
LIGJI PËR EKSPORTIN DHE IMPORTIN E ARMËVE DHE PAJISJEVE 
USHTARAKE

I. DISPOZITA HYRËSE

Objekti i i ligjit

Neni 1

Ky ligj rregullon mënyrat dhe kushtet në të cilat kryhet eksporti, importi dhe transiti i armëve dhe 
pajisjeve ushtarake, ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike, transiti dhe 
transporti i armëve dhe pajisjeve ushtarake, si dhe përshkruan procedurat e lëshimi të autorizimit 
dhe kompetencat e autoriteteve përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji.

Qëllimi i ligjit
Neni 2

Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë kontrollin e eksportit dhe importit të armëve dhe pajisjeve 
ushtarake, ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike, si dhe bazat për kontrollin e 
transportit dhe transitit lidhur me armët dhe pajisjet ushtarake për qëllime të garantimit të mbrojtjes, 
sigurisë, interesave ekonomikë dhe të politikës së jashtme të Republikës së Serbisë, kredibilitetit 
të saj ndërkombëtar dhe të garantojë përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në këtë fushë.

Kuptimi i termave të caktuara
Neni 3

Terma të caktuara të përdorura në këtë ligj kanë kuptimin vijues:

(1) Armët dhe pajisjet ushtarake (në vijim referuar si: “APU”) janë armatimet, materialet, 
pajisjet dhe komponentët e tyre, si dhe pajisjet dhe komponentët e synuar për blerjen, 
përdorimin, mbajtjen, magazinimin, mirëmbajtjen dhe mbikëqyrjen, të përcaktuara nga Lista 
kombëtare e kontrollit të armëve dhe pajisjeve ushtarake (në vijim referuar si “Lista”);

(2) Eksporti i APU-ve është:

(1) eksporti, dërgimi ose dorëzimi i APU-ve nga territori i Republikës së Serbisë në 
territorin e një shteti tjetër ose në një territor doganor tjetër, në përputhje me rregulloret 
doganore;

(2) transferimi i softuerëve dhe teknologjive me faks, telefon, postë elektronike ose mjetet 
të tjera elektronike në një territor jashtë Republikës së Serbisë, si dhe transferimi verbal i 
teknologjisë që ndodhet në dokumente, një pjesë e rëndësishme e së cilës është lexuar
ose përshkruar në atë mënyrë që shkakton të njëjtin efekt;

(3) rieksporti i APU-ve sipas rregulloreve doganore, duke përjashtuar ato në transit.



(3) Eksportuesi është një subjekt juridik ose sipërmarrës me seli në territorin e Republikës së 
Serbisë dhe i regjistruar në regjistrin e subjekteve të autorizuara për kryerjen e veprimtarive 
të eksportit dhe importit të armëve dhe pajisjeve ushtarake, shërbimeve të ndërmjetësimit 
dhe asistencës teknike (në vijim referuar si “Regjistri”):

(1) për llogari të të cilit kryhet eksporti, ose një person i cili, në momentin e lëshimit të 
autorizimit, ka nënshkruar një kontratë me marrësin e mallrave në një shtet tjetër dhe 
që ka autorizimin për të vendosur mbi dërgimin e mallrave jashtë territorit doganor 
të Republikës së Serbisë. Nëse nuk është nënshkruar një kontratë eksporti ose nëse 
njëra nga palët në kontratë nuk po vepron për llogari të tij/saj, eksportuesi do të jetë 
personi i autorizuar për të vendosur mbi dërgimin e mallrave jashtë territorit doganor 
të Republikës së Serbisë,

(2) i cili vendos për transferimin, lejon transferimin ose vë në dispozicion softuerët dhe 
teknologjitë përmes mjeteve elektronike të komunikimit, duke përfshirë transferimin me 
faks, telefon, postë elektronike ose mjet tjetër elektronik jashtë Republikës së Serbisë,

(4) Importi i APU-ve është hyrja, furnizimi ose dorëzimi i APU-ve nga territori i një shteti 
tjetër ose territori doganor tjetër në territorin e Republikës së Serbisë, në përputhje ligjin;

(5) Importuesi është një subjekt juridik ose sipërmarrës në territorin e Republikës së Serbisë, 
për llogari të të cilit kryhet importi, ose personi që, në momentin e lëshimit të autorizimit, 
kishte nënshkruar një kontratë me marrësin e mallrave brenda territorit doganor të Republikës 
së Serbisë. Nëse nuk është nënshkruar një kontratë eksporti ose nëse njëra nga palët në 
kontratë nuk po vepron për llogari të tij/saj, importuesi do të jetë personi i autorizuar për 
të marrë mallrat brenda territorit doganor të Republikës së Serbisë;

(6) Shërbimet e ndërmjetësimit janë negocimi dhe ndërmjetësimi në marrëveshje negocimi 
për blerjen, shitjen ose prokurimin e APU-ve nga një shtet dhe shitjen e tyre në një shtet 
tjetër, si dhe shitja ose blerja e APU-ve nga një shtet për qëllime të transferimit të tyre në 
një shtet tjetër.

Shërbimet e ndërmjetësimit nuk konsiderohen shërbimet e transportit, financiare, të sigurimit, 
risigurimit, transmetimit dhe reklamimit;

(7) Ndërmjetësi është një subjekt juridik ose sipërmarrës me seli në Republikën e Serbisë që 
kryen shërbimet sipas paragrafit 6 të këtij neni dhe që është i regjistruar në regjistër; 

(8) Asistenca teknike është asistenca ose shërbimi që ofrohet nga një subjekt juridik ose 
sipërmarrës me seli në Republikën e Serbisë, e cila lidhet me zhvillimin, prodhimin, 
montimin, testimin, riparimin ose mirëmbajtjen e APU-ve, që mund të konsiderohet 
gjithashtu edhe udhëzim, trajnim, transferim i informacionit teknik, njohurive dhe aftësive 
profesionale ose i shërbimeve profesionale dhe të konsulencës, duke përfshirë asistencën e 
ofruar verbalisht;

(9) Ofruesi i asistencës teknike është subjekti juridik ose sipërmarrësi me seli në Republikën e 
Serbisë që ofron asistencën teknike të përmendur në pikën 8 të këtij neni; 



1) Qëllimi final ushtarak është:

(1) Instalimi i mallrave, pjesëve ose komponentëve në mallrat për përdorim ushtarak nga 
lista;

(2) Përdorimi i pajisjeve për prodhimin, testimin ose analizën dhe përdorimin e komponentëve 
të tyre për zhvillimin, prodhimin ose mirëmbajtjen e mallrave për përdorim ushtarak 
nga lista,

(3) Përdorimin e produkteve gjysmë të gatshme në fabrikë për prodhimin e mallrave për 
përdorim ushtarak nga lista. 

(10) Transporti është transporti në rrugë tokësore, detare, ajrore dhe i kombinuar i APU-ve 
drejt dhe nga territori i Republikës së Serbisë; 

(11) Transiti është transporti në rrugë tokësore, detare, ajrore dhe i kombinuar i APU-ve që 
hyjnë në territorin e Republikës së Serbisë dhe transportohen përmes tij (me apo pa transbord) 
dhe largohen nga territori i Republikës së Serbisë.

Transbordi nënkupton shkarkimin, ringarkimin ose ndryshimin në mjetin e transportit të APU-ve 
në territorin e Republikës së Serbisë; 

(12) Eksporti dhe importi për qëllime jotregtare është eksporti ose importi i përkohshëm i 
objekteve për panaire, muze dhe ekspozita për qëllime të marrjes pjesë në aktivitete 
ndërkombëtare, pra importi dhe eksporti i përkohshëm i APU-ve për qëllime të marrjes 
pjesë në konkurse sportive dhe aktivitete të tjera të veçanta.  

Kompetenca për miratimin e Listës kombëtare të kontrollit
Neni 4

Me propozim të ministrit përgjegjës për tregtinë e jashtme (në vijim referuar si: “Ministri”), qeveria 
përcakton listën e cila harmonizohet me listën përkatëse të Bashkimit Evropian.  

Eksporti dhe importi i APU-ve dhe ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës
teknike
Neni 5

Eksporti dhe importi i APU-ve dhe ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike 
sipas kuptimit të këtij ligji do të kryhet mbi bazën e një autorizimi nga ministria.

Eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi dhe ofruesi i asistencës teknike, përpara nisjes së eksportit, 
importit, ofrimit të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike, do të përcaktojë nëse mallrat 
ose shërbimet në fjalë janë APU, në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe rregulloret e miratuara 
në bazë të këtij ligji.

Ndalimi
Neni 6

Asistenca teknike do të ndalohet nëse ajo synohet për t’u përdorur ose mund të përdoret për:



1) zhvillimin, prodhimin, modifikimin, përdorimin, montimin, testimin, riparimin, 
shkatërrimin, mirëmbajtjen, magazinimin, zbulimin ose përhapjen e armëve të shkatërrimit 
në masë ose për zhvillimin, prodhimin, mirëmbajtjen ose magazinimin dhe mjetet e 
tyre të dorëzimit të përshtatshme për transferimin e armëve të shkatërrimit në masë;

2) qëllime finale ushtarake në shtetet e destinacionit final nën embargo për APU-të 
mbështetur në vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Organizatës 
për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe të organizatave të tjera ndërkombëtare të 
cilat i vendosin detyrime Republikës së Serbisë ose mbi bazën e dispozitave përkatëse 
të legjislacionit vendas; 

II. KUSHTET PËR KRYERJEN E EKSPORTIT DHE IMPORTIT TË APU-ve DHE OFRIMIN E 
SHËRBIMEVE TË NDËRMJETËSIMIT DHE ASISTENCËS TEKNIKE

Regjistrimi
Neni 7

Eksporti dhe importi i APU-ve, si dhe ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike 
bazuar në nenin 3 të këtij ligji mund të kryhet nga një subjekt i regjistruar në regjistër.

Regjistri i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni administrohet nga ministria:

Ministria përshkruan mënyrën në të cilën administrohet regjistri, kushtet dhe informacionin e 
nevojshëm për dorëzim, si dhe formularët e kërkesës për regjistrim në regjistër.

Ministria merr vendime për regjistrimin, refuzimin e kërkesës për regjistrim dhe fshirjen e subjekteve 
nga regjistri.

Vendimi për regjistrimin në regjistër ka vlefshmëri 5 vjeçare nga data e marrjes së vendimit.

Kushtet e veçanta
Neni 8

Subjekti i cili ka dorëzuar kërkesën për regjistrim në regjistër gjithashtu do të përmbushë kushtet e 
veçanta të rëndësishme për mbrojtjen e sigurisë dhe interesave të tjera të Republikës së Serbisë, që 
përcaktohen gjatë procedurës së kontrollit të sigurisë të kryer nga shërbimet përgjegjëse për 
sigurinë të Republikës së Serbisë, në përputhje me ligjin që rregullon të dhënat personale dhe ligjet 
që rregullojnë fushën e kontrolleve të sigurisë.

Ministria do të parashikojë formën dhe përmbajtjen e formularit me të cilin subjekti jep pëlqimin e 
tij për marrjen e veprimeve në paragrafin 1 të këtij neni.

Kontrollet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni do të kryhen brenda një afati kohor prej 60 
ditësh nga data e dorëzimit të kërkesës në shërbimet përkatëse të sigurisë së Republikës së Serbisë 
dhe afateve kohore të parashikuara nga ligjet që rregullojnë fushën e kontrolleve të sigurisë.



Informacioni i cili sigurohet përmes kontrolleve do të konsiderohet si sekret në përputhje me 
ligjin që rregullon konfidencialitetin e informacionit dhe ky informacion do të përdoret vetëm për 
qëllimin për të cilin është mbledhur.

Njoftimi i autoriteteve të tjera
Neni 9

Çdo muaj, ministria informon ministrinë përgjegjëse për çështjet e jashtme, ministrinë përgjegjëse 
për mbrojtjen, ministrinë përgjegjëse për punët e brendshme dhe ministrinë përgjegjëse për 
çështjet financiare, administrata përgjegjëse për sigurinë kombëtare, mbi subjektet e regjistruara 
në regjistër ose të fshira nga regjistri, si dhe për të gjitha kërkesat e refuzuara për regjistrim.

Dorëzimi i një kërkese të re për regjistrim
Neni 10

Nëse ministria refuzon një kërkesë për regjistrim në regjistër ose merr një vendim për fshirje nga 
regjistri, subjekti në fjalë mund të dorëzojë një kërkesë të re për regjistrim pas zgjidhjes së arsyeve 
të mëparshme që kanë çuar në refuzimin e kërkesës për regjistrim.

Miratimi për negociata mbi eksportin e teknologjive
Neni 11

Përpara se të fillojë negociatat për eksportin e teknologjive, eksportuesi fillimisht do të marrë 
miratimin nga ministria.

Për marrjen e vendimit ose marrjen në konsideratë të kërkesës për dhënien e miratimit për negociatat e 
përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, ministria do të marrë mendimet e ministrisë përgjegjëse 
për mbrojtjen, ministrisë përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe ministrisë përgjegjëse për punët e 
brendshme, si dhe të autoritetit të administratës publike përgjegjëse për sigurinë kombëtare.

Miratimi i marrë nuk e detyron ministrinë që të lëshojë një autorizim për eksportin e teknologjive.

III. AUTORIZIMI
Neni 12

Autorizimi për eksportin dhe importin e APU-ve, ofrimin e shërbimeve të ndërmjetësimit dhe 
asistencës teknike, autorizimi i lëshuar sipas kushteve të veçanta, si dhe autorizimi i lëshuar 
mbështetur në përjashtime do të jetë autorizimi i lëshuar nga ministria.

Autorizimi për eksport ose import është një dokument që i lëshohet një eksportuesi ose importuesi 
specifik për kryerjen e punës individuale sipas kushteve të kontratës, për një përdorues fundor ose 
marrës në një shtet tjetër ose në Republikën e Serbisë dhe që mbulon një ose disa produkte nga 
lista e APU-ve.

Autorizimi për shërbime ndërmjetësimi ose asistencë teknike është një autorizim që i lëshohet një 
ndërmjetësi specifik ose një ofruesi të asistencës teknike për një përdorues fundor ose marrës në 
një shtet tjetër dhe që mbulon një ose më shumë lloje të APU-ve apo shërbime të tjera.



Autorizimi dhe dokumentet e tjera që lëshohen në përputhje me këtë ligj mund të mos transferohen 
te një person tjetër.

Kërkesa për lëshimin e autorizimit
Neni 13

Kërkesa për lëshimin e autorizimit për eksportin dhe importin e APU-ve ose ofrimin e shërbimeve 
të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike i dorëzohet ministrisë sipas formularit të parashikuar.

Kërkesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban informacionin e mëposhtëm:: 

1) Emrin e biznesit, adresën dhe numrin personal të identifikimit të personit ose subjektit 
që po dorëzon kërkesën; 

2) Emrin, përshkrimin, kodin tarifor, numrin e identifikimit dhe sasinë e APU-ve nga 
lista; 

3) Qëllimin për të cilin do të përdoren APU-të; 
4) Vlerën totale të APU-ve; 
5) Informacionet për pjesën tjetër të pjesëmarrësve në tregti: prodhuesi, shitësi, zotëruesi, 

blerësi, përfaqësuesi i autorizuar në një procedurë doganore, transportuesi dhe 
pjesëmarrësit e tjerë; 

6) Emrin e biznesit dhe adresën e përdoruesit fundor; 
7) Mënyrat e pagesës dhe mënyrat e tarifimit; 
8) Afatin kohor të sugjeruar të vlefshmërisë së autorizimit; 
9) Informacione të tjera që kërkohen nga ministria. 

Formulari dhe përmbajtja e kërkesës për lëshimin e autorizimit, formulari i autorizimit, si dhe 
formularët e tjerë të dokumenteve për eksportin dhe importin e APU-ve, parashikohen nga ministria.

Certifikata e përdoruesit fundor
Neni 14

Së bashku me kërkesën për lëshimin e autorizimit për eksportin e APU-ve, ofrimin e shërbimeve 
të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike, personi ose subjekti që dorëzon kërkesën do të japë 
certifikatën origjinale të përdoruesit fundor të vërtetuar nga një autoritet zyrtar i shtetit të përdoruesit 
fundor, ose ndonjë konfirmim apo dokument tjetër përkatës të lëshuar nga autoriteti përgjegjës i 
shtetit të destinacionit final jo më vonë se 6 muaj, përkthimin e legalizuar të certifikatës origjinale 
nga një përkthyes i autorizuar, si dhe informacione të tjera të nevojshme për marrjen e vendimit, 
me kërkesë të ministrisë.

Verifikimi i certifikatës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni kryhet nga ministria përgjegjëse për 
çështjet e jashtme me kërkesë të autoritetit që merr pjesë në procedurën për lëshimin e autorizimit 
në përputhje me këtë ligj.

Certifikata origjinale përmban informacionin vijues: 
1) Emrin e biznesit dhe adresën e eksportuesit;
2) Emrin e biznesit dhe adresën e përdoruesit fundor të APU-ve;



3) Emrin e biznesit dhe adresën e ndërmjetësit, nëse ka;
4) Përshkrimin, sasinë dhe qëllimin e APU-ve;
5) Nënshkrimin, emrin dhe pozicionin e personit të autorizuar;
6) Shtetin e destinacionit final;
7) Deklaratën që APU-të nuk do të përdoren për qëllimet që nuk janë përmendur në 

certifikatë;
8) Se APU-të nuk do të rieksportohen ose të vendosen në dispozicion të palëve të treta pa 

një miratim me shkrim të ministrisë përgjegjëse të shtetit të dërguesit ose shtetit të 
origjinës së mallrave, në rast se kjo përgjegjësi i transferohet autoritetit përgjegjës të 
shtetit të përdoruesit fundor;

9) Autenticitetin e certifikuar të përdoruesit fundor nga autoriteti përgjegjës në përputhje 
me praktikën vendase;

10) Numrin dhe datën e lëshimit.

Certifikatat
Neni 15

Ministria lëshon Certifikatën e përdoruesit fundor dhe Certifikatën ndërkombëtare të importit me 
kërkesë të importuesit.

Me kërkesë të importuesit, ministria lëshon Certifikatën e verifikimit të dorëzimit të APU-ve.

Ministria parashikon formën dhe përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e certifikatës dhe modelet e 
certifikatave të përmendura në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.

Në përjashtim të sa më lart, ministria ose përdoruesi fundor gjithashtu  mund të vërtetojnë 
Certifikatën e përdoruesit fundor të parashikuar nga shteti i eksportuesit, nëse ligjet e shtetit në të 
cilin eksportohen APU-të e kërkojnë një gjë të tillë.

Importuesi dorëzon në ministri një kopje të certifikatës së përmendur në paragrafin 4 të këtij neni, 
së bashku me kërkesën për lëshimin e autorizimit.

Marrja e vendimit për kërkesën për lëshim autorizimi
Neni 16

Ministria dorëzon për miratim kërkesën e plotë për lëshimin e autorizimit në ministrinë përgjegjëse 
për çështjet e mbrojtjes, ministrinë përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe mistrinë përgjegjëse për 
punët e brendshme duke përfshirë autoritetin e administratës publike përgjegjës për çështjet e 
sigurisë kombëtare.

Gjatë procesit për marrjen e vendimit për kërkesën e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, 
ministria mund të konsultohet me autoritetet, organizatat dhe agjencitë e tjera përgjegjëse për 
zbatimin e këtij ligji.

Në rast se ndonjë prej autoriteteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni nuk jep miratim e 
tij, qeveria do të marrë vendimin përfundimtar për lëshimin e autorizimit.



Në varësi të llojit të APU-ve të cilave u referohet kërkesa, ministria mund të kërkojë gjithashtu 
mendimin e ministrive të tjera, organizatave speciale dhe agjencive përgjegjëse në fushën përkatëse.

Ministria e lëshon autorizimin brenda 30 ditëve nga dita e kërkesës për autorizim.

Shqyrtimi i kërkesës për lëshim autorizimi
Neni 17

Gjatë marrjes së vendimit për lëshimin e autorizimit sipas nenit 12 të këtij ligji, ministria dhe 
autoritetet e përmendura në nenin 16 paragrafi 1 të këtij ligji shqyrton nëse eksporti ose importi i 
APU-ve ose ofrimi i shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike lidhur me APU-të:

1) vë në rrezik respektimin e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Serbisë të cilat 
rrjedhin nga anëtarësimi i saj në Kombet e Bashkuara, Organizata për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë dhe organizata të tjera ndërkombëtare që janë të detyrueshme 
për Republikën e Serbisë, si dhe nga konventat për parandalimin e përhapjes së armëve 
të shkatërrimit në masë dhe traktatet e tjera ndërkombëtare;

2) vë në rrezik respektimin e të drejtave të njeriut të shtetit të përdoruesit fundor ose 
kontribuon në shkeljen nga ana e shtetit të rregullave të njohura ndërkombëtarisht të 
të drejtës humanitare;

3) mundëson shpërthimin ose vazhdimin e një konflikti të armatosur ose të konflikteve të 
tjera në shtetin e përdoruesit fundor të APU-ve;

4) vë në rrezik ruajtjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon;
5) vë në rrezik interesat e sigurisë ose të mbrojtjes së Republikës së Serbisë;
6) është në kundërshtim me politikën e jashtme ose interesat ekonomike të Republikës së 

Serbisë;
7) ka ndikimin negativ në sjelljen e shtetit të përdoruesit fundor kundrejt komunitetit 

ndërkombëtar, veçanërisht në qëndrimin e tij ndaj terrorizmit, krimit të organizuar 
ndërkombëtar dhe respektimit të të drejtës ndërkombëtare;

8) rrit rrezikun e një drejtimi të ri të APU-ve ose rieksporti në kushte të padëshiruara;
9) nëse eksporti i APU-ve përputhet me kapacitetin teknik të shtetit marrës;
10) nëse dokumentet e dorëzuara i përkasin përdorimit fundor të APU-ve të përmendura 

në kërkesë

Vlefshmëria e autorizimit
Neni 18

Autorizimi lëshohet për një periudhë deri në 1 vit.

Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, nëse ekzekutimi i punës në fjalë zgjat më shumë se një vit,
autorizimi mund të lëshohet për afatin kohor të nevojshëm për përfundimin e punës siç përcaktohet
në kontratë, por jo më shumë se 3 tre vjet.

Në rastin e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, mbajtësi i autorizimit do të raportojë një herë
në vit në ministri për ekzekutimin e punës.

Raporti i përmendur në paragrafin 3 të këtij neni do të dorëzohet nga mbajtësi i autorizimit në
ministri brenda një afati kohor prej 15 ditësh nga mbarimi i çdo viti duke filluar me datën e lëshimit
të autorizimit.



Përjashtimet
Neni 19

Me përjashtim të neneve 16-18 të këtij ligji, ministria, me procedurë të veçantë, mund të lëshojë 
autorizimin për eksportin ose importin e APU-ve pa marrë miratimin e përmendur në nenin 16 
paragrafi 1 të këtij ligji, nëse:  

1) Eksporti ose importi i APU-ve që i përkasin forcave të sigurisë ose të mbrojtjes së 
Republikës së Serbisë, ose forcave të sigurisë ose të mbrojtjes së një shteti tjetër, të 
cilat hyjnë, kalojnë ose largohen nga territori i Republikës së Serbisë për qëllime të:
(1) respektimit të detyrimeve të Republikës së Serbisë të cilat rrjedhin nga traktatet 

ndërkombëtare dhe anëtarësimit në organizata ndërkombëtare,
(2) pjesëmarrjes në aksione ndërkombëtare,
(3) pjesëmarrjes në ushtrime ndërkombëtare që zhvillohen brenda ose jashtë territorit 

të Republikës së Serbisë;
2) Eksporti ose importi i APU-ve kryhet për qëllime të ofrimit të ndihmës humanitare 

ose donacioneve në situata emergjence.

Së bashku me kërkesën për lëshimin e autorizimit për kryerjen e aktiviteteve të përmendura në 
paragrafin 1 të këtij neni, do të dorëzohet deklarata e përdoruesit fundor ose ndonjë dokument 
tjetër i cili tregon përdorimin e synuar të APU-ve, ose vendimi për marrjen apo ofrimin e ndihmës 
humanitare ose donacioneve nga autoriteti përgjegjës.

Ministria do të lëshojë autorizimin e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni brenda 24 orëve nga 
marrja e deklaratës së përdoruesit fundor ose të ndonjë dokumenti tjetër që konfirmon përdorimin 
e synuar të APU-ve.

Eksportet dhe importet për qëllime jotregtare
Neni 20

Eksporti dhe importi për qëllime jotregtare do të kryhet mbështetur në autorizimin e lëshuar nga 
ministria në përputhje me procedurën e veçantë.

Eksporti dhe importi i APU-ve mbështetur në trashëgimi, dhurim ose pronësi mund të kryhet nga 
personat fizikë mbi bazën e autorizimit të lëshuar nga ministria në përputhje me procedurën e 
veçantë.

Ministria rregullon në detaje të mëtejshme mënyrën në të cilën lëshohen autorizimet sipas procedurës 
së veçantë. 

Refuzimi i kërkesës për lëshim autorizimi
Neni 21

Ministria refuzon kërkesën për lëshimin e autorizimit me anë të një vendimi, nëse konstaton se: 

1) autoritetet e përmendura në nenin 16 paragrafi 1 të këtij neni nuk kanë dhënë miratimin 
e tyre dhe qeveria ka marrë vendimin që të mos e lëshojë autorizimin;

2) ekzistojnë kushtet e parashikuara në nenin 17 paragrafët 1-6; 



3) APU-të nuk i përkasin informacionit të dhënë në kërkesë; 
4) informacioni i dhënë në kërkesë është i paplotë ose i pasaktë. 

Revokimi i autorizimit
Neni 22

Ministria e revokon autorizimin nëse:

1) eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi dhe ofruesi i asistencës teknike nuk vepron në 
përputhje me autorizimin;

2) përcakton se autorizimi është lëshuar mbi bazën e informacionit të pasaktë ose të 
paplotë.

3) subjekti në fjalë duhet të fshihet nga regjistri.

Ministria mund ta miratojë vendimin për revokimin e përkohshëm të autorizimit nëse, mbështetur 
në informacionin e saj ose informacionin e marrë nga autoritetet e përmendura në nenin 16 
paragrafi 1 të këtij neni, zbulon se është e nevojshme të kryhen verifikime shtesë të të dhënave të 
autorizimit.

Republika e Serbisë nuk do të mbajë përgjegjësi për dëme të mundshme që shkaktohen nga 
revokimi i autorizimit të përmendur në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni.

Përfundimi i vlefshmërisë së autorizimit
Neni 23

Ministria do të marrë vendimin për përfundimin e vlefshmërisë së autorizimit nëse:

1) Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ose ndonjë organizatë tjetër ndërkombëtare 
në të cilën është anëtare Republika e Serbisë, vendos masa kufizuese ndaj shtetit për 
të cilin është lëshuar autorizimi ose nëse ka ndryshime në rrethanat e tjera që mund të 
ndikojnë në pozicionin e politikës së jashtme ose interesat e mbrojtjes së shtetit; 

2) përcakton se një ose më shumë nga kushtet mbi të cilat është lëshuar autorizimi nuk 
ekzistojnë më. 

Republika e Serbisë nuk do të mbajë përgjegjësi për dëme të mundshme që shkaktohen nga 
përfundimi i vlefshmërisë së autorizimit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.  

Ndryshimet në autorizim
Neni 24

Ministria mund të ndryshojë t’i dhënat e autorizimit me iniciativë të vetën ose me kërkesë të 
eksportuesit, importuesit, ndërmjetësit ose ofruesit të asistencës teknike.

Në rast se ndryshimi i kërkuar është madhor, ministria, në varësi të rrethanave specifike, mund të 
kërkojë rimiratim nga ana e ministrive dhe autoriteteve të përmendura në nenin 16 paragrafi 1 të 
këtij ligji.

Republika e Serbisë nuk do të mbajë përgjegjësi për dëme të mundshme që shkaktohen nga 
ndryshimet në autorizime në rastet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.



Neni 25

Vendimi i përmendur në nenet 21-24 të këtij ligji do të jetë përfundimtar.

Kufizimet e eksportit dhe rieksporti
Neni 26

Nëse autorizimi i eksportit është lëshuar sipas kushteve të veçanta, eksportuesi do t’i japë ministrisë 
fakte se ai/ajo e ka informuar blerësin ose përdoruesin fundor të APU-ve për këtë gjë.

Nëse përdoruesi fundor i APU-ve që janë eksportuar nga Republika e Serbisë në kushte të veçanta, 
kërkon miratimin e ministrisë për një rieksport ose shitje të mëtejshme të APU-ve, miratimi mund 
të jepet sipas procedurës për lëshimin e autorizimit të parashikuar në nenin 16 të këtij ligji.

Nëse përdoruesi fundor i APU-ve që janë importuar në Republikën e Serbisë në kushtet e kufizimit 
të veçantë për rieksport pa marrjen e miratimit paraprak të shtetit të origjinës ose të shitësit të 
APU-ve, ka si synim që t’i rieksportojë ato, ai/ajo do t’i japë ministrisë fakte se ai/ajo ka vepruar 
në përputhje me kushtet e dhëna, në momentin e dorëzimit të kërkesës për lëshimin e autorizimit.

Detyrimet e eksportuesit, importuesit, ndërmjetësit dhe ofruesit të asistencës teknike
Neni 27

Sipas këtij ligji, eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi dhe ofruesi i asistencës teknike do të:

1) mbajë regjistra të veçantë të eksporteve ose importeve të kryera ose të shërbimeve 
të ndërmjetësimit apo asistencës teknike minimumi për 10 vjet nga data e përfundimit 
të eksportit ose importit; 

2) njoftojë menjëherë ministrinë për ndryshimin e ndodhur lidhur me eksportin dhe 
importin specifik të APU-ve ose ofrimin e shërbimeve, por jo më vonë se brenda 
afatit kohor prej 15 ditësh nga ndryshimi i ndodhur; 

3) informojë me shkrim ministrinë për punën e kryer dhe do të dorëzojë dokumentacionin 
përkatës si provë e saj, brenda afatit kohor prej 15 ditësh nga data e përfundimit të 
punës përkatëse;  

4) kthejë autorizimin e lëshuar që nuk është vënë në zbatim jo më vonë se brenda 
afatit kohor prej 15 ditësh nga dita e mbarimit të afatit të tij; 

5) dorëzojë, me kërkesë të ministrisë, dokumentin e lëshuar nga shteti i destinacionit 
final ose përdoruesit fundor që konfirmon marrjen e APU-ve të eksportuara. 

Raporti vjetor
Neni 28



Ministria administron një bazë të dhënash për të gjitha autorizimet e lëshuara, revokuara, ndryshuara, 
përfunduara dhe të refuzuara, për zbatimin e autorizimeve të lëshuara, si dhe të subjekteve/personave 
që kanë shkelur dispozitat e këtij ligji.

Çdo muaj, ministria informon autoritetet e përmendura në nenin 16 paragrafi 1 të këtij ligji, si dhe 
ministrinë përgjegjëse për çështjet financiare, administratën doganore, për autorizimet e lëshuara, 
refuzuara, revokuara, ndryshuara dhe të përfunduara.

Ministria përgatit një raport vjetor për eksportet dhe importet e përfunduara të APU-ve dhe 
shërbimet e ofruara, si dhe ia dorëzon atë qeverisë.

Pas miratimit të raportit të përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, qeveria më pas e dorëzon atë 
në kuvend.

Raporti i përmendur në paragrafin 3 të këtij neni botohet në Fletoren Zyrtare të Republikës së 
Serbisë.

Shkëmbimi i informacionit
Neni 29

Ministria shkëmben informacione për eksportin dhe importin e APU-ve, shërbimet e ndërmjetësimit 
dhe asistencën teknike me shtete të tjera dhe organizatat ndërkombëtare, në përputhje me detyrimet 
ndërkombëtare të Republikës së Serbisë.

IV. TRANSPORTI DHE TRANSITI I APU-ve

Transporti
Neni 30

Transporti i APU-ve në rrugë tokësore dhe detare kryhet mbështetur në miratimin e ministrisë 
përgjegjëse për çështjet e brendshme të dhënë mbi bazën e një autorizimi dhe miratimi të lëshuar nga 
ministria dhe miratimit të ministrisë përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe ministrisë përgjegjëse 
për mbrojtjen.

Transporti i APU-ve në rrugë ajrore kryhet mbështetur në miratimin e Drejtorisë së aviacionit 
civil së Republikës së Serbisë të dhënë mbi bazën e një autorizimi dhe miratimi të lëshuar nga 
ministria dhe miratimit të ministrisë përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe ministrisë përgjegjëse 
për mbrojtjen.

Miratimet e përmendura në paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni nuk do të kërkohen në rast se autorizimi 
është lëshuar në përputhje me nenin 19 të këtij ligji.

Transiti
Neni 31

Transiti i APU-ve në rrugë tokësore dhe detare nga pika doganore e hyrjes në pikën doganore të 
daljes do të kryhet mbi bazën e miratimit të ministrisë përgjegjëse për çështjet e brendshme me 
miratimin e ministrisë përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe ministrisë përgjegjëse për mbrojtjen. 
Ministria përgjegjëse për çështjet e brendshme shqyrton kërkesën për 



lëshimin e autorizimit për transit të APU-ve në rrugë tokësore dhe detare duke zbatuar kriteret e 
përmendura në nenin 17 të këtij ligji.

Transiti i APU-ve në rrugë detare, që përfshin transportin e APU-ve me avionë mbi territorin e 
Republikës së Serbisë ose pa u ulur në territorin e Republikës së Serbisë (mbifluturim), do të kryhet 
mbi bazën e dhënies së miratimit nga Drejtoria e aviacionit civil të Republikës së Serbisë me 
miratimin e ministrisë përgjegjëse për çështjet e jashtme dhe ministrisë përgjegjëse për mbrojtjen. 
Drejtoria e aviacionit civil do të marrë në shqyrtim kërkesën për lejimin e transitit të APU-ve në 
rrugë ajrore duke zbatuar kriteret e përmendura në nenin 17 të këtij ligji.

Masat e sigurisë
Neni 32

Gjatë transportit dhe transitit të APU-ve do të ndërmerren masat e nevojshme të sigurisë.

Transporti dhe transiti i APU-ve në rrugë tokësore dhe detare nga pika doganore e hyrjes në pikën 
doganore të daljes do të kryhet me forca të armatosura.

V. MBIKËQYRJA

Mbikëqyrja konstante
Neni 33

Ministria do të mbikëqyrë zbatimin e eksportit dhe importit të APU-ve, ofrimin e shërbimit të 
ndërmjetësimit dhe asistencës teknike, si dhe ligjet e miratuara në mbështetje të këtij ligji, në 
bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mbrojtjen, ministrinë përgjegjëse për çështjet e brendshme 
dhe ministrinë përgjegjëse për çështjet e jashtme, si dhe autoritetin e administratës publike për 
sigurinë kombëtare. Kur është e nevojshme, ministria do të bashkëpunojë me ministritë, agjencitë 
dhe organizatat e veçanta përgjegjëse për fushat përkatëse.

Autoritetet doganore, organet e shërbimeve të sigurisë dhe autoritetet përgjegjëse për inspektimin, 
brenda kompetencave të tyre, do të kryejnë mbikëqyrje konstante të punës së realizuar në bazë të 
paragrafit 1 të këtij neni.

Lejimi i kryerjes së mbikëqyrjes
Neni 34

Eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi ose ofruesi i shërbimit teknik, duke përfshirë çdo person në 
biznesin e transportit ose transitit sipas këtij ligji, do t’i lejojë autoritetet e përmendura në nenin 
33 të këtij ligji që të kenë akses në punën e tyre për qëllime të mbikëqyrjes në të gjitha fazat e 
tregtimit dhe transportit, transitit dhe magazinimit të APU-ve.

Sipas këtij ligji, eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi ose ofruesi i shërbimit teknik, duke përfshirë 
personin që blen dhe magazinon APU, do të marrë të gjitha masat e nevojshme për qëllime të 
parandalimit të zhdukjes ose dëmtimit të APU-ve.

Në rast të zhdukjes ose dëmtimit të APU-ve, personi i përmendur në paragrafin 2 të këtij neni do 
të informojë ministrinë për këtë gjë brenda 24 orëve nga momenti i zhdukjes ose dëmtimit të 
APU-ve.



Sipas këtij ligji, eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi ose ofruesi i shërbimit teknik do të mbajë 
regjistra të tregtimit të APU-ve për një periudhë minimale 10 vjeçare nga dita kur është kryer 
puna në mënyrë që të mundësojë kryerjen e kontrollit dhe mbikëqyrjes dhe do të ofrojë asistencën 
e nevojshme në zbatimin e mbikëqyrjes dhe të respektojë kushtet e përmendura në autorizim.

Kontrollet
Neni 35

Nëse ka dyshime të arsyeshme se eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi ose ofruesi i shërbimit 
teknik ka si synim që t’i përdorë APU-të për qëllime që nuk janë renditur në autorizim, ministria 
mund t’i kërkojë një autoriteti tjetër të përmendur në nenin 33 të këtij ligji që të kryejë kontrollin 
brenda kompetencave të atij autoriteti.

Pjesa tjetër e autoriteteve do të mbajnë procesverbal për rezultatet e kontrollit të kryer të përmendur 
në paragrafin 1 të këtij neni dhe do të raportojnë në ministri me shkrim brenda afatit kohor prej 
15 ditësh nga kryerja e kontrollit të fundit.

Eksportuesi, importuesi, ndërmjetësi ose ofruesi i asistencës teknike që i është nënshtruar kontrollit 
do të ketë të drejtën e njohjes me përmbajtjen e procesverbalit.

Përfundimi i procedurës doganore
Neni 36

Gjatë kontrollit doganor të APU-ve të cilat janë objekt i eksportit dhe importit sipas këtij ligji, 
autoritetet doganore, brenda kompetencave të tyre, mund të përfundojnë procedurën doganore 
lidhur me APU-të dhe të informojnë menjëherë ministrinë për këtë gjë.

Përgjegjësitë e autoriteteve doganore dhe autoriteteve përgjegjëse për çështjet e brendshme
Neni 37

Përgjegjësitë e autoriteteve doganore lidhur me zbatimin e dispozitave të këtij ligji do të parashikohen 
nga ministria përgjegjëse për çështjet financiare.

Përgjegjësitë e autoriteteve të punëve të brendshme në territorin e Republikës së Serbisë lidhur 
me zbatimin e dispozitave të këtij ligji do të parashikohen nga ministria përgjegjëse për çështjet e 
brendshme. 

VI. DISPOZITAT SANKSIONUESE

Shkeljet
Neni 38

Subjekti juridik ose sipërmarrësi që kryen biznesin e eksportit ose importit, ofrimit të shërbimeve 
të ndërmjetësimit, asistencës teknike, transportit dhe transitit, do të gjobitet në shumën deri në 20 
herë më të lartë të vlerës së mallrave, pra të shërbimeve që janë objekt i shkeljes, nëse:



1) jep deklarata të rreme ose nuk jep fakte të rëndësishme gjatë procedurës së lëshimit të 
autorizimit, ose gjatë kryerjes së punës në bazë të autorizimit të lëshuar në përputhje 
me nenet 13-16 të këtij ligji;

2) nuk dorëzon në ministri të gjitha ndryshimet në të dhëna të nevojshme për regjistrimin 
në regjistër, në përputhje me nenin 7 të këtij ligji;

3) nuk mban regjistra të veçantë për eksportin dhe importin e APU-ve dhe shërbimet e 
ofruara, dhe nuk e ruan dokumentacionin brenda afatit kohor të parashikuar nga ky 
ligj, në përputhje me nenin 27 paragrafi 1;

4) nuk e informon ministrinë me shkrim menjëherë dhe jo më vonë se brenda afatit kohor 
prej 15 ditësh për çdo ndryshim lidhur me punën specifike të eksportit dhe importit të 
APU-ve dhe shërbimet e ofruara, në përputhje me nenin 27 paragrafi 1 dhe 2 të këtij 
ligji;

5) nuk e informon ministrinë me shkrim për punën e kryer dhe nuk dorëzon 
dokumentacionin përkatës për këtë brenda afatit kohor prej 15 ditësh pas përfundimit 
të eksportit dhe importit të APU-ve dhe ofrimit të shërbimeve, në përputhje me nenin 
27 paragrafi 1 dhe 3 të këtij ligji;

6) nuk kthen në ministri autorizimin që nuk është vënë në zbatim brenda afatit kohor prej 
15 ditësh nga data e mbarimit të afatit, në përputhje me nenin 27 paragrafi 1 dhe 4 të 
këtij ligji;

7) me kërkesë të ministrisë, nuk dorëzon dokumentin e lëshuar nga shteti i destinacionit 
final ose përdoruesit fundor që konfirmon marrjen e APU-ve të eksportuara, në 
përputhje me nenin 27 paragrafi 1 dhe 5 të këtij ligji.

8) nuk merr të gjitha miratimet e nevojshme, aprovimet dhe autorizimet për transport 
dhe transit të APU-ve sipas neneve 30 dhe 31 të këtij ligji;

9) nuk merr të gjitha masat e nevojshme për qëllime të parandalimit të zhdukjes ose 
dëmtimit të APU-ve, në përputhje me nenin 34 paragrafi 2 i këtij ligji;

10) nuk raporton në ministri, menjëherë dhe jo më vonë se brenda 24 orëve, zhdukjen ose 
dëmtimin e APU-ve, në përputhje me nenin 34 paragrafi 3 i këtij ligji.

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, personi përgjegjës në subjektin juridik në 
fjalë gjithashtu do të gjobitet në shumën prej 150 000 dinarë.

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni, subjekti juridik, përveç 
gjobës, mund të marrë masën e ndalimit të kryerjes së aktivitetit të biznesit, pra të eksportit ose 
importit të APU-ve, ofrimit të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike.

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni, personi përgjegjës në 
subjektin juridik në fjalë, përveç gjobës, mund të marrë masën e ndalimit të kryerjes së aktivitetit 
të biznesit, pra të eksportit ose importit të APU-ve, ofrimit të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe 
asistencës teknike.

Për shkeljet e përmendura në paragrafin 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni, sipërmarrësi, përveç gjobës, 
mund të marrë masën e ndalimit të kryerjes së aktivitetit të biznesit, pra të eksportit ose importit 
të APU-ve, ofrimit të shërbimeve të ndërmjetësimit dhe asistencës teknike.



Masa mbrojtëse e përmendur në paragrafin 3 të këtij neni vendoset për një periudhë deri në 3 vjet, 
ku data e hyrjes në fuqi do të jetë data e vendimit përfundimtar.

Masa mbrojtëse e përmendur në paragrafin 4 të këtij neni vendoset për një periudhë deri në 1 vit, 
ku data e hyrjes në fuqi do të jetë data e vendimit përfundimtar.

Masa mbrojtëse e përmendur në paragrafin 5 të këtij neni vendoset për një periudhë deri në 3 vjet, 
ku data e hyrjes në fuqi do të jetë data e vendimit përfundimtar.

VII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 39

Të drejtat që dalin nga dokumentet individuale të miratuara nga autoritetet përgjegjëse, që nuk janë 
përdorur tërësisht ose janë përdorur pjesërisht deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të 
ushtrohen brenda afateve kohore të përshkruara nga këto dokumente.

Neni 40

Aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji do të miratohen brenda afatit kohor prej 6 muajsh nga 
data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 41

Data e hyrjes në fuqi e këtij ligji do të jetë data në të cilën do të pushojnë së zbatuari dispozitat e 
ligjit “Për tregtinë e jashtme të armëve, pajisjeve ushtarake dhe mallrave me përdorim të dyfishtë 
(Fletorja Zyrtare e Serbisë dhe Malit të Zi, numër 7/05 dhe 8/05- i korrigjuar) lidhur me armët 
dhe pajisjet ushtarake.

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, fjalët “dhe tregtimin” në nenin 19 paragrafi 1 të ligjit “Për investimet 
e huaja” (Fletorja Zyrtare e Republikës Federative të Jugosllavisë, numër 3/02/ dhe 5/03) do të 
fshihen.

Neni 42

Ky ligj do hyjë në fuqi 8 ditë pas publikimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së Serbisë.


