
LIGJ 

PËR KONTROLLIN E TREGTISË SË JASHTME TË MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE TË 

RËNDËSISË STRATEGJIKE PËR SIGURINË E BOSNJË-HERCEGOVINËS 

KAPITULLI I – DISPOZITAT BAZË 

Neni 1 

(Objekti i ligjit) 

Ky ligj rregullon kushtet për eksportin, importin dhe transportin e armëve, pajisjeve ushtarake, 

produkteve me përdorim të dyfishtë dhe të veçantë, si dhe shërbimet e lidhura me teknologjitë, armët, 

pajisjet ushtarake dhe produktet me përdorim të dyfishtë dhe të veçantë. 

Neni 2. 

(Përjashtimet nga zbatimi i ligjit) 

(1) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen në rastet kur në përputhje me interesat e politikës së jashtme 

dhe detyrimet ndërkombëtare të Bosnjë-Hercegovinës (në vijim referuar si: Bosnjë-Hercegovina) importi, 

eksporti dhe transporti kryhen në mbështetje të: 

a) Vendimit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, 

b) Vendimit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE); ose 

c) çdo operacioni paqeje i cili realizohet në përputhje me parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara 

në kuadër të një organizate ndërkombëtare. 

2) Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës jep miratimin në përputhje me 

përmbushjen e detyrimeve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni. 

Neni 3. 

(Kuptimi i termave) 

Termat e përdorura në këtë ligj marrin kuptimin e mëposhtëm: 

a) eksporti është veprimtaria doganore e rregulluar me procedura doganore sipas së cilës mallrat, 

teknologjitë dhe shërbimet e rëndësisë strategjike dalin përgjithmonë ose përkohësisht nga territori 

doganor i Bosnjë-Hercegovinës si dhe transferimi i softuerëve ose teknologjive me anë të medias 

elektronike, me faks ose me telefon drejt destinacioneve jashtë territorit të Bosnjë-Hercegovinës, duke 

përfshirë gjithashtu edhe transferimin verbal të teknologjisë me anë të telefonit vetëm në rastet kur 

teknologjia në fjalë është pjesë e një dokumenti, pjesa përkatëse e së cilit lexohet ose përshkruhet përmes 

telefonit në një mënyrë të atillë që arrin të njëjtin rezultat; 

b) eksportuesi është subjekti juridik apo personi fizik me seli në territorin e Bosnjë-Hercegovinës, i 

regjistruar për kryerjen e tregtisë së jashtme dhe në regjistrin e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 

Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës; 



c) importi është veprimtaria doganore e rregulluar me procedura doganore sipas së cilës mallrat, 

teknologjitë dhe shërbimet e rëndësisë strategjike hyjnë përgjithmonë ose përkohësisht në territorin 

doganor të Bosnjë-Hercegovinës, si dhe transferimi i softuerëve ose teknologjisë me anë të medias 

elektronike, me faks ose me telefon në territorin e Bosnjë-Hercegovinës, duke përfshirë gjithashtu edhe 

transferimin verbal të teknologjisë me anë të telefonit vetëm në rastet kur teknologjia në fjalë është pjesë 

e një dokumenti, pjesa përkatëse e së cilit lexohet ose përshkruhet përmes telefonit në një mënyrë të atillë 

që arrin të njëjtin rezultat; 

d) importuesi është subjekti juridik apo personi fizik me seli në territorin e Bosnjë-Hercegovinës, i 

regjistruar për kryerjen e tregtisë së jashtme dhe në regjistrin e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 

Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës; 

e)  armët dhe pajisjet ushtarake janë të gjitha objektet e përcaktuara në Listën e përbashkët të 

pajisjeve ushtarake të përfshira në Kodin e sjelljes të Bashkimit Evropian për eksportin e armëve (në 

vijim referuar si: Lista e përbashkët e pajisjeve ushtarake); 

f) shërbimet janë nxjerrja e përfitimeve, transferimi i të drejtave dhe lloje të tjera veprimtarie të 

biznesit të cilat lidhen me mallrat e rëndësisë strategjike për sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës, duke 

përfshirë edhe shërbimet e ndërmjetësimit (brokerimit) dhe asistencën teknike; 

g) shërbimet e ndërmjetësimit (brokerimit) janë negocimi ose kontraktimi i marrëveshjeve të 

biznesit për blerjen, shitjen dhe sigurimin e mallrave të rëndësisë strategjike për sigurinë e Bosnjë-

Hercegovinës nga dhe drejt vendeve të treta, si dhe shitblerjen e mallrave të rëndësisë strategjike për 

sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës me qëllim kalimin nga dhe drejt vendeve të treta. Shërbime plotësuese 

nuk konsiderohen si shërbime ndërmjetësimi. Shërbimet plotësuese janë transporti, shërbimet financiare, 

sigurimi ose risigurimi, dhe reklamimi ose promocioni i marketingut. 

h)  asistenca teknike është çdo ndihmë që lidhet me riparimin, zhvillimin, prodhimin, montimin, 

testimin dhe mirëmbajtjen e mallrave të rëndësisë strategjike për sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës në 

formën e këshillimit, trajnimit, transferimit të njohurive tregtare, shërbimeve të ekspertizës dhe 

konsulencës. Asistenca teknike përfshin format e asistencës verbale, udhëzimet me shkrim apo audio, 

trajnimin, kalimin e dijeve dhe aftësive tregtare ose shërbimet e konsulencës; 

i)  ndërmjetësi (brokeri) është subjekti juridik apo personi fizik me seli në territorin e Bosnjë-

Hercegovinës i cili merret me shërbime ndërmjetësimi dhe është i regjistruar në regjistrin e Ministrisë së 

Tregtisë së Jashtme dhe të Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës; 

j) mallrat për përdorim të dyfishtë janë të gjitha objektet e renditura në Listën e mallrave dhe 

teknologjive për përdorim të dyfishtë (në vijim referuar si: Lista për përdorim të dyfishtë), duke përfshirë 

softuerin dhe teknologjinë e cila mund të përdoret për qëllime civile dhe ushtarake si dhe mallrat të cilat 

mund të përdoren për qëllime joshpërthyese por që të cilat mund të përdoren në mënyra të ndryshme për 

prodhimin e armëve kimike, biologjike ose nukleare, ose të cilat mund të shërbejnë si produkt ushtarak 

final, ose janë të destinuar për përdoruesin fundor apo shtetin ndaj të cilit janë vendosur sanksionet e 

Këshillit të Sigurimit të OKB-së, BE-së ose OSBE-së; 



k)  mallrat për përdorim të veçantë janë të gjitha materialet joushtarake për përdorim komercial të 

cilat mund të kërcënojnë sigurinë e Bosnjë-Hercegovinës të renditura në Listën e mallrave për përdorim të 

veçantë; 

l)  mallrat e rëndësisë strategjike janë armët, pajisjet ushtarake, mallrat për përdorim të dyfishtë 

dhe të veçantë; 

m) transiti është veprimtaria doganore e përcaktuar nga procedura doganore sipas së cilës mallrat 

nga listat e kontrollit lëvizin përmes territorit doganor të Bosnjë-Hercegovinës; 

n)  tregtia e jashtme është importi dhe eksporti i mallrave dhe shërbimeve të rëndësisë strategjike. 

Neni 4. 

(Kodi i sjelljes dhe listat e kontrollit) 

(1)  Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës (në vijim 

referuar si: Ministria) publikon dhe azhurnon në Fletoren Zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës përkthimin 

zyrtar të Listës së përbashkët të pajisjeve ushtarake, Listës për përdorim të dyfishtë dhe Kodit të sjelljes të 

Bashkimit Evropian për eksportin e armëve (në vijim referuar si: Kodi i sjelljes i BE-së). 

(2)  Ministria, në konsultim me ministritë dhe organet kompetente shtetërore, të kantoneve ose 

entiteteve dhe të Distriktit të Bërçkos të Bosnjë-Hercegovinës, miraton Listën e mallrave për përdorim të 

veçantë dhe e shpall në “ Fletoren zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës”. 

Neni 5. 

(Dokumentet që lëshohen nga ministria) 

(1)  Për tregtinë e jashtme të mallrave dhe shërbimeve të përcaktuara në listat e përmendura në nenin 

4 të këtij ligji (në vijim referuar si: Listat e kontrollit) duhet të merren dokumentet e mëposhtme: 

a)  Licenca, ose 

b) Certifikata ndërkombëtare e importit 

(2) Paragrafi 1 i këtij neni nuk zbatohet për asistencën teknike, me përjashtim të rastit kur asistenca 

teknike lidhet me: 

a) armët dhe pajisjet ushtarake kur vendi është objekt i sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara, OSBE-së dhe BE-së, ose 

b) zhvillimin, prodhimin, administrimin, operimin, mirëmbajtjen, magazinimin, zbulimin, 

identifikimin dhe shpërndarjen e armëve kimike, biologjike dhe nukleare, ose me zhvillimin, prodhimin, 

mirëmbajtjen dhe magazinimin e predhave të cilat mund të mbajnë armë kimike, biologjike ose nukleare. 

(3) Dokumentet e përmendura në paragrafin 1 këtij neni lëshohen nga ministria. 

Neni 6. 

(Dokumenti të cilin e lëshon Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës) 



(1) Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës lëshon dokumentin për transitin e mallrave të 

përmendura në Listat e kontrollit. 

(2) Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës miraton procedurat për lëshimin e dokumentit për 

transitin. 

Neni 7. 

(Dokumentet e përdoruesit fundor) 

(1)  Përdoruesi fundor jep deklaratën e tij që, me kërkesë të tij, mund të certifikohet nga institucioni 

shtetëror kompetent. 

(2) Certifikata ndërkombëtare e importit lëshohet nga institucioni shtetëror kompetent me kërkesë të 

përdoruesit fundor dhe/ose të importuesit. 

(3)  Vërtetimi për përdoruesin fundor lëshohet nga institucioni shtetëror kompetent me kërkesë të 

përdoruesit fundor dhe/ose importuesit. 

(4) Deklarata e përdoruesit fundor, certifikata ndërkombëtare e importit dhe vërtetimi për përdoruesin 

fundor duhet të përmbajnë: emërtimin e eksportuesit, emërtimin e importuesit, emërtimin e përdoruesit 

fundor, emërtimin e mallrave, sasinë, vlerën, periudhën e vlefshmërisë së dokumenteve dhe deklaratën që 

mallrat në fjalë nuk do të rieksportohen pa një leje të veçantë nga institucioni kompetent. 

Neni 8. 

(Miratimi) 

Përpara lëshimit të dokumenteve të përmendura në nenin 5 të këtij ligji dhe në varësi të llojit të tregtisë së 

jashtme dhe klasifikimit të mallrave dhe shërbimeve, ministria kërkon miratim paraprak nga: 

a)  Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës; 

b) Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës; 

c) Ministria e Mbrojtjes e Bosnjë-Hercegovinës; 

d)  Ministria e Punëve Civile e Bosnjë-Hercegovinës; dhe 

e) Agjencitë shtetërore rregullatore për sigurinë nga rrezatimi dhe atë nukleare. 

Neni 9. 

(Kompetencat për miratimet) 

Kur japin miratimin e përmendur në nenin 8 të këtij ligji, ministritë kompetente duhet të kenë parasysh si 

më poshtë: 

a) Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës: 

1)  Sanksionet dhe kufizimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, OSBE-së dhe BE-së; 



2) Detyrimet ndërkombëtare të marra përsipër, interesat e politikës së jashtme dhe interesat e 

veçanta të Bosnjë-Hercegovinës në raport me partnerët strategjikë të politikës së jashtme të Bosnjë-

Hercegovinës, 

3) Kodin e sjelljes të Bashkimit Evropian për eksportin e armëve; dhe, 

4) Parimin e mospërhapjes së armëve të shkatërrimit në masë; 

b) Ministria e Sigurisë e Bosnjë-Hercegovinës; 

1)  Që licenca që lëshohet është në përputhje me politikën e sigurisë të Bosnjë-Hercegovinës; 

c)  Ministria e Mbrojtjes: 

1) Që licenca që lëshohet është në përputhje me politikën e mbrojtjes së Bosnjë-Hercegovinës; 

d) Ministria e Punëve Civile e Bosnjë-Hercegovinës: 

1) Që më lëshimin e licencës nuk do të vihet në rrezik shëndeti dhe jeta e njerëzve, mjedisi ose të 

mirat materiale; dhe 

e) Agjencia shtetërore rregullatore për sigurinë nga rrezatimi dhe atë nukleare në Bosnjë-

Hercegovinë. 

1) Që me blerjen e burimit të rrezatimit nuk do të shkelen dispozitat për sigurinë e rrezatimit dhe atë 

nukleare.  

Neni 10. 

(Regjistrimi në regjistër) 

(1)  Për ushtrimin e tregtisë së jashtme të mallrave dhe shërbimeve të përcaktuara në Listat e 

kontrollit, të gjitha subjektet juridikë dhe personat fizikë duhet të regjistrohen në Regjistrin e operatorëve 

për tregtinë e jashtme (në vijim referuar si: Regjistri) në Ministri. 

(2) Procedura e regjistrimit rregullohet me rregulloret zbatuese që miratohen nga ministria. 

(3) Ministria miraton vendimin për regjistrimin në Regjistër ose vendimin për refuzimin e kërkesës. 

(4) Subjektet juridike dhe personat fizikë fshihen nga Regjistri nëse: 

a)  shfaqen fakte të reja, të cilat nëse do të njiheshin në momentin e regjistrimit në Regjistër, do të 

kishte qenë e pamundur për subjektin juridik ose personin fizik të regjistrohej; 

b) nëse personi përgjegjës në subjektin juridik ose personi fizik është dënuar me vendim të formës 

së prerë për një shkelje që lidhet me objektin e aktivitetit të regjistrimit; 

c) nuk e ushtrojnë aktivitetin në përputhje me dispozitat e ligjit; 

d) shkelin kufizimet ndërkombëtare; 



e) pushojnë së kryeri aktivitetin; 

f) nuk përmbushin kushtet mbi të cilat është lëshuar vendimi; 

g)  bëjnë kërkesë për fshirjen nga Regjistri. 

(5) Personat e regjistruar në Regjistër janë të detyruar të dorëzojnë të gjitha ndryshimet e të dhënave 

bazuar në të cilat janë regjistruar në Regjistër, brenda 30 ditëve nga dita e lindjes së ndryshimeve.  

KAPITULLI II 

KONTROLLI I TREGTISË SË JASHTME TË ARMËVE DHE PAJISJEVE USHTARAKE 

 

Neni 11. 

(Licenca) 

(1) Eksporti, importi dhe ndërmjetësimi i mallrave dhe shërbimeve nga Lista e përbashkët e pajisjeve 

ushtarake mund të kryhet vetëm në bazë të licencës së përmendur në nenin 5 paragrafi 1 pika a e këtij 

ligji. 

(2)  Licenca e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni jepet me afat një vjeçar. 

(3) Ministria me dispozitë zbatuese përcakton formën dhe përmbajtjen e licencës së përmendur në 

paragrafin 1 të këtij neni. 

Neni 12. 

(Kërkesa për dhënien e licencës) 

(1) Kërkesa për dhënien e licencës së përmendur në nenin 11 paragrafi 1 të këtij ligji i drejtohet 

Ministrisë. 

(2) Bashkë me kërkesën për eksport të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, është e detyrueshme 

të paraqiten edhe dokumentet vijuese të përdoruesit fundor; 

a)  deklarata e përdoruesit fundor dhe licenca për import ose Certifikata ndërkombëtare e importit të 

lëshuara nga institucioni shtetëror kompetent i vendit të përdoruesit fundor ose; 

b) deklarata e përdoruesit fundor e verifikuar nga institucioni shtetëror kompetent i vendit të 

përdoruesit fundor ose; 

c)  Certifikata ndërkombëtare e importit e lëshuar nga institucioni shtetëror kompetent i vendit të 

përdoruesit fundor, 

d) vërtetimi i përdoruesit fundor i lëshuar nga institucioni shtetëror i vendit të përdoruesit fundor. 

(3) Bashkë me kërkesën për import të përmendur në paragrafin 1 të këtij, është e detyrueshme të 

paraqiten dhe dokumentet e përdoruesit fundor të përmendura në nenin 7 paragrafi 1 të këtij neni.. 

(4)  Ministria me dispozita zbatuese përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për 

lëshimin e licencës dhe listën e dokumenteve të tjera të cilat i bashkëngjiten kërkesës. 



Neni 13. 

(Dhënia e licencës) 

(1) Në procedurën e dhënies së licencës së përmendur në nenin 11 paragrafi 1 të këtij neni, ministria 

kërkon miratimin paraprak të organeve kompetente të përmendura në nenin 8 pika a, b dhe c të këtij ligji. 

(2) Ministria e jep licencën brenda 60 ditëve nga dita kur është depozituar kërkesa e plotësuar, ose 

brenda 90 ditëve nëse gjatë procedurës për dhënien e licencës lind nevoja për verifikime të mëtejshme. 

KAPITULLI III 

KONTROLLI I TREGTISË SË JASHTME I MALLRAVE ME PËRDORIM TË DYFISHTË DHE 

TË VEÇANTË 

 

Neni 14. 

(Licenca dhe Certifikata ndërkombëtare e importit) 

(1) Eksporti dhe ndërmjetësimi (brokerimi) i mallrave me përdorin të dyfishtë dhe të veçantë mund të 

kryhet vetëm në bazë të licencës së përmendur në nenin 5 paragrafi 1 pika a të këtij ligji. Licencat e 

eksportit mund të jenë individuale, globale dhe të përgjithshme. 

(2) Licenca e eksportit nevojitet edhe kur bëhet fjalë për eksportin e mallrave të cilat nuk janë 

përcaktuar në Listën e mallrave me përdorim të dyfishtë, nëse këto mallra mund të përdoren në tërësi apo 

pjesërisht për zhvillimin, prodhimin, përdorimin, operimin, mirëmbajtjen, magazinimin, zbulimin, 

identifikimin ose përhapjen e armëve kimike, biologjike apo nukleare, ose për zhvillimin, prodhimin, 

mirëmbajtjen dhe magazinimin e predhave të cilat mund të mbajnë armë kimike, biologjike apo nukleare. 

(3) Licenca e eksportit është e nevojshme kur bëhet fjalë për eksportin e mallrave të cilat nuk 

ndodhen në Listën e mallrave me përdorim të dyfishtë, nëse ato janë mallra për të cilat eksportuesi duhet 

të dijë që janë ose që mund të përdoren në tërësi apo pjesërisht për qëllime finale ushtarake, ndërsa 

përdoruesi fundor është nga një vend ndaj të cilit janë vendosur sanksionet e Këshillit të Sigurimit të 

OKB-së, BE-së apo OSBE-së. 

(4) Për importin e mallrave me përdorim të dyfishtë dhe të veçantë është e nevojshme Certifikata 

ndërkombëtare e importit e përmendur në nenin 5 paragrafi 1 pika b e këtij neni. 

(5) Licencat e përmendura në paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni lëshohen me një afat vlefshmërie prej 

një viti. 

(6) Certifikata ndërkombëtare e importit e përmendur në paragrafin 4 të këtij neni lëshohet me një 

afat vlefshmërie prej gjashtë muajsh. 

(7) Ministria me dispozita zbatuese përcakton formën dhe përmbajtjen e licencave të përmendura në 

paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni si dhe Certifikatën ndërkombëtare të importit të përmendur në 

paragrafin 4 të këtij neni. 

Neni 15. 

(Kërkesa për lëshimin e licencës dhe të Certifikatës ndërkombëtare të importit) 



(1) Kërkesa për dhënien e licencës së përmendur në nenin 14 paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij ligji i 

drejtohet ministrisë. 

(2) Kërkesa për lëshimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit të përmendur në nenin 14 paragrafi 

4 të këtij ligji i drejtohet ministrisë. 

(3)  Bashkë me kërkesën e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, duhet të depozitohet edhe 

dokumenti i përdoruesit fundor i përmendur në nenin 7, paragrafi 1, 2 dhe 3 të këtij ligji. 

(4) Bashkë me kërkesën e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, dokumentet e përmendura në 

nenin 7 paragrafi 1 të këtij ligji duhet të depozitohen edhe pranë organit kompetent të entitetit ose organit 

kompetent të kantonit apo organit kompetent të Distriktit të Bërçkos të Bosnjë-Hercegovinës. 

(5) Ministria me dispozitë zbatuese përcakton formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për 

lëshimin e licencës ose për lëshimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit si dhe të listës së 

dokumenteve të tjera të cilat i bashkëlidhen kërkesës. 

Neni 16 

(Lëshimi i licencës) 

(1) Gjatë procedurës për lëshimin e licencave të përmendura në nenin 14 paragrafët 1,2 dhe 3 të këtij 

ligji, ministria kërkon miratimin paraprak: 

a) për mallrat me përdorim të dyfishtë, nga organet kompetente të përmendura në nenin 8 pikat a, b 

dhe c të këtij ligji, 

b) për mallrat me përdorim të veçantë, nga organet kompetente të përmendura në nenin 8 pika a e 

këtij ligji. 

(2) Ministria e lëshon licencën për eksport brenda 60 ditëve nga dita e depozitimit të rregullt të 

kërkesës së plotësuar ose brenda 90 ditëve nga dita kur në procedurën e dhënies së licencës nevojiten 

verifikime të mëtejshme. 

(3)  Procedurat e lëshimit të licencës për transit nuk zbatohen për produktet me përdorim të dyfishtë të 

cilat vetëm transportohen nëpërmjet territorit të Bosnjë-Hercegovinës, ose për të cilat nuk është 

përcaktuar një qëllim apo procedurë doganore e miratuar nëse plotësohen kushtet e mëposhtme: 

a)  nëse është paraqitur origjinali i licencës për eksport i lëshuar nga vendi eksportues; 

b) nëse mallrat nuk po shkojnë drejt atyre shteteve të cilat janë nën kufizimet dhe sanksionet e 

Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, OSBE-së dhe BE-së; 

c) nëse nuk ka pasur ndryshime të destinacionit gjatë kohës së transportit të mallrave nëpër Bosnjë-

Hercegovinë; 

d) nëse mallrat duhet të dalin nga territori i Bosnjë-Hercegovinës brenda 30 ditëve nga dita e hyrjes. 

Neni 17. 

(Lëshimi i Certifikatës ndërkombëtare të importit) 



(1) Gjatë procedurës për lëshimin e Certifikatës ndërkombëtare të importit për mallrat me përdorim 

të dyfishtë, ministria kërkon miratimin paraprak të organeve kompetente të përmendura në nenin 8 pikat d 

ose e të këtij ligji, nëse miratimi kërkohet për mallrat në fjalë. 

(2) Ministria e lëshon Certifikatën ndërkombëtare të importit brenda 30 ditëve nga dita e depozitimit 

të rregullt të kërkesës së plotësuar, ose brenda 60 ditëve nga dita kur në procedurën e dhënies së licencës 

nevojiten verifikime të mëtejshme. 

KAPITULLI IV 

KOMPETENCAT DHE AUTORIZIMET 

Neni 18. 

(Refuzimi i kërkesës) 

(1) Ministria miraton vendimin për refuzimin e kërkesës për lëshimin e dokumentit nëse: 

a) nuk merret miratimi i nevojshëm i përmendur në nenin 8 të këtij ligji; 

b) të dhënat në kërkesë janë të paplota ose të pasakta ose nëse kërkesës nuk i janë bashkëlidhur 

dokumentet e përcaktuara; 

c) në aktivitetet e mëparshme të tregtisë së jashtme depozituesi i kërkesës ka shkelur dispozitat e 

këtij ligji. 

(2) Ministria merr vendimin për refuzimin e lëshimit të dokumentit nëse mallrat nuk përputhen me të 

dhënat e dhëna në kërkesë dhe nëse importuesi ose prodhuesi nuk mundëson me kërkesë të Ministrisë 

ekzaminimin e mallrave ose të dokumentacionit të lidhur me mallrat. 

Neni 19. 

(Revokimi i dokumentit) 

(1)  Ministria merr vendim për revokimin e dokumentit të lëshuar nëse: 

a) vërtetohet se dokumenti është lëshuar në bazë të të dhënave të pasakta ose të paplota dhe 

depozituesi i kërkesës ka pasur dijeni ose duhej të kishte dijeni se të dhënat kanë qenë të pasakta ose të 

paplota; 

b) dalin rrethana ose informacione të reja cilat nëse do të ishin të ditura në kohën e shqyrtimit të 

kërkesës për lëshimin e dokumentit do të çonin në refuzimin e kërkesës për lëshimin e dokumentit; 

c)  dokumenti i dhënë nuk përdoret për qëllimet e synuara; 

d) subjekti juridik nuk e ushtron aktivitetin në përputhje me dispozitat e ligjit, të ligjeve të tjera dhe 

aktet nënligjore me të cilat rregullohet kjo fushë; 

e) subjekti juridik pengon realizimin e kontrollit. 

(2) Ministria nuk është përgjegjëse për shpenzimet të cilat dalin ose do të dalin nga revokimi i 

dokumentit. 



Neni 20. 

(Bashkëpunimi ndërkombëtar) 

(1) Ministria informon Ministrinë e Punëve të Jashtme të Bosnjë-Hercegovinës për çdo refuzim të 

lëshimit të licencës për eksport duke përcaktuar vendin e destinacionit, përdoruesin ose përdorimin fundor 

si dhe rrethanat përkatëse për refuzimin e lëshimit të licencës. 

(2) Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës mund të informojë shtetet e tjera për çdo 

refuzim për lëshimin e licencës për eksport duke përcaktuar vendin e destinacionit, përdoruesin ose 

përdorimin fundor si dhe rrethanat përkatëse për refuzimin e lëshimit të licencës. 

(3) Nëse ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës ka dijeni se një nga shtetet anëtare të 

OSBE-së përgjatë tre viteve të fundit ka refuzuar lëshimin e dokumentit për tregti të ngjashme me jashtë, 

ministria e Punëve të Jashtme do të konsultohet me këtë shtet përpara dhënies së miratimit. 

Neni 21. 

(Raportimi) 

(1) Përdoruesi i licencës është i detyruar të raportojë pranë ministrisë se licenca e tij është 

përmbushur brenda 15 ditëve nga data e realizimit. 

(2) Përdoruesi i licencës është i detyruar t’i dorëzojë Ministrisë vërtetimin se mallrat e përmendura në 

licencë kanë mbërritur në destinacionin e tyre final. 

(3) Nëse pas lëshimit të licencës ndryshon partneri i biznesit, përdoruesi fundor, përdorimi final i 

synuar ose të dhëna të tjera në licencë apo në dokumentacionin mbi bazën e të cilit është marrë licenca, 

përdoruesi i licencës është i detyruar të informojë për to me shkrim ministrinë brenda tetë ditëve nga dita 

e lindjes ose vënies në dijeni për ndryshimin, me qëllim rinovimin e procedurës. 

Neni 22. 

(Regjistrat e mbajtur në ministri) 

(1) Ministria krijon bazën e të dhënave mbi licencat e lëshuara në përputhje me nenin 5 të këtij ligji 

ndërsa një herë në vit i dërgon Asamblesë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës raportin për licencat e 

lëshuara si dhe raportin mbi kërkesat e refuzuara për lëshimin e licencave. 

(2) Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës mund të kërkojë nga ministria dërgimin e 

të dhënave rreth licencave të lëshuara, të dhëna rreth kërkesave të refuzuara për lëshimin e licencave si 

dhe të dhëna të tjera të cilat kanë të bëjnë me tregtinë e jashtme të mallrave të rëndësisë strategjike, për 

qëllimet e dorëzimit të të dhënave pranë Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së dhe Sekretariatit të 

Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. 

Neni 23. 

(Regjistrat e mbajtur nga përdoruesit e licencës) 

(1) Përdoruesit e licencave janë të detyruar të mbajnë një regjistër të detajuar të licencave të tyre, i 

cili duhet të përmbajë të paktën të dhënat në vijim: përshkrimin e mallrave, sasinë, emërtimin dhe adresën 



e plotë të eksportuesit, dërguesit, ndërmjetësit dhe marrësit të mallit, përdorimin final të synuar, 

emërtimin dhe adresën e plotë të përdoruesit fundor të mallrave. 

(2) Dokumentacionin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni (urdhrin e blerjes, faturat, kontratat, 

faturat e dorëzimit, faturat e dërgimit, listat e ngarkesës dhe dokumentet e tjera) përdoruesi i licencës 

duhet t’i ruajë jo më pak se pesë vjet nga përfundimi i vitit kalendarik në të cilin është kryer transaksioni 

dhe jo më pak se dhjetë vjet për produktet nga Lista e përbashkët e pajisjeve ushtarake dhe ta dorëzojë në 

Ministri sipas kërkesës. 

(3) Ministria mund të parashikojë dhe të dhëna të tjera që duhet t’i përmbajë dokumentacioni i 

përmendur në paragrafin 1 të këtij neni. 

Neni 24. 

(Mbikëqyrja) 

(1) Ministria realizon mbikëqyrje të subjektit juridik dhe personit fizik të cilit i është lëshuar licenca 

ose që është regjistruar për kryerjen e tregtisë së jashtme të mallrave nga listat e kontrollit. 

(2) Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike e Bosnjë-Hercegovinës përcakton 

procedurat për mbikëqyrjen e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni. 

KAPITULLI V 

DISPOZITAT SANKSIONUESE 

Neni 25 

(Sanksionet) 

(1) Një gjobë prej 20 000 KM deri 50 000 KM i vendoset subjektit juridik që: 

a)  nuk vepron në përputhje me nenin 21 të këtij ligji. 

(2) Një gjobë prej 50 000 KM deri 100 000 KM i vendoset subjektit juridik që: 

a)  pamundëson zbatimin e mbikëqyrjes në përputhje me nenin 19 paragrafi 1 pika e këtij ligji, 

b) nuk mban regjistrin në përputhje me nenin 23 të këtij ligji. 

(3)  Një gjobë prej 20 000 KM deri 50 000 KM i vendoset personit përgjegjës pranë subjektit juridik 

që: 

a)  pamundëson zbatimin e mbikëqyrjes në përputhje me nenin 19 paragrafi 1 pika e këtij ligji, 

b) nuk mban regjistrin në përputhje me nenin 23 të këtij ligji, 

c) nuk vepron në përputhje me nenin 21 të këtij neni. 

KAPITULLI VI 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 26. 



(Dispozitat zbatuese) 

(1) Ministri i Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës miraton 

dispozitat zbatuese me të cilat do të saktësojë : 

a)  formën dhe përmbajtjen e licencës dhe të Certifikatës ndërkombëtare të importit, si dhe të 

vërtetimit të përdoruesit fundor; 

b) formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për lëshimin e licencës, Certifikatës 

ndërkombëtare të importit, vërtetimit të përdoruesit fundor dhe deklaratës së përdoruesit fundor, si dhe 

listën e dokumenteve të cilat i bashkëlidhen kërkesës; 

c)  mënyrën dhe procedurën e regjistrimit për kryerjen e tregtisë me jashtë; 

d)  mënyrën dhe procedurën e rregullimit të importit të përkohshëm, eksportit të përkohshëm dhe 

transitit të armëve dhe municioneve të gjahut dhe atyre sportive; 

e) mënyrën e mbajtjes së regjistrit të dokumenteve. 

(2) Ministri i Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës do të përcaktojë formën dhe përmbajtjen e dokumentit 

për transitin e mallrave nga listat e kontrollit si dhe procedurën për lëshimin e dokumenteve. 

Neni 27. 

(Afatet) 

(1) Brenda 60 ditëve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të miratohen dispozitat zbatuese të 

përmendura në nenin 26 të këtij ligji. 

(2) Deri në ditën e hyrjes në fuqi të dispozitave zbatuese të përmendura në nenin 26 të këtij ligji do të 

zbatohen rregulloret vijuese: 

a)  Udhëzimi për procedurën e regjistrimit të subjekteve juridike dhe personave fizikë për tregtinë e 

armëve dhe pajisjeve ushtarake (“Fletorja zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës”, numër 14/03); 

b) Udhëzimi për procedurat e importit, eksportit dhe transitit në tregtinë e produkteve dhe 

teknologjive me përdorim të dyfishtë (“Fletorja zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës”, numër 56/05); 

c) Udhëzimi për metodën dhe procedurën e rregullimit të importit të përkohshëm, eksportit të 

përkohshëm dhe transitit të armëve gjahut, atyre sportive dhe municioneve (“Fletorja zyrtare e Bosnjë-

Hercegovinës”, numër 56/05); 

d) Udhëzimi për rregullimin e eksportit, importit, transitit dhe ndërmjetësimit në tregtinë e armëve 

dhe pajisjeve ushtarake (“Fletorja Zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës, numër 56/05) 

e) Udhëzimi për detyrimet e organeve doganore në zbatim të ligjit për importin dhe eksportin e armëve 

dhe pajisjeve ushtarake dhe kontrollin e produkteve me përdorim të dyfishtë (“Fletorja zyrtare e Bosnjë-

Hercegovinës”, numër 56/06); 



f) Udhëzimi për detyrimin e marrjes së miratimit të EUFOR-it për importin, eksportin, transitin dhe 

ndërmjetësimin në tregtinë e armëve dhe pajisjeve ushtarake (“Fletorja zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës”, 

numër 56/06). 

Neni 28. 

(Dispozitat kalimtare) 

(1) Deri në shpalljen e përkthimit zyrtar të Listës së azhurnuar të mallrave dhe teknologjive me 

përdorim të dyfishtë do të përdoret përkthimi ekzistues i botuar në “Fletoren zyrtare të Bosnjë-

Hercegovinës”, numër 75/05. 

(2) Deri në shpalljen e Listës së mallrave me përdorim të veçantë të Bosnjë-Hercegovinës do të 

përdoret procedura e dhënies së licencës për mallrat me përdorim të veçantë, por pa specifikuar kodin e 

klasifikimit në licencë. 

Neni 29. 

(Riregjistrimi në Regjistër) 

Personat të cilët sipas dispozitave të mëparshme kanë qenë të regjistruar për importin, eksportin, transitin 

ose ndërmjetësimin në tregtinë e armëve, pajisjeve ushtarake dhe mallrave me përdorim të dyfishtë janë të 

detyruar që brenda 180 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të përsërisin regjistrimin në Ministri 

në përputhje me dispozitat e nenit 10 të këtij ligji.  

Neni 30 

(Zbatimi i ligjit “Për procedurën administrative”) 

Në rastet që lidhen me procedurën e përcaktimit të të drejtave dhe detyrimeve të subjekteve juridike dhe 

personave fizikë që nuk janë parashikuar me këtë ligj do të zbatohen dispozitat e ligjit “Për procedurën 

administrative” (“Fletorja zyrtare e Bosnjë-Hercegovinës”, numër 29/02, 12/04, 88/07 dhe 93/09). 

Neni 31. 

(Shfuqizimi)  

Ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet ligji “Për eksportin dhe importin e armëve dhe pajisjeve 

ushtarake dhe kontrollin e importit dhe eksportit të produkteve me përdorim të dyfishtë (“Fletorja zyrtare 

e Bosnjë-Hercegovinës”, numër 5/03, 33/03 dhe 14/05 ). 

Neni 32. 

(Hyrja në fuqi) 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Fletoren zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës”. 
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Kryetari  

i Dhomës së Përfaqësuesve  

të Asamblesë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës 

Dr. Milorad Živković, nësnhkrimi. 

 

 

Kryetari  

i Dhomës së Përfaqësuesve  

të Asamblesë Parlamentare të Bosnjë-Hercegovinës 

Sulejman Tihić, nënshkrimi. 

U botua në “Fletoren zyrtare të Bosnjë-Hercegovinës, numër 130/09 të dt. 30 dhjetor 2010” 

Ky tekst është për përdorim të brendshëm dhe i njëjti nuk mund të përdoret si referim në rastin e 

përdorimit zyrtar 


