
LIGJI 

"PËR TESTIMIN, MARKIMIN DHE ETIKETIMIN E 

ARMËVE TË ZJARRIT DHE MUNICIONEVE" 
 

("Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë", nr. 46/95) 
 

I DISPOZITAT THEMELTARE 

Neni 1 

Armët e zjarrit, municioni, komponentët e municionit, pajisjet si dhe armët e zjarrit dhe pajisjet e 

modifikuara i nënshtrohen testimit, markimit dhe etiketimit në përputhje me këtë ligj, përpara se të 

dalin në qarkullim. 

Neni 2 

Armët e zjarrit, në kuptimin e këtij ligji janë: pushkët, pistoletat, revolet e të gjitha llojeve, si dhe të 

gjitha llojet e pajisjeve të cilat nën trysninë e gazeve të barutit nxjerrin nga tyta plumba, gjyle, saçme, 

peleta ose mbushje sinjalizuese. 

Municioni, në kuptimin e këtij ligji është: municioni tërësisht i përpunuar për të gjitha llojet e armëve 

të zjarrit dhe pajisjeve, si dhe komponentët e municioneve (gëzhojat, kapsollat, baruti, mbyllësit, 

peletat, saçmet dhe grimcat e të gjitha llojeve dhe formave etj.). 

Pajisjet, në kuptimin e këtij ligji janë: të gjitha pajisjet të cilat përdorin energjinë e gazeve të barutit si 

shtytës, siç janë: pajisjet për bashkimin e materialeve të forta, pistoletat për përgjumjen dhe 

neutralizimin e kafshëve, pajisjet për përpunimin e metalit të deformuar, pistoletat sinjalizuese etj. (në 

vijim referuar si: pajisjet). 

Armët e zjarrit dhe pajisjet e modifikuara në kuptimin e këtij ligji janë: armët e zjarrit dhe pajisjet me 

të cilat janë zëvendësuar ose ndryshuar komponentët kyçë të strukturës. 

Neni 3 

Nuk i nënshtrohen testimit, markimit dhe etiketimit armët e zjarrit, municionet, komponentët e 

municioneve dhe pajisjet e mëposhtme: 

1) ato të importuara nga jashtë vendit për të cilat është dalë në përfundimin se janë të testuara, 

markuara dhe etiketuara sipas mënyrës dhe procedurës së përcaktuar me marrëveshje ndërkombëtare 

për krijimin e procedurave uniforme për njohjen reciproke të etiketave zyrtare të armëve të zjarrit të 

testuara; 

2) ato të importuara nga jashtë vendit vetëm për qëllime kërkimore dhe studimore; 

3) ato që janë të synuara për t’u përdorur vetëm nga ana e Ushtrisë Jugosllave dhe Ministrisë së 

Punëve të Brendshme; 

4) ato të cilat kalojnë transit përmes territorit të Republikës së Serbisë; 

5) ato për të cilat me anë të akteve për mbrojtjen në punë është parashikuar detyrimi i dhënies së testit. 



Neni 4 

Është e ndaluar tregtia e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve, pajisjeve, si 

dhe e armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara të cilat nuk janë testuar, markuar dhe etiketuar në 

mënyrën e parashikuar. 

Neni 5 

Testimi, markimi dhe etiketimi i armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe 

pajisjeve kryhet me qëllim verifikimin ose konfirmimin e gjendjen së mirë të punës dhe cilësisë sipas 

standardeve, normativave teknike dhe standardeve të cilësisë. 

II TESTIMI I ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE PAJISJEVE 

Neni 6 

Me testimin e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe pajisjeve verifikohet 

siguria dhe gjendja e mirë e funksionimit, gjendja e mirë e pjesëve të veçanta dhe qëndrueshmëria e 

tytave dhe e pjesëve të tjera nën një trysni të caktuar. 

Neni 7 

Testimi i armëve të zjarrit përfshin kontrollin e armëve përpara dhe pas ushtrimit të trysnisë. 

Me ushtrim trysnie tek armët, në kuptimin e këtij ligji, nënkuptohet testimi i rezistencës së armëve 

nën trysni e cila është të paktën 30% më e lartë se sa trysnia e cila arrihet duke përdorur municionet 

standarde me shtytjen më të fortë, duke kryer qitje me municione të mbushura veçanërisht për këtë 

trysni. 

Në procesin e kontrollit të armëve të zjarrit nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet kontrolli vizual, 

dimensional dhe funksional. 

Neni 8 

Testimi i municioneve dhe komponentëve të municioneve kryhet përmes verifikimit të kampionëve të 

çdonjërës nga seritë e prodhuara me qëllim konfirmimin e gjendjes së tyre dhe cilësisë sipas 

standardeve të parashikuara. 

Municionet dhe komponentët e municioneve të testuar sipas paragrafit 1 të këtij neni, i nënshtrohen 

kontrollit në procesin e paketimit me qëllim tregtimin dhe përdorimin e sigurt. 

Neni 9 

Testimi i pajisjeve përfshin kontrollin e tyre përpara dhe pas ushtrimit të trysnisë, përveç se për disa 

lloje të caktuara pajisjesh që janë parashikuar për t’iu nënshtruar vetëm një ushtrimi trysnie. 

Neni 10 

Armët e zjarrit dhe pajisjet tek të cilat me anë të modifikimit janë ndërruar ose ndryshuar pjesët e tyre 

konstruktive të rëndësishme, i nënshtrohen testimit të mëposhtëm: 

1) tek armët: tyta, struktura e veshjes (koka ose skeleti), mbrojtësja e tytës, tamburi dhe komponentët 

e mbërthimit së sigurisë; 

2) tek pajisjet: tyta dhe komponentët e mbërthimit së sigurisë. 



Neni 11 

Testimi i armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara kryhet sipas mënyrës dhe procedurës të 

parashikuar për testimin e armëve të zjarrit dhe pajisjeve. 

III MARKIMI DHE ETIKETIMI I ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE 

DHE PAJISJEVE 

Neni 12 

Armët e zjarrit, pajisjet, armët e zjarrit dhe pajisjet e modifikuara, për të cilat me anë të testimit del se 

përmbushin kushtet e parashikuara, do të markohen. 

Markimi i armëve të zjarrit dhe pajisjeve, si dhe i armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara kryhet 

në mënyrë të tillë që për pjesë të caktuara të këtyre armëve ose pajisjeve (tyta, shuli etj.) stampa e 

parashikuar stampohet në një pjesë të dukshme. 

Neni 13 

Për armët e zjarrit, pajisjet, armët e zjarrit dhe pajisjet e modifikuara të cilat janë të testuara dhe të 

markuara, jepet vërtetim me shkrim mbi rezultatet e testimit. 

Në vërtetim duket të jenë përcaktuar: lloji i testimit të armës ose pajisjes së markuar, gjurma e 

stampës së shtypur dhe shenja të tjera të parashikuara për armët e zjarrit dhe pajisjet, ndërsa për armët 

e zjarrit me tyta të pavjaskuara edhe të dhënat rreth trysnisë me të cilën është testuar rezistenca e tytës. 

Neni 14 

Municioni dhe komponentët e municioneve për të cilat testimi përcakton se përmbushin kushtet e 

parashikuara, do të etiketohen. 

Etiketimi i municioneve dhe komponentëve të municioneve kryhet në mënyrë të tillë që brenda çdo 

paketimi bazë municioni të një serie të njëjtë për të cilën testimi i kampionit përcakton se përmbush 

kushtet e parashikuara, vendoset vërtetimi me shkrim për testimin e kryer, ndërsa sipër çdo paketimi 

vendoset etiketa e parashikuar. Vërtetimi për testimin e kryer përmban dhe shenjën e caktuar për llojin 

e testuar të municionit ose të komponentëve të municionit. 

Neni 15 

Testimi, markimi dhe etiketimi i armëve të zjarrit, municionit, komponentëve të municionit dhe 

pajisjeve i caktohet Institutit për testimin, markimin e armëve të zjarrit të dorës dhe municioneve nga 

Kragujevci (në vijim referuar si: Instituti). 

Testimi i armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe pajisjeve si dhe i armëve 

të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara kryhet sipas kushteve dhe sipas procedurës së përcaktuar me 

këtë ligj dhe akteve takteve të miratuar në zbatim të këtij ligji. 

Aktivitetin e testimit, markimit dhe etiketimit Instituti nuk mund t’ia delegojë një shoqërie apo 

subjekti tjetër juridik. 

Neni 16 

Instituti do të kryejë testimin e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe 

pajisjeve, si dhe të armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara dhe po ashtu markimin dhe 



etiketimin e tyre, kur është përcaktuar se përmbushin kushtet e parashikuara, brenda 30 ditëve nga dita 

e dorëzimit. 

Neni 17 

Për testimin, markimin dhe etiketimin e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të 

municioneve dhe pajisjeve paguhet një tarifë të cilën e përcakton Instituti. 

Qeveria e Republikës së Serbisë jep miratimin për nivelin e tarifës nga paragrafi 1 i këtij neni. 

Neni 18 

Shoqëria ose njësia tregtare e regjistruar për riparimin dhe modifikimin e armëve të zjarrit, brenda 15 

ditëve nga dita e riparimit të kryer, ia dërgon armën e zjarrit dhe pajisjen Institutit për të bërë testimin, 

markimin dhe etiketimin. 

Neni 19 

Ministri kompetent për punët e industrisë dhe ministri kompetent për punët e brendshme do të 

miratojnë në mënyrë konsensuale aktet me të cilat do të rregullohen me në detaje: 

1) mënyra, kushtet, procedura, llojet e testimeve, pra kontrolli i armëve të zjarrit dhe municioneve, 

komponentëve të municionit dhe pajisjeve, mënyra e markimit, etiketimit dhe e kontrollit të paketimit; 

2) simbolet e markimit dhe etiketimit, pra marka, forma dhe përmbajtja e vërtetimit dhe etiketës. 

IV MBIKËQYRJA DHE MASAT ADMINISTRATIVE 

Neni 20 

Ministria kompetente për punët e tregtisë kryen mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji të 

cilat lidhen me tregtinë e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe pajisjeve, 

si dhe të armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara, përmes inspektorit të tregut. 

Neni 21 

Inspektori i tregut ndalon tregtinë e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municionit dhe 

pajisjeve, si dhe të armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara, nëse gjatë procesit të kryerjes së 

mbikëqyrjes vëren se nuk përmbushin kushtet e parashikuara me këtë ligj dhe aktet e tjera të veçanta 

në aspektin e testimit, markimit dhe etiketimit, deri në përmbushjen e kushteve për vënien e tyre në 

qarkullim. 

Neni 22 

Ministria kompetente për punët e industrisë dhe ministria kompetente për punët e brendshme kryejnë 

mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji të cilat lidhen me kushtet dhe mënyrën e testimit, 

markimit dhe etiketimit të armëve të zjarrit, municioneve dhe pajisjeve, pra të armëve të zjarrit dhe 

pajisjeve të modifikuara. 

V DISPOZITAT NDËSHKUESE 

Neni 23 

Me gjobë nga 10 000 deri në 100 000 dinarë do të dënohet për shkelje ekonomike shoqëria ose 

subjekti tjetër juridik i cili vë në qarkullim armët e zjarrit, municionet dhe pajisjet, si dhe armët e 



zjarrit dhe pajisjet e modifikuara, të cilat nuk janë të testuara, markuara dhe etiketuara sipas mënyrës 

së parashikuar me ligj. 

Për shkeljen ekonomike nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet dhe personi përgjegjës në shoqëri 

ose i subjektit juridik me gjobë nga 1500 deri në 10 000 dinarë. 

Bashkë me dënimin për shkeljen ekonomike nga paragrafi 1 i këtij neni, krahas gjobës do të jepet dhe 

masa mbrojtëse e ndalimit të kryerjes së veprimtarisë të tregtimit të armëve të zjarrit, municioneve 

dhe pajisjeve ose të armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara me një kohëzgjatje nga gjashtë muaj 

deri në tre vjet dhe masa mbrojtëse e konfiskimit të armëve të zjarrit, municioneve dhe pajisjeve ose të 

armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara të cilat janë objekt i shkeljes ekonomike. 

Neni 24 

Me gjobë nga 5000 deri në 50 000 dinarë do të dënohet për shkelje ekonomike Instituti nga paragrafi 

15 i këtij ligji nëse: 

1) nuk kryen testimin, markimin dhe etiketimin e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të 

municioneve dhe pajisjeve në përputhje me ligjin dhe aktet e miratuara në zbatim të këtij ligji (neni 

15, paragrafi 2); 

2) ia delegon punët e caktuara të testimit, markimit dhe etiketimit të armëve të zjarrit, municioneve, 

komponentëve të municioneve dhe pajisjeve një subjekti tjetër juridik (neni 15 paragrafi 3); 

3) nuk e kryen testimin e armëve të zjarrit, municioneve, komponentëve të municioneve dhe pajisjeve 

si dhe të armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara, dhe markimin e etiketimin e tyre kur ato 

përmbushin kushtet e parashikuara në ligj brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit (neni 16); 

4) nuk i përmbahet tarifës së përcaktuar (neni 17); 

Për shkeljen ekonomike nga paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 4 të këtij neni do të dënohet dhe personi 

përgjegjës në Institut me gjobë nga 1000 deri në 3000 dinarë. 

Neni 25 

Me gjobë nga 10 000 deri në 100 000 dinarë do të dënohet për shkelje ekonomike shoqëria ose një 

subjekt tjetër juridik të cilët armët e zjarrit dhe pajisjet e modifikuara nuk ia dorëzon Institutit për 

testim dhe markim ose nuk ia dorëzon sipas afatit të parashikuar me ligj (neni 18); 

Për shkeljen ekonomike nga paragrafi 1 i këtij neni do të dënohet dhe personi përgjegjës në shoqëri 

ose në subjektin tjetër juridik me gjobë nga 500 deri në 10 000 dinarë. 

Bashkë me dënimin për shkeljen ekonomike nga paragrafi 1 i këtij neni, krahas gjobës do të jepet dhe 

masa mbrojtëse e ndalimit të kryerjes së veprimtarisë së tregtimit të armëve të zjarrit, municioneve 

dhe pajisjeve ose i armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara me një kohëzgjatje nga gjashtë muaj 

deri në tre vjet. 

Neni 26 

Me gjobë nga 500 deri në 5000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje sipërmarrësi nëse: 

1) vë në qarkullim armë zjarri, municione, komponentë të municioneve dhe pajisjeve si dhe armë 

zjarri dhe pajisje të modifikuara të cilat nuk janë testuar, markuar dhe etiketuar sipas mënyrës të 

parashikuar me ligj (neni 4); 



2) armët e zjarrit dhe pajisjet e modifikuara nuk ia dorëzon Institutit për testim dhe markim, pra nuk i 

dorëzon sipas afatit të parashikuar me ligj (neni 18); 

3) Bashkë me dënimin për shkeljen ekonomike nga paragrafi 1 pika 1 e këtij neni, krahas gjobës do të 

jepet dhe masa mbrojtëse e ndalimit të kryerjes së veprimtarisë të tregtimit të armëve të zjarrit, 

municioneve dhe pajisjeve ose i armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara me një kohëzgjatje nga 

gjashtë muaj deri në tre vjet, dhe masa mbrojtëse e konfiskimit të armëve të zjarrit, municioneve dhe 

pajisjeve ose i armëve të zjarrit dhe pajisjeve të modifikuara të cilat janë objekt i kundërvajtjes. 

Neni 27 

Me gjobë nga 500 deri në 1000 dinarë do të dënohet për kundërvajtje qytetari i cili vepron në 

kundërshtim me dispozitat e nenit 4 të këtij ligji. 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni krahas gjobës do t’i jepet dhe masa mbrojtëse e 

konfiskimit të armëve të zjarrit, municioneve dhe pajisjeve ose i armëve të zjarrit dhe pajisjeve të 

modifikuara të cilat janë objekt i kundërvajtjes. 

VI DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

Neni 28 

Deri në miratimin e dispozitave të nenit 19 të këtij ligji, do të zbatohen dispozitat, që nuk janë në 

kundërshtim me këtë ligj, nga Rregullorja për testimin, markimin dhe etiketimin e armëve të zjarrit të 

dorës, municioneve dhe pajisjeve të dorës (Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë, numër 15/73). 

Neni 29 

Me datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të shfuqizohet ligji "Për testimin, markimin dhe etiketimin e 

armëve të zjarrit të dorës dhe municioneve" (Fletorja Zyrtare e Republikës së Serbisë, numër 22/73). 

Neni 30 

Ky ligj do të hyjë në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të tij në Fletoren Zyrtare të Republikës së 

Serbisë. 


