
SHPJEGIM 

 

 

 

I. BAZA KUSHTETUESE PËR MIRATIMIN E LIGJIT 

 

Baza kushtetuese për miratimin e ligjit mbi ndryshimet dhe shtesat e ligjit “Për lëndët plasëse” 

përfshihet në dispozitën e nenit 16 paragrafi 1 pika 5 të Kushtetutës së Malit të Zi, e cila përcakton se 

çështjet që përbëjnë interes për Malin e Zi rregullohen me ligj. 

 

II. ARSYET PËR MIRATIMIN E LIGJIT 

 

Ligji në fuqi “Për lëndët plasëse” është miratuar në vitin 2008 dhe për këtë arsye është e 

nevojshme që në pjesë të caktuara të bëhet rishikimi i tij.  

Ndryshimet dhe shtesat e ligjit “Për lëndët plasëse” përmirësojnë fushën e lëndëve plasëse sa i 

përket prodhimit të lëndëve plasëse në vendin e përdorimit dhe të kushteve të shitjes së pajisjeve 

piroteknike të kategorisë II dhe të pajisjeve piroteknike të kategorisë P1, të cilat janë pjesë përbërëse të 

pajisjeve të anijeve për nevoja të shpëtimit në det.  

Gjithashtu, një nga kushtet bazë për integrimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian është 

detyrimi për bashkërendimin e legjislacionit të brendshëm me tërësinë e legjislacionit të Bashkimit 

Evropian, veçanërisht nga pikëpamja e sigurisë. Plani i veprimit për kapitullin 24 – Drejtësia, liria dhe 

siguria, i miratuar nga qeveria e Malit të Zi në mbledhjen e 38-të të mbajtur më 10 Tetor 2013, në 

kapitullin VII – Lufta kundër terrorizmit sipas pikës 7.2, parashikon detyrimin për miratimin e ligjit 

mbi ndryshimet dhe shtesat e ligjit “Për lëndët plasëse” (në vijim referuar si: Projektligji). 

Nëpërmjet projektligjit rregullohet më saktësisht prodhimi i lëndëve plasëse në vendin e 

përdorimit, kategorizimi dhe shitja e pajisjeve piroteknike të kategorisë II dhe P1, si dhe përdorimi i 

pajisjeve piroteknike për hedhje në formë fishekzjarrësh në ambiente publike, të cilat në thelb lidhen 

me sigurinë e njerëzve, të pronës së tyre dhe mjedisit. Është bërë një kategorizim i ri i pajisjeve 

piroteknike sipas llojit të përdorimit dhe qëllimit, nivelit të rrezikut dhe të zhurmës në mënyrë që të 

sigurojë nivel të lartë të mbrojtjes së njerëzve dhe të sigurisë, të përcaktojë kufijtë e moshës së 

personave të cilëve mund t’u shiten pajisje piroteknike si dhe kohën e shitjes së tyre, domethënë të 

përdorimit.  

Me zgjidhjet e propozuara nuk dëmtohet, përkundrazi, përmirësohet niveli ekzistues i sigurisë, 

përmirësohen kushtet e shitjes, bashkërendohen kushtet e shitjes me vendet fqinje, ulet ndikimi i tregut 

të pakontrolluar dhe rriten rezultatet ekonomike dhe, si rezultat, edhe të ardhurat në Buxhet.  

Ministria e Punëve të Brendshme (në vijim referuar si: Ministria), në datën 21 mars 2013 

publikoi në faqen e internetit një thirrje publike për pjesëmarrje në konsultimet për hartimin e ligjit mbi 

ndryshimet dhe plotësimet e ligjit “Për lëndët plasëse”.  

Në bazë të dekretit “Për procedurën dhe mënyrën e realizimit të diskutimit publik gjatë 

hartimit të ligjit” (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, numër 12/12), në datën 24 Maj 2013 ministria 

publikoi një thirrje publike për diskutim publik mbi projektligjin për ndryshimet dhe shtesat në ligjin 

“Për lëndët plasëse”, me një program diskutimi publik i cili përfundoi me tryezën e rrumbullakët të 

datës 2 Korrik 2013. Përveç kësaj, teksti i projektligjit u publikua edhe në faqen e internetit të 

ministrisë në datën 24 Maj 2013, në mënyrë që të gjitha subjektet e interesuara të mund të dërgonin 

vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet.  

 

III.  BASHKËRENDIMI I LIGJIT ME LEGJISLACIONIN EVROPIAN  

 

Siç u përmend më lart, miratimi i këtij ligji përfaqëson një harmonizim të mëtejshëm të 

legjislacionit të Malit të Zi me tërësinë e legjislacionit të Bashkimit Evropian në fushën e lëndëve 

plasëse dhe dispozitat e projektligjit janë harmonizuar me:  

- Direktivën 2007/23/KE të Parlamentit Evropian për hedhjen në treg të pajisjeve piroteknike. 

IV. SHPJEGIME TË PARIMEVE LIGJORE BAZË 



 

Në projektligj, ndryshimet dhe shtesat janë paraqitur në njësi, ndërsa teksti bazë i ligjit është i 

sistematizuar.  

 

Në kapitullin I – Dispozita të përgjithshme 
Neni 1 - ndryshimi i nenit 3 paragrafi 3 është bërë për saktësimin e dispozitës që lidhet me 

përkufizimin e termit lëndë plasëse për qëllime shitjeje. 

Neni 2 - është parashikuar përdorimi i gjuhës me ndjeshmëri gjinore. 

Neni 3 - ndryshimet e nenit 5 janë bërë për saktësimin e termit “riciklim” dhe “demontim”, si 

edhe ndryshimet e pikave 11 dhe 12 duke dhënë një përkufizim të magazinës portative, d.m.th. 

kontejner për ruajtje. Gjithashtu, pas pikës 12 është shtuar një pikë e re e cila përcakton numrin e OKB-

së. 

 

Në kapitullin II – Masat e sigurisë  
Neni 4 - është ndryshuar termi “demontim”. 

Neni 5 - është propozuar që të fshihet paragrafi 2 i nenit 11, ndërsa kufijtë e zonës së rrezikut 

duhet të rregullohen me një akt nënligjor të specifikuar në nenin 75 të këtij ligji. 

 

Në kapitullin III – Kushtet për prodhimin, tregtimin, prokurimin dhe përdorimin 
Neni 6 - është bërë ndryshim duke përcaktuar që prodhimin e lëndëve plasëse mund ta kryejë 

shoqëria tregtare e regjistruar për prodhimin e lëndëve plasëse dhe që është licencuar nga ministria. 

Neni 12 - janë shtuar tetë nene të reja (30 pika a, 30 pika b, 30 pika c, 30 pika d, 30 pika e, 30 

pika f, 30 pika g dhe 30 pika h) në të cilat përcaktohet: mënyra dhe kushtet në të cilat shoqëria tregtare 

mund të prodhojë dhe përdorë lëndët plasëse në kantiere, d.m.th. në vendin e përdorimit; përmbajtja e 

kërkesës dhe faktet që bashkëlidhen me kërkesën për lëshim licence për prodhim të lëndëve plasëse në 

vendin e përdorimit; llojet e lëndëve plasëse që mund të prodhohen në vendin e përdorimit; detyrimet 

gjatë përdorimit të menjëhershëm dhe të drejtpërdrejtë të lëndëve plasëse të prodhuara dhe ndalimi i 

paketimit dhe magazinimit të tyre; kushtet që duhet të plotësojë vendi i prodhimit dhe detyrimi që 

pajisjet, lënda e parë dhe vendi i prodhimit duhet të jenë në mbrojtje të vazhdueshme fizike dhe 

teknike.  

Neni 13 - ndryshimet janë bërë për përkufizim më të saktë të tregtimit të lëndëve plasëse. Në 

kontekstin e këtij ligji, nuk konsiderohet tregtim i lëndëve eksplozive shitja me pakicë e pajisjeve 

piroteknike të kategorisë I dhe e djegoreve me djegie të ngadaltë.  

Neni 14 - është bërë harmonizimi me rregulloret në fushën e arsimit të lartë dhe kuadrin e 

brendshëm të kualifikimit. 

Neni 15 - është propozuar ndryshim duke fshirë fjalët “i cili ka licencë për përdorim të lëndëve 

plasëse”. Përkatësisht, hartuesit vlerësojnë se nuk është e nevojshme që krahas licencës për prokurim të 

lëndëve plasëse, të merret licencë edhe për përdorimin e këtyre lëndëve plasëse.  

Neni 17 - është bërë ndryshim që të përcaktohet detyrimi i shoqërisë tregtare, personi tjetër 

juridik ose i sipërmarrësit që lëndët plasëse të papërdorura të ruhen në kontejnerë për ruajtje, me 

përjashtim të rasteve të përdorimit brenda ditës, në rastet kur sasitë e papërdorura të lëndëve plasëse 

duhet të asgjësohen në kantier. Gjithashtu, është propozuar sasia maksimale e lëndëve plasëse për 

qëllime shitjeje dhe i pajisjeve ndezëse që mund të ruhen në kontejnerë për ruajtje. 

Neni 18 - është parashikuar ndryshimi i nenit 43 paragrafi 1 duke fshirë fjalët “ose përdorimi”. 

Neni 19 – është kryer plotësim në pjesën e kategorive të pajisjeve piroteknike, kështu që 

përveç pajisjeve piroteknike të kategorisë I, II, III dhe IV, janë edhe pajisjet piroteknike T1, T2, P1 e 

P2. Gjithashtu, me këtë nen ministria është e autorizuar të vendosë kushtet e sigurisë që duhet të 

plotësojnë pajisjet piroteknike sipas karakteristikave të tyre (sa i përket masës, përbërjes kimike, llojit 

të materialit, nivelit të zhurmës, rrezes, kohës së aktivizimit, veprimit dhe karakteristikave të tjera), si 

dhe shënjimit të pajisjeve piroteknike.  

Neni 20 - është propozuar që pas nenit 45 të shtohen katër nene të reja 45 pika a, 45 pika b, 

45 pika c dhe 45 pika d, të cilat përcaktojnë kushtet për shitjen e pajisjeve piroteknike të 

kategorisë II dhe P1, periudhën vjetore kur dhe kujt mund t’i shiten pajisjet piroteknike të kategorisë 

I, II dhe P1, ndalimin e shitjes dhe të përdorimit të pajisjeve piroteknike të kategorisë II, si edhe 



autorizimin e ministrisë për të vendosur kushte të posaçme të sigurisë që duhet të plotësojnë ambientet 

e shitjes së pajisjeve piroteknike të kategorisë II dhe P1.  

Neni 21- është bërë harmonizimi sa i përket nivelit të arsimit me rregulloret në fushën e arsimit 

të lartë dhe kuadrin e brendshëm të kualifikimit”. 

Neni 22 - është propozuar ndryshim në nenin 50 paragrafi 3 të ligjit në mënyrë që krahas 

pajisjeve piroteknike të kategorisë I,II, III dhe IV, të shtohen edhe pajisjet piroteknike të kategorisë T1 

dhe T2 që mund të përdoren për shfaqje me fishekzjarrë për efekte skenike në teatër dhe institucione të 

ngjashme, në studio xhirimi dhe televizive ose në ambiente të hapura. 

Neni 23 - është përcaktuar që me licencën për shfaqje me fishekzjarrë në ambiente publike të 

përcaktohet edhe lloji dhe kategoria e pajisjeve piroteknike për këtë qëllim, vendi dhe koha e shfaqjes 

me fishekzjarrë në ambiente publike, si edhe personi përgjegjës dhe personi që realizon shfaqjet me 

fishekzjarrë në ambiente publike. Gjithashtu, përcaktohet çfarë bashkëlidhet me kërkesën për lëshimin 

e lejes për shfaqje me fishekzjarrë në ambiente publike, si edhe që ministria vendos kushte dhe masa 

sigurie më specifike për shfaqjen me fishekzjarrë në ambiente publike dhe përmbajtjen e planit për 

shfaqjen me fishekzjarrë në ambiente publike.  

Neni 24, 26, 27, 28, 29 dhe 30 - harmonizimi është kryer lidhur me nivelet e arsimit me 

rregulloret në fushën e arsimit të lartë dhe kuadrin e brendshëm të kualifikimit. 

 

Në kapitullin IV – Objektet e prodhimit dhe të ruajtjes  
Neni 31 - është propozuar plotësim në nenin 75 në lidhje me kufijtë e zonës së rrezikut në 

aktin nënligjor që duhet të miratohet. 

 

Në kapitullin V - Evidencat 

Neni 32 - ndryshimet e propozuara kanë të bëjnë me evidencat mbi lëndët e prodhuara plasëse 

në vendin e përdorimit (për licencat dhe vendimet e nxjerra për përfundimin e vlefshmërisë së këtyre 

licencave) dhe me evidencat që mban shoqëria tregtare. 

 

Në kapitullin VI - Mbikëqyrja 
Neni 33- është propozuar plotësim që lidhet me kompetencat e inspektorit në pjesën e 

prodhimit të lëndëve plasëse dhe të shfaqjes me fishekzjarrë në ambiente publike. 

 

Në kapitullin VII – Dispozitat penale 
Neni 34, 35 dhe 36 - është bërë harmonizimi i dispozitave penale me dispozitat e ligjit “Për 

kundërvajtjet”. 

 

Në kapitullin VIII – Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
Neni 37- është përcaktuar afati për miratimin e akteve nënligjore. 

Neni 38 - është përcaktuar që ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushon së vepruari neni 14 i 

ligjit për ndryshimet dhe shtesat e ligjit në të cilin janë parashikuar dënimet me gjobë për kundërvajtjet 

(“Fletorja Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 40/11). 

Neni 39 - është parashikuar afati prej tetë ditësh për hyrjen në fuqi të këtij ligji. 

 

V. VLERËSIMI I SHUMËS SË BURIMEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR 

ZBATIMIN E LIGJIT 

 

Për zbatimin e këtij ligji nuk është e nevojshme të parashikohen burime financiare shtesë në 

buxhetin e Malit të Zi.  


