëtarë hartohet në letër të bardhë me përmasa 
21 x 30 cm dhe përbëhet nga dy faqe me numrin rendor përkatës. 

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për ndërmjetësin; 
informacion për dërguesin; informacion për marrësin; informacion për prodhuesin; informacion 
për armën; datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; të dhënat e 
kontaktit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; miratimin e 
aplikantit për përdorimin e të dhënave personale të tij/saj nga autoritetet kompetente; dhe 
udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 38-k). 

Neni 24-l
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për prodhimin e armëve hartohet në letër të 

bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet nga tre faqe me numrin rendor përkatës. 
Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për aplikantin; 

informacion për themeluesin/it e personit juridik; informacion për personin përgjegjës të 
personit juridik; informacion për personin(at) që do të përfshihet(n) në procesin e prodhimit 
të armëve; informacion për armët që do të prodhohen; datën dhe vendin e dorëzimit të 
kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat 
e kërkesës; miratimin e aplikantit lidhur me përdorimin e informacionit të tij/saj nga ana e 
autoriteteve kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 
38-l). 

Neni 24-m
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për prodhim të municioneve hartohet në letër 

të bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet nga tre faqe me numrin rendor përkatës. 
Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për aplikantin; 

informacion për themeluesin/it e personit juridik; informacion për personin përgjegjës të 
personit juridik; informacion për personin(at) që do të përfshihet(n) në procesin e prodhimit 
të municioneve; informacion për municionet që do të prodhohen; datën dhe vendin e dorëzimit të 
kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat 
e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e informacionit personal të tij/saj nga ana e 
autoriteteve kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 
38-m). 

Neni 24-n
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për riparimin e armëve hartohet në letër të 

bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet nga tre faqe me numrin rendor përkatës. 
Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për aplikantin; 

informacion për themeluesin/it e personit juridik; informacion për personin përgjegjës të 
personit juridik; informacion për personin(at) që do të përfshihet(n) në procesin e riparimit 
të armëve; informacion për armët që do të riparohen; datën dhe vendin e dorëzimit të 
kërkesës; nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat 
e kërkesës; miratimin e aplikantit për përdorimin e informacionit personal të tij/saj nga ana e 
autoriteteve kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës (Formulari nr. 
38-n). 

Neni 24-o
Formulari i kërkesës për lëshimin e miratimit për ngritjen e poligoneve civile të qitjes

hartohet në letër të bardhë me përmasa 21 x 30 cm dhe përbëhet nga tre faqe me numrin 
rendor përkatës. 
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Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përfshin: informacion për aplikantin; 
informacion për themeluesin/it e personit juridik; informacion për personin përgjegjës të personit 
juridik; informacion për personin(at) që do të përfshihet(n) në funksionimin e poligonit civil 
të qitjes; informacion rreth poligonit civil të qitjes; datën dhe vendin e dorëzimit të kërkesës; 
nënshkrimin e aplikantit; nënshkrimin e nëpunësit që ka marrë kërkesën; shtojcat e kërkesës; 
miratimin e aplikantit për përdorimin e informacionit personal të tij/saj nga ana e autoriteteve 
kompetente; dhe udhëzime për mënyrën e plotësimit të kërkesës 
(Formulari nr. 38-o). 

Neni 12 
Formularët nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 31, 32, 33 dhe 34 zëvendësohen me formularët e rinj nr. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33 dhe 34 që i janë bashkëlidhur shtojcës dhe janë 
pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

Formularët me numër 38-a deri te 38-o i bashkëlidhen shtojcës dhe janë pjesë përbërëse e 
kësaj Rregulloreje. 

Neni 13 
Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë pas datës së botimit të saj në Fletoren Zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë. 

Nr. 12.1-12556/1
12 shkurt 2014 Ministre e Punëve të Brendshme, 

Shkup Gordana Jankulovska, M.A., 
nënshkrimi 
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DREJTUAR Formulari nr. 1 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR BLERJE 
ARME 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik 

Selia e regjistruar e personit juridik 

Të dhënat e kontaktit 

Data dhe vendi i dorëzimit të kërkesës 
_____. _____. _____, _______________

Nënshkrimi i aplikantit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

____.____.______
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2. SHTOJCA E KËRKESËS për aplikantët që janë persona fizikë: 

□ 
Dëshmi të identitetit (kartën e identitetit) dhe nëse aplikanti është shtetas i huaj, një 
kartë të vlefshme identifikimi për shtetasit e huaj, vetëm për qëllime identifikimi 

□ 
Dëshmi që aplikanti është të paktën 18 vjeç (*) 

□ 
Dëshmi të vendbanimit (*) 

□ 
Dëshmi që kapaciteti kotraktual i aplikantit nuk është pezulluar apo kufizuar (*) 

□ 
Dëshmi që aplikanti nuk paraqet rrezik për rendin publik (*) 

□ 
Dëshmi të arsyeve logjike të blerjes së armës 

□ 
Dëshmi që aplikanti ka njohuritë e nevojshme teknike për përdorimin, magazinimin dhe 
mirëmbajtjen e duhur të armëve dhe që është i njohur me legjislacionin dhe rregulloret për armët. (*) 

□ 
Dëshmi që aplikanti ka kaluar testimin e gjuetarit (*) 

□ 
Dëshmi që aplikanti është anëtar aktiv i një shoqate gjuetarësh ose qitësish 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

2. SHTOJCA E KËRKESËS për aplikantët që janë persona juridikë: 

□ 
Dëshmi të regjistrimit të aktivitetit të personit juridik në Regjistrin Qendror të Republikës 
së Maqedonisë (*) 

□ 
Dëshmi të arsyeve logjike të blerjes së armës 

□ 
Dëshmi të ekzistencës së ambienteve të përshtatshme për magazinimin e sigurt të armëve. (*) 

□ 
Dëshmi që punonjësi është punësuar pranë personit juridik me kontratë pune me afat të 
pacaktuar (*) 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

3. SHTOJCA E KËRKESËS për aplikantët të cilët janë persona juridikë që dorëzojnë 
kërkesa për persona fizikë (personeli i sigurisë): 

□ 
Dëshmi që punonjësi është punësuar pranë personit juridik me kontratë pune me afat të 
pacaktuar (*) 

□ 
Dëshmi që punonjësi nuk paraqet rrezik për rendin publik (*) 

□ 
Dëshmi që punonjësi ka njohuritë e nevojshme teknike për përdorimin, magazinimin dhe 
mirëmbajtjen e duhur të armëve dhe që është i njohur me legjislacionin dhe rregulloret për armët. (*) 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 
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3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të kësaj kërkese, kërkoj lëshimin e autorizimit për blerjen e një arme të kategorisë së 
mëposhtme:
(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

1. □ Kategoria B 

2. □ Kategoria C 

Lloji i armës 
(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) 

Kategoria B 

1. □Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 

2. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 

3. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme 
nën 28 cm; 

4. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku 
mund të pranojnë më tepër se tre fishekë; 

5. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër ose fole fishekësh që së bashku nuk 
mund të mbajnë më shumë se tre fishekë, ku mbushësi mund të hiqet ose ku nuk është e 
sigurt 
që arma nuk mund të konvertohet, me mjete të zakonshme, në armë që mban më shumë 
se tre fishekë; 

6. □Armë zjarri të gjata me përsëritje dhe gjysmëautomatike me tytë të pavjaskuar me 
gjatësi deri në 60 cm; 

7. □Armë zjarri gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me 
mekanizma automatikë; 

Kategoria C 

1. □Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 

2. □Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 
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3. □Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat

4, 5, 6 dhe 7; 

4. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo 
më pak se 28 cm; 

5. □Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; 

6. □Përshtatës; 

7. □Armë pneumatike me energji kinetike 10,5 J e lart ose me shpejtësi predhe 200 m/s e 
lart ose me kalibër mbi 4,5 mm; 

8. □Armë zjarri për sinjalizim me dritë dhe me zë; dhe 

9. □Armë me tojë me tendosje të tojës mbi 45 kg. 

Arma është e llojit të mëposhtëm 

(Rretho një nga llojet) 

1. □armë zjarri e gjatë me tytë të vjaskuar e kategorisë B ose C; 

2. □armë zjarri e gjatë me tytë të pavjaskuar e kategorisë B ose C; 

3. □armë zjarri e shkurtër me tytë të vjaskuar e kategorisë B ose C 

Arma blihet për qëllimin e mëposhtëm:
(Rrethoni numrin përpara qëllimit të saktë) 
1. □Sigurie (Siguria personale, siguria e familjes apo e pronës, ose nëse natyra e 
detyrave që kryhen në vendin e punës mund të rrezikojë jetën ose pronën); 

2. □ Gjuetie (Jam anëtar aktiv i shoqatës së gjuetarëve; bashkëngjitur gjeni certifikatën 
e kalimit të testimit të gjuetarëve); 

3. □Sporti (Jam anëtar aktiv i shoqatës së harkëtarëve; bashkëngjitur gjeni certifikatën 
e anëtarësimit aktiv); 

4.□ Trashëgimie (Kërkesa duhet të dorëzohet brenda dy muajve nga data e nisjes së 
procedurave të trashëgimisë) 

5. □Për veprimtarinë tregtare të ruajtjes së sigurisë së personave dhe pronës për nevojat e 
një personi ose për veprimtarinë tregtare të ruajtjes së sigurisë së personave dhe pronës; 

Unë zotëroj një armë të kategorisë ____________________llojit

___________markës ________modelit_____________kalibrit

___________mm, me numër serie _____dhe numër autorizimi

___________lëshuar më _____________ (data) nga_________
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PËRSHKRIMI I HOLLËSISHËM I ARSYEVE PËR BLERJEN E ARMËS 

UDHËZIME PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR MIRATIMIN 
LIDHUR ME BLERJEN E NJË ARME: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet në fjalë. 
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DREJTUAR Formulari nr. 2 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR 
BLERJEN E PJESËVE TË ARMËVE 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik 

Selia e regjistruar e personit juridik 

Të dhënat e kontaktit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35, datë 18.2.2014 

14 

2. SHTOJCA E KËRKESËS  

□ 
Autorizim për armë (*) 

□ 
Autorizim për posedim arme (*) 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

Unë zotëroj një armë të kategorisë ____________________llojit

___________markës ________modelit_____________kalibrit

___________mm, me numër serie _____dhe numër autorizimi
______________lëshuar më ____________ (data) nga _____

ME ANË TË KËSAJ KËRKESE, KËRKOJ LËSHIMIN E AUTORIZIMIT PËR BLERJEN 
E PJESËVE PËR ARMË TË: 1. Kategorisë B ________________________ 2. Kategorisë C 

(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

Arsyeja për blerjen e pjesëve të armëve 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 3 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR 
BLERJEN E MUNICIONEVE 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik 

Selia e regjistruar e personit juridik 

Të dhënat e kontaktit 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____,__________ 

Nënshkrimi i aplikantit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

____.____.______
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2. SHTOJCA E KËRKESËS  

□ 
Autorizim për armë (*) 

□ 
Autorizim për posedim arme (*) 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

ME ANË TË KËSAJ KËRKESE, KËRKOJ LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR BLERJEN 
E MUNICIONEVE, SASIA ________________KALIBRI___________________mm.

Arsyeja për blerjen e municioneve 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Unë zotëroj një armë të kategorisë ____________________llojit

___________markës ________modelit_____________kalibrit

___________mm, me numër serie _____dhe numër autorizimi
______________lëshuar më ____________ (data) nga _____

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 4 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR 
BLERJEN E NJË ARME KOLEKSIONI 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

2. SHTOJCA E KËRKESËS për aplikantët që janë persona fizikë: 

□ 
Dëshmi të identitetit (kartën e identitetit) dhe nëse aplikanti është shtetas i huaj, një 
kartë të vlefshme identifikimi për shtetasit e huaj, vetëm për qëllime identifikimi 

□ 
Dëshmi që aplikanti është të paktën 18 vjeç (*) 

□ 
Dëshmi të vendbanimit (*) 

□ 
Dëshmi që kapaciteti kotraktual i aplikantit nuk është pezulluar apo kufizuar (*) 

□ 
Dëshmi që aplikanti nuk paraqet rrezik për rendin publik (*) 

□ 
Dëshmi të arsyeve logjike të blerjes së armës 

□ 
Dëshmi që aplikanti ka njohuritë e nevojshme teknike për përdorimin, magazinimin dhe 
mirëmbajtjen e duhur të armëve dhe që është i njohur me legjislacionin dhe rregulloret për armët. (*) 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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□ 
Dëshmi që aplikanti ka kaluar testimin e gjuetarit (*) 

□ 
Dëshmi që aplikanti është anëtar aktiv i një shoqate gjuetarësh ose qitësish 

□ 
Certifikatën dëshmi të lëshuar nga instituti kombëtar “Muzeu i Maqedonisë”, Shkup, që vërteton 
se arma është armë koleksioni 

□ 
Dëshmi që arma ruhet në një dollap ose kasafortë, ose në një dhomë të veçantë të sigurt nga ana 
teknike (*) 

□ 
Miratimi me shkrim për mbikëqyrjen nga autoriteti kompetent, lidhur me mënyrën e ruajtjes dhe 
magazinimit të armës kur koleksioni i armëve përmban më shumë se 25 të tilla. 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të kësaj kërkese, kërkoj lëshimin e autorizimit për blerjen e një arme të kategorisë së 
mëposhtme: (Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

1. □ Kategoria B 

2. □ Kategoria C 

Lloji i armës 
(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) 

Kategoria B 

1. □Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 

2. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 

3. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme 
nën 28 cm; 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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4. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku 
mund të pranojnë më tepër se tre fishekë; 

5. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër ose fole fishekësh që së bashku nuk 
mund të mbajnë më shumë se tre fishekë, ku mbushësi mund të hiqet ose ku nuk është e 
sigurt 
që arma nuk mund të konvertohet, me mjete të zakonshme, në armë që mban më shumë 
se tre fishekë; 

6. □Armë zjarri të gjata me përsëritje dhe gjysmëautomatike me tytë të pavjaskuar me 
gjatësi deri në 60 cm; 

7. □Armë zjarri gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me mekanizma 
automatikë; 

Kategoria C 

1. □Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 

2. □Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 

3. □Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat 

4, 5, 6 dhe 7; 

4. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo 
më pak se 28 cm; 

5. □Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; 

6. □Përshtatës; 

7. □Armë pneumatike me energji kinetike 10,5 J e lart ose me shpejtësi predhe 200 m/s e 
lart ose me kalibër mbi 4,5 mm; 

8. □Armë zjarri për sinjalizim me dritë dhe me zë; dhe 

9. □Armë me tojë me tendosje të tojës mbi 45 kg. 

Arma është e llojit të mëposhtëm 

(Rretho një nga llojet) 

1. □armë zjarri e gjatë me tytë të vjaskuar e kategorisë B ose C; 

2. □armë zjarri e gjatë me tytë të pavjaskuar e kategorisë B ose C; 

3. □armë zjarri e shkurtër me tytë të vjaskuar e kategorisë B ose C 

Unë zotëroj një armë koleksioni të kategorisë ___________llojit

___________markës ________modelit_____________kalibrit

___________mm, me numër serie _____dhe numër autorizimi
______________lëshuar më ____________ (data) nga _____
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PËRSHKRIMI I HOLLËSISHËM I ARSYEVE PËR BLERJEN E ARMËS 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me yll 
(*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 
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DREJTUAR Formulari nr. 5 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR ZËVENDËSIMIN E NJË AUTORIZIMI 
ARME TË LËSHUAR NGA AUTORITETI KOMPETENT I 

NJË SHTETI TJETËR 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

Emri Emri i shtetit ku është lëshuar autorizimi i armës ______________________________

Numri i regjistrimit të autorizimit ____________________të lëshuar më ___________(data) 

Numri i pasaportës ________________, data e regjistrimit të vendbanimit të përhershëm ose
të zakonshëm në Republikën e Maqedonisë _______________________________ 

Miratimi për futjen e armëve në territorin shtetëror, i lëshuar nga _
........................................................................në pikën e kalimit kufitar ________________ 
me numër ___________________________më _________________(data) 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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2. SHTOJCA E KËRKESËS  

□ 
Dëshmi të identitetit (kartën e identitetit) dhe nëse aplikanti është shtetas i huaj, një kartë të 
vlefshme identifikimi për shtetasit e huaj, vetëm për qëllime identifikimi 

□ 
Autorizimi i armës i lëshuar nga autoriteti kompetent i një shteti tjetër 

□ 
Dëshmi të kontrollit të kryer lidhur me besueshmërinë dhe origjinalitetin e autorizimit të lëshuar 
nga autoriteti kompetent i një shteti tjetër (*)   

□ 
Miratimi për futjen e armëve dhe municioneve në territorin shtetëror, i lëshuar nga një autoritet 
kompetent (*) 

□ 

Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të këtij dokumenti, kërkoj zëvendësimin e autorizimit të lëshuar nga një autoritet 
kompetent i një shteti tjetër me një autorizim për armë të kategorisë së mëposhtme: 
(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

1. □ Kategoria B 

2. □ Kategoria C 

Lloji i armës 
(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) 

Kategoria B 

1. □Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 

2. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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3. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme nën 
28 cm; 

4. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku 
mund të pranojnë më tepër se tre fishekë; 

5. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër ose fole fishekësh që së bashku nuk 
mund të mbajnë më shumë se tre fishekë, ku mbushësi mund të hiqet ose ku nuk është e 
sigurt 
që arma nuk mund të konvertohet, me mjete të zakonshme, në armë që mban më shumë 
se tre fishekë; 

6. □Armë zjarri të gjata me përsëritje dhe gjysmëautomatike me tytë të pavjaskuar me 
gjatësi deri në 60 cm; 

7. □Armë zjarri gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me 
mekanizma automatikë; 

Kategoria C 

1. □Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 

2. □Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 

3. □Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat
4, 5, 6 dhe 7; 

4. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo 
më pak se 28 cm; 

5. □Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; 

6. □Përshtatës; 

7. □Armë pneumatike me energji kinetike 10,5 J e lart ose me shpejtësi predhe 200 m/s e 
lart ose me kalibër mbi 4,5 mm; 

8. □Armë zjarri për sinjalizim me dritë dhe me zë; dhe 

9. □Armë me tojë me tendosje të tojës mbi 45 kg. 

Arma është e llojit të mëposhtëm 

(Rretho një nga llojet) 

1. □armë zjarri e gjatë me tytë të vjaskuar e kategorisë B ose C; 

2. □armë zjarri e gjatë me tytë të pavjaskuar e kategorisë B ose C; 

3. □armë zjarri e shkurtër me tytë të vjaskuar e kategorisë B ose C 
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UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 
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DREJTUAR Formulari nr. 6 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR REGJISTRIM ARME 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik 

Selia e regjistruar e personit juridik 

Të dhënat e kontaktit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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2. SHTOJCA E KËRKESËS  

□ 
Miratimi për blerje arme (*) 

□ 
Dëshmi për blerjen e armës  

□ 
Autorizim për armë 

□ 
Autorizim për posedim arme 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll (*) do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Me anë të këtij dokumenti, kërkoj regjistrimin e një arme të kategorisë_______________

llojit____________________markës __________________modelit ___________kalibrit

________________________mm dhe me numër serie______________të blerë bazuar në
miratimin nr. _______________lëshuar më____________ (data) nga_______________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 7 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E NJË ARME 
KOLEKSIONI 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 
Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

2. SHTOJCA E KËRKESËS  

□ 
Dëshmi të blerjes së armës 

□ 
Autorizimi për armën e koleksionit 

□ 
Certifikatën dëshmi të lëshuar nga instituti kombëtar “Muzeu i Maqedonisë”, Shkup, që vërteton 
se arma është armë koleksioni 

□ 
Dëshmi që arma ruhet në një dollap ose kasafortë, ose në një dhomë të veçantë të sigurt nga ana 
teknike (*) 

□ 
Miratimi me shkrim për mbikëqyrjen nga autoriteti kompetent, lidhur me mënyrën e ruajtjes dhe 
magazinimit të armës kur koleksioni i armëve përmban më shumë se 25 të tilla. 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

Data dhe vendi i dorëzimit të kërkesës
____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35, datë 18.2.2014 

28 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Me anë të këtij dokumenti, kërkoj regjistrimin e një arme të kategorisë_______________

llojit____________________markës __________________modelit ___________kalibrit

________________________mm dhe me numër serie______________të blerë bazuar në
miratimin nr. ______________lëshuar më____________ (data) nga_______________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës

____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 8 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR ZËVENDËSIMIN E 
AUTORIZIMEVE EKZISTUESE TË ARMËVE 

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik 

Selia e regjistruar e personit juridik 

Të dhënat e kontaktit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________ 

Data dhe vendi i dorëzimit të kërkesës
____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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2. SHTOJCA E KËRKESËS  

□ 
Dëshmi të identitetit (kartë identiteti), vetëm për qëllime identifikimi 

□ 
Autorizimi për blerjen dhe posedimin e armës, i lëshuar në përputhje me ligjin “Për blerjen, 
posedimin dhe mbajtjen e armëve” (LBPMA) 

□ 
Autorizimi për posedimin e armës, i lëshuar në përputhje me ligjin “Për blerjen, posedimin dhe 
mbajtjen e armëve” (LBPMA) 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të këtij dokumenti, kërkoj zëvendësimin e autorizimeve ekzistuese për armën(t) e 
mëposhtme 

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Data dhe vendi i dorëzimit të kërkesës
____.____. ____, _________________

Nënshkrimi i aplikantit 
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UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________

Kategoria__________, lloji________, marka ________, kalibri__________mm, numri i
serisë _____________, numri i autorizimit___________ lëshuar më ________ (data) nga
_________________
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Formulari nr. 31 

Ministria e Punëve të Brendshme, _________________________________________

........................................................................................................ (Emri i njësisë organizative)
në përgjigje të kërkesës nga ____________________________________________________
......................................................................................................................................................

(Emri dhe mbiemri i personit fizik - tregtarit të armëve/emri i personit juridik - tregtarit të armëve) 
për lëshimin e një Miratimi për transferim të armëve jashtë Republikës së Maqedonisë, në 
përputhje me nenin 65 paragrafi 6 të ligjit për armët, lëshon sot, më ____________(data) këtë 

MIRATIM PËR TRANSFERIM ARMËSH JASHTË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Tregtari i armëve ____________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri i personit fizik - tregtarit të armëve/emri i personit juridik - tregtarit të armëve) 

_____________________________________________________ (Adresa/selia e tregtarit të armëve)
i përfaqësuar nga_____________________________________________________________  

(Emri, mbiemri, adresa dhe vendbanimi i personit përgjegjës të personit juridik)

ME ANË TË KËTIJ DOKUMENTI LEJOHET që të transferojë armë jashtë Republikës 
së Maqedonisë, për llogari të blerësit/zotëruesit të armës - shtetasi i huaj 

__________________________________________________________________________  

(Emri dhe mbiemri) 

lindur më ________________________________________ në ______________________ ,
(Datëlindja dhe vendlindja) (Shteti ku ka lindur)

adresa e vendbanimit të përhershëm_________________________ , shtetas i ___________,

identiteti i të cilit u vërtetua në bazë të dokumentit të identifikimit ______________________

me numër _______________ lëshuar më ____________________ nga _________________
(Data dhe vendi i lëshimit) (Shteti dhe autoriteti lëshues) 

ME ANË TË KËTIJ DOKUMENTI JEPET MIRATIMI që tregtari i armëve _______________
(Emri dhe mbiemri i personit fizik - tregtarit të armëve/emri i personit juridik - tregtarit të armëve) 

të transferojë jashtë Republikës së Maqedonisë armët e mëposhtme:

armë të kategorisë _______________ llojit ________________ markës _________________
modelit ___________kalibrit __________________ mm dhe me numër serie ____________

Mënyra e transferimit të armës: _________________________________________________
(Me postë, me transport rrugor, hekurudhor, ajror) 
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Transferimi i armës do të kryhet nga _____________________________________________
(Emri dhe adresa e transportuesit)

me mjetin e transportit si vijon__________________________________________________ 
(lloji  dhe targa e mjetit të transportit) 

Itinerari nga ________________________________deri në __________________________
(Emri dhe adresa e marrësit) 

Transferimi i armëve duhet kryer brenda 24 orëve nga data e lëshimit të miratimit. 

ARSYETIMI LOGJIK 

_______________________________ nga______________________________________
(Tregtari i armëve)     

ka dorëzuar kërkesën për lëshimin e miratimit për transferim të armëve jashtë Republikës së 
Maqedonisë, me numër ________më ____________(data), për llogari të blerësit/zotëruesit të
armës - shtetasi i huaj _________________________________________________________

(Emri dhe mbiemri i shtetasit të huaj) 

Bashkëngjitur kërkesës gjendej dokumenti i armës me nr. ______________i lëshuar më
_________(data) nga ______________, dhe një dokument që vërtetonte blerjen e një arme në
Republikën e Maqedonisë ______________________________________________________

(kontrata e blerjes, kontrata e dhurimit, vendimi i trashëgimisë, certifikata nga një subjekt ligjor etj.) 

Gjatë procedurës u vërtetua se janë përmbushur kriteret për blerjen dhe transportimin e 
armëve dhe municioneve jashtë Republikës së Maqedonisë në përputhje me nenet 65 dhe 6 të 
ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 2 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vendosi për Ministrinë e Punëve të Brendshme me nr._________më___________
data 

Vula 
PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 32 
Stema 
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
______________________________
(Emri i njësisë organizative)
Numri _____________
Data _______________ 

Në zbatim të nenit 64 paragrafi 2 të ligjit “Për armët”, autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR FUTJEN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË 
TERRITORIN SHTETËROR 

personit _________________________________________, të lindur më _______________ 
(Emri dhe mbiemri) (Datëlindja) 

në____________________________shtetas i ___________________________________me 
(Vendlindja) (Shteti) 

numër pasaporte___________________, adresë të vendbanimit të përhershëm dhe 

Autorizim arme me numër regjistrimi__________________, të lëshuar nga______________ 

Miratimi lëshohet për: 
A) ARMË 

Kategoria 
Lloji i armës 
Marka 
Modeli 
Kalibri 
Sasia
Numri i serisë 

Kategoria 
Lloji i armës 
Marka 
Modeli 
Kalibri 
Sasia
Numri i serisë 

B) MUNICIONE 
Sasia 
Lloji 
Kalibri 

Arma dhe municioni për të janë të regjistruara në emër të personit me pasaportë nr. _______.
Brenda 8 ditëve nga data e lëshimit të këtij miratimi, personi duhet të paraqesë një kërkesë 
për zëvendësimin e autorizimit të armës të lëshuar nga një autoritet kompetent i një shteti 
tjetër dhe ta dorëzojë atë për qëllime të qitjeve eksperimentale.  

Vula Oficeri i policisë 

______________________
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Formulari nr. 33 
Stema 
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME
__________________________________
(Zyra e përfaqësisë diplomatike-konsullore)
Numri _____________
Data _______________

Në zbatim të nenit 65 paragrafi 12 të ligjit “Për armët”, autoriteti kompetent lëshon 
këtë 

MIRATIM 
 për transferim armësh brenda territorit shtetëror, të 

lëshuar nga një zyrë e përfaqësisë diplomatike-konsullore 

personit _________________________________________, të lindur më____________ 
(Emri dhe mbiemri) (Datëlindja) 

në____________________________shtetas i __________________________________
(Vendlindja) (Shteti) 

numër pasaporte ______________________, adresë të vendbanimit të përhershëm

______________________________________________________________________

Autorizim arme me numër regjistrimi ____________, të lëshuar nga________________ 

Miratimi lëshohet për:
A) ARMË 
Kategoria 
Lloji i armës 
Sasia 
Numri i serisë 

Kategoria 
Lloji i armës 
Sasia
Numri i serisë 

B) MUNICIONE 
Sasia 
Lloji 
Kalibri 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
___________________________
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Formulari nr. 34 
Stema 
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
________________________
(Emri i njësisë organizative)
Numri _____________ 
Data _______________ 

Në zbatim të nenit 64 paragrafi 2 dhe nenit 67 paragrafi 2 të ligjit “Për armët”, autoriteti 
kompetent lëshon këtë 

MIRATIM  
 për futjen dhe mbajtjen në territorin e vendit të municioneve 

dhe të armëve të gjuetisë për qëllime gjuetie 

Personit ___________________________________________________________________ 
(Emri dhe mbiemri)

shtetas i _______________________, me numër pasaporte/karte identiteti_______________
(Emri i shtetit)

në vijim të ftesës nr. _______, datë __________nga ________________________________
(Shoqata e gjuetarëve/koncesionari

me nr. autorizimi _____________________________________________________________
(Numri i regjistrimit të autorizimit për armët e gjahut),

i cili do të gjuajë në zonën e gjuetisë _____________________________________________
(Emri i vendit ku do të gjuhet)

Miratimi është i vlefshëm nga_______________deri më ________________dhe lëshohet për
armët dhe municionet e mëposhtme: 

Kategoria 
Lloji i armës 
Marka 
Modeli 
Kalibri 
Sasia e municionit 
Numri i serisë 

Kategoria 
Lloji i armës 
Marka 
Modeli 
Kalibri 
Sasia e municionit 
Numri i serisë 

Arma e gjuetisë dhe municioni për të janë regjistruar në pasaportën nr. _______________
Tarifa administrative sipas numrit tarifor 10 të ligjit “Për tarifat administrative” në vlerën
___________ Euro, si kundërvlerë e dinarit maqedonas u pagua sipas rregullave. 

Vula Oficeri i policisë  
_______________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-a 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR TRANSFERIM ARMËSH JASHTË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

1. A) TË DHËNAT PERSONALE TË TREGTARIT TË ARMËVE (APLIKANTI) 

Emri dhe mbiemri/ emri i 
shoqërisë së tregtarit të armëve 

Adresa e tregtarit të armëve Të dhënat e kontaktit të 
tregtarit të armëve 

B) INFORMACION PËR BLERËSIN E ARMËVE 
Emri dhe mbiemri i blerësit Vendbanimi dhe adresa e blerësit 

C) INFORMACIONE TË TJERA 
Adresa e dërgimit ose transportimit të armëve 

Numri i armëve të dërguara ose transportuara 

Të dhënat e markimit dhe vulosjes së armëve  

Mënyra e transferimit të armëve 

Data në të cilën ka nisur transporti i armëve  

Afati për nxjerrjen e armëve  

Data dhe vendi i dorëzimit të
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________
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2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ 
Dëshmi të identitetit të aplikantit 

□ 
Dokumenti i duhur dhe i vlefshëm i armës, i lëshuar nga autoriteti kompetent i shtetit të 
shtetasit të huaj dhe kopja e përkthyer e tyre. 

□ 
Certifikata e autenticitetit e dokumentacionit të armës të dhënë nga zyra e përfaqësive 
diplomatike-konsullore e shtetit të shtetasit të huaj në Republikën e Maqedonisë (*) 

□ 
Dëshmi të blerjes së armës 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të kësaj kërkese, kërkoj lëshimin e miratimit për transferimin e një arme të kategorisë 
së mëposhtme: 
(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

1. □ Kategoria B 

2. □ Kategoria C 

Lloji i armës 
(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) 

Kategoria B 

1. □Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 

2. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 

3. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme 
nën 28 cm; 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 

_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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4. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku 
mund të pranojnë më tepër se tre fishekë; 

5. □Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër ose fole fishekësh që së bashku nuk 
mund të mbajnë më shumë se tre fishekë, ku mbushësi mund të hiqet ose ku nuk është e 
sigurt 
që arma nuk mund të konvertohet, me mjete të zakonshme, në armë që mban më shumë 
se tre fishekë; 

6. □Armë zjarri të gjata me përsëritje dhe gjysmëautomatike me tytë të pavjaskuar me 
gjatësi deri në 60 cm; 

7. □Armë zjarri gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me mekanizma 
automatikë; 

Kategoria C 

1. □Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 

2. □Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 

3. □Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat

4, 5, 6 dhe 7; 

4. □Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo 
më pak se 28 cm; 

5. □Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; 

6. □Përshtatës; 

7. □Armë pneumatike me energji kinetike 10,5 J e lart ose me shpejtësi predhe 200 m/s e 
lart ose me kalibër mbi 4,5 mm; 

8. □Armë zjarri për sinjalizim me dritë dhe me zë; dhe 

9. □Armë me tojë me tendosje të tojës mbi 45 kg. 

Numri i serisë i armës_____________________

Kalibri ____________________ mm 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në kërkesë plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me yll 
(*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet në fjalë. 
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Formulari nr. 38-b 
Stema 
REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
__________________________________
(Emri i njësisë organizative)
Numri _____________
Data _______________ 

Në zbatim të nenit 66 paragrafi 2 të ligjit “Për armët”, autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM 
 për futjen dhe mbajtjen, në territorin shtetëror, të armëve dhe 

municioneve për qëllime gjuetie ose sporti, një mbajtësi të pasaportës 
diplomatike ose zyrtare ose një anëtari të një organizate ndërkombëtare 

Personit ___________________________________________________________________
(Emridhe mbiemri)

shtetas i _________________, me pasaportë diplomatike/ pasaportë zyrtare me nr. ________
(Emri i shtetit)

Adresae vendbanimit në
Republikën e Maqedonisë _____________________________________________________

Autorizim arme me numër regjistrimi__________________të lëshuar nga _______________
__________________________________________________________________________

Miratimi lëshohet për: 

A) Armë 

Kategoria 
Lloji i armës 
Marka 
Modeli 
Kalibri 
Sasia
Numri i serisë 

B) Municion 

Sasia 
Lloji 
Kalibri 

                                

Vula Oficeri i policisë  

____________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-c 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TREGTIMIN 
E ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

1. KËRKESË 

INFORMACION PËR PERSONIN JURIDIK (APLIKANTI) 
Emri i personit juridik (shoqërisë) 

Selia e regjistruar e personit juridik (shoqërisë) 

Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION PËR PERSONIN PËRGJEGJËS TË PERSONIT JURIDIK  
Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION PËR SHITËSIN  
Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Të dhënat e kontaktit ____________________________________

____.____.______

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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2. SHTOJCA E KËRKESËS: 

□ 
Dëshmi të regjistrimit të aktivitetit të personit juridik në Regjistrin Qendror (*) 

□ 
Për aplikantin dhe personin e tij përgjegjës: dëshmi për identitetin dhe shtetësinë (karta e 
identitetit); dëshmi që vërteton se kapaciteti i tyre kontraktual nuk është pezulluar apo kufizuar 
(*); dëshmi të aftësisë së tij nga ana shëndetësore; dëshmi për faktin se ata nuk paraqesin rrezik 
për rendin publik (*) 

□ 
Për shitësin: dëshmi të identitetit dhe shtetësisë (kartë identiteti); dëshmi që vërtetojnë se 
kapaciteti i tyre kontraktual nuk është pezulluar ose kufizuar (*); dëshmi të aftësisë nga pikëpamja 
shëndetësore; dëshmi që ata nuk paraqesin rrezik për rendin publik (*); dëshmi që vërtetojnë se 
shitësi ka njohuritë e nevojshme teknike në lidhje me përdorimin, magazinimin dhe mirëmbajtjen 
e duhur të armëve dhe se njeh legjislacionin dhe rregulloret për armët; si dhe kontratën e punës 

□ 
Dëshmi lidhur me pronësinë ose marrjen me qira të ambienteve të biznesit, si dhe dëshmi që vërtetojnë 
se disponon autorizim për përdorimin e ambienteve të biznesit, të lëshuar nga autoriteti kompetent 

□ 
Dëshmi që vërtetojnë se shitësi përmbush kushtet hapësinore dhe teknike për tregtimin e armëve, 
municioneve dhe pjesëve të armëve dhe magazinimin e sigurt të armëve dhe municioneve, për 
mbrojtjen nga zjarri, shpërthimet, ndotja, vjedhja dhe aksesi i paautorizuar në ambientet e biznesit  

□ 
Dëshmi të mbrojtjes së vazhdueshme fizike dhe teknike të ambienteve të biznesit 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 

_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35, datë 18.2.2014 

43 

DREJTUAR Formulari nr. 38-d 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSPORTIN 
E ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

GJATË EKSPORTIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË 

1. KËRKESË

Emri dhe numri unik i identifikimit të 
dërguesit 
Selia e regjistruar e dërguesit 
Emri i marrësit 
Selia e regjistruar e marrësit 
Emri dhe selia e regjistruar e transportuesit
Emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit të 
armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve

Informacion rreth markimit dhe vulosjes së 
armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve
(lloji, marka, modeli, kategoria, kalibri dhe 
numri i serisë) 
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve 
Itinerari (nga vendi i dërgimit të armëve deri 
në pikën e kalimit kufitar të daljes nga territori 
dhe më pas te destinacioni përfundimtar) 
Informacion për mjetin e transportit (vendi i 
origjinës, lloji, numri i targës, certifikata 
ADR e automjetit, kur transportohet 
municion ose substanca shpërthyese në sasi 
mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

Informacion për drejtuesin e mjetit (emri dhe 
mbiemri, vendi i origjinës, adresa, dokumenti 
i identifikimit dhe licenca ADR e drejtuesit 
të mjetit, kur transportohet municion ose 
substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg,
vlëndë plasëse/barut) 

Të dhënat e kontaktit ____________________________________

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ Numri (kopja) e miratimit për transportin e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve gjatë eksportit në lidhje me kërkesën (*) 

□ 
Kontrata dhe fletëngarkesa e armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve që 
transportohen (lloji, marka, kalibri, numrat e serisë dhe sasia) 

□ 
Dokumentacioni për mjetin e transportit (vendi i origjinës, lloji, numri i targës, 
certifikata ADR e automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në 
sasi mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

□ 
Dokumentet e drejtuesit të mjetit (dokumenti i identifikimit dhe certifikata ADR e 
automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg, 
lëndë plasëse/barut) 

□ 
Certifikata e përdoruesit fundor e lëshuar nga autoriteti kompetent në shtetin e marrësit. 

□ 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

Nënshkrimi i aplikantit

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

__________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-e 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSPORTIN 
E ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

GJATË 
IMPORTIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË 

1. KËRKESË  

Emri dhe numri unik i identifikimit i marrësit 

Selia e regjistruar e marrësit
Emri i dërguesit 
Selia e regjistruar e dërguesit 
Emri dhe selia e regjistruar e transportuesit

Emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit të 
armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve 

Informacion rreth markimit dhe vulosjes së 
armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve
(lloji, marka, modeli, kategoria, kalibri dhe 
numri i serisë) 
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve 
Itinerari (nga vendi i dërgimit të armëve deri 
në pikën e kalimit kufitar të daljes nga territori 
dhe më pas te destinacioni përfundimtar) 

Informacion për mjetin e transportit (vendi i 
origjinës, lloji, numri i targës, certifikata 
ADR e automjetit, kur transportohet 
municion ose substanca shpërthyese në sasi 
mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

Informacion për drejtuesin e mjetit (emri dhe 
mbiemri, vendi i origjinës, adresa, dokumenti 
i identifikimit dhe licenca ADR e drejtuesit të 
mjetit, kur transportohet municion ose 
substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg,
lëndë plasëse/barut)

Të dhënat e kontaktit ____________________________________
Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ Numri (kopja) e miratimit për transportin e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve gjatë eksportit në lidhje me kërkesën (*) 

□ 
Kontrata dhe fletëngarkesa e armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve që 
transportohen (lloji, marka, kalibri, numrat e serisë dhe sasia) 

□ 
Dokumentacioni për mjetin e transportit (vendi i origjinës, lloji, numri i targës, 
certifikata ADR e automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në 
sasi mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

□ 
Dokumentet e drejtuesit të mjetit (dokumenti i identifikimit dhe certifikata ADR e 
automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg, 
lëndë plasëse/barut) 

□ 
Certifikata e përdoruesit fundor e lëshuar nga autoriteti kompetent në shtetin e marrësit, nëse ka 
(*) 

□ 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

Nënshkrimi i aplikantit

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

_________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-f 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSPORTIN 
E ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

GJATË TRANSITIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË 

1. KËRKESË   

Emri dhe numri unik i identifikimit i 
ndërmjetësit 
Selia e regjistruar e ndërmjetësit  
Emri i dërguesit 
Selia e regjistruar e dërguesit 
Emri i marrësit  
Selia e regjistruar e marrësit  
Emri dhe selia e regjistruar e transportuesit 
Emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit të 
armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve 

Informacion rreth markimit dhe vulosjes së 
armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve
(lloji, marka, modeli, kategoria, kalibri)
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve 
Itinerari (nga pika e hyrjes e kalimit kufitar 
deri tek ajo e daljes, dhe deri në destinacionin 
përfundimtar) 

Informacion për mjetin e transportit (vendi i 
origjinës, lloji, numri i targës, certifikata 
ADR e automjetit, kur transportohet 
municion ose substanca shpërthyese në sasi 
mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

Informacion për drejtuesin e mjetit (emri dhe 
mbiemri, vendi i origjinës, adresa, dokumenti 
i identifikimit dhe licenca ADR e drejtuesit të 
mjetit, kur transportohet municion ose 
substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg,
lëndë plasëse/barut)

Të dhënat e kontaktit ____________________________________

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ Numri (kopja) e miratimit për transportin e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve gjatë transitit në lidhje me kërkesën (*) 

□ 
Kontrata dhe fletëngarkesa e armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve që 
transportohen (lloji, marka, kalibri dhe sasia) 

□ 
Dokumentacioni për mjetin e transportit (vendi i origjinës, lloji, numri i targës, 
certifikata ADR e automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në 
sasi mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

□ 
Dokumentet e drejtuesit të mjetit (dokumenti i identifikimit dhe certifikata ADR e 
automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg, 
lëndë plasëse/barut) 

□ 
Certifikata e përdoruesit fundor e lëshuar nga autoriteti kompetent në shtetin e marrësit (*) 

□ 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

UDHËZIM PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Nënshkrimi i aplikantit

_________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-g 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSPORTIN 
E ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

BRENDA TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

1. KËRKESË     

Emri dhe numri unik i identifikimit i 
marrësit 
Selia e regjistruar e marrësit
Emri dhe numri unik i identifikimit të 
dërguesit 
Selia e regjistruar e dërguesit
Emri i transportuesit
Selia e regjistruar e transportuesit  
Informacion për markimin ose vulosjen e 
armëve, municionit dhe pjesëve të armëve 
(lloji, marka, modeli, kategoria, kalibri dhe 
numri i serisë) 
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve 
Itinerari dhe destinacioni përfundimtar 
Informacion për mjetin e transportit 
(vendi i origjinës, lloji, numri i targës, 
certifikata ADR e automjetit, kur 
transportohet municion ose substanca 
shpërthyese në sasi mbi 50 kg, lëndë 
plasëse/barut) 
Informacion për drejtuesin e mjetit (emri dhe 
mbiemri, adresa, dokumenti i identifikimit 
dhe licenca ADR e drejtuesit të mjetit, kur 
transportohet municion ose substanca 
shpërthyese në sasi mbi 50 kg, lëndë 
plasëse/barut) 

Të dhënat e kontaktit ____________________________________
Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ Miratim për tregtimin e armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve (*) 

□ 
Kontrata ndërmjet dërguesit dhe marrësit lidhur me sasitë e miratuara të armëve, municionit 
dhe pjesëve të armëve sipas llojit, markës, kategorisë, kalibrit dhe numrave të serisë 

□ 
Dokumentacioni për mjetin e transportit (lloji, numri i targës, certifikata ADR e 
automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg, 
lëndë plasëse/barut) 

□ 
Dokumentacioni për drejtuesin e mjetit (emri, mbiemri, adresa, dokumenti i 
identifikimit dhe certifikata ADR e drejtuesit të mjetit, kur transportohet municion 
ose substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg, lëndë plasëse/barut) 

□ 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 
Dokumentet që nuk janë shënuar me yll (*) dorëzohen për verifikim në kopje origjinale dhe në 
dublikatë, vërtetësia e të cilave përcaktohet nga autoriteti mbi bazën e dokumentit origjinal. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR 
LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSPORTIN E ARMËVE, MUNICIONIT DHE 
PJESËVE TË ARMËVE BRENDA TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Nënshkrimi i aplikantit

_________________
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Formulari nr. 38-h

Në përgjigje të kërkesës nr.. _________________ të dorëzuar nga

___________________________________________________________________________
(Emri dhe adresa e aplikantit, përfshirë numrin unik të identifikimit) 

dhe në zbatim të nenit 56-a të ligjit “Për armët”, lëshohet dokumenti i mëposhtëm: 

MIRATIM 
 për transportimin e armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve 

brenda territorit të Republikës së Maqedonisë 

(Emri dhe adresa e marrësit/aplikantit, përfshirë numrin unik të identifikimit)

me anë të këtij dokumenti i jepet miratimi për të transportuar armët, municionet dhe pjesët e 
armëve si më poshtë: 

Numri Lloji Marka/Modeli Kategoria Kalibri Nr. i serisë Sasia 

nga _______________________________________________________________________
(itinerari dhe destinacioni final)

të blera nga_________________________________________________________________
(Emri dhe adresa e dërguesit, përfshirë numrin unik të identifikimit) 

Transporti do të kryhet nga _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(emri dhe adresa e transportuesit; informacion rreth mjetit të transportit - lloji dhe numri i targës, 
certifikata ADR e automjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në sasi mbi 50 kg; 
lëndë plasëse/barut)

Mjeti i transportit do të drejtohet nga _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(informacion rreth drejtuesit të mjetit - emri dhe mbiemri, adresa, dokumenti i identifikimit dhe 
licenca ADR e drejtuesit të mjetit, kur transportohet municion ose substanca shpërthyese në sasi mbi 
50 kg; lëndë plasëse/barut)

Masat e sigurisë gjatë transportit _____________________________________________
(masat e sigurisë janë marrë sipas nevojës)

Transporti fillon më ________________dhe përfundon më _________________.
Data Data 
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ARSYETIMI LOGJIK 

Më_______________(data) ____________________________________________________
(Emri dhe adresa e aplikantit, përfshirë numrin unik të identifikimit) 

dorëzoi kërkesën për lëshimin e miratimit për transport armësh, municionesh dhe pjesësh 
armësh brenda territorit të Republikës së Maqedonisë, me numër ________________.

Gjatë procedurës u konstatua se përmbusheshin kërkesat për transport të armëve, 
municioneve dhe pjesëve të armëve brenda territorit të Republikës së Maqedonisë, të 
parashikuara në nenet 52 dhe 56-a të ligjit “Për armët”, për rrjedhojë, u mor vendimi i 
parashtruar në dispozitivin e këtij miratimi. 

Ky miratim duhet të shoqërojë armët, municionet dhe pjesët e armëve gjatë të gjithë 
itinerarit, deri në destinacionin përfundimtar. Tarifa administrative sipas ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej ______________dinarë, u pagua sipas rregullave.

Vendosi për Ministrinë e Punëve të Brendshme me nr._________më ___________
data

Vula 
PERSONI I AUTORIZUAR 
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DREJTUAR Formulari nr. 38-i 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSFERIM 
TË ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

GJATË EKSPORTIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË 

1. KËRKESË  

Emri dhe numri unik i identifikimit i 
marrësit  
Selia e regjistruar e marrësit  
Emri i dërguesit  
Selia e regjistruar e dërguesit 
Emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit të 
armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve (vendi i origjinës së armëve që do 
të transferohen) 
Informacion rreth armëve, municioneve 
dhe pjesëve të armëve (lloji, marka, 
modeli, kategoria, kalibri) 
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve 
të armëve 

2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ 
Kontrata ose ndonjë dokument tjetër në lidhje me armët, municionet dhe pjesët e 
armëve që do të transferohen (lloji, marka, kategoria, kalibri dhe sasia) 

□ 
Certifikata e përdoruesit fundor e lëshuar nga autoriteti kompetent në shtetin e 
marrësit, nëse ka 

□ 
Dëshmi të miratimit të biznesit të tregtisë së armëve, municioneve dhe pjesëve të 
municioneve nga autoriteti kompetent (*) 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Të dhënat e kontaktit ____________________________________

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35, datë 18.2.2014 

54 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR 
MARRJEN E MIRATIMIT PËR TRANSFERIM TË ARMËVE, MUNICIONEVE DHE 
PJESËVE TË ARMËVE GJATË EKSPORTIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Nënshkrimi i aplikantit

_________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-j 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSFERIM 
TË ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

GJATË IMPORTIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË 

1. KËRKESË  

Emri dhe numri unik i identifikimit i 
marrësit  
Selia e regjistruar e marrësit  
Emri i dërguesit  
Selia e regjistruar e dërguesit 
Emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit të 
armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve (vendi i origjinës së armëve që do 
të transferohen) 
Informacion rreth armëve, municioneve 
dhe pjesëve të armëve (lloji, marka, 
modeli, kategoria, kalibri) 
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve 
të armëve 

2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ 
Kontrata ose ndonjë dokument tjetër në lidhje me armët, municionet dhe pjesët e 
armëve që do të transferohen (lloji, marka, kategoria, kalibri dhe sasia) 

□ 
Certifikata e përdoruesit fundor e lëshuar nga autoriteti kompetent në shtetin e marrësit, nëse ka 
(*) 

□ 
Dëshmi të miratimit të biznesit të tregtisë së armëve, municioneve dhe pjesëve të 
municioneve nga autoriteti kompetent (*) 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Të dhënat e kontaktit ____________________________________

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR 
LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSFERIM TË ARMËVE, MUNICIONEVE 
DHE PJESËVE TË ARMËVE GJATË IMPORTIT, EKSPORTIT DHE TRANSITIT 
PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Nënshkrimi i aplikantit

_________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-k 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSFERIM 
TË ARMËVE, MUNICIONEVE DHE PJESËVE TË ARMËVE 

GJATË TRANSITIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË 

1. KËRKESË  

Emri dhe numri unik i identifikimit i 
ndërmjetësit  

Emri i dërguesit  
Selia e regjistruar e dërguesit 
Emri i marrësit  
Selia e regjistruar e marrësit 
Emri dhe selia e regjistruar e prodhuesit të 
armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve  
Informacion rreth armëve, municioneve 
dhe pjesëve të armëve (lloji, marka, 
modeli, kategoria, kalibri) 
Sasia e armëve, municioneve dhe pjesëve 
të armëve

2. SHTOJCA E KËRKESËS 

□ 
Kontrata ose ndonjë dokument tjetër në lidhje me armët, municionet dhe pjesët e 
armëve që do të transferohen (lloji, marka, kategoria, kalibri dhe sasia) 

□ 
Certifikata e përdoruesit fundor e lëshuar nga autoriteti kompetent në shtetin e marrësit, 
nëse ka 

□ 
Dëshmi lidhur me miratimin e biznesit të tregtisë së armëve, municioneve dhe pjesëve 
të municioneve, të lëshuar nga autoriteti kompetent për ndërmjetësin e armëve (*) 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Të dhënat e kontaktit ____________________________________

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën __________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në seksionin 2 të kësaj kërkese. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR 
LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR TRANSFERIM TË ARMËVE, MUNICIONEVE DHE 
PJESËVE TË ARMËVE GJATË TRANSITIT PËRMES KUFIJVE SHTETËRORË: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Nënshkrimi i aplikantit

_________________
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DREJTUAR Formulari nr. 38-l 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT 
PËR PRODHIM ARMËSH 

1. KËRKESË 

INFORMACION PËR PERSONIN JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik (shoqërisë) 

Selia e regjistruar e personit juridik (shoqërisë) 

Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH THEMELUESIT TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH PERSONIT PËRGJEGJËS TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

____.____.______

____.____.______



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 35, datë 18.2.2014 

60 

INFORMACION RRETH PERSONIT(AVE) QË DO TË MARRIN PJESË NË 
PROCESIN E PRODHIMIT TË ARMËVE 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH ARMËVE QË DO TË PRODHOHEN 
Kategoria e armës Lloji i armës 

2. SHTOJCA E KËRKESËS:

□ 
Dëshmi të regjistrimit të aktivitetit të personit juridik në Regjistrin Qendror (*) 

□
Për aplikantin dhe themeluesin: të dhënat personale dhe shtetësinë e personit (*); dëshmi që 
vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual nuk është pezulluar apo kufizuar (*); dëshmi të aftësisë 
së tij nga ana shëndetësore; dëshmi që tregojnë se ata nuk paraqesin rrezik për rendin publik (*) 

□
Për personin përgjegjës dhe personin(at) që do të përfshihen në procesin e prodhimit të armëve: 
të dhënat personale dhe shtetësinë e personit; dëshmi që vërtetojnë se kapaciteti i tyre 
kontraktual nuk është pezulluar ose kufizuar (*); dëshmi të aftësisë, nga ana shëndetësore; 
dëshmi që ata nuk paraqesin rrezik për rendin publik (*); dëshmi që tregojnë se ata kanë 
njohuritë e nevojshme teknike lidhur me përdorimin, magazinimin dhe mirëmbajtjen e duhur të 
armëve dhe se njohin legjislacionin dhe rregulloret për armët; si dhe kontratën e punës 

□
Dëshmi lidhur me pronësinë ose marrjen me qira të ambienteve të biznesit, si dhe dëshmi që vërtetojnë 
se disponon autorizim për përdorimin e ambienteve të biznesit, të lëshuar nga autoriteti kompetent 

□
Dëshmi që tregojnë se përmbushen kushtet hapësinore dhe teknike për prodhimin dhe 
magazinimin e sigurt të armëve, për mbrojtjen nga zjarri, shpërthimet, ndotja, vjedhjet dhe 
hyrja e paautorizuar në ambientet e biznesit; raportin përmbledhës mbi procedurën e prodhimit 
nga këndvështrimi teknologjik; përshkrimin e metodës së kryerjes së kontrollit të cilësisë së 
procesit të prodhimit  

□
Dëshmi të mbrojtjes së vazhdueshme fizike dhe teknike të ambienteve të biznesit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën
____________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe Ministria e 
Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR MARRJEN E 
MIRATIMIT PËR PRODHIM ARMËSH: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 

_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 38-m 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT 
PËR PRODHIM MUNICIONI 

1. KËRKESË  

INFORMACION PËR PERSONIN JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik (shoqërisë) 

Selia e regjistruar e personit juridik (shoqërisë) 

Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH THEMELUESIT TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH PERSONIT PËRGJEGJËS TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

_____.____._______

____.____._______
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INFORMACION RRETH PERSONIT(AVE) QË DO TË PËRFSHIHEN 
NË PROCESIN E PRODHIMIT TË MUNICIONEVE 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH MUNICIONIT QË DO TË PRODHOHET 
Lloji i municionit Kalibri 

2. SHTOJCA E KËRKESËS: 

□ 
Dëshmi të regjistrimit të aktivitetit të personit juridik në Regjistrin Qendror (*) 

□ 
Për aplikantin dhe themeluesin: të dhënat personale dhe shtetësinë e personit (*); dëshmi që 
vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual nuk është pezulluar apo kufizuar (*); dëshmi të aftësisë 
së tij nga ana shëndetësore; dëshmi që tregojnë se ata nuk paraqesin rrezik për rendin publik (*) 

□ 
Për personin përgjegjës dhe personin(at) që do të përfshihen në procesin e prodhimit të municionit: të 
dhënat personale dhe shtetësinë e personit; dëshmi që vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual nuk 
është pezulluar ose kufizuar (*); dëshmi të aftësisë, nga ana shëndetësore; dëshmi që ata nuk 
paraqesin rrezik për rendin publik (*); dëshmi që tregojnë se ata kanë njohuritë e nevojshme teknike 
mbi përdorimin dhe magazinimin e duhur të substancave shpërthyese; dhe kontratën e punës 

□ 
Dëshmi lidhur me pronësinë ose marrjen me qira të ambienteve të biznesit, si dhe dëshmi që vërtetojnë 
se disponon autorizim për përdorimin e ambienteve të biznesit, të lëshuar nga autoriteti kompetent 

□ 
Dëshmi që tregojnë se plotësohen kushtet hapësinore dhe teknike për prodhimin dhe 
magazinimin e sigurt të municionit, për mbrojtjen nga zjarri, shpërthimet, ndotja, vjedhjet dhe 
hyrja e paautorizuar në ambientet e biznesit; raportin përmbledhës mbi procedurën e prodhimit 
nga këndvështrimi teknologjik; përshkrimin e metodës së kryerjes së kontrollit të cilësisë së 
procesit të prodhimit  

□ 
Dëshmi të mbrojtjes së vazhdueshme fizike dhe teknike të ambienteve të biznesit 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën

____________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR LËSHIMIN E 
MIRATIMIT PËR PRODHIM MUNICIONI: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 

_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 38-n 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR 
RIPARIM ARMËSH 

1. KËRKESË 

INFORMACION PËR PERSONIN JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik (shoqërisë) 

Selia e regjistruar e personit juridik (shoqërisë) 

Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH THEMELUESIT TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH PERSONIT PËRGJEGJËS TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

____.____.______

____.____.______
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INFORMACION RRETH PERSONIT(AVE) QË DO TË PËRFSHIHET/N NË 
PROCESIN E RIPARIMIT TË ARMËVE 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH ARMËVE QË DO TË RIPAROHEN 
Kategoria e armës Lloji i armës 

2. SHTOJCA E KËRKESËS: 

□ 
Dëshmi të regjistrimit të aktivitetit të personit juridik në Regjistrin Qendror (*) 

□ 
Për aplikantin dhe themeluesin: të dhënat personale dhe shtetësinë e personit (*); dëshmi që 
vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual nuk është pezulluar apo kufizuar (*); dëshmi të aftësisë 
së tij nga ana shëndetësore; dëshmi që tregojnë se ata nuk paraqesin rrezik për rendin publik (*) 

□ 
Për personin përgjegjës dhe personin(at) që do të përfshihen në procesin e riparimit të armëve: të 
dhënat personale dhe shtetësinë e personit; dëshmi që vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual 
nuk është pezulluar ose kufizuar (*); dëshmi të aftësisë, nga ana shëndetësore; dëshmi që ata nuk 
paraqesin rrezik për rendin publik (*); dëshmi që tregojnë se ata kanë njohuritë e nevojshme 
teknike mbi përdorimin, magazinimin dhe mirëmbajtjen e duhur të armëve dhe se janë informuar 
rreth legjislacionit dhe rregulloreve për armët; si dhe kontratën e punës 

□ 
Dëshmi lidhur me pronësinë ose marrjen me qira të ambienteve të biznesit, si dhe dëshmi që vërtetojnë 
se disponon autorizim për përdorimin e ambienteve të biznesit, të lëshuar nga autoriteti kompetent 

□ 
Dëshmi që tregojnë se plotësohen kushtet hapësinore dhe teknike për riparimin dhe 
magazinimin e sigurt të armëve, për mbrojtjen nga zjarri, shpërthimet, ndotja, vjedhjet dhe 
hyrja e paautorizuar në ambientet e biznesit; raportin përmbledhës mbi procedurën e prodhimit 
nga këndvështrimi teknologjik; përshkrimin e metodës së kryerjes së kontrollit të cilësisë të 
procesit të riparimit  

□ 
Dëshmi të mbrojtjes së vazhdueshme fizike dhe teknike të ambienteve të biznesit 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën

____________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI 

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR MARRJEN E 
MIRATIMIT PËR RIPARIM ARMËSH: 

 Informacioni në seksionin 1 plotësohet nga aplikanti; 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 

_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 
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DREJTUAR Formulari nr. 38-o 

MINISTRISË SË PUNËVE TË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR NGRITJEN E 
NJË POLIGONI CIVIL QITJEJE 

1. KËRKESË  

INFORMACION PËR PERSONIN JURIDIK (APLIKANTI) 

Emri i personit juridik (shoqërisë) 

Selia e regjistruar e personit juridik (shoqërisë) 

Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH THEMELUESIT TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH PERSONIT PËRGJEGJËS TË PERSONIT JURIDIK (SHOQËRISË) 

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Të dhënat e kontaktit 

____.____.______

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm 
____.____.______
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INFORMACION RRETH PERSONIT(AVE) QË DO TË PËRFSHIHET/N NË 
OPERACIONET E POLIGONIT CIVIL TË QITJES  

Emri Mbiemri 

Data, muaji dhe viti i lindjes Vendlindja 

Vendi dhe adresa e vendbanimit të përhershëm Të dhënat e kontaktit 

INFORMACION RRETH POLIGONIT CIVIL TË QITJES 
Lloji i poligonit civil të qitjes (i 
mbyllur, i hapur apo kombinim i të 
dyjave)

2. SHTOJCA E KËRKESËS: 

□ 
Dëshmi të regjistrimit të aktivitetit të personit juridik në Regjistrin Qendror (*) 

□ 
Për aplikantin dhe themeluesin: të dhënat personale dhe shtetësinë e personit (*); dëshmi që 
vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual nuk është pezulluar apo kufizuar (*); dëshmi të aftësisë 
së tij nga ana shëndetësore; dëshmi që tregojnë se ata nuk paraqesin rrezik për rendin publik (*) 

□ 
Për personin përgjegjës dhe personin(at) që do të përfshihen në operacionet e poligonit civil të qitjes: 
të dhënat personale dhe shtetësinë e personit; dëshmi që vërtetojnë se kapaciteti i tyre kontraktual 
nuk është pezulluar ose kufizuar (*); dëshmi të aftësisë, nga ana shëndetësore; dëshmi që ata nuk 
paraqesin rrezik për rendin publik (*); dëshmi që tregojnë se ata kanë njohuritë e nevojshme teknike 
mbi përdorimin, magazinimin dhe mirëmbajtjen e duhur të armëve dhe se janë informuar rreth 
legjislacionit dhe rregulloreve për armët; si dhe kontratën e punës 

□ 
Dëshmi të pronësisë ose të marrjes me qira të poligonit civil të qitjes, si dhe dëshmi lidhur me 
licencën për përdorimin e poligonit civil të qitjes të lëshuar nga autoriteti kompetent 

□ 
Dëshmi lidhur më përmbushjen e kushteve hapësinore dhe teknike për një poligon civil qitjeje 
dhe për magazinimin e duhur të armëve, për mbrojtje nga zjarri, shpërthimet, ndotja, vjedhjet 
dhe hyrja e paautorizuar në ambiente; raportin përmbledhës mbi procedurën e qitjes në 
poligonin civil të qitjes nga këndvështrimi teknologjik 

□ 
Dëshmi të mbrojtjes së vazhdueshme fizike dhe teknike të poligonit të qitjes 

□ 
Dokumente të tjera të nevojshme për procedurën 

Nënshkrimi i nëpunësit që ka marrë kërkesën

____________________________________

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 
_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 

____.____.______
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Dokumentet e shënuara me yll (*) konsiderohen se janë dorëzuar bashkë me kërkesën dhe 
Ministria e Punëve të Brendshme i merr ato “ex-officio”. 

Dokumentet që nuk janë shënuar me yll do të dorëzohen në kopje origjinale ose të noterizuar. 

3. MIRATIMI NGA APLIKANTI

□Aplikanti, me anë të këtij dokumenti, miraton përdorimin e të dhënave personale të tij/saj 
nga autoritetet kompetente, për qëllime të ushtrimit të të drejtës për të marrë të GJITHA 
dokumentet e shënuara me yll (*) në këtë kërkesë. 

UDHËZIME MBI MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË KËRKESËS PËR MARRJEN E 
MIRATIMIT PËR NGRITJEN E NJË POLIGONI CIVIL QITJEJE: 

 Aplikanti zgjedh mënyrën në të cilën Ministria e Punëve të Brendshme do të mund të 
kontaktojë me të (me telefon ose me email). Më pas, mënyra e zgjedhur e kontaktimit 
shkruhet në fushën “të dhënat e kontaktit”; 

 Nëse gjatë procedurës lind nevoja për marrjen e dokumenteve që nuk janë shënuar me 
yll (*) në seksionin 2 dhe Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund t’i marrë ato “ex 
officio”, aplikantit do t’i kërkohet që të dorëzojë dokumentet bashkëlidhur kërkesës. 

Data dhe vendi i dorëzimit të 
kërkesës 

_____. _____. _____, ______________

Nënshkrimi i aplikantit 


	35.Rules-of-Procedure-on-Amending-the-Rules-of-Procedure-on-Forms-of-Weapons-2014-SQ_1-35
	35.Rules-of-Procedure-on-Amending-the-Rules-of-Procedure-on-Forms-of-Weapons-2014-SQ_36-70



