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Shkup, shkurt 2013 

 

Bazuar në Vendimin për formimin e Komisionit Kombëtar për Armët e Vogla dhe të 

Lehta (“Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 58/07) Komisioni Kombëtar për 

Armët e Vogla dhe të Lehta në seancën e mbajtur në datë 8.2.2013 miratoi  

  



RREGULLOREN 

për punën e Komisionit Kombëtar për Armët e Vogla dhe të Lehta 

 

 

 

Neni 1  

Kjo Rregullore rregullon kompetencat e Komisionit Kombëtar për Armët e Vogla dhe 

të Lehta (në vijim referuar si: Komisioni Kombëtar), përbërjen e Komisionit Kombëtar, të 

drejtat dhe detyrimet e Kryetarit, anëtarëve dhe sekretarit të Komisionit Kombëtar, rregullat e 

punës së Komisionit Kombëtar, mënyrën e mbajtjes së seancave dhe marrjen e vendimeve nga 

ana e Komisionit Kombëtar. 

 

Neni 2 

Komisioni Kombëtar duhet të krijojë kushte për kontrollin e armëve të vogla dhe të 

lehta në shoqëri dhe për përmirësimin e kushteve nga të cilat varet siguria e përgjithshme e 

Republikës së Maqedonisë. 

Përveç funksionit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, Komisioni Kombëtar 

kryen edhe funksionet e mëposhtme: 

- planifikimin, ndjekjen dhe analizimin e gjendjes përmes kontrollit të armëve të 

vogla dhe të lehta; 

- koordinimin e aktiviteteve të institucioneve përgjegjëse në Republikën e 

Maqedonisë, të cilat punojnë për zgjidhjen e problemeve lidhur me parandalimin dhe zhdukjen 

e përhapjes së armëve të paligjshme dhe kontrollin për armët e ligjshme; 

- ndërmarrjen e iniciativave lidhur me problemin për kontrollin e armëve të vogla 

dhe të lehta; 

- bashkëpunimin me institucionet dhe organizmat ndërkombëtare kompetente për 

çështje që janë kompetencë e Komisionit Kombëtar; 

- dhënien e mendimeve dhe propozimeve për çështje specifike me kërkesë të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë;  

- ndërmarrjen e iniciativës për formimin e grupit të punës për realizimin e 

aktiviteteve përkatëse, për qëllime lidhur me kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta; 

- dorëzimin e raportit vjetor për punën e tij pranë Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë dhe  

- kryerjen e funksioneve të tjera të përcaktuara në ligjet dhe aktet nënligjore nga 

fusha e armëve. 

 

Neni 3 

Komisionin Kombëtar e drejton Kryetari – Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së 

Punëve të Brendshme ose një person tjetër i emëruar me vendim të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë. 

Pika kombëtare e kontaktit ose personi kombëtar i kontaktit emërohet me vendim të 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me propozim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Anëtarët e Komisionit Kombëtar emërohen me vendim të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë, me propozim të: 



- Ministrisë së Punëve të Brendshme, 

- Ministrisë së Mbrojtjes, 

- Ministrisë së Drejtësisë, 

- Ministrisë së Punëve të Jashtme, 

- Ministrisë së Ekonomisë, 

- Ministrisë së Qeverisjes Vendore, 

- Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, 

- Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave, dhe  

- Ministrisë së Financave – Administrata Doganore. 

Sekretariati i Komisionit Kombëtar emërohet me vendim të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë në bazë të propozimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Sipas nevojës, në punën e Komisionit Kombëtar mund të marrin pjesë dhe 

përfaqësues të organizatave joqeveritare vendase dhe të huaja që punojnë dhe kanë 

përvojë në fushën e armëve të vogla dhe të lehta. 

 

Neni 5 

Kryetari i Komisionit Kombëtar: 

- përfaqëson Komisionin Kombëtar para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 

para institucioneve dhe autoriteteve kombëtare dhe ndërkombëtare sipas nevojës;  

- përcakton draft axhendën për seancën e radhës. 

- thërret seancat në mënyrën e parashikuar në nenin 10 të kësaj Rregulloreje; 

- kryeson seancat e Komisionit Kombëtar; 

- organizon punën e Komisionit Kombëtar; 

- përcakton iniciativat, opinionet dhe propozimet e Komisionit 

Kombëtar; 

- fton në seancë përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe organeve drejtuese, 

shoqërive individuale, shoqatave të biznesit, OJQ-ve dhe individë, institucioneve akademike, 

nëse ato janë në interes të punës së Komisionit Kombëtar, dhe në bazë të vendimit të 

Komisionit Kombëtar ose sipas propozimit të paraqitur nga një anëtar i Komisionit Kombëtar, 

dhe 

- nënshkruan aktet e miratuara nga Komisioni Kombëtar. 

 

Neni 6 

Anëtari i Komisionit Kombëtar: 

- është i pranishëm në seancat e Komisionit Kombëtar;  

- merr pjesë në punën e Komisionit Kombëtar;  

- propozon pika për rendin e ditës;  

- propozon ndryshime dhe plotësime në pikat e rendit të ditës;  

- është i pranishëm në diskutimet për pikat e rendit të ditës;  

- merr pjesë në vendimet gjatë miratimit të përfundimeve, apo vendimeve sipas pikave 

të rendit të ditës;  

- propozon çështje të tjera për seancat e ardhshme të Komisionit Kombëtar dhe  

- ushtron funksione të tjera në kuadër të kompetencave të Komisionit Kombëtar, të 

përcaktuara nga ana e Kryetarit të Komisionit Kombëtar.  



 

Neni 7 

Çështjet administrative të Komisionit Kombëtar i kryen sekretari i Komisionit 

Kombëtar. 

Sekretari i Komisionit Kombëtar është person nga Ministria e Punëve të Brendshme, 

që kryen detyrat në vendin e punës, vepron si këshilltar për mbështetjen dhe koordinimin e 

punëve të sekretarit të shtetit për komisionet kombëtare pranë Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë. 

Sekretari i Komisionit Kombëtar kryen:  

- organizimin dhe përgatitjen e seancave të Komisionit Kombëtar në koordinim me 

Kryetarin e Komisionit Kombëtar dhe personin kombëtar të kontaktit;  

- përgatitjen e ftesave për seancat me propozim të Kryetarit të Komisionit Kombëtar; 

- shpërndarjen e ftesave për anëtarët e komisionit për seancat e caktuara të 

Komisionit Kombëtar 

- mbajtjen e procesverbaleve për çdo seancë të zhvilluar;  

- Dorëzimin e procesverbaleve të seancave tek anëtarët e Komisionit Kombëtar për 

shqyrtim; 

- informimin e anëtarëve të Komisionit Kombëtar për çështje të tjera me rëndësi dhe 

që janë kompetencë e Komisionit Kombëtar;  

- përgatitjen e raportit vjetor mbi punën e Komisionit Kombëtar dhe  

- përgatitjen e të gjitha dokumenteve dhe materialeve të tjera që janë me rëndësi dhe 

kompetencë e Komisionit Kombëtar. 

 

Neni 8 

Kompetencat e përmendura në nenin 2 të kësaj Rregulloreje, Komisioni Kombëtar i 

ushtron gjatë seancës. 

 

Neni 9 

Komisioni Kombëtar mban seanca çdo dy muaj të vitit kalendarik.  

Pavarësisht paragrafit 1 të këtij neni, seancat mund të mbahen sipas nevojës ose me 

kërkesë të anëtarëve të Komisionit Kombëtar. 

 

Neni 10 

Për mbajtjen e seancës së Komisionit Kombëtar, personat e përmendur në nenin 3 të 

kësaj Rregulloreje njoftohen me ftesë të shkruar. 

Ftesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni dërgohet te personat e përmendur në 

nenin 3 të kësaj Rregulloreje jo më vonë se shtatë ditë para ditës së mbajtjes së seancës. 

Ftesa e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni përmban ditën, orën dhe vendin e 

mbajtjes së seancës dhe draftin e rendit të ditës për atë seancë. 

Përveç ftesës së përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, personave të përmendur në 

nenin 3 të kësaj Rregulloreje u dërgohet edhe ftesë elektronike për mbajtjen e seancës.  

Pavarësisht paragrafëve 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni, personat e përmendur në nenin 3 të 

kësaj Rregulloreje mund të njoftohen për ditën dhe orën e mbajtjes së seancës edhe nëpërmjet 

njoftimit telefonik nga ana e sekretarit të Komisionit Kombëtar. 



 

Neni 11 

Anëtari i Komisionit Kombëtar mund të mos jetë i pranishëm në seancën e Komisionit 

Kombëtar vetëm për arsye të justifikuara. 

Anëtari i Komisionit Kombëtar për pamundësinë e tij për të marrë pjesë në seancë 

njofton kryetarin e Komisionit Kombëtar, jo më vonë se tre ditë nga dita e mbajtjes së seancës. 

Në raste të veçanta, njoftimi për pamundësinë e pjesëmarrjes në seancën e Komisionit 

Kombëtar, mund të bëhet edhe brenda një afati më të shkurtër se ai i përcaktuar në paragrafin 

2 të këtij neni. 

 

Neni 12 

Seancën e drejton Kryetari i Komisionit Kombëtar. 

Në mungesë të Kryetarit të Komisionit Kombëtar, seancën e drejton personi kombëtar i 

kontaktit ose anëtari i caktuar nga Kryetari. 

 

Neni 13 

Seanca mund të mbahet nëse marrin pjesë të paktën gjysma e numrit të anëtarëve të 

Komisionit Kombëtar. 

Seanca e Komisionit Kombëtar fillon me miratimin e procesverbalit të seancës së 

mëparshme. 

Procesverbali i përmendur në paragrafin 2 të këtij neni konsiderohet i miratuar nëse 

anëtarët e Komisionit Kombëtar nuk kanë vërejtje për ndryshimet ose komentet që mund të 

jenë bërë në procesverbalin e miratuar më parë. 

Miratimi i procesverbalit bëhet sipas parimit të konsensusit, apo pranimit nga të gjithë 

anëtarët e Komisionit Kombëtar. 

Anëtari i Komisionit Kombëtar, vërejtja e të cilit nuk miratohet, mund të kërkojë 

argumentim të mëtejshëm deri në arritjen e konsensusit. 

Mosarritja e konsensusit për vërejtjet e përmendura në paragrafin 5 të këtij neni duhet 

të konstatohet në procesverbal. 

 

Neni 14  

Pas miratimit të procesverbalit, Komisioni Kombëtar përcakton rendin e ditës dhe nis 

seancën. 

Me propozim të çdo anëtari të Komisionit Kombëtar, rendi i ditës mund të zgjerohet 

me pika të reja nëse ato miratohen nga shumica e anëtarëve të pranishëm të Komisionit 

Kombëtar. 

Disa pika të caktuara të rendit të ditës mund të shtyhen për rishikim në seancën e 

ardhshme, nëse shumica e anëtarëve të pranishëm të Komisionit Kombëtar gjykojnë se nuk 

kanë informacion të mjaftueshëm për të diskutuar dhe votuar për to. 

 

Neni 15 

Pas përcaktimit të rendit të ditës, çdo pikë e tij hidhet në diskutim. 

Kryetari i seancës së Komisionit Kombëtar, u jep fjalën anëtarëve për diskutim sipas 

radhës së regjistrimit. 



Shqyrtimi i çështjeve të caktuara nga rendi i ditës së përcaktuar fillon me prezantimin e 

pikës së rendit të ditës nga anëtari që ka bërë propozimin ose nga anëtari i Komisionit 

Kombëtar i cili është caktuar për të raportuar për këtë çështje caktuar. 

Nëse gjatë diskutimit, folësi del jashtë pikës së rendit të ditës, Kryetari mund ta 

paralajmërojë dhe nëse vazhdon të mos i përmbahet pikës së rendit të ditës, Kryetari mund ta 

ndërpresë diskutimin e tij. 

 

Neni 16 

Pas përfundimit të diskutimit të pikave të rendit të ditës, bëhet miratimi i 

përfundimeve. 

Përfundimet miratohen me votimin e anëtarëve të Komisionit Kombëtar. 

Anëtarët e Komisionit Kombëtar votojnë me ngritje të dorës, në mënyrën e rënë 

dakord paraprakisht në mënyrë të atillë që tregon qartësisht se cila lëvizje është “pro” dhe cila 

“kundër”. 

Anëtarët e Komisionit Kombëtar japin mendime mbi përfundimet në bazë të mendimit 

dhe bindjes së tyre duke u mbështetur dhe zbatuar politikat e Ministrisë që i ka emëruar në 

Komision. 

Përfundimet konsiderohen të miratuara nëse për miratimin e tyre kanë votuar më 

shumë se gjysma e anëtarëve të pranishëm të Komisionit Kombëtar.  

Pas përcaktimit të rezultatit të votimit, kryetari i seancës shpall se përfundimet apo 

vendimet janë miratuar. 

 

Neni 17 

Gjatë kohës së seancës së Komisionit Kombëtar mbahet procesverbal. 

 

Neni 18 

Procesverbali i përmendur në nenin 17 të kësaj Rregulloreje përmban: 

- Datën e zhvillimit të seancës;  

- Kohën e fillimit dhe të mbarimit të seancës; 

- Informacion për personin e autorizuar për mbajtjen e seancës (drejtuesi) në rastet 

kur mungon Kryetari i Komisionit Kombëtar;  

- Informacion për anëtarët e pranishëm Komisionit Kombëtar;  

- Konkluzionet nga procesverbali i miratuar i mbledhjes së mëparshme;  

- Rendin e ditës së miratuar për seancën aktuale;  

- Përmbledhje të shkurtër të diskutimeve dhe shpjegimeve për çështje të caktuara;  

- Konkluzionet e miratuara, apo vendimet sipas pikave të caktuara të rendit të ditës 

dhe  

- Nënshkrimin e Kryetarit ose personit të autorizuar për mbajtjen e seancës 

(drejtuesi) së Komisionit Kombëtar. 

Procesverbalin e miraton Kryetari i Komisionit Kombëtar. 

 

Neni 19 

Konkluzionet e miratuara nga Komisioni Kombëtar përmbajnë vendimet e plota të 

miratuara nga Komisioni Kombëtar, datën e konkluzionit apo vendimit, dispozitivin dhe 



arsyetimin logjik për konkluzionet ose vendimet. 

Konkluzionet apo vendimet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni miratohen nga 

organi përgjegjës. 

 

Neni 20  

Komisioni Kombëtar për arsye të zbatimit të aktiviteteve të caktuara dhe qëllimeve të 

lidhura me armët e vogla dhe të lehta, mund të ndërmarrë formimin e grupeve të punës për 

realizimin e aktivitetit të caktuar, apo qëllimit. 

Iniciativa për formimin e grupeve të punës e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni 

dorëzohet pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

Ministri i Punëve të Brendshme me anë të një vendimi formon grup pune për 

realizimin e aktivitetit të caktuar apo qëllimit. 

Me vendimin e përmendur në paragrafin 3 të këtij neni përcaktohen detyrat e grupit të 

punës (përgatitja e draftit të materialeve të punës ose materialeve të tjera, draftit të qëndrimit 

ose përfundimeve), detyrimet dhe afatet e përmbushjes së aktivitetit të caktuar apo qëllimit. 

 

Neni 21  

Dispozitat e kësaj Rregulloreje janë të detyrueshme për të gjithë personat e përmendur 

në nenin 3 të kësaj Rregulloreje. 

 

Neni 22 

Kjo Rregullore miratohet nga Komisioni Kombëtar. 

Rregullorja e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni miratohet në seancën e 

Komisionit Kombëtar, nëse për atë votojnë më shumë se gjysma e anëtarëve të pranishëm të 

Komisionit Kombëtar. 

 

Neni 23  

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj. 

 

Numër,________ KRYETAR 

____________2013 I KOMISIONIT KOMBËTAR 

SHKUP PËR ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA 

 

_____________________________ 


