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Në përputhje me nenin IV. 4. a) të Kushtetutës së Bosnjë-Hercegovinës, Asambleja Parlamentare e 

Bosnjë-Hercegovinës në seancën e 55-të të Dhomës së Përfaqësuesve të mbajtur me 10.6.2009 dhe në 

seancën e 30-të të Dhomës Popullore të mbajtur me 15.6.2009 miratoi: 

 

LIGJIN 

PËR KONTROLLIN E LËVIZJES SË ARMËVE DHE PAJISJEVE USHTARAKE 

 

I – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1. 

(Objekti i ligjit) 

 

Ky ligj rregullon mënyrën dhe kushtet në bazë të të cilave kryhet lëvizja e armëve dhe pajisjeve ushtarake 

(në vijim referuar si: armët) brenda Bosnjë-Hercegovinës, lëvizja e armëve përmes kufirit shtetëror me 

qëllim importin, eksportin ose transitin e armëve dhe pajisjeve ushtarake, organet kompetente për dhënien 

e miratimit për lëvizjen e armëve, depozitimin e kërkesës, përmbajtjen e miratimit, mbikëqyrjen dhe 

kontrollin mbi lëvizjen e armëve dhe regjistrat përkatës. 

 

Neni 2. 

(Përjashtimet nga zbatimi) 

 

(1) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen lëvizjen e armëve brenda Forcave të Armatosura të Bosnjë-

Hercegovinës dhe organeve policore në Bosnjë-Hercegovinë 

(2) Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për personat fizikë të cilëve u janë lëshuar dokumentet për armë. 

 

Neni 3. 

(Përkufizimet) 

 

Disa terma të përdorura në këtë ligj kanë kuptimin e mëposhtëm: 

a) Armët janë armët, municionet dhe pjesët e armëve dhe municioneve nga Lista e armëve dhe pajisjeve 

ushtarake e përmendur në nenin 4 paragrafi 2 të këtij ligji. 

b) Pajisjet ushtarake janë instrumentet, aparaturat dhe mjetet nga Lista e armëve dhe pajisjeve ushtarake 

e përmendur në nenin 4 paragrafi 2 të këtij ligji. 

c) Lëvizja e armëve është çdo lloj transporti i armëve. 

d) Organet policore janë agjencitë e Ministrisë së Sigurisë të Bosnjë-Hercegovinës (në vijim referuar si: 

Ministria e Sigurisë), Ministritë e Punëve të Brendshme të entiteteve dhe ato kantonale dhe Policia e 

Distriktit të Bërçkos të Bosnjë-Hercegovinës (në vijim referuar si: Policia e Distriktit të Bërçkos). 

e) Dokumentet për armët janë lejet për posedimin dhe mbajtjen e armëve të cilat i lëshon organi 

kompetent i punëve të brendshme. 

 

II – LËVIZJA E ARMËVE 

 

Neni 4. 

(Kriteret për lëvizjen e armëve) 

 

(1) Lëvizja e armëve do të kryhet në bazë të miratimit të marrë nga organi kompetent. 



(2) Ministria e Sigurisë miraton listën e armëve dhe pajisjeve ushtarake për lëvizjen e të cilave është i 

nevojshëm miratimi, ndërsa lista do të përmbajë armët dhe pajisjet ushtarake të cilat përfshiheshin në 

listën e armëve që EUFOR-i e ka përdorur në periudhën pararendëse. 

 

Neni 5. 

(Kërkesa për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve) 

 

(1) Kërkesa për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve të përmendur në nenin 4 të këtij ligji 

depozitohet tek organi kompetent për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve si më poshtë: 

a)  Në rast të lëvizjes së armëve midis entiteteve ose midis entiteteve dhe Distriktit të Bërçkos të Bosnjë-

Hercegovinës (në vijim referuar si: Distrikti i Bërçkos), pranë njësisë kompetente organizative të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Sërbska të Bosnjë-Hercegovinës, ministrive të punëve 

të brendshme të kantoneve dhe Policisë së Distriktit të Bërçkos nga territori i së cilave dërgohen armët, 

ndërsa në rast të kalimit të kufirit të Bosnjë-Hercegovinës (import, eksport, transit), pranë Ministrisë së 

Sigurisë. 

b) Pranë njësisë kompetente organizative të Ministrisë së Brendshme të Republikës Sërbska të Bosnjë-

Hercegovinës, ministrive të punëve të brendshme të kantoneve dhe Policisë së Distriktit të Bërçkos nga 

territori i të cilave dërgohet armë brenda entiteteve ose Distriktit të Bërçkos. 

(2) Kërkesa depozitohet jo më vonë se shtatë ditë pune para lëvizjes së planifikuar të armëve. 

 

Neni 6. 

(Përmbajtja e kërkesës) 

 

(1) Kërkesa për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve depozitohet sipas formularit të parashikuar, i 

cili është pjesë përbërëse e këtij ligji, dhe përmban të dhënat e mëposhtme: 

a) Emrin dhe adresën e depozituesit të kërkesës, personin e kontaktit dhe numrin e telefonit; 

b) Emrin dhe adresën e dërguesit, personin e kontaktit dhe numrin e telefonit; 

c)  Emrin dhe adresën e marrësit, personin e kontaktit dhe numrin e telefonit; 

d) Specifikimet e armëve (emrin, prodhuesin, sasinë, numrin e serisë dhe mënyrën e paketimit); 

e) Mënyrën e transportit (tokësor, hekurudhor, ajror, detar); 

f) Të dhënat për mjetin e transportit 

g) Emrin dhe mbiemrin e drejtuesit të automjetit, numrin personal të identifikimit, kartën e identitetit ose 

numrin e pasaportës (në rast transporti rrugor); 

h) Pikën e nisjes, datat e planifikuara dhe kohën e nisjes; 

i) Pikën e kalimit kufitar (nëse bëhet fjalë për importin, eksportin dhe transitin e armëve); 

j) Destinacionin final dhe kohën e planifikuar të mbërritjes në destinacion; 

k) Drejtimin e lëvizjes nga pika e nisjes deri në destinacionin final; 

l) Origjinën e armëve; 

(2) Bashkëlidhur kërkesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të dorëzohen: 

a) Leja e lëshuar nga Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-

Hercegovinës në rastin e importit, eksportit ose transitit, 

b) Miratimi për blerjen e armëve, 

c) Vërtetimi i përdoruesit fundor të armëve. 

(3) Vërtetimi i përmendur në paragrafin 2 pika c të këtij neni është kontrata për dërgimin ose urdhri i 

blerjes në rastin e lëvizjes së armëve për nevojat e organeve të përmendura në nenin 2 të këtij ligji, ose 

deklarata e zotëruesit të armëve në rastin e lëvizjes së armëve me qëllim transferimin nga një vend në 

tjetrin. 

 

III – PROCEDIMI NË BAZË TË KËRKESËS. 

 

Neni 7. 



(Verifikimi i kërkesës) 

 

Organi i përmendur në nenin 5 të këtij ligji i cili është përgjegjës për lëshimin e miratimit për lëvizjen e 

armëve verifikon saktësinë e të dhënave të vendosura në kërkesë për miratimin e lëvizjes së armëve dhe 

kryen verifikimin e aspekteve të tjera të sigurisë në përputhje me dispozitat në fuqi. 

 

Neni 8. 

(Miratimi) 

 

(1) Pas marrjes së vendimit për kërkesën për miratimin e lëvizjes së armëve të përmendur në nenin 5 

paragrafi 1 pika b e këtij ligji, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Sërbska të Bosnjë-

Hercegovinës, ministritë e punëve të brendshme të kantoneve ose Policia e Distriktit të Bërçkos përmes 

territorit të të cilave planifikohet të kryhet lëvizja e armëve, brenda shtatë ditëve nga dita e marrjes së 

kërkesës për miratimin e lëvizjes së armëve do të kërkojnë miratimin e Ministrisë së Sigurisë. 

(2) Pas marrjes së vendimit për kërkesën për miratimin e lëvizjes së armëve të përmendura në nenin 5 

paragrafi 1 pika a e këtij ligji, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Sërbska të Bosnjë-

Hercegovinës, ministritë e punëve të brendshme të kantoneve ose Policia e Distriktit të Bërçkos, brenda 

shtatë ditëve nga dita e marrjes së kërkesës për miratimin e lëvizjes së armëve do të kërkojnë miratimin e 

Ministrisë së Sigurisë. 

(3) Miratimi ose refuzimi i kërkesës së përmendur në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni do të dorëzohen 

brenda 7 ditëve nga marrja e kërkesës për dhënien e miratimit. 

(4) Bashkë me kërkesën për dhënien e miratimit për lëvizjen e armëve të përmendura në paragrafin 1 dhe 

2 të këtij neni, do të depozitohet edhe një kopje e dokumentacionit të përmendur në nenin 6 të këtij neni. 

 

Neni 9. 

(Miratimi) 

 

(1) Miratimi për lëvizjen e armëve përmban të dhënat e mëposhtme: 

a) Emrin e depozituesit të kërkesës të cilit i lëshohet miratimi, 

b) Datat e planifikuara të lëvizjes, 

c) Specifikimin e armëve, 

d) Mjetet e transportit, 

a) Tipin e automjetit, numrin e targës, numrin e lejes së qarkullimit, emrin dhe mbiemrin e drejtuesit të 

automjetit, numrin personal të identifikimit, numrin e kartës së identitetit ose të pasaportës (në rastin e 

transportit tokësor), 

e) Pikën e nisjes dhe pikën e kalimit kufitar (në rastin e eksportit/importit/transitit). 

f) Drejtimin e lëvizjes nga pika e nisjes deri në destinacionin final. 

(2) Miratimi për lëvizjen e armëve jepet në formën e vendimit. 

(3) Organi kompetent për dhënien e miratimit për lëvizjen e armëve, sipas nevojës, mund të urdhërojë 

marrjen e masave të veçanta të sigurisë gjatë lëvizjes së armëve (drejtimi dhe koha e lëvizjes, shoqërimi 

me polici etj.) 

(4) Shpenzimet e masave të nevojshme të sigurisë të përmendura në paragrafin 2 të këtij neni mbulohen 

nga transportuesi. 

(5) Për lëvizjen e armëve të cilat përmbajnë materiale shpërthyese zbatohen rregulloret për transportin e 

materialeve shpërthyese. 

(6) Miratimi për lëvizjen e armëve jepet me një afat prej 60 ditësh nga dita e lëshimit. 

(7) Masat e veçanta të sigurisë të përmendura në paragrafin 3 të këtij neni përcaktohen nga Ministria e 

Sigurisë me propozim të ministrive të punëve të brendshme dhe Policisë së Distriktit të Bërçkos. 

 

Neni 10. 

(Ndalimi i lëvizjes) 



 

(1) Ministria e Sigurisë në rastin e lëvizjes së armëve përmes kufirit shtetëror (importi/eksporti/transiti) 

mund të ndalojë lëvizjen e armëve për një kohë të caktuar në një pjesë ose në të gjithë territorin e Bosnjë-

Hercegovinës. 

(2) Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Sërbska të Bosnjë-Hercegovinës, ministritë e punëve 

të brendshme të kantoneve dhe Policia e Distriktit të Bërçkos, në rastin e lëvizjes së armëve ndërmjet 

entiteteve ose ndërmjet entiteteve dhe Distriktit të Bërçkos ose brenda entiteteve ose Distriktit të Bërçkos 

mund të ndalojnë lëvizjen e armëve për një kohë të caktuar në një territor të caktuar të Bosnjë-

Hercegovinës. 

(3) Për ndalimin e lëvizjes së armëve të përmendura në nenin 1 dhe 2 të këtij neni, organet duhet të 

informohen reciprokisht. 

 

Neni 11. 

(Refuzimi i kërkesës) 

 

Nëse gjatë procedurës së zbatuar konstatohet se nuk janë përmbushur kushtet ligjore dhe ato të sigurisë, 

organet kompetente për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve do të refuzojnë kërkesën. 

 

Neni 12. 

(Dorëzimi i vendimit) 

 

Vendimi për kërkesën e depozituar për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve i dorëzohet depozituesit 

të kërkesës jo më vonë se 7 ditë pune nga dita e depozitimit të kërkesës si edhe Ministrisë së Sigurisë me 

kërkesë të saj. 

 

Neni 13. 

(Ankimimi) 

 

Vendimi i përmendur në nenin 9 të këtij ligji nuk mund të ankimohet, por mund të ndërmerret një 

procedurë administrative. 

 

Neni 14. 

(Njoftimi i lëvizjes) 

 

(1) Subjekti juridik apo personi fizik të cilit i është lëshuar miratimi për lëvizjen e armëve është i detyruar 

të lajmërojë organin që ka lëshuar miratimin për kohën e lëvizjes së armëve jo më vonë së dy ditë para 

fillimit të lëvizjes. 

(2) Në rastin e lëvizjes së armëve midis entiteteve ose midis entiteteve dhe Distriktit të Bërçkos së 

Bosnjë-Hercegovinës, njësia kompetente organizative që ka dhënë miratimin për lëvizjen e armëve, 

informon ministritë e punëve të brendshme të entiteteve ose Policinë e Distriktit të Bërçkos, nëse ato 

ndodhen në itinerarin e armëve. 

 

IV – MBIKËQYRJA DHE KONTROLLI 

 

Neni 15. 

(Mbikëqyrja e zbatimit të ligjit) 

 

(1) Mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji e kryen Ministria e Sigurisë. 

(2) Gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes Ministria e Sigurisë mund të autorizojë ministritë kompetente të 

punëve të brendshme ose Policinë e Distriktit të Bërçkos për të kryer mbikëqyrjen dhe kontrollin e 

lëvizjes së armëve. 



(3) Ministria e Sigurisë përcakton mënyrën dhe qëllimin e mbikëqyrjes dhe të kontrollit të lëvizjes së 

armëve. 

 

Neni 16. 

(Raportet e mbikëqyrjes dhe kontrollit) 

 

(1) Gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes dhe kontrollit mbi lëvizjen e armëve, përgatitet një raport i cili 

përfshin: 

a)  Emrin e saktë të subjektit që është objekt i mbikëqyrjes dhe kontrollit; 

b) Vendin dhe kohën e kryerjes së mbikëqyrjes dhe kontrollit; 

c) Gjendjen e konstatuar; 

d) Masat e dhëna. 

(2) Pjesë përbërëse e raportit të mbikëqyrjes në paragrafin 1 të këtij neni është edhe raporti i kontrollit të 

ushtruar. 

(3) Ministri i Sigurisë përcakton formatin standard të raportit të mbikëqyrjes dhe kontrollit. 

(4) Raporti i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni dorëzohet në Ministrinë e Sigurisë brenda 7 ditëve 

nga dita e kryerjes së mbikëqyrjes dhe kontrollit. 

 

Neni 17. 

(Bashkëpunimi) 

 

Subjektet e autorizuara të cilat marrin pjesë në procesin e lëvizjes së armëve janë të detyruara që gjatë 

kontrollit të zbatojnë urdhrat e nëpunësve të autorizuar që kryejnë kontrollin. 

 

V – EVIDENCAT 

 

Neni 18. 

(Llojet dhe mënyra e mbajtjes së regjistrave) 

 

(1) Organet kompetente për lëshimin e miratimit për lëvizjen e armëve mbajnë regjistra për: 

a) kërkesat e depozituara për lëvizjen e armëve; 

b) miratimet e lëshuara për lëvizjen e armëve; 

c) kërkesat e refuzuara për lëvizjen e armëve; 

d) mbikëqyrjet dhe kontrollet e ushtruara; 

(2) Ministria e Sigurisë përcakton formatin, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave sipas 

paragrafit 1 të këtij neni. 

(3) Ministria e Sigurisë mban regjistrin qendror të të dhënave sipas paragrafit 1 të këtij neni. 

(4) Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Sërbska të Bosnjë-Hercegovinës, ministritë e punëve 

të brendshme të kantoneve dhe Policia e Distriktit të Bërçkos kanë akses në regjistrin qendror të 

përmendur në paragrafin 3 të këtij neni. 

 

VI – DISPOZITAT NDËSHKUESE 

Neni 19. 

 

(1) Dënohet me gjobë nga 1000,00 KM deri 10 000,00 KM subjekti juridik, ndërsa me gjobë nga 500,00 

KM deri 3000,00 KM personi përgjegjës i subjektit juridik i cili në kërkesën për dhënien e miratimit për 

lëvizjen e armëve vendos të dhëna të pasakta (neni 6). 

(2) Dënohet me gjobë nga 5000,00 KM deri 20 000,00 KM subjekti juridik, ndërsa me gjobë nga 1000,00 

KM deri 5000,00 KM personi përgjegjës i subjektit juridik nëse: 

a) Kryejnë lëvizje të armëve pa marrë paraprakisht miratimin (neni 9), 



b) Kryejnë lëvizje të armëve në kundërshtim me miratimin e dhënë për sa i takon llojit dhe sasisë së 

armëve (neni 9) 

(3) Dënohet me gjobë për shkelje nga 1000,00 KM deri 10 000,00 KM subjekti juridik, ndërsa me gjobë 

nga 500,00 KM deri 3000,00 KM personi përgjegjës i subjektit juridik nëse: 

a) Kryejnë lëvizje të armëve në kundërshtim me miratimin e dhënë për sa i takon drejtimit të lëvizjes ose 

pikës së kalimit kufitar të miratuar (neni 9); 

b) Kryejnë lëvizje të armëve në kundërshtim me miratimin e dhënë për sa i takon mjetit të transportit dhe 

drejtuesit të automjetit (neni 9) 

(4) Dënohet me gjobë nga 500,00 KM deri 5000,00 KM personi fizik i cili: 

a) Kryen lëvizje të armëve pa marrë paraprakisht miratimin (neni 9), 

b) Kryen lëvizje të armëve në kundërshtim me miratimin e dhënë për sa i takon llojit dhe sasisë së armëve 

(neni 9) 

(5) Dënohet me gjobë nga 500,00 KM deri 4000,00 KM personi fizik i cili: 

a) Kryen lëvizje të armëve në kundërshtim me miratimin e dhënë për sa i takon drejtimit të lëvizjes (neni 

9) 

b) Kryen lëvizje të armëve në kundërshtim me miratimin e dhënë për sa i takon mjetit të transportit dhe 

drejtuesit të automjetit (neni 9) 

 

VII – DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 20. 

(Dispozitat zbatuese) 

 

(1) Brenda 60 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji Ministria e Sigurisë do të miratojë Listën e 

armëve të përmendur në nenin 4 paragrafi 2 të këtij ligji. 

(2) Brenda 90 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji, Ministria e Sigurisë, duke marrë pëlqimin e 

Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Sërbska të Bosnjë-Hercegovinës, ministrive të punëve 

të brendshme të kantoneve dhe Policisë së Distriktit të Bërçkos, do të miratojë dispozitat zbatuese rreth: 

a) mënyrës dhe procedurës së përpunimit të kërkesave për dhënien e miratimit për lëvizjen e armëve si 

dhe për qëllimin e verifikimit të kërkesave (neni 7), 

b) mënyrës dhe procedurës së realizimit të kontrollit (neni 15), 

c) formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrave, afateve për ruajtjen e të dhënave në 

regjistrat që mbahen nga organet kompetente (neni 18). 

 

Neni 21. 

(Hyrja në fuqi) 

 

(1) Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të tij në “Fletoren zyrtare të Bosnjë-

Hercegovinës” dhe do të fillojë të zbatohet pas ditës së 90-të nga dita e botimit të tij. 

(2) Republika Sërbska e Bosnjë-Hercegovinës, kantonet dhe Distrikti i Bërçkos do të harmonizojnë 

rregulloret e tyre me këtë ligj jo më vonë se data e fillimit të zbatimit të tij. 

 

PS Bosnjë-Hercegovinë, numër: 356/09 

Data: 15.6.2009 

 

Kryetari Kryetari 

i Dhomës së Përfaqësuesve i Dhomës Popullore 

Beriz Belkić Ilija Filipović 


