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Neni 1 

Me këtë Rregullore parashikohen kushtet më të detajuara për t’u marrë me trajnimin për përdorimin e 

armëve të zjarrit (në vijim referuar si: trajnimi), mënyra e realizimit të trajnimit dhe programi i 

trajnimit (në vijim referuar si: Programi) i cili është i printuar bashkë me këtë Rregullore dhe është 

pjesë e saj përbërëse. 

Neni 2 

Trajnimi, në përputhje me ligjin, mund të bëhet nga një qitës i autorizuar ose organizatat dhe 

institucionet (në vijim referuar si: organizata e autorizuar) që: 

1) siguron poligonin e përshtatshëm për trajnim, hapësirën për ruajtjen e armëve të zjarrit dhe 

municioneve dhe hapësirën për pjesën teorike të trajnimit; 

2) siguron armët për trajnimin; 

3) siguron mjetet mësimore për trajnim; 

4) disponon kuadro të kualifikuar për realizimin e trajnimit; 

5) përmbush kushtet më të detajuara të parashikuara me këtë Rregullore. 

Neni 3 

Poligoni i qitjes për trajnim, në kuptimin e kësaj Rregulloreje, është hapësira për realizimin e qitjeve 

me armë zjarri (në vijim referuar si: poligoni). 

Poligonet mund të jenë të hapura ose të mbyllura. 

Armët për trajnim, në kuptimin e kësaj Rregulloreje, janë armët e zjarrit të llojit të tillë me të cilat 

realizohet trajnimi së bashku me municionin përkatës. 

Mjetet mësimore, në kuptimin e kësaj Rregulloreje, janë pajisjet e domosdoshme për realizimin e 

trajnimit në përputhje me programin (tabelat e qitjes, municioni i stërvitjes, antifonet, mjetet për 

pastrimin e armëve etj.). 

Neni 4 



Poligoni ndërtohet në mënyrë të tillë që të sigurohen masat e mbrojtjes të cilat gjatë qitjes 

pamundësojnë daljen e predhës nga zona ose hapësira e poligonit dhe rikoshetimin e predhave të 

gjuajtura, pra garantojnë sigurinë e personave brenda dhe jashtë poligonit, si dhe zbatimi i masave 

mbrojtëse të parashikuara nga zjarri dhe për mbrojtjen e mjedisit. 

Poligonet e mbyllura ndërtohen në mënyrë të tillë që, krahas kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, të 

sigurohet që: 

1) gjerësia minimale e kalimit dhe daljes së evakuimit të jetë 0,90 m; 

2) rruga e evakuimit të jetë e ndërtuar nga materiale rezistente ndaj zjarrit për 90 minuta; 

3) mbi daljen e evakuimit të jetë montuar ndriçues me material të padjegshëm me burim të pavarur të 

furnizimit me energji; 

4) elementet e brendshme dhe të konstruksionit të jenë nga materiale të padjegshme; 

5) elementet e brendshme që përdoren për praktika balistike të jenë të mbrojtura me llak i cili siguron 

shkallën minimale të rezistencës ndaj zjarrit për 30 minuta; 

6) sistemi i ventilimi të hapësirave për realizimin e qitjeve me armëve zjarri të jetë i pavarur, me jo më 

pak se pesë ndryshime të ajrit çdo orë, me bllokada elektrike të instalimeve të ndriçimit dhe të lëvizjes 

e tabelave të qitjes në funksion të ventilimit dhe me ventilator të mbrojtjes nga shpërthimi; 

7) përpara pritësit të plumbave të vendoset një perde gome në formë shiriti, në mënyrë të tillë që të 

pamundësojë kthimin e plumbave; 

8) daljet, shtyllat, hapjet, kanalet e ventilimit ose instalimet elektrike të jenë të mbrojtura me 

bllokuese vrimash; 

9) ndërmjet vendeve të qitjes në linjën e zjarrit të jenë të vendosura mbrojtëse të padepërtueshme, të 

cilat pamundësojnë depërtimin e plumbit të shkrepur anash, lëvizjen e pakontrolluar të gëzhojave, 

dëmtimin ose pengimin e qitësit pranë; 

10) muret e brendshme të jenë të rrafshët dhe të butë. 

Poligonet e hapura të qitjes ndërtohen në mënyrë të tillë që, krahas kushteve nga paragrafi 1 i këtij 

neni, të sigurohen kushtet nga paragrafi 2 pika 7 dhe 9 e këtij neni. 

Neni 5 

Pjesën teorike dhe praktike të trajnimit mund ta realizojnë lektorët dhe instruktorët të cilët kanë 

përgatitjen e duhur profesionale dhe eksperiencën, si: 

1) lektori për fushën e aspekteve juridike të mbajtjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit, i cili duhet të 

ketë përfunduar studimet në drejtësi ose shkollën e lartë për punë të brendshme dhe të paktën tre vite 

eksperiencë pune në fushën e çështjeve ligjore; 

2) lektori për fushën e bazave të balistikës dhe teknikës së qitjes, i cili duhet të ketë përfunduar 

arsimin e mesëm katërvjeçar ose të paktën tre vite eksperiencë pune në pozicionet përkatëse; 

3) instruktori për fushën e përdorimit të sigurt të armëve të zjarrit dhe praktikën e qitjeve me armë 

zjarri: 



(1) duhet të ketë të paktën arsimin e mesëm katërvjeçar ose të paktën tre vite eksperiencë pune në 

cilësinë e personit të autorizuar tek organi kompetent, pjesëtarit të forcave ushtarake, qitësit me gradë 

ose komandantit të lartë ushtarak në rezervë, 

(2) duhet të këtë kaluar provimin nga fusha e mbrojtjes nga zjarri. 

Verifikimin e dijeve mund ta kryejnë personat të cilët, krahas kushteve përkatëse nga paragrafi 1 i 

këtij neni, kanë të paktën arsimin e lartë profesional. 

Neni 6 

Organizata e autorizuar siguron që shtresat e grimcave të padjegura të barutit nga muret dhe 

dyshemeja e poligonit të hiqen çdo ditë, pas programit të qitjes dhe që pastrimi i kanaleve të ventilimit 

dhe tavanet e poligoneve, si dhe ndërrimi i filtrave të ventilimit të kryhet për çdo 20 000 plumba të 

shkrepur. 

Neni 7 

Kërkesa për lëshimin e miratimit për realizimin e trajnimit paraqitet tek organi kompetent dhe duhet të 

përmbajë: 

1) emrin, selinë dhe veprimtarinë e organizatës ose të institucionit i cili do të realizojë trajnimin; 

2) emrin, numrin e identifikimit personal, adresën e vendbanimit të përhershëm dhe nënshkrimin e 

personit të autorizuar në organizatë, d.m.th. në organizatën nga pika 1 e këtij paragrafi; 

3) shënime mbi llojet e armëve të zjarrit me të cilat do të realizohet trajnimi. 

Bashkë me kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni organizata, pra institucioni i cili dëshiron të realizojë 

trajnimin paraqet: 

1) dëshminë se janë siguruar: poligoni, hapësirat, armët për trajnim dhe mjetet mësimore, në përputhje 

me këtë Rregullore; 

2) lista e lektorëve, instruktorëve dhe personave të cilët kryejnë verifikimin e dijeve, si dhe dëshmitë 

rreth përgatitjes së tyre profesionale dhe eksperiencës së parashikuar për realizimin e trajnimit. 

Kur konstatohet se janë përmbushur kushtet e parashikuara, organi kompetent miraton me vendim 

realizimin e trajnimit. 

Kur organizata e autorizuar pushon së përmbushuri ndonjë nga kushtet e parashikuara për t’u marrë 

me trajnim, organi kompetent me vendim konstaton se organizata nuk përmbush kushtet për t’u marrë 

me trajnim. 

Neni 8 

Trajnimi parashikon: 

1) pjesën teorike për fushat vijuese: 

(1) Aspektet juridike të posedimit, mbajtjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit, 

(2) Përdorimi i sigurt i armëve të zjarrit, 

(3) Bazat e balistikës dhe teknika e qitjes. 



2) pjesën praktike për fushat vijuese: 

(1) Përdorimi i sigurt i armëve të zjarrit, 

(2) Qitje praktike me armët e zjarrit; 

3) verifikimin e dijeve nga pjesa teorike dhe ajo praktike. 

Trajnimi realizohet sipas programit. 

Neni 9 

Pas realizimit të pjesës teorike dhe pjesës praktike të trajnimit, organizata e autorizuar i lëshon 

personit i cili e ka ndjekur trajnimin, certifikatën për ndjekjen e rregullt të tij. 

Neni 10 

Personi i cili ka certifikatën që është i trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit të një lloji, gjatë 

trajnimit për përdorimin e armëve të zjarrit të llojit tjetër, ndjek vetëm pjesën praktike të trajnimit dhe 

i nënshtrohet pjesës praktike të vlerësimit të dijeve për atë lloj arme. 

Neni 11 

Personat të cilët kanë ndjekur në mënyrë të rregullt kursin i nënshtrohen vlerësimit të dijeve para 

komisionit të përbërë nga kryetari dhe dy anëtarë (në vijim referuar si: anëtarët e komisionit). 

Anëtarët e komisionit i emëron organizata, ndërsa një nga anëtarët e komisionit emërohet nga radhët e 

përfaqësuesve të organit kompetent. 

Neni 12 

Organizata e autorizuar përcakton vendin dhe datën e vlerësimit të dijeve, për të cilën informon 

personat që kanë ndjekur rregullisht trajnimin dhe kanë aplikuar për vlerësimin e dijeve (në vijim 

referuar si: kandidatët). 

Bashkë me aplikimin për vlerësimin e dijeve paraqitet dhe kopja e certifikatës për ndjekjen e rregullt 

të trajnimit. 

Tek organizata e autorizuar e cila organizon vlerësimin e dijeve mund të aplikojë dhe kandidati i cili 

ka ndjekur trajnimin në një organizatë tjetër të autorizuar. 

Neni 13 

Vlerësimi i dijeve përbëhet nga pjesa teorike dhe ajo praktike. 

Në pjesën teorike vlerësohen dijet dhe testohen temat nga fusha e pjesës teorike të trajnimit, ndërsa në 

pjesën praktike të vlerësimit, temat nga pjesa praktike e trajnimit. 

Nga çdo fushë kandidatët marrin nga tre pyetje nga secila fushë e temave nga fusha të caktuara. 

Neni 14 

Vlerësimet nga çdo fushë e veçantë, si dhe vlerësimi i përgjithshëm, janë: "kalon" dhe "nuk kalon". 

Vlerësimin përfundimtar "kalon" e merr kandidati i cili një vlerësim të tillë e merr në të gjitha fushat. 



Neni 15 

Për testimin e çdo kandidati mbahet procesverbal i cili përmban: emrin e kandidatit, numrin e 

certifikatës për ndjekjen e rregullt të trajnimit, emrin e organizatës së autorizuar në të cilën kandidati 

ka ndjekur trajnimin, vendin dhe kohën e vlerësimit të dijeve, pyetjet të cilat i janë bërë kandidatit, 

vlerësimin nga çdo fushë, vlerësimin e përgjithshëm, emrat dhe nënshkrimet e anëtarëve të 

komisionit; emrin dhe vulën e organizatës së autorizuar në të cilën është kryer vlerësimi i dijeve. 

Dokumentacioni mbi vlerësimin e dijeve me procesverbalin për testimin e kandidatëve ruhen për dy 

vjet në organizatën e autorizuar e cila ka organizuar vlerësimin e dijeve. 

Neni 16 

Kandidatit i cili merr vlerësimin e përgjithshëm "kalon", organizata e autorizuar i lëshon certifikatën 

që është i trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit. 

Neni 17 

Kandidati i cili në njërën nga fushat merr vlerësimin "nuk kalon" mundet që brenda tre muajve, të 

aplikojë për vlerësimin e dijeve nga ajo fushë, pa ndjekur përsëri trajnimin. 

Kandidatët nga paragrafi 1 i këtij neni, pas skadimit të afatit prej tre muajsh, si dhe kandidatët që 

marrin vlerësimin "nuk kalon" në disa fusha dhe kandidatët që gjatë vlerësimit të përsëritur të dijeve 

marrin vlerësimin "nuk kalon", ndjekin përsëri trajnimin e plotë dhe i nënshtrohen vlerësimit të plotë 

të dijeve. 

Neni 18 

Kandidati i cili për arsye të justifikuara ndërpret ndjekjen e trajnimit ose nuk i nënshtrohet vlerësimit 

të dijeve, mundet që brenda tre muajve, të vazhdojë ndjekjen e trajnimit, pra t’i nënshtrohet vlerësimit 

të dijeve. 

Konsiderohet se kandidati i cili, pa arsye të justifikuara, ndërpret ndjekjen e trajnimit ose nuk i 

nënshtrohet vlerësimit të dijeve, nuk e ka ndjekur trajnimin. 

Neni 19 

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në "Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Serbisë", ndërsa dispozitat e nenit 4 paragrafi 2 nga pika 1 deri 6 dhe nenit 5 pika 3, nënpika 2 do të 

zbatohen prej 1 korrikut 1999. 

 

PROGRAMI I TRAJNIMIT PËR PËRDORIMIN E ARMËVE TË ZJARRIT, SI DHE 

TEMAT DHE PYETJET PËR PJESËN TEORIKE 

Aspektet juridike të posedimit, mbajtjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit 

Konceptet e armëve; llojet e armëve; ndarja e armëve sipas përdorimit dhe llojeve të veçanta; 

përkufizimi i armëve të zjarrit; armët për sigurinë personale; përkufizimi i armëve të gjahut; armët dhe 

pajisjet "e ndaluara"; prokurimi i armëve të zjarrit, pjesëve të armëve dhe municioneve; personat të 

cilëve nuk u lëshohet autorizimi për prokurimin e armëve të zjarrit; autorizimi për armët; transporti i 

armëve; autorizimi për mbajtjen e armës për sigurinë personale, posedimi i armëve dhe municioneve; 

mbajtja e armëve dhe e municioneve; ndalimi i përdorimit dhe dhënies së armëve në përdorim; 

tjetërsimi dhe ndërrimi i armëve; ndryshimi i vendbanimit të përhershëm të zotëruesit të armëve; 



procedura me armën e personit të vdekur; konfiskimi i autorizimit për armën, armët dhe municionet; 

humbja ose gjetja e armës; prokurimi, posedimi, mbajtja, prodhimi, shkëmbimi ose shitja e 

paautorizuar e armëve të zjarrit, municioneve ose materialeve shpërthyese; kundërvajtjet në lidhje me 

armët; konceptet dhe elementet e vetëmbrojtjes; tejkalimi i mbrojtjes së nevojshme; konceptet dhe 

elementet e nevojës ekstreme. 

Përdorimi i sigurt i armëve të zjarrit 

Kushtet e sigurisë për magazinimin e municioneve; ndikimi i nxehtësisë në nisjen e municionit; mjetet 

piroteknike dhe municionet; rreziqet nga lëndët shpërthyese dhe baruti iniciues; shpërthimi; detonimi 

dhe deflagrimi; municionet - llojet, kalibrat, veçoritë dhe mënyra e mirëmbajtjes; përshkrimi i llojeve 

të veçanta të armëve dhe pjesëve të tyre (përshkruhen armët të cilat kandidati dëshiron t’i posedojë); 

karakteristikat teknike (të armëve konkrete); ngjashmëritë dhe dallimet me armët e tjera të të njëjtit 

lloj; mbushja dhe zbrazja e armëve; qitjet (rektifikimi) e armëve; mirëmbajtja e armëve (kontrolli, 

pastrimi, vaisja, konservimi); pajisjet për pastrimin dhe vaisjen e armëve; defektet e shpeshta dhe 

riparimi. 

Bazat e balistikës dhe teknika e qitjes me armë zjarri 

Procesi i qitjes së plumbit; forma dhe elementët e trajektores së predhës në ajër; faktorët të cilët 

ndikojnë në trajektoren e predhës në ajër; energjia dhe depërtueshmëria e predhave në objektiv; rrezja 

maksimale që përshkon predha; rikosheti, pozicionet për qitje; llojet dhe përshkrimi i pozicioneve të 

ndryshme; pozicionet më të përshtatshme për lloje të caktuara të qitjes; mbajtja e rregullt e armës; 

mënyrat e shënjestrimit me lloje të caktuara të armëve dhe shënjestrave dhe përzgjedhja e pikës së 

shënjestrimit; frymëmarrja, pauza e marrjes frymë dhe shkelja e këmbëzës; gabimet më të shpeshta 

gjatë qitjes. 

II TEMAT DHE DETYRAT PËR PJESËN PRAKTIKE 

Përdorimi i sigurt i armëve të zjarrit 

Mbushja dhe zbrazja e armës; çmontimi dhe montimi i armës; pastrimi dhe vaisja e armës; riparimi i 

defekteve më të shpeshta te arma. 

Qitja praktike 

1) pistoletat dhe revolet - objektivi rrethor 50x50 cm nga 15 m, me pesë plumba prove dhe dhjetë 

plumba për vlerësim, dhe objektivi në formë siluete nga 10 m, me dhjetë plumba për vlerësim; 

2) pushka e kalibrit të vogël - objektivi rrethor për pushkën e serisë MK nga 50 m, pozicioni i shtrirë, 

me pesë plumba prove dhe dhjetë plumba për vlerësim dhe nga 25 m, pozicioni i qëndrimit në këmbë, 

me dhjetë plumba për vlerësim; 

3) karabina e gjuetisë - objektivi rrethor 50x50 cm nga 100 m në pozicion të shtrirë, me pesë plumba 

prove dhe dhjetë plumba për vlerësim, dhe nga 50 m me qëndrim në këmbë, me dhjetë plumba për 

vlerësim; 

4) pushka me tytë pa vjaska - objektivi rrethor 50x50 cm nga 35 m, me 5 fishekë me saçme. 

SHËNIM: Zotëruesit e ardhshëm të armëve të shkurtra me municion pushke, testohen sipas kritereve 

për karabinën e gjuetisë. 

Zotëruesit e armëve të kombinuara testohen sipas kritereve të cilat parashikohen për karabinat e 

gjuetisë dhe pushkët me tyta pa vjaska. 



III NUMRI I ORËVE TË MËSIMIT 

Numri i orëve sipas fushave është: 

1) Aspektet juridike të posedimit, mbajtjes dhe përdorimit të armëve të zjarrit - dy orë; 

2) Përdorimi i sigurt i armëve (pjesa teorike) - një orë; 

3) Bazat e balistikës dhe teknikat e qitjes - një orë; 

4) Përdorimi i sigurt i armëve (pjesa praktike) - një orë; 

5) Qitja praktike - dy orë. 

Një orë zgjat 45 minuta. 


