
Bazuar në nenin 45 paragrafi 1 i ligjit "Për qeverinë" ("Fletorja Zyrtare e Republikës së 

Serbisë", nr. 55/05 dhe 71/05-korrigjuar, 101/07 dhe 65/08), 

Qeveria miraton 

STRATEGJINË 

PËR KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA DHE TË LEHTA NË REPUBLIKËN E 

SERBISË PËR PERIUDHËN 2010-2015 

1. HYRJE 

Republika e Serbisë pranon nevojën që në të gjitha nivelet të përcaktohen aspektet e kontrollit 

të armëve të vogla dhe të lehta (AVL), pjesëve të tyre dhe municioneve përkatëse të cilat kanë të 

bëjnë me posedimin, prodhimin, depozitimin dhe tregtinë e paligjshme, me qëllim parandalimin e 

aksesit tek armët të grupeve kriminale dhe terroristëve. Kjo vendosmëri është konfirmuar me 

nënshkrimin e Programit të Veprimit të Kombeve të Bashkuara për parandalimin, luftën kundër dhe 

çrrënjosjen e tregtisë së paligjshme të armëve të vogla dhe të lehta në të gjitha aspektet (PVKB)
1
, 

Dokumentit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për armët e vogla dhe të 

lehta
2
, Dokumentit të OSBE-së për rezervat e municioneve konvencionale

3
 dhe Protokollit të 

Kombeve të Bashkuara për armët e zjarrit. Ajo është shprehur edhe në Konkluzionin e Qeverisë të 17 

Gushtit 2009. 

Armë të vogla dhe të lehta konsiderohet çdo armë vdekjeprurëse e transferueshme manualisht 

e cila lëshon ose shkrep, është dizajnuar për të lëshuar ose shkrepur, ose mund të modifikohet që të 

lëshojë ose shkrepur predha, nën trysninë e lëndës shpërthyese, me përjashtim të armëve të vjetra. Në 

terma të përgjithshëm, armët e vogla janë të projektuara për përdorim vetjak. Midis të tjerave 

përfshijnë, pistoletat, revolet, pushkët, automatikët dhe mitralozët. Armët e lehta janë armët të cilat, si 

rregull, përdoren nga dy ose tre veta që shërbejnë si ekip, dhe përfshijnë, midis të tjerash, dhe 

mitralozët e rëndë, granatahedhësit e dorës, sistemet raketore kundër avionëve dhe mortajat e kalibrit 

deri në 100 mm.
4
 

Prodhimi, posedimi, shitblerja dhe tregtia e jashtme e jashtëligjshme me armët e vogla dhe të 

lehta dhe fenomenet e lidhura me të (krimi i organizuar, dhuna e shoqëruar me përdorimin e armëve 

dhe terrorizmi) nxisin konfliktet dhe dhunën dhe kontribuojnë te pasiguria e qytetarëve. Ndikimi i 

përhapjes së pakontrolluar dhe posedimit të armëve përbën akoma rrezik për zhvillimin e 

qëndrueshëm social dhe ekonomik. Posedimi ilegal i armëve çon në keqpërdorimin e vazhdueshëm në 

rastin e aktiviteteve kriminale, në përdorimin e armëve të ndaluara të zjarrit dhe vrasjet e kryera me 

armë. 

Në përgatitjen e kësaj strategjie janë marrë parasysh Programi i përmendur i Veprimit i 

Kombeve të Bashkuara (në vijim referuar si: OKB) si dhe gjetjet kryesore të hulumtimeve në fushën e 

dhënë, të cilat janë kryer në vitin 2004 nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (PNUD). 

Strategjia për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta në Republikën e Serbisë është një 

dokument me të cilin qeveria përcakton gjendjen në fushën e kontrollit të armëve vogla dhe të lehta 

dhe masat për zhvillimin në këtë fushë, si dhe përcakton kornizën për hartimin e planit të veprimit, 

përcakton rolet dhe kompetencat e organeve shtetërore, identifikon qëllimet dhe drejtimet kryesore të 

veprimit. 

Strategjia për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta përfaqëson kornizën për angazhimin e 

institucioneve dhe individëve, si në sektorin qeveritar ashtu dhe në atë joqeveritar, për zbatimin e 

                                                           
1
 Programi i Veprimit i Kombeve të Bashkuara për parandalimin, luftën kundër dhe çrrënjosjen e tregtisë së 

paligjshme të armëve të vogla dhe të lehta në të gjitha aspektet, korrik 2001. 
2
 Dokumenti i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) për armët e vogla dhe të lehta, 

nëntor 2000. 
3
 Dokumenti i OSBE-së për rezervat e municioneve konvencionale, dhjetor 2003. 

4
 Dokumenti ndërkombëtar i cili u mundëson shteteve të identifikojnë dhe ndjekin AVL-të në kohë reale dhe në 

mënyrë të besueshme (International Tracing Instrument - ITI, dhjetor 2005) 
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aktiviteteve për parandalimin dhe luftën kundër prodhimit, posedimit dhe tregtisë së paligjshme të 

armëve të vogla dhe të lehta në të gjithë aspektet. 

Strategjia mbulon periudhën 2010 - 2015. 

2. VLERËSIMI I GJENDJES 

Pas përfundimit të konflikteve në hapësirat e ish Jugosllavisë janë iniciuar shumë iniciativa 

për grumbullimin e armëve. Megjithatë, përhapja dhe shtrirja e tyre te popullata e rajonit përfaqëson 

problem serioz sepse armët, municionet dhe lëndët shpërthyese janë akoma lehtësisht të aksesueshme. 

Si rezultat i reduktimit të numrit të madh të forcave të armatosura u shfaqën sasi të mëdha 

armatimesh dhe municionesh të cilat janë stoqe. Republika e Serbisë, ashtu si dhe shtetet e tjera 

sovrane, rezervon të drejtën që një pjesë të stoqeve t’i ofrojë në treg dhe mjetet monetare t’i përdorë 

për nevojat e sistemit të mbrojtjes. 

Sipas të dhënave zyrtare, në Republikën e Serbisë në fund të vitit 2008 kanë qenë të 

regjistruara 1 172 468 copë armë në posedim të ligjshëm të qytetarëve. Në periudhën nga viti 2005 

deri në vitin 2009 në Republikën e Serbisë janë kryer 6191 vepra penale me anë të përdorimit të 

armëve të zjarrit. Në të njëjtën periudhë, nga qytetarët janë konfiskuar 6284 copë armë zjarri në 

posedim ilegal, ndërsa janë shkatërruar 50 541 copë armë të cilat kanë qenë në posedim të shtetit, nga 

të cilat 8018 sisteme të transportueshme kundërajrore (MANPAD). 

Përhapja e pakontrolluar dhe tregtia e paligjshme e armëve të vogla dhe të lehta mund të 

paraqesë një problem serioz, si një katalizator potencial i pasigurisë dhe faktor ndikues në sigurinë në 

Republikën e Serbisë. 

Është shqetësuese sasia e armëve të zjarrit në posedim të qytetarëve, e cila vjen si pasojë e 

mungesës së stabilitetit pas luftës dhe shkallës së rritur të kriminalitetit, në kombinim me kulturën 

tradicionale të posedimit të armëve dhe disponibilitetin e madh të armëve. 

Pavarësisht nga masat e mëparshme pozitive të grumbullimit dhe regjistrimit të armëve të 

paligjshme të cilat janë realizuar nga organet shtetërore në vitet 1999, 2003 dhe 2007 , ekzistenca e 

sasive të mëdha të armëve të paligjshme edhe me tej mund të ketë ndikim në zhvillimin e fenomeneve 

negative. 

Për këtë, qeveria po vijon të ndërmarrë aktivitete në nivel kombëtar të cilat, në bashkëpunim 

me aktorët ndërkombëtarë dhe në përputhje me orientimet globale, duhet të kontribuojnë në zgjidhjen 

e përshtatshme të problemeve të cilat lindin me përdorimin e pakontrolluar të armëve të vogla dhe të 

lehta. 

3. KORNIZA LIGJORE 

Në përpjekjet e saj për eliminimin dhe çrrënjosjen e tregtisë së paligjshme të armëve të vogla 

dhe të lehta, Republika e Serbisë i referohet dokumenteve vijuese ndërkombëtare për kontrollin e 

armëve të vogla dhe të lehta: 

1) Protokolli i OKB-së kundër prodhimit të paligjshëm dhe trafikimit të armëve të zjarrit, pjesëve të 

tyre dhe municioneve (qershor 2001, hyrë në fuqi në korrik 2005); 

2) Programi i Veprimit i OKB-së për parandalimin, luftën kundër dhe çrrënjosjen e tregtisë së 

paligjshme të armëve të vogla dhe të lehta në të gjitha aspektet (korrik 2001); 

3) Instrumenti ndërkombëtar i cili u mundëson shteteve të identifikojnë dhe ndjekin AVL-të në kohë 

reale dhe të sigurt (dhjetor 2005); 

4) Dokumenti i OSBE-së për armët e vogla dhe të lehta (nëntor 2000); 

5) Kodi i Sjelljes i Bashkimit Evropian (EU) në rastin e eksportit të armëve (qershor 1998)
5
. 

Krahas dokumenteve ndërkombëtare, statusi i armëve të vogla dhe të lehta në Republikën e 

Serbisë është i rregulluar edhe me ligjet e mëposhtme: 

1) Ligji "Për armët dhe municionet" ("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 9/92, 53/93, 

67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 dhe 101/05); 

                                                           
5
 Konkluzionet e qeverisë të datës 20 nëntor 2008 për pranimin e parimeve të Kodit të Sjelljes të BE-së për 

eksportin e armëve (EU Code of Conduct on Arms Exports). 
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2) Ligji "Për prodhimin dhe tregtinë e armëve dhe pajisjeve ushtarake" ("Fletorja Zyrtare e 

Republikës Federative të Serbisë", numër 41/96, " Fletorja Zyrtare e Serbi-Mal i Zi" numër 7/05 dhe 

"Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 85/05); 

3) Ligji "Për testimin e armëve të zjarrit të dorës, pajisjeve dhe municioneve" ("Fletorja Zyrtare e 

Serbi-Mal i Zi" nr. 31/4); 

4) Ligji "Për tregtinë e jashtme të armëve, pajisjeve ushtarake dhe mallrave me përdorim të dyfishtë 

("Fletorja Zyrtare e Serbi-Mal i Zi" nr. 7/05 dhe 8/05). 

4. DETYRAT KRYESORE DHE QËLLIMI I PËRGJITHSHËM 

Detyrat kryesore të Strategjisë për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta të Republikës së 

Serbisë janë: 

1) Kontrolli i vazhdueshëm në nivel kombëtar i aktiviteteve të prodhimit, posedimit, 

mbajtjes, kontrollit të tregtisë së brendshme dhe të jashtme (duke përfshirë ndërmjetësimin) të armëve 

të vogla dhe të lehta; 

2) Paraqitja e raporteve në përputhje me Programin e Veprimit të OKB-së për AVL-të, 

Dokumentin e OSBE-së për AVL-të, Protokollin e OKB-së për armët e zjarrit dhe marrëveshjet dhe 

konventat e tjera ndërkombëtare; 

3) Kontrolli i aktiviteteve për çështjet që lidhen me administrimin e rezervave të armëve të 

vogla dhe të lehta në posedim të shtetit dhe eliminimin e stoqeve të tyre. 

Qëllimi kryesor i Strategjisë për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta është ngritja e një 

sistemi unik kombëtar për kontrollin efikas
6
 të armëve të vogla dhe të lehta në Republikën e Serbisë 

me të cilin do të reduktohet sasia e armëve në posedim të paligjshëm, numri i abuzimeve me armët në 

posedim të ligjshëm dhe të rritet siguria e përgjithshme e qytetarëve dhe shoqërisë në tërësi. 

5. QËLLIMET SPECIFIKE 

Strategjia për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta e Republikës së Serbisë ka qëllimet 

specifike të mëposhtme: 

QËLLIMET SPECIFIKE 

Qëllimi 1 

Krijimi i kushteve për zbatimin efikas të legjislacionit vendas që lidhet me 

prodhimin, transferimin, shënjimin dhe markimin, kontrollin e eksportit dhe 

importit, përmbushjen e kushteve për posedimin e armëve dhe procedurat e 

regjistrimit të armëve. 

Qëllimi 2 

Informimi i publikut mbi pasojat negative të abuzimit me armët dhe edukimi i 

qytetarëve dhe subjekteve juridike mbi rreziqet nga armët, si dhe për rregulloret 

ligjore të posedimit dhe të tregtisë së brendshme dhe të jashtme të armëve. 

Qëllimi 3 Krijimi i kushteve për magazinimin e sigurt të armëve të vogla dhe të lehta. 

Qëllimi 4 

Planifikimi dhe realizimi i aksioneve afatgjata të rregullta të kontrollit të armëve 

të vogla dhe të lehta me qëllim grumbullimin e tyre (legalizimi dhe dorëzimi) ose 

konfiskimin dhe shkatërrimin. 

Qëllimi 5 
Identifikimi i stoqeve të armëve të vogla dhe të lehta në posedim të shtetit dhe 

krijimi i kushteve materiale dhe financiare për shkatërrimin e sigurt të tyre. 

Qëllimi 6 
Forcimi i bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, në përputhje me 

dokumentet ekzistuese ndërkombëtare. 

Qëllimi 7 
Angazhimi i shoqërisë civile në mbështetjen e Strategjisë për kontrollin e armëve 

të vogla dhe të lehta. 

Qëllimi 8 

Sigurimi i respektimit dhe zbatimit të dokumenteve ndërkombëtare të pranuara 

dhe të ratifikuara që kanë të bëjnë me armët e vogla dhe të lehta, si dhe 

harmonizimi i legjislacionit kombëtar me dokumentet ndërkombëtare dhe 

rregulloret e OKB-së, OSBE-së dhe BE-së. 

                                                           
6
 Me kontroll nënkuptohet: prodhimi, tregtia, posedimi, grumbullimi, magazinimi, administrimi i rezervave të 

armëve të vogla dhe të lehta dhe shkatërrimi i tyre. 
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6. REZULTATI I PRITSHËM 

Zbatimi efikas i Strategjisë për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta në Republikën e 

Serbisë do të krijojë një ambient të përshtatshëm për zhvillim më të shpejtë dhe do të tregojë një 

pozicionim konsistent të Republikës së Serbisë në luftën kundër të gjitha formave të kriminalitetit dhe 

terrorizmit. 

7. KORNIZA INSTITUCIONALE PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË 

7.1 ORGANET KOMPETENTE PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË 

Strategjinë për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta (në vijim referuar si: Strategjia) e 

zbatojnë ministritë dhe organet e tjera shtetërore, brenda kompetencave të tyre përkatëse. Disa nga 

aktivitetet i përkasin vetëm një ministrie, ndërsa për të tjerat është i nevojshëm bashkëpunimi i disa 

ministrive. Në këto raste, ministritë të cilat kanë kompetencën kryesore duhet të ndërmarrin 

udhëheqjen e aktiviteteve, ndërsa në nivelin e Këshillit për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta 

sigurohet bashkëpunimi dhe veprimi i koordinuar me ministritë e tjera. 

Kontrolli i armëve të vogla dhe të lehta realizohet me anë të: 

1) Zbatimit efikas të legjislacionit kombëtar që lidhet me prodhimin, tregtinë, shënjimin dhe 

markimin, eksportin dhe importin, përmbushjen e kushteve për posedimin dhe procedurën e 

regjistrimit të armëve me qëllim reduktimin e kriminalitetit (Ministria e Punëve të 

Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit Rajonal, Ministria e 

Punëve të Jashtme, Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë); 

2) Informimit të publikut për pasojat negative të abuzimit me armët dhe edukimit të qytetarëve 

dhe subjekteve juridike mbi rreziqet nga armët, si dhe për rregulloret ligjore të posedimit dhe 

të tregtisë së brendshme dhe të jashtme të armëve (Ministria e Rinisë dhe Sporteve, Ministria 

e Shëndetësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Arsimit, Ministria e Ekonomisë 

dhe Zhvillimit Rajonal); 

3) Krijimit të kushteve për magazinimin e sigurt të armëve të vogla dhe të lehta (Ministria e 

Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme); 

4) Planifikimit dhe realizimit të aksioneve afatgjata të rregullta për kontrollin e armëve të vogla 

dhe të lehta me qëllim grumbullimin e tyre (legalizimi dhe dorëzimi) ose konfiskimin dhe 

shkatërrimin (Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave - 

Administrata Doganore dhe Shërbimi Informativ dhe i Sigurisë); 

5) Identifikimit të stoqeve të armëve të vogla dhe të lehta në posedim të shtetit dhe krijimit të 

kushteve materiale dhe financiare për shkatërrimin e sigurt të tyre (Ministria e Mbrojtjes, 

Ministria e Punëve të Brendshme); 

6) Forcimit të bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, në përputhje me dokumentet 

ekzistuese ndërkombëtare (Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e 

Punëve të Jashtme, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit Rajonal); 

7) Angazhimit të shoqërisë civile në mbështetje të Strategjisë (Ministria e Punëve të Brendshme, 

Ministria e Ekonomisë dhe Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Arsimit, Ministria e Rinisë dhe 

Sportit, Ministria e Shëndetësisë); 

8) Zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare të pranuara dhe të ratifikuara për armët e vogla dhe 

të lehta që Republika e Serbisë ka nënshkruar, si dhe harmonizimit të legjislacionit kombëtar 

me to, në fushat të cilat janë në funksion të zbatimit të Strategjisë (Ministria e Punëve të 

Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Ekonomisë dhe 

Zhvillimit Rajonal, Ministria e Drejtësisë). 

Në këto aktivitete mund të përfshihen, me ftesë të Këshillit për armët e vogla dhe të lehta, 

edhe organe të tjera shtetërore, organizata ndërkombëtare dhe shoqata. 

Këshilli për armët e vogla dhe të lehta mund të propozojë formimin e grupeve të ekspertëve 

për realizimin e aktiviteteve konkrete. 

Aktivitetet konkrete që do të zbatohen nga ministritë dhe organet e tjera shtetërore, do të 

përcaktohen me Planin e Veprimit. 
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7.2. KËSHILLI PËR ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA NË REPUBLIKËN E SERBISË 

Këshilli për armët e vogla dhe të lehta është grup pune i përkohshëm të cilin e themelon 

qeveria me përfaqësuesit e organeve kompetente shtetërore që posedojnë njohuri profesionale nga 

fushat me rëndësi për zbatimin e strategjisë. Ai është përgjegjës për propozimin e masave të cilat 

lidhen me zbatimin dhe koordinimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për kontrollin e armëve të 

vogla dhe të lehta. Këshilli për armët e vogla dhe të lehta është përgjegjës edhe për inicimin e 

përshtatjes, ndryshimit ose plotësimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit. Me ndërmjetësimin e këtij 

Këshilli, realizohet komunikimi dhe bashkëpunimi i organeve shtetërore në përmbushjen e qëllimeve 

të përbashkëta. 

Këshilli për armët e vogla dhe të lehta përbëhet nga: 

1) Kryetari (Koordinatori kombëtar për armët e vogla dhe të lehta); 

2) Përfaqësuesi i Ministrisë së Mbrojtjes;  

3) Përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Brendshme; 

4) Përfaqësuesi i Ministrisë së Punëve të Jashtme; 

5) Përfaqësuesi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Zhvillimit Rajonal; 

6) Përfaqësuesi i Ministrisë së Drejtësisë; 

7) Përfaqësuesi i Ministrisë së Financave; 

8) Përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit; 

9) Përfaqësuesi i Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve; 

10) Përfaqësuesi i Ministrisë së Shëndetësisë; 

11) Përfaqësuesi i Agjencisë së Shërbimit Informativ dhe të Sigurisë. 

Si vëzhgues në ofrimin e këshillave dhe ndihmës teknike, me ftesë të Këshillit për armët e 

vogla dhe të lehta mund të marrin pjesë dhe përfaqësuesit nga: 

– Qendra teknike e eksperimenteve; 

– Zyra për testimin dhe markimin e armëve; 

– PNUD; 

– Shoqatat të cilat merren me çështjet e armëve të vogla dhe të lehta. 

Detyrat e Këshillit për armët e vogla dhe të lehta janë: 

1) Të zhvillojë dhe të dorëzojë Planin e Veprimit për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta në 

Republikën e Serbisë, brenda gjashtë muajve nga dita e krijimit; 

2) Të ndjekë dhe të vlerësojë ndikimin e problematikës së armëve të vogla dhe të lehta te shoqëria 

dhe siguria publike; 

3) Të sigurojë alokimin e resurseve të domosdoshme për zbatimin efikas dhe të shpejtë të Strategjisë 

dhe Planit të Veprimit për armët e vogla dhe të lehta nga buxheti i shtetit dhe, sipas nevojës, të 

kërkojë fonde shtesë nga komuniteti ndërkombëtar; 

4) Të shpërndajë në kohë informacionet që lidhen me realizimin e Planit të Veprimit; 

5) Të kryejë vlerësimin e ndërhyrjeve të caktuara ose programeve që mbështesin Planin e Veprimit; 

6) Të koordinojë bashkëpunimin e ndërsjellë të ministrive kompetente në rastin e hartimit të 

informacioneve dhe raportimeve në përputhje me detyrimet ndërkombëtare të Republikës së 

Serbisë; 

7) Të dorëzojë raporte periodike pranë qeverisë serbe mbi ecurinë e arritur në përmbushjen e 

objektivave të Strategjisë dhe Planit të Veprimit. 

8) Të sigurojë harmonizimin e çështjeve legjislative dhe normative me legjislacionin dhe standardet 

ndërkombëtare të cilat janë me rëndësi për Republikën e Serbisë; 

9) Të realizojë komunikimin me organizatat profesionale me qëllim zbatimin më efikas të 

Strategjisë; 

10) Të koordinojë aktivitetet e të gjithë pjesëmarrësve në zbatimin e Strategjisë; 

11) Të iniciojë dhe të kontribuojë në krijimin e bazës së të dhënave unike kombëtare për armët e 

vogla dhe të lehta për qëllimet e gjurmimit (tracing). 
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7.3. KOORDINATORI KOMBËTAR PËR ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA 

Koordinatori kombëtar për armët e vogla dhe të lehta emërohet nga qeveria. Koordinatori 

kombëtar për armët e vogla dhe të lehta ka detyrat e mëposhtme: 

1) Krijimin e kontaktit fillestar për të gjitha çështjet që lidhen me armët e vogla dhe të lehta 

në Republikën e Serbisë; 

2) Informimin e të gjithë aktorëve përkatës për çështjet e armëve të vogla dhe të lehta dhe 

ecurinë e zbatimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit; 

3) Kryesimin e punës së Këshillit për armët e vogla dhe të lehta; 

4) Realizimin e komunikimit me organizatat ndërkombëtare dhe organizatat e shoqërisë 

civile të cilat mbështesin zbatimin e Strategjisë dhe Këshillin për armët e vogla dhe të 

lehta; 

5) Kompozimin dhe harmonizimin e komponentëve të ndryshëm të raporteve për Këshillin 

për armët e vogla dhe të lehta. 

8. SIGURIMI I FONDEVE 

Fondet e domosdoshme për realizimin e aktiviteteve të planifikuara në këtë strategji, të cilat 

do të realizohen në periudhën pasardhëse, do të përfshihen në planet financiare të të gjithë zbatuesve 

të aktiviteteve dhe do të sigurohen nga buxheti i Republikës së Serbisë në përputhje me mundësitë e 

disponueshme, me mundësinë që sipas nevojës fondet shtesë të sigurohen nëpërmjet donacioneve, 

projekteve, ndihmave, si dhe nga burime të tjera, në përputhje me ligjin dhe Programin e Veprimit të 

OKB-së armët e vogla dhe të lehta. 

9. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

Strategjia do të botohet në "Fletoren Zyrtare të Republikës së Serbisë". 

05 Numër: 210-3400/2010 

Në Beograd, 13 maj 2010 

QEVERIA 

Vërtetimin e nënshkrimit e vërteton KRYEMINISTRI 

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM 

Tamara Stojçevic Dr. Mirko Cvetkovic, nënshkrimi 


