
RREGULLORE 

PËR KUSHTET MË TË DETAJUARA PËR MËNYRËN 

E MAGAZINIMIT DHE RUAJTJES SË ARMËVE DHE 

MUNICIONEVE 
 

("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 1/99) 
 

Neni 1 

Me këtë Rregullore parashikohen kushtet më të detajuara dhe mënyra e magazinimit dhe ruajtjes së 

armëve, pjesëve të armëve dhe municionit. 

Neni 2 

Organet shtetërore dhe organet e tjera, shoqëritë, institucionet, organizatat dhe subjektet e tjera 

juridike që mund të jenë direkt përgjegjëse për mbrojtjen fizike dhe mbrojtjen e objekteve ose mund 

të jenë të përfshira në kryerjen e aktiviteteve që përfshijnë përdorimin e armëve të zjarrit dhe armëve 

të veçanta, shoqëritë dhe dyqanet të cilat merren me tregtinë e armëve, pjesëve të armëve dhe 

municionit, si dhe shoqëritë dhe dyqanet të cilat merren me riparimin dhe modifikimin e armëve, i 

ruajnë armët e zjarrit dhe armët e veçanta, pjesët e armëve dhe municioneve, në ambiente të cilat 

ndërtohen në mënyrë të atillë që: 

1) hapjet në objekt në fasadën e jashtme të jenë të siguruara me konstruksion hekuri të dimensioneve 

maksimale 150 x 150 mm. Rrjeta duhet të saldohet dhe të përbëhet nga seksione çeliku me 

dimensionet vijuese: 

(1) kllapë barabrinjëse, 20x20x3 mm, 

(2) kllapë jo barabrinjëse, 20x20x3 mm, 

(3) mbajtëse U, 65 mm, 

(4) mbajtëse I, 80 mm, 

(5) profile çeliku në formë kutie (katrore ose drejtkëndore) njëra anë e të cilit nuk është më e vogël se 

20 mm, 

(6) çelik i sheshtë (shirit- të sheshtë) 20 x 3 mm; 

2) lidhja midis konstruksionit metalik nga pika 1 e këtij paragrafi dhe bazës e cila e mban, të sigurojë 

të njëjtin nivel fortësie shkëputjeje, si dhe vetë konstruksioni i çelikut; 

3) ambientet të izolohen për të përfaqësuar një grup të veçantë lidhur me mbrojtjen nga zjarri; 

4) ngrohja qendrore, nëse ekziston, të jetë e llojit standard (me ujë të ngrohtë ose avull); 

5) instalimet elektrike të realizohen dhe instalohen në përputhje me rregulloren për kushtet teknike për 

instalimet elektrike të tensionit të ulët ("Fletorja Zyrtare e Republikës Federale Socialiste të 

Jugosllavisë", nr. 53/88 dhe 54/88 dhe "Fletorja Zyrtare e Republikës Federale të Jugosllavisë" nr. 

28/95); 



6) instalimet e ventilimit të detyruar, nëse ka, në kanalet e ventilimit dhe në hyrje të ambienteve të 

jenë të pajisura me kapakë kundër zjarrit. 

Në ambientet nga paragrafi 1 i këtij neni armët, pjesët e armëve dhe municionet ruhen në kasa, 

dollapë çeliku ose bokse me betonarme dhe të pajisura me dyer prej çeliku. 

Municioni ruhet veçmas nga armët. 

Neni 3 

Shoqëritë dhe dyqanet të cilat merren me tregtinë e armëve, pjesëve të armëve dhe municionit duhet të 

ndërmarrin masa parandaluese teknike dhe mbrojtëse për ruajtjen e sigurt dhe përdorimin e armëve 

dhe municioneve, ndërsa operatorët të cilët kryejnë direkt aktivitetin e tregtisë së armëve, pjesëve të 

armëve dhe municionit duhet të jenë të trajnuar për përdorimin e armëve të zjarrit, si dhe për 

përdorimin e masave dhe mjeteve mbrojtëse, në përputhje me dispozitat në fuqi. 

Gjatë orarit të punës, shoqëritë dhe dyqanet nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të reklamojnë armët, 

pjesët e armëve dhe municionin brenda në vitrina dhe vende ekspozimi, dhe menjëherë pas mbarimit 

të orarit të punës ose në rastet e tjera të largimit nga ambienti, i kyçin ato nëpër kasa, dollapë ose 

bokset nga neni 2 paragrafi 2 i kësaj Rregulloreje. 

Xhamat në vendet e ekspozimit të dyqaneve të armëve, pjesëve të armëve dhe municioneve, në vend 

të konstruksioneve metalike nga neni 2 paragrafi 1 pika 1 mund të sigurohen me letër të veçantë për 

rritjen e rezistencës së xhamit ndaj thyerjes me trashësi minimale prej 0,1 mm. 

Në ambientet në të cilat kryhet tregtia e armëve, pjesëve të armëve dhe municioneve mund të mbahet 

edhe municion, në një mënyrë të tillë që sasia e përgjithshme e barutit që ndodhet në municione nuk i 

kalon 20 kg. 

Neni 4 

Armët dhe municionet e organizatave të qitjes dhe organizatave të autorizuara për trajnimin e 

përdorimit të armëve të zjarrit, mund të transferohen, kur është e nevojshme, nga ambientet në të cilat 

ruhen deri te poligoni i qitjes, pra në vendin e trajnimit, vetëm gjatë ditëve të kryerjes së qitjes, pra 

trajnimit. 

Armët transferohen të zbrazura, të ndara nga municionet, në valixhe të mbyllur ose të paketuara në 

ndonjë mënyrë tjetër dhe duhet të pajisjen me pajisjen që pamundëson aktivizimin aksidental të 

armës, si dhe nën mbikëqyrjen e instruktorit të qitjes. Personat të cilët kryejnë transferimin e armëve 

dhe municioneve janë të pajisur me autorizim të veçantë të cilin, në përputhje me ligjin, e lëshon 

organizata nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Organizata nga paragrafi 1 i këtij neni cakton personin përgjegjës për ruajtjen, magazinimin, 

evidentimin, lëshimin, marrjen dhe përdorimin e armëve, pjesëve të armëve dhe municioneve, të cilat 

i përdor për kryerjen e veprimtarisë së saj apo të personave në të. 

Neni 5 

Armët të cilat duhet të riparohen ose modifikohen, mund të nxirren jashtë ambienteve të mbrojtjes 

drejt vendeve të përcaktuara për kryerjen e riparimit ose modifikimit, mund t’u dorëzohen zotëruesve 

vetëm në ato raste kur arma mund të largohet nga ambientet për arsye testimi të sigurisë dhe saktësisë 

së tyre. 

Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, personi i cili nxjerr armën nga shoqëria ose dyqani, merr me vete 

dhe dokumentin i cili vërteton, në përputhje me ligjin, se këta persona kanë autorizimin për kryerjen e 



riparimit dhe modifikimit të armëve, si dhe dëshminë mbi marrjen e armëve për riparim ose 

modifikim. 

Neni 6 

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

Serbisë". 


