
Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

2010056998 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

Në përputhje me nenin 77-a të ligjit “Për armët” (”Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 7/05, 47/06, 42/07 dhe 86/08), Ministri i Punëve të Brendshme miratoi 

RREGULLOREN PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES PËR FORMULARËT E 
KËRKESAVE DHE LEJEVE PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE 

PËR IMPORT, TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR 
EKSPORT,TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR IMPORT, 

TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR EKSPORT, 
TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT DHE 

TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT, QË LËSHOHEN NË 
FORMAT ELEKTRONIK 

Neni 1 
Në Rregulloren për formularët e kërkesave dhe lejeve për transportin e armëve dhe municioneve 
për import, transportin e armëve dhe municioneve për eksport, transferimin e armëve dhe 
municioneve për import, transferimin e armëve dhe municioneve për eksport, transferimin e armëve 
dhe municioneve në transit dhe transportin e armëve dhe municioneve në transit, që lëshohen në 
format elektronik (”Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 94/09), formularët nr. 2, 4, 
6, 8, 10 dhe 12 zëvendësohen me formularët e rinj nr. 2, 4, 6, 8, 10 dhe 12 bashkëngjitur këtij 
dokumenti dhe janë pjesë integrale e tij.

Neni 2 
Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë pas datës së botimit të saj në “Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”. 

Nr. 141-22252/1 Ministre
16 prill 2010  e Punëve të Brendshme,
Shkup Gordana Jankuloska, MA (nënshkrimi) 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Formulari nr. 2
Nr. i referencës IO32

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
AGJENCIA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Shërbimet policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme 

Nr. i referencës së autorizimit  
Data e lëshimit të lejes 
Vendi i lëshimi të lejes, Shkup

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (”Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), lëshojmë këtë 

LEJE PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR IMPORT 
TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR IMPORT KRYHET NDËRMJET: 

Marrësi/importuesi: Numri i identifikues tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Dorëzuesi/eksportuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Shteti i nisjes/eksportit:
Shteti i destinacionit/importit:
Pika e kalimit kufitar të hyrjes - itinerari: 

Transportuesi:
Qyteti:
Shteti: 

Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit:
Nr. i pasaportës: 
Certifikata ADR për drejtuesin e mjetit: 

Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit:
Certifikata ADR për automjetin: 

Certifikata lëshohet për: 

Kodi tarifor  Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia në EM Prodhuesi Shteti i origjinës 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  Masat e sigurisë në transport 

Vlefshmëria e lejes është 3 muaj dhe nuk e kalon afatin e vlefshmërisë së lejes së mëparshme të transferimit. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Marrësi/importuesi/përfaqësuesi i shoqërisë:
në datën ____________ka paraqitur kërkesën me nr.___________________________për lëshimin e lejes
për transportin e armëve dhe municioneve për import. 
Leja për transportin e armëve dhe municioneve për import lëshohet bazuar në lejen për transferimin e 
armëve dhe municioneve për import, të lëshuar më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës 
së Maqedonisë, e regjistruar me nr. (Nr. i referencës së lejes) __________________________________.
Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, duke vepruar në bazë të kërkesës së 
paraqitur, ka përcaktuar se kërkesat për transportin e armëve dhe municioneve për import janë përmbushur 
në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët”, në bazë të të cilit ka vendosur siç përcaktohet në dispozitivin 
e kësaj lejeje. 
Tarifa sipas nr. tarifor 22, paragrafi 2 i ligjit “Për tarifat administrative”, në vlerën 600 dinarë u pagua 
sipas rregullave. 

VULA E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR
___________________________________

Hartuar më  Aplikuar më  Statusi më Aplikanti Operatori 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Formulari nr. 4
Nr. i referencës E022 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
AGJENCIA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Shërbimet policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme 

Nr. i referencës së autorizimit  
Data e lëshimit të lejes 
Vendi i lëshimi të lejes, Shkup 

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (”Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
nr. 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), lëshojmë këtë 

LEJE PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR EKSPORT 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR EKSPORT KRYHET NDËRMJET: 

Dorëzuesi/eksportuesi: Numri i identifikues tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Marrësi/importuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Shteti i nisjes/eksportit:
Shteti i destinacionit/importit:
Pika e kalimit kufitar të hyrjes - itinerari: 

Transportuesi:
Qyteti:
Shteti: 

Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit:
Nr. i pasaportës: 
Certifikata ADR për drejtuesin e mjetit: 

Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit:
Certifikata ADR për automjetin: 

Certifikata lëshohet për: 

Kodi tarifor  Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia në EM Prodhuesi Shteti i origjinës 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010

Masat e sigurisë në transport 

Vlefshmëria e lejes është 3 muaj dhe nuk e kalon periudhën e vlefshmërisë së lejes së mëparshme të 
transferimit. 

ARSYETIMI LOGJIK 
Dorëzuesi/eksportuesi/përfaqësuesi i shoqërisë:
në datën __________________ka paraqitur kërkesën me nr. ____________________për lëshimin e lejes
për transportin e armëve dhe municioneve për import. 
Leja për transportin e armëve dhe municioneve për import lëshohet bazuar në lejen për transferimin e 
armëve dhe municioneve për import, të lëshuar më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës 
së Maqedonisë, e regjistruar me nr. (Nr. i referencës së lejes) __________________________________.
Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, duke vepruar në bazë të kërkesës së 
paraqitur, ka përcaktuar se kërkesat për transportin e armëve dhe municioneve për import janë përmbushur 
në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët”, në bazë të të cilit ka vendosur siç përcaktohet në dispozitivin 
e kësaj lejeje. 
Tarifa sipas nr. tarifor 22, paragrafi 2 i ligjit “Për tarifat administrative”, në vlerën 600 dinarë u pagua 
sipas rregullave. 

VULA E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR
____________________________________

Hartuar më  Aplikuar më  Statusi më Aplikanti Operatori 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Formulari nr. 6
Nr. i referencës I031 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
AGJENCIA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Shërbimet policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme 

Nr. i referencës së autorizimit  
Data e lëshimit të lejes 
Vendi i lëshimi të lejes, Shkup 

Në përputhje të nenit 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), dispozitave të ligjit “Për tregtinë” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 16/04, 128/06, 63/07, 133/07 dhe 88/08) dhe Vendimit për 
klasifikimin e mallrave në formularët e eksportit dhe importit (”Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 167/08), lëshojmë këtë 

LEJE PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR IMPORT 

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR IMPORT KRYHET NDËRMJET: 

Marrësi/importuesi: Numri i identifikues tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Dorëzuesi/eksportuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti i eksportit: 

Shteti i nisjes/eksportit:
Shteti i destinacionit/importit: 

Certifikata lëshohet për: 

Kodi tarifor  Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia në EM Prodhuesi Shteti i origjinës 

user

ligjit “Për tregtinë”

user

për klasifikimin e mallrave në formularët e eksportit dhe importit



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Vlefshmëria e lejes është 6 muaj duke filluar nga data e miratimit të saj. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Marrësi/importuesi/përfaqësuesi i shoqërisë:
në datën ___________________ka paraqitur kërkesën me nr. ____________________për lëshimin e lejes
për transferimin e armëve dhe municioneve për import. 
Kërkesa shoqërohet nga_______________________(kontrata ose dokumente të tjera ku deklarohet sasia e
miratuar e armëve dhe municioneve).
Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, duke vepruar në bazë të procedurës së 
zbatuar dhe kërkesës së dorëzuar, përcaktoi se kërkesat për transferimin e armëve dhe municioneve për 
import janë përmbushur në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët”, në bazë të të cilit ka vendosur siç 
përcaktohet në dispozitivin e kësaj lejeje. 
Tarifa sipas nr. tarifor 22, paragrafi 1 i ligjit “Për tarifat administrative”, në vlerën 600 dinarë u pagua 
sipas rregullave. 

VULA E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR
_______________________________________

Hartuar më  Aplikuar më  Statusi më Aplikanti Operatori 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Formulari nr. 8
Nr. i referencës E021

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
AGJENCIA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Shërbimet policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme 

Nr. i referencës së autorizimit
Data e lëshimit të lejes 
Vendi i lëshimi të lejes, Shkup 

Në përputhje të nenit 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), dispozitave të ligjit “Për tregtinë” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 16/04, 128/06, 63/07, 133/07 dhe 88/08) dhe Vendimit për 
klasifikimin e mallrave në formularët e eksportit dhe importit (”Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 167/08), lëshojmë këtë 

LEJE PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR EKSPORT 

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE PËR EKSPORT KRYHET NDËRMJET: 

Dorëzuesi/eksportuesi: me numër identifikimi tatimor unik
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Marrësi/importuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Shteti i nisjes/eksportit:
Shteti i destinacionit/importit: 

Certifikata lëshohet për: 

Kodi tarifor  Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia në EM Prodhuesi Shteti i origjinës 

user

ligjit “Për tregtinë”

user

për klasifikimin e mallrave në formularët e eksportit dhe importit



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Vlefshmëria e lejes është 6 muaj duke filluar nga data e miratimit të saj. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Marrësi/importuesi/përfaqësuesi i shoqërisë:
në datën___________________ka paraqitur kërkesën me nr. ____________________për lëshimin e lejes
për transferimin e armëve dhe municioneve për eksport. 
Kërkesa shoqërohet nga _________________________(certifikata e përdoruesit fundor).
Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, duke vepruar në bazë të procedurës së 
zbatuar dhe kërkesës së dorëzuar, përcaktoi se kërkesat për transferimin e armëve dhe municioneve për 
eksport janë përmbushur në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët”, në bazë të të cilit ka vendosur siç 
përcaktohet në dispozitivin e kësaj lejeje. 
Tarifa sipas nr. tarifor 22, paragrafi 2 i ligjit “Për tarifat administrative”, në vlerën 600 dinarë u pagua 
sipas rregullave. 

VULA E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR 
______________________________________

Hartuar në datën Aplikuar në datën Statusi më Aplikanti Operatori 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Formulari nr. 10
Nr. i referencës T002 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
AGJENCIA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Shërbimet policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme

Nr. i referencës së autorizimit  
Data e lëshimit të lejes 
Vendi i lëshimi të lejes, Shkup

Në përputhje të nenit 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), dispozitave të ligjit “Për tregtinë” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 16/04, 128/06, 63/07, 133/07 dhe 88/08) dhe Vendimit për 
klasifikimin e mallrave në mallra për eksport dhe mallra për import (”Fletorja Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr. 167/08), lëshojmë këtë 

LEJE PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT KRYHET NGA: 

Përfaqësuesi i shoqërisë: Numri i identifikues tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 
Shteti i nisjes/eksportit: 
Shteti i destinacionit/importit:

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT KRYHET NDËRMJET:

Dorëzuesi/eksportuesi:
Adresa (Zyrat qendrore):
Qyteti:
Shteti i eksportit:

Marrësi/importuesi:
Adresa (Zyrat qendrore):
Qyteti: 
Shteti i importit:

Certifikata lëshohet për:
   
Kodi tarifor  Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia në EM Prodhuesi Shteti i origjinës 

user

ligjit “Për tregtinë”

user

për klasifikimin e mallrave në mallra për eksport dhe mallra për import



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Vlefshmëria e lejes është 6 muaj duke filluar nga data e miratimit të saj. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Përfaqësuesi i shoqërisë:
në datën ___________________ka paraqitur kërkesën me nr. ____________________për lëshimin e lejes
për transferimin e armëve dhe municioneve në transit. 
Kërkesa shoqërohet nga_______________________(kontrata ose dokumente të tjera ku deklarohet sasia e
miratuar e armëve dhe municioneve).
Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, duke vepruar në bazë të procedurës së zbatuar 
dhe kërkesës së dorëzuar, përcaktoi se kërkesat për transferimin e armëve dhe municioneve në transit janë 
përmbushur në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët”, në bazë të të cilit ka vendosur siç përcaktohet 
në dispozitivin e kësaj lejeje. 
Tarifa sipas nr. tarifor 22, paragrafi 2 i ligjit “Për tarifat administrative”, në vlerën 600 dinarë u pagua 
sipas rregullave. 

VULA E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR 
______________________________________

Hartuar në datën Aplikuar në datën Statusi më Aplikanti Operatori 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
AGJENCIA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Shërbimet policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme 

Nr. i referencës së autorizimit  
Data e lëshimit të lejes 
Vendi i lëshimit të lejes, Shkup 

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (”Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/2005, 
47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), lëshojmë këtë 

LEJE PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT
TRANSPORTIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT KRYHET NGA: 

Përfaqësuesi i shoqërisë: Numri i identifikues tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 
Shteti i nisjes/eksportit: 
Shteti i destinacionit/importit: 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE NË TRANSIT KRYHET NDËRMJET: 

Dorëzuesi/eksportuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Marrësi/importuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Pika e kalimit kufitar të hyrjes:
Itinerari: 
Pika e kalimit kufitar të daljes: 

Transportuesi:
Qyteti:
Shteti: 

Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit:
Nr. i pasaportës: 
Certifikata ADR e drejtuesit të mjetit: 

Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit:
Certifikata ADR e automjetit: 

Certifikata lëshohet për: 

Kodi tarifor  Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia në EM Prodhuesi Shteti i origjinës 

Formulari nr. 12
NR. I REFERENCËS T003



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 56 datë 22.4.2010  

Masat e sigurisë në transport 

Vlefshmëria e lejes është 3 muaj dhe nuk e kalon periudhën e vlefshmërisë së lejes së mëparshme të 
transferimit. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Përfaqësuesi i shoqërisë:
në datën ___________________ka paraqitur kërkesën me nr. ___________________për lëshimin e lejes
për transportimin e armëve dhe municioneve në transit.
Kërkesa shoqërohet nga ________________________(kontrata ose dokumente të tjera lidhur me sasinë e
miratuar të armëve dhe municioneve).
Leja për transportin e armëve dhe municioneve në transit është lëshuar bazuar në lejen e mëparshme për 
transferimin e armëve dhe municioneve në transit, të lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e 
Republikës së Maqedonisë. 
Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë, duke vepruar në bazë të kërkesës së 
paraqitur, ka vendosur se kërkesat për transportin e armëve dhe municioneve në transit janë përmbushur në 
përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët”, në bazë të të cilit ka vendosur siç përcaktohet në dispozitivin e 
kësaj lejeje. 
Tarifa sipas nr. tarifor 22, paragrafi 2 i ligjit “Për tarifat administrative”, në vlerën 600 dinarë u pagua 
sipas rregullave. 

VULA E NËPUNËSIT TË AUTORIZUAR 
______________________________________

Hartuar në datën Aplikuar në datën Statusi më Aplikanti Operatori 


