
LIGJI 

"PËR EKSPORTIN DHE IMPORTIN E MALLRAVE  

ME PËRDORIM TË DYFISHTË" 

 

(Fletorja zyrtare e Republikës së Serbisë, nr. 95/2013) 
 

I DISPOZITA HYRËSE 

Objekti i ligjit 

Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet mënyra dhe kushtet me të cilat kryhet eksporti, importi dhe transiti i mallrave 

me përdorim të dyfishtë si dhe ofrimi i shërbimeve të brokerimit dhe asistencës teknike që lidhen me 

mallrat me përdorim të dyfishtë. 

Qëllimi i ligjit 

Neni 2 

Qëllimi i këtij ligji është vendosja e kontrollit në fushën e eksportit dhe importit të mallrave me 

përdorim të dyfishtë, si dhe të ofrimit të shërbimeve të brokerimit dhe asistencës teknike që lidhen me 

mallrat me përdorim të dyfishtë me qëllim mbrojtjen e interesave të mbrojtjes, sigurisë, ekonomike 

dhe atyre të politikës së jashtme të Republikës së Serbisë, e kredibilitetit të saj ndërkombëtar dhe 

garantimit të respektimit të detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Serbisë në këtë fushë. 

Kuptimi i termave të veçantë 

Neni 3 

Termat e caktuar në këtë ligj kanë kuptimin vijues: 

1) mallrat me përdorim të dyfishtë janë mallrat, duke përfshirë softuerët dhe teknologjitë që mund të 

përdoren si për qëllime civile ashtu dhe ato ushtarake, mallrat të cilat mund të përdoren për qëllime 

joeksplozive dhe mallrat të cilat në mënyra të ndryshme mund të përdoren me qëllimin e përhapjes 

dhe prodhimit të armëve të shkatërrimit në masë; 

2) Eksporti i mallrave me përdorim të dyfishtë është: 

(1) dalja, dërgimi ose dorëzimi i mallrave nga territori i Republikës së Serbisë në territorin e 

një shteti tjetër ose territori doganor, në përputhje me dispozitat doganore, 

(2) rieksporti në kuptimin e dispozitave doganore, duke përjashtuar mallrat në transit, 

(3) transmetimi i softuerëve dhe teknologjive nëpërmjet mediave elektronike, telefaksit apo 

telefonit në një territor jashtë Republikës së Serbisë si dhe mundësia që softuerët dhe 

teknologjitë të bëhen të aksesueshme në formë elektronike edhe ndaj individëve jashtë 

Republikës së Serbisë; 



3) importi i mallrave me përdorim të dyfishtë është futja, dërgimi ose dorëzimi i mallrave me 

përdorim të dyfishtë nga territori tjetër i një shteti ose doganor në territorin e Republikës së Serbisë, 

në përputhje me dispozitat doganore; 

4) eksportuesi është subjekti juridik ose sipërmarrësi: 

(1) në emrin e të cilit është dhe deklarata doganore e eksportit, ose personi që në kohën e 

pranimit të deklaratës ka një kontratë të lidhur mbi eksportin me marrësin e mallit në shtetin 

tjetër dhe ka autorizimin për të marrë vendim mbi dërgimin e mallrave nga Republika e 

Serbisë. Nëse kontrata mbi eksportin nuk është e lidhur ose njëra nga palët kontraktuese nuk 

vepron në emër të vet, eksportuesi është subjekti i cili ka autorizimin për të marrë vendim mbi 

dërgimin e mallrave nga Republika e Serbisë, 

(2) i cili merr vendimin mbi transferimin, mundëson transferimin ose mundëson aksesin në 

softuer ose teknologji me anë të mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë transferimin me 

faks, telefon, postë elektronike ose me çdo formë tjetër elektronike jashtë Republikës së 

Serbisë, 

(3) me seli ose vendqëndrim të përhershëm në territorin e Republikën e Serbisë dhe eksporton 

mallra në emër dhe për llogari të subjekteve ne seli jashtë Republikës së Serbisë; 

5) importuesi është subjekti juridik ose sipërmarrësi me seli në territorin e Republikës së Serbisë i cili 

importon mallrat me përdorim të dyfishtë në Republikën e Serbisë; 

6) shërbimet e brokerimit janë negocimi ose kontraktimi si dhe ndërmjetësimi në kontraktimin e 

punëve lidhur me blerjen, shitjen dhe prokurimin e mallrave me përdorim të dyfishtë nga një shtet dhe 

shitjen e tyre në një shtet tjetër, si dhe shitja ose blerja e mallrave me përdorim të dyfishtë në një shtet 

të huaj me qëllim transferimin e tyre në një shtet tjetër. 

Shërbime brokerimi nuk konsiderohen shërbimet e transportit, shërbimet financiare si dhe shërbimet e 

sigurimit, risigurimit, publicitetit dhe reklamimit; 

7) brokeri është subjekti juridik ose sipërmarrësi me seli në Republikën e Serbisë i cili kryen 

shërbimet nga pika 6) e këtij neni nga Republika e Serbisë në territorin e një shteti tjetër; 

8) asistenca teknike është shërbimi i cili lidhet me zhvillimin, prodhimin, modifikimin, përdorimin, 

montimin, testimin, riparimin, mirëmbajtjen, depozitimin dhe detektimin e mallrave me përdorim të 

dyfishtë, si dhe shërbime të tjera teknike të cilat mund të jenë instruksioni, trajnimi, transferimi i 

njohurive të biznesit dhe aftësive ose i ekspertizës dhe shërbimeve këshillimore, përfshirë dhe 

asistencën e cila ofrohet verbalisht; 

9) ofruesi i asistencës teknike është subjekti juridik ose sipërmarrësi me seli në Republikën e Serbisë i 

cili ofron shërbimet nga pika 8 e këtij neni; 

10) transiti është transporti tokësor, ujor, ajror dhe i kombinuar i mallrave me përdorim të dyfishtë të 

cilat hyjnë në territorin e Republikës së Serbisë, transportohen përmes territorit të saj (me ose pa 

ringarkim) dhe dalin nga territori i Republikës së Serbisë. 

Me ringarkim nënkuptohet shkarkimi, ngarkimi i përsëritur dhe ndryshimi i mënyrës së transportit të 

mallrave me përdorim të dyfishtë në territorin e Republikës së Serbisë; 

11) Lista kombëtare e kontrollit të mallrave me përdorim të dyfishtë është lista me të cilën përcaktohet 

klasifikimi ose kodifikimi i mallrave me përdorim të dyfishtë, për eksportin ose importin e të cilave 

është i nevojshëm sigurimi i autorizimit të organit kompetent (në vijim referuar si: Lista); 



12) Lista kombëtare e kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake është lista me të cilën përcaktohet 

klasifikimi ose kodifikim i armëve dhe pajisjeve ushtarake, për eksportin ose importin e të cilave 

është i nevojshëm sigurimi i autorizimit të organit kompetent; 

13) Përdorimi fundor ushtarak është: 

(1) inkorporimi i mallrave, pjesëve dhe komponentëve në mallrat e përdorimit ushtarak nga 

Lista kombëtare e armëve dhe pajisjeve ushtarake, 

(2) përdorimi i pajisjeve për prodhimin, testimin dhe analizën dhe i komponentëve të tyre për 

zhvillimin, prodhimin dhe mirëmbajtjen e mallrave të përdorimit ushtarak nga Lista 

kombëtare e armëve dhe pajisjeve ushtarake, 

(3) përdorimi i çdo produkti të papërfunduar në qendrën për prodhimin e mallrave për 

përdorim ushtarak nga Lista kombëtare e armëve dhe pajisjeve ushtarake; 

14) Regjimet ndërkombëtare të kontrollit të eksportit janë Marrëveshja e Wasseaar-it, Grupi i 

furnizuesve nuklearë, Grupi australian, Komiteti i Zanger-it dhe Regjimi i kontrollit të teknologjisë 

raketore. 

II FUSHA E ZBATIMIT 

Eksporti dhe importi i mallrave me përdorim të dyfishtë 

Neni 4 

Mallrat me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në Listë, eksportohen ose importohen në bazë të 

autorizimit. 

Eksportuesi, importuesi, brokeri dhe ofruesi i asistencës teknike është i detyruar që përpara fillimit të 

eksportit, importit, ofrimit të shërbimeve të brokerimit dhe ofrimit të asistencës teknike të përcaktojë 

nëse mallrat në fjalë përfshihen në mallrat me përdorim të dyfishtë, në përputhje me dispozitat e këtij 

ligji dhe aktet e tjera të miratuara bazuar në këtë ligj. 

Kompetenca për miratimin e Listës 

Neni 5 

Qeveria, me propozim të ministrisë kompetente për tregtinë e jashtme (në vijim referuar si: Ministria), 

përcakton Listën e cila është e harmonizuar me listën përkatëse të Bashkimit Evropian. 

Klauzola gjithëpërfshirëse 

Neni 6 

Eksporti i mallrave me përdorim të dyfishtë të cilat nuk janë të përfshira në Listë kryhet në bazë të 

autorizimit në rastin kur subjekti i cili ka synimin të kryejë eksportin e mallrave është informuar nga 

ana e ministrisë: 

1) se malli është destinuar ose mund të destinohet, në tërësi ose pjesërisht, për zhvillimin, prodhimin, 

modifikimin, montimin, testimin, riparimin, posedimin, aplikimin, mirëmbajtjen, depozitimin, 

detektimin ose përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë; 

2) se mallrat do të përdoren pjesërisht ose tërësisht për përdorim final ushtarak në shtetin e blerësit ose 

në shtetin e përdoruesit fundor, nëse shteti ndodhet nën embargon e armëve dhe pajisjeve ushtarake 



bazuar në vendimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Organizatës për Siguri dhe 

Bashkëpunim në Evropë dhe organizatave të tjera ndërkombëtare të cilat janë detyruese për 

Republikën e Serbisë, ose në bazë të dispozitave përkatëse të legjislacionit kombëtar; 

3) se mallrat do të përdoren në tërësi apo pjesërisht si pjesë apo komponentë të produkteve të armëve 

dhe pajisjeve ushtarake nga Lista kombëtare e kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake, dhe të cilat 

janë eksportuar nga territori i Republikës së Serbisë pa autorizim ose në kundërshtim me kushtet e 

autorizimit të lëshuar në përputhje me ligjin. 

Në rast se eksportuesi ka arsye për të dyshuar që mallrat me përdorim të dyfishtë që ka qëllim të 

eksportojë, të cilat nuk janë të përcaktuar në Listë, janë të destinuara ose mund të përdoren në tërësi 

apo pjesërisht për një nga qëllimet nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të informojë ministrinë, e cila do 

të përcaktojë nëse për këtë eksport nevojitet autorizimi. 

Në rastin e përmbushjes së kushteve nga paragrafi 1dhe 2 i këtij neni është e nevojshme nxjerrja e 

autorizimit për eksportin e mallrave me përdorim të dyfishtë të cilat nuk janë në Listë. 

Transiti 

Neni 7 

Ministria mund të ndalojë me vendim transitin e mallrave me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në 

Listën e mallrave që janë ose mund të jenë të destinuara në tërësi apo pjesërisht për përdorimet e 

përcaktuara në nenin 6 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji. 

Ministria informon pa vonesë organet kompetente të punëve të brendshme si dhe organet doganore 

rreth vendimit të marrë nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni është final dhe nuk mund të ankimohet në procedurën 

administrative. 

Shërbimet e brokerimit 

Neni 8 

Për shërbimet e brokerimit që lidhen me mallrat me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në Listë është 

i nevojshëm autorizimi nëse brokeri është i informuar nga ana e ministrisë se mallrat janë ose mund të 

jenë të destinuara, në tërësi apo pjesërisht, për çdonjërin nga përdorimet të përcaktuar në nenin 6, 

paragrafi 1, pika 1 e këtij ligji. 

Nëse brokeri ka dijeni ose ka arsye të dyshojë se mallrat me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në 

Listë, në tërësi apo pjesërisht, janë të destinuara për qëllimet nga neni 6 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji, 

është i detyruar të informojë për të njëjtën ministrinë, e cila do të përcaktojë nëse për këtë shërbim 

brokerimi është i nevojshëm autorizimi. 

Shërbimi i brokerimit nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni mund të ofrohet vetëm nëse ministria jep 

autorizimin ose nëse rezulton se për atë lloj shërbimi nuk nevojitet autorizim. 

Asistenca teknike 

Neni 9 

Për asistencën teknike në lidhje me mallrat me përdorim të dyfishtë të përcaktuara në Listë jashtë 

territorit të Republikës së Serbisë nevojitet autorizim, nëse ofruesi i asistencës teknike është informuar 



nga ana e ministrisë se asistenca teknike të cilën synon të ofrojë është e destinuar për qëllimet nga 

neni 6, paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji. 

Nëse ofruesi i asistencës teknike ka dijeni ose ka arsye të dyshojë se asistenca teknike të cilën synon 

të ofrojë në lidhje me mallrat me përdorim të dyfishtë nga Lista, në tërësi apo pjesërisht, janë të 

destinuara për qëllimet nga neni 6 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji, është i detyruar që për të njëjtën të 

informojë ministrinë e cila do të përcaktojë nëse për këtë asistencë teknike është i nevojshëm 

autorizimi. 

Asistenca teknike nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni mund të ofrohet vetëm nëse ministria lëshon 

autorizimin ose përcakton se një autorizim i tillë nuk është i nevojshëm. 

Kur asistenca teknike jepet në formën e informacionit i cili është "publikisht i disponueshëm" ose 

është pjesë e "kërkimeve shkencore themelore", dispozitat e paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni nuk 

do të zbatohen. 

III AUTORIZIMI 

Lëshimi i autorizimit 

Neni 10 

Autorizimi nga neni 4 paragrafi 1, neni 6 dhe 8 dhe neni 9 paragrafi 1, 2 dhe 3 i këtij ligji është 

dokumenti të cilin e lëshon ministria. 

Autorizimi nga paragrafi 1 i këtij neni është individual, me afat deri në një vit. 

Pavarësisht nga paragrafi 2 i këtij neni, nëse realizimi i punës zgjat më tepër se një vit, autorizimi 

mund të lëshohet me afat deri në përfundimin e punës e cila është e parashikuar në kontratë. 

Në rastin e parashikuar nga paragrafi 2 i këtij neni, poseduesi i autorizimit është i detyruar që një herë 

në vit të raportojë te ministria për realizimin e punës. 

Autorizimi i lëshuar në përputhje me paragrafin 1 dhe 3 të këtij neni nuk mund të transferohet tek një 

person tjetër. 

Kërkesa për lëshimin e autorizimit 

Neni 11 

Kërkesa për lëshimin e autorizimit për eksportin dhe importin e mallrave me përdorim të dyfishtë, 

dhe/ose ofrimin e shërbimit të brokerimit dhe asistencës teknike depozitohet në ministri sipas 

formularit të përcaktuar. 

Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni përmban: 

1) emrin, adresën dhe numrin identifikues të depozituesit të kërkesës; 

2) emrin, përshkrimin, kodin në sistemin e harmonizuar, numrin identifikues dhe sasinë e mallit nga 

Lista; 

3) qëllimin e përdorimit të mallit; 

4) vlerën totale të mallit; 



5) të dhënat mbi pjesëmarrësit e tjerë në veprimtarinë tregtare: rreth prodhuesit, shitësit, pronarit, 

blerësit, përfaqësuesit të autorizuar, transportuesit dhe pjesëmarrësve të tjerë; 

6) emrin dhe adresën e përdoruesit fundor; 

7) mënyrën e pagesës ose të arkëtimit të pagesës; 

8) propozimin e afatit kohor të vlefshmërisë së autorizimit; 

9) të dhëna të tjera sipas kërkesës së ministrisë. 

Formulari dhe përmbajtja e kërkesës për lëshimin e autorizimit, formulari i autorizimit si dhe 

formularët e tjerë të dokumenteve të cilët shoqërojnë importin dhe eksportin e mallrave me përdorim 

të dyfishtë përcaktohen nga ana e ministrisë. 

Vërtetimi mbi përdoruesin fundor 

Neni 12 

Me kërkesën për lëshimin e autorizimit nga neni 11 paragrafi 1 i këtij ligji depozituesi është i detyruar 

të dorëzojë vërtetimin origjinal të përdoruesit fundor (End User Certificate) të marrë nga ana organi 

zyrtar i shtetit të përdoruesit fundor, e cila nuk është më e vjetër se gjashtë muaj, si dhe përkthimin e 

vërtetimit origjinal të vërtetuar nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor. 

Vërtetimi origjinal i përdoruesit fundor përmban të dhënat e mëposhtme: 

1) emrin dhe adresën e eksportuesit; 

2) emrin dhe adresën e përdoruesit fundor të mallit; 

3) shtetin e destinacionit final; 

4) përshkrimin, sasinë dhe qëllimin e përdorimit të mallit; 

5) deklaratën sipas së cilës malli nuk do të përdoret për qëllime të tjera, që nuk do të rieksportohet ose 

të vihet në qarkullim në ndonjë mënyrë tjetër pa miratimin me shkrim të ministrisë kompetente të 

shtetit të dërguesit; 

6) firmën, emrin dhe funksionin e personit të autorizuar; 

7) numrin dhe datën e lëshimit. 

Vendimmarrja pas marrjes së kërkesës për lëshimin e autorizimit 

Neni 13 

Ministria kërkesën e plotë për lëshimin e autorizimit ia dorëzon për mendim ministrisë kompetente 

për çështjet e mbrojtjes, ministrisë kompetente për punët e jashtme, ministrisë kompetente për punët e 

brendshme si dhe organit të administratës shtetërore për çështjet e sigurisë kombëtare. 

Nëse ndonjë nga organet nga paragrafi 1 i këtij neni refuzon të japë miratimin, për lëshimin e 

autorizimit vendos qeveria. 

Ministria është e detyruar ta lëshojë autorizimin brenda 10 ditëve nga dita e marrjes së miratimit të 

fundit nga organet e parashikuara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni. 



Verifikimi i të dhënave 

Neni 14 

Ministritë dhe organet nga neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji në përpunimin e kërkesës për dhënien e 

miratimit grumbullojnë dhe verifikojnë të dhënat personale dhe të dhëna të tjera që lidhen me to, në 

përputhje me ligjin i cili rregullon fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. 

Në procedurën nga paragrafi 1 i këtij neni mund të kryhet dhe intervista me personin me të cilin 

lidhen të dhënat, me personat të cilët kanë lidhje me të dhe persona të tjerë, mund të mblidhen të 

dhëna nga organe, organizata dhe shërbime të tjera si dhe nga regjistrat, evidencat, koleksionet dhe 

bazat e të dhënave të cilat mbahen bazuar në ligj si dhe mund të ndërmerren edhe masa të tjera në 

përputhje me ligjin dhe aktet e tjera. 

Shqyrtimi i kërkesës për lëshimin e autorizimit 

Neni 15 

Ministria dhe organet nga neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji në rastin e vendimmarrjes mbi lëshimin e 

autorizimit nga neni 10 i këtij ligji shqyrtojnë nëse eksporti ose importi i mallrave me përdorim të 

dyfishtë si dhe ofrimi i shërbimeve të brokerimit dhe asistencës teknike që lidhet me mallrat me 

përdorim të dyfishtë: 

1) vë në rrezik respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Serbisë të cilat rrjedhin nga 

anëtarësimi në Kombet e Bashkuara, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe 

organizatat e tjera ndërkombëtare të cilat janë detyruese për Republikën e Serbisë apo nga anëtarësimi 

në regjimet ndërkombëtare të kontrollit të eksportit; 

2) vë në rrezik respektimin e të drejtave të njeriut në vendin e përdoruesit fundor; 

3) vë në rrezik paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal; 

4) vë në rrezik interesat e sigurisë dhe të mbrojtjes së Republikës së Serbisë, sigurinë publike dhe 

rendin kushtetues; 

5) është në kundërshtim me interesat e jashtme dhe ato ekonomike të Republikës së Serbisë; 

6) mundëson shpërthimin ose vazhdimin e konflikteve të armatosura dhe konflikteve të tjera në 

shtetin e përdorimit final të mallit; 

7) mundëson përdorimin e mallrave me qëllim nxitjen e tensioneve në shtetin e përdorimit final të 

mallit; 

8) kontribuon në rrezikun e riorientimit të mallit; 

9) ka impakt negativ në sigurinë kombëtare si dhe në mënyrën e sjelljes së shtetit të përdoruesit 

fundor ndaj terrorizmit dhe krimit të organizuar ndërkombëtar, natyrën e aleancave të tij dhe 

respektimin e të drejtës ndërkombëtare, dhe 

10) nëse dokumentet e depozituara përputhen me përdorimin final të specifikuar në kërkesë. 

Përjashtimet 

Neni 16 



Ministria mund të lëshojë autorizimin për eksportin dhe importin e mallrave me përdorim të dyfishtë 

jashtë dispozitave të neneve 13-15 të këtij ligji sipas procedurës së veçantë pa marrjen e miratimit nga 

neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji nëse: 

1) eksporti ose importi i mallrave të cilat i përkasin forcave të sigurisë dhe atyre të armatosura të 

Republikës së Serbisë, ose forcave të sigurisë dhe atyre të armatosura të shtetit tjetër dhe të cilat 

hyjnë, kalojnë dhe dalin nga territori i Republikës së Serbisë me qëllim: 

(1) përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Serbisë të cilat rrjedhin nga 

marrëveshjet ndërkombëtare dhe anëtarësimi në organizatat ndërkombëtare, 

(2) pjesëmarrjen në operacionet shumëkombëshe, 

(3) pjesëmarrjen në stërvitjet ndërkombëtare të cilat organizohen brenda ose jashtë territorit të 

Republikës së Serbisë; 

2) eksporti ose importi i mallrave kryhet me qëllim ofrimin e asistencës humanitare ose donacioneve 

në rastet emergjente. 

Bashkë me kërkesën për lëshimin e autorizimit për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi 1 i këtij neni 

depozitohet dhe deklarata e përdoruesit fundor si dhe ndonjë dokument tjetër i cili vërteton qëllimin e 

përdorimit të mallrave, ose vendimi i organit kompetent për pranimin ose ofrimin e asistencës 

humanitare dhe donacionit. 

Ministria, brenda 24 orëve nga dita e marrjes së deklaratës ose të një dokumenti tjetër të përdoruesit 

fundor me anë të të cilit konfirmohet qëllimi i përdorimit të mallrave, do të lëshojë autorizimin e 

parashikuar nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Refuzimi i kërkesës për lëshimin e autorizimit 

Neni 17 

Ministria me vendim refuzon kërkesën për lëshimin e autorizimit nëse konstaton: 

1) që organet nga neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji nuk kanë dhënë miratimin dhe qeveria vendos që 

autorizimi të mos lëshohet; 

2) që mallrat nuk përputhen me të dhënat e specifikuara në kërkesë; 

3) se të dhënat e specifikuara në kërkesë janë të paplota, të pamjaftueshme ose të pasakta. 

Mbarimi i vlefshmërisë së autorizimit 

Neni 18 

Ministria merr vendim për mbarimin e vlefshmërisë së autorizimit nëse: 

1) Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ose ndonjë organizatë tjetër ndërkombëtare në të 

cilën Republika e Serbisë aderon, vendos masa kufizuese ndaj shtetit për të cilin është dhënë 

autorizimi ose nëse kanë ndodhur ndryshime në rrethana të cilat mund të ndikojnë në pozitën e 

jashtme politike ose në interesat e mbrojtjes së vendit; 

2) konstatohet se një ose disa nga kushtet në bazë të të cilëve është lëshuar autorizimi nuk ekziston. 

Për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni Republika e Serbisë nuk mban përgjegjësi për dëmin e 

mundshëm të shkaktuar nga mbarimi i vlefshmërisë së autorizimit. 



Revokimi i autorizimit 

Neni 19 

Ministria me vendim revokon autorizimin nëse: 

1) eksportuesi, importuesi, brokeri, ofruesi i asistencës teknike nuk procedon në përputhje me 

autorizimin; 

2) konstaton se autorizimi është e lëshuar në bazë të të dhënave të pasakta dhe të paplota. 

Për rastet nga paragrafi 1 i këtij neni Republika e Serbisë nuk mban përgjegjësi për dëmin e 

mundshëm të shkaktuar nga revokimi i autorizimit. 

Ndryshimi i autorizimit 

Neni 20 

Ministria në raste të veçanta mundet me iniciativën e saj ose me kërkesë të eksportuesit, importuesit, 

brokerit dhe ofruesit të asistencës teknike të ndryshojë autorizimin. 

Në rastin kur kërkohet një ndryshim i rëndësishëm, ministria mundet që, në varësi të rrethanave 

konkrete, të kërkojë ripërsëritjen e miratimit të ministrive dhe organeve nga neni 13 paragrafi 1 i këtij 

ligji. 

Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni Republika e Serbisë nuk mban përgjegjësi për dëmin e 

mundshëm të shkaktuar nga ndryshimi i autorizimit. 

Procedimi administrativ 

Neni 21 

Vendimi nga nenet 17-20 i këtij neni është final dhe nuk mund të ankimohet në procedurën 

administrative. 

Kufizimet eksportuese dhe rieksportimi 

Neni 22 

Kur autorizimi i eksportit është lëshuar sipas kushteve të veçanta, eksportuesi është i detyruar që t’i 

dorëzojë ministrisë edhe dëshminë që e ka njoftuar blerësin rreth kësaj, pra përdoruesin fundor të 

mallrave me përdorim të dyfishtë. 

Nëse përdoruesi fundor i mallrave të cilat janë eksportuar nga Republika e Serbisë në bazë të 

autorizimit të lëshuar sipas kushteve të veçanta kërkon miratimin e ministrisë për rieksport ose shitjen 

e mëtejshme të mallrave, miratimi mund të jepet bazuar në procedurën e përcaktuar për lëshimin e 

autorizimit nga neni 13 dhe 15 i këtij ligji. 

Nëse përdoruesi fundor i mallrave, të cilat janë importuar në Republikën e Serbisë me kushtin e 

ndalimit të rieksportit pa miratimin paraprak të shtetit të origjinës ose të shitësit të mallrave, synon të 

kryejë rieksportin e mallrave është i detyruar që bashkë me kërkesën për lëshimin e autorizimit të 

depozitojë në ministri dhe dëshminë se ka proceduar në përputhje me kushtin e dhënë. 

Detyrimet e eksportuesit, importuesit, brokerit dhe ofruesit të asistencës teknike 

Neni 23 



Eksportuesi, importuesi, brokeri dhe ofruesi i asistencës teknike janë të detyruar: 

1) të mbajnë regjistra për eksportin, importin, shërbimet e brokerimit të ofruara dhe asistencën teknike 

(dokumentacionin tregtar, financiar dhe dokumentet e tjera) në bazë të të cilave mund të identifikohen 

mallrat me përdorim të dyfishtë, sasia e mallrave me përdorim të dyfishtë, emri i plotë i biznesit dhe 

adresa e eksportuesit, importuesit, brokerit dhe e ofruesit të asistencës teknike, e marrësit të mallrave 

dhe përdoruesit fundor si dhe qëllimi i përdorimit të mallrave, përshkrimi i shërbimit të brokerimit ose 

i asistencës teknike; 

2) t’u mundësojnë organeve kompetente të mbledhin informacione rreth çdo urdhri porosie ose 

transaksioni i cili lidhet me mallrat me përdorim të dyfishtë, ose të ushtrojnë monitorimin dhe 

kontrollin e eksportit, importit, ofrimit të shërbimeve të brokerimit dhe ofrimit të asistencës teknike, të 

mjeteve të transportit etj.; 

3) të ruajnë dokumentacionit nga pika 1 e këtij neni jo më pak se 10 vjet nga dita e kryerjes së 

shërbimit. 

Ministria mund të përcaktojë dhe të dhëna të tjera të cilat duhet të përmbajë dokumentacioni nga 

paragrafi 1 i këtij neni në lidhje me eksportin dhe importin e mallrave me përdorim të dyfishtë, 

ofrimin e shërbimeve të brokerimit dhe të asistencës teknike. 

Raportet 

Neni 24 

Eksportuesi, importuesi, brokeri dhe ofruesi i asistencës teknike janë të detyruar që brenda 15 ditëve 

nga dita e eksportit, importit ose ofrimit të shërbimeve të brokerimit dhe asistencës teknike të 

depozitojnë në ministri një raport mbi eksportin, importin ose ofrimin e shërbimeve të brokerimit dhe 

asistencës teknike si dhe të shënojnë numrin e autorizimit në bazë të së cilit është kryer shërbimi. 

Ministria përcakton formën dhe përmbajtjen e raportit nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Nëse pas lëshimit të autorizimit ndryshohen të dhënat nga dokumentacioni, eksportuesi, importuesi, 

brokeri dhe ofruesi i asistencës teknike janë të detyruar që të informojnë menjëherë me shkrim 

ministrinë, dhe jo me vonë se shtatë ditë nga dita e lindjes ose marrjes në dijeni të ndryshimit të 

ndodhur. 

Certifikatat 

Neni 25 

Ministria me kërkesë të depozituesit të kërkesës lëshon vërtetimin e përdoruesit fundor (End User 

Certificate) dhe certifikatën ndërkombëtare të importit (International Import Certificate) për mallrat 

me përdorim të dyfishtë. 

Ministria, me kërkesë të depozituesit të kërkesës, lëshon dëshminë mbi dorëzimin e mallrave me 

përdorim të dyfishtë (Delivery Verification Certificate). 

Ministria përcakton formularët dhe përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e tyre, si dhe formularët e 

certifikatave dhe dëshmive nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni. 

Ministria ose përdoruesi fundor, në raste të veçanta, mund të kryejë verifikimin e vërtetimit të 

përdoruesit fundor sipas përcaktimit të shtetit të eksportuesit. 



Importuesi është i detyruar që të dorëzojë në ministri kopjen e certifikatës nga paragrafi 4 i këtij neni 

bashkë me kërkesën për lëshimin e autorizimit. 

Raporti vjetor 

Neni 26 

Ministria mban bazën e të dhënave mbi autorizimet e lëshuara, refuzuara, revokuara dhe ato të 

ndryshuara, të cilave u ka kaluar afati, mbi vendimet për ndalimin e transitit si dhe mbi realizimin e 

autorizimeve të dhëna, dhe vërtetimet e dëshmitë e lëshuara. 

Ministria në bazë mujore raporton tek organet nga neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji si dhe organet 

doganore mbi autorizimet e lëshuara, refuzuara, revokuara dhe ato të ndryshuara, të cilave u ka kaluar 

afati, dhe mbi vendimet për ndalimin e transitit. 

Ministria përgatit raportin vjetor mbi realizimin e eksportit dhe importit të mallrave me përdorim të 

dyfishtë, mbi shërbimet e ofruara të brokerimit dhe asistencës teknike, duke përfshirë dhe të dhënat 

për ndalimin e transitit, të cilin e dorëzon te qeveria. 

Qeveria pas aprovimit të raportit nga paragrafi 3 i këtij neni e depoziton në Parlament. 

Shkëmbimi i informacioneve 

Neni 27 

Ministria shkëmben informacione mbi eksportin dhe importin e mallrave me përdorim të dyfishtë, 

shërbimet e brokerimit dhe asistencës teknike si dhe ndalimin e transitit të mallrave me përdorim të 

dyfishtë, me shtetet e tjera në përputhje me angazhimet ndërkombëtare të Republikës së Serbisë. 

IV KONTROLLI 

Neni 28 

Organet doganore, organet e shërbimeve të sigurisë dhe organet kompetente inspektuese të 

Republikës së Serbisë ushtrojnë kontroll të vazhdueshëm të ushtrimit të aktiviteteve në kuptimin e 

këtij ligji brenda kornizës së kompetencave të tyre. 

Ministria, organizata specifike dhe organet e tjera të administratës shtetërore krahas detyrimit për 

ruajtjen e të dhënave sekrete kanë të drejtën dhe detyrimin të shkëmbejnë të dhënat mbi eksportuesit 

dhe importuesit si dhe rreth mallrave me përdorim të dyfishtë të eksportuara dhe importuara, të cilat 

janë të domosdoshme për realizimin e kontrollit në përputhje me dispozitat e këtij ligji. 

Eksportuesit, importuesit, bankat dhe organizatat e tjera financiare si dhe persona të tjerë të cilët 

disponojnë informacione të domosdoshme për realizimin e kontrollit të importit dhe eksportit të 

mallrave me përdorim të dyfishtë, janë të detyruar të paraqesin në ministri, organet doganore dhe 

prokurori librat e llogarive, postën dhe çdo lloj informacioni tjetër me kërkesën e tyre. 

Për brokerin, ofruesin e asistencës teknike, transportuesin dhe përfaqësuesin e autorizuar gjatë 

procedurës doganore zbatohen dispozitat e 2 dhe 3 të këtij neni. 

V DISPOZITAT NDËSHKUESE 

Shkeljet administrative 

Neni 29 



Subjekti juridik dhe sipërmarrësi që merret me aktivitetet e eksportit, importit, ofrimit të shërbimeve 

të brokerimit, ofrimit të asistencës teknike dhe transitit do të gjobitet me njëzetfishtin e vlerës së 

mallrave ose shërbimeve të cilat janë objekt i shkeljes nëse: 

1) nuk lajmëron ministrinë se bëhet fjalë për mallrat me përdorim të dyfishtë në kuptimin e nenit 6 

paragrafi 2 i këtij neni; 

2) kryen transitin e mallrave me përdorim të dyfishtë në kundërshtim me nenin 7 të këtij ligji; 

3) ofron shërbime brokerimi pa lejen e ministrisë (neni 8); 

4) ofron asistencë teknike pa lejen e ministrisë (neni 9); 

5) eksporton dhe importon mallra me përdorim të dyfishtë ose ofron shërbime brokerimi dhe të 

asistencës teknike pa autorizim në kuptimin e nenit 10 të këtij ligji. 

6) vepron në kundërshtim me dispozitat e neneve 23 dh 24 të këtij ligji. 

Për shkeljet nga paragrafi 1 i këtij neni, personi përgjegjës brenda subjektit juridik do të gjobitet në 

masën e pesëfishit të vlerës së mallrave.  

Për shkeljet nga paragrafi 1 pikat 1 dhe 5 të këtij neni, krahas sanksionit me gjobë, për personin 

përgjegjës mund të jepet dhe masa ndalimit të kryerjes së importit dhe eksportit të mallrave me 

përdorim të dyfishtë, për ofrimin e shërbimeve të brokerimit ose shërbimeve të asistencës teknike. 

Masa nga paragrafi 3 i këtij neni për subjektin juridik dhe sipërmarrësin zgjat tre vjet, ndërsa për 

personin përgjegjës deri në një vit dhe fillon të aplikohet nga dita e hyrjes së fuqi të vendimit 

gjyqësor. 

VI DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 30 

Të drejtat nga aktet individuale të cilat i kanë miratuar organet kompetente dhe që nuk janë përdorur 

në tërësi ose janë përdorur pjesërisht deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të përdoren deri 

në mbarimin e afatit të përcaktuar me këto akte. 

Zbatimin dhe ndjekjen e realizimit të këtij ligji si dhe akteve të tjera në zbatim të tij e kryen ministria 

në bashkëpunim dhe në konsultim me përfaqësuesit e organeve nga neni 13 paragrafi 1 i këtij ligji. 

Neni 31 

Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji do të miratohen brenda tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi 

të këtij ligji. 

Neni 32 

Ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen dispozitat e ligjit "Për tregtinë e jashtme të armëve, 

pajisjeve ushtarake dhe mallrave me përdorim të dyfishtë ("Fletorja Zyrtare e Serbi-Mali i Zi", nr. 

7/05 dhe 8/05- korrigjim) në pjesën e cila lidhet me mallrat me përdorim të dyfishtë. 

Neni 33 

Ky ligj hyn në fuqi tetë ditë pas ditës së publikimit të tij në "Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Serbisë". 


