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201000212 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

Në mbështetje të nenit 77 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 
ARMËVE DHE MUNICIONEVE DHE PËR MENAXHIMIN E MBAJTJES SË 

REGJISTRAVE TË ARMËVE DHE MUNICIONEVE 

Neni 1
Në rregulloren për formularët e armëve dhe municioneve dhe për menaxhimin e mbajtjes së 
regjistrave të armëve dhe municioneve (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 94/09) 
neni 13 paragrafi 1 ndryshohet si më poshtë: 
“Formulari i certifikatës së regjistrimit të një arme të kategorisë D hartohet si broshurë me 
përmasa 8,8 x 12,5 cm me kapakë, ballinë dhe tre faqe të numërtuara të kapura me një fije 
sigurie.” 

Pas paragrafit 1, shtohet një paragraf i ri 2 me tekstin vijues: 

“Kapakët e certifikatës së regjistrimit të armëve të kategorisë D bëhen me lëkure të imituar në 
ngjyrë blu. Në kapakun e përparmë, në mes të seksionit të sipërm, shkruhen me shkronja të arta 
fjalët “REPUBLIKA E MAQEDONISË”; nën të, printohet në ngjyrë të artë stema kombëtare 
e Republikës së Maqedonisë; dhe në mes të seksionit të poshtëm, shkruhen me shkronja të arta 
fjalët “CERTIFIKATË REGJISTRIMI E ARMËVE TË KATEGORISË D”. 

Paragrafët 2, 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafët 3, 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 2 
Formularët nr. 1 deri në 38, 53 dhe 61 zëvendësohen me formularë të rinj me nr. 1 deri në 38, 
53 dhe 61 të cilët i bashkëngjiten shtojcës dhe bëhen pjesë përbërëse e kësaj Rregulloreje. 

Neni 3
Rregullorja hyn në fuqi pas ditës së publikimit në Fletoren Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

Nr. 141-86398/1   Ministre 
30 dhjetor 2009
Shkup

e Punëve të Brendshme, 
Gordana Jankulovska, M.A., nënshkrimi  
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Formulari nr. 1 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
______________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________
Data _______________________ 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR BLERJE 
ARME 

A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

___________________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri)

Numri personal i identifikimit: __________________________________________________ 

Datëlindja: _____________________________________

Vendlindja: ____________________________________

___________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë)

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

___________________________________________________________________________
(Emri i personit juridik)

___________________________________________________________________________ 

(Selia e regjistruar e personit juridik) 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të kësaj kërkese, kërkoj lëshimin e autorizimit për blerjen e një arme të kategorisë së 
mëposhtme: 

(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

1. Kategoria B 
2. Kategoria C 
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Lloji i armës 

(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) 

Kategoria B 

1. Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 
2. Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 
3. Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme nën 

28 cm; 
4. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku mund 

të pranojnë më tepër se tre fishekë; 
5. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku, mund 

të pranojnë deri në tre fishekë, kur mbushësi i tyre ndërrohet ose kur nuk është e sigurt 
që këto armë mund të konvertohen, me mjete të zakonshme, në një armë krehri dhe 
foleja e fishekëve të së cilës pranojnë së bashku më tepër se tre fishekë; 

6. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike dhe me përsëritje me tytë të pavjaskuar deri në 60 
cm gjatësi; dhe 

7. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me 
mekanizma automatikë; 

Kategoria C 

1. Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 
2. Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 
3. Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat 4, 

5, 6 dhe 7; 
4. Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo më 

pak se 28 cm; 
5. Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; dhe 
6. Përshtatës. 

Kalibri ____________ mm 

Arma blihet për qëllimin e mëposhtëm: 

(Rrethoni numrin përpara qëllimit të saktë) 

1. Sigurie (Siguria personale, siguria e familjes apo e pronës, ose nëse natyra e 
detyrave që kryhen në vendin e punës mund të rrezikojë jetën ose 
pronën); 

2. Gjuetie (Jam anëtar aktiv i shoqatës së gjuetarëve dhe dorëzoj bashkëlidhur 
certifikatën e marrjes së testimit të gjuetarëve); 

3. Sporti (Jam anëtar aktiv i shoqatës së harkëtarëve dhe dorëzoj bashkëlidhur 
certifikatën e anëtarësimit); 

4. Trashëgimie (Kërkesa duhet të dorëzohet brenda dy muajve nga data e procedurave 
të trashëgimisë); 
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5. Për veprimtarinë tregtare të ruajtjes së sigurisë së personave dhe pronës për nevojat e një 
personi ose për veprimtarinë tregtare të ruajtjes së sigurisë së personave dhe pronës; 

6. Vetëmbrojtje. 

Unë posedoj një armë të kategorisë_____lloji _____marka ______kalibri _____mm, numri 
i serisë ______me numër autorizimi_______të lëshuar më __________(data) nga________.

Me blerjen e armës, unë kërkoj lëshimin e një (rrethoni numrin e duhur) 

1. Autorizimi për armë 
2. Autorizimi për posedim arme 
3. Autorizimi për mbajtje arme 

PËRSHKRIMI I HOLLËSISHËM I ARSYEVE PËR BLERJEN E ARMËS 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 2 
Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR BLERJEN E 
PJESËVE TË ARMËVE 

A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 

___________________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri)

Numri personal i identifikimit: __________________________________________________ 

Datëlindja: _____________________________________

Vendlindja: ____________________________________

___________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë)

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI) 

___________________________________________________________________________
(Emri i personit juridik)

___________________________________________________________________________ 
(Selia e regjistruar e personit juridik) 

Unë posedoj një armë të kategorisë_____lloji _____marka ______kalibri _____mm, numri 
i serisë______me numër autorizimi_______të lëshuar më________(data) nga ___________.

ME ANË TË KËSAJ KËRKESE UNË KËRKOJ LËSHIMIN E AUTORIZIMIT PËR PJESËVE 
TË ARMËVE TË RENDITURA NË 1. KATEGORINË B_____2 KATEGORINË C ______

(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 

Arsyeja për blerjen e pjesëve të armëve 

___________________________________________________________________________

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 3 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR BLERJEN 
E MUNICIONEVE 

A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri) 

Numri personal i identifikimit: _____________________

Datëlindja: _____________________________________

Vendlindja: _____________________________________

__________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë) 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri i personit juridik) 

__________________________________________________________________________
(Selia e regjistruar e personit juridik)

Unë posedoj një armë të kategorisë_____lloji _____marka ______kalibri _____mm, numri 
i serisë ______me numër autorizimi_______të lëshuar më_______(data) nga___________.

ME ANË TË KËSAJ KËRKESE, UNË/NE KËRKOJ/MË LËSHIMIN E AUTORIZIMIT 
PËR BLERJEN E MUNICIONEVE, SASIA __________, KALIBRI __________MM. 

Arsyeja për blerjen e municioneve 
___________________________________________________________________________

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 4 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 

KËRKESË PËR LËSHIMIN E MIRATIMIT PËR BLERJEN E 
NJË ARME KOLEKSIONI 

A)TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI) 
__________________________________________________________________________

(Emri dhe mbiemri) 

Numri personal i identifikimit: ______________________

Datëlindja: _____________________________________ 

Vendlindja: ____________________________________

___________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë) 

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të kësaj kërkese unë kërkoj lëshimin e miratimit për blerjen e një arme të kategorisë 
së mëposhtme: 
(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 
1. Kategoria B 
2. Kategoria C 

Lloji i armës 

(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) Kategoria B 

1. Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 
2. Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 
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3. Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme nën 
28 cm; 

4. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku mund 
të pranojnë më tepër se tre fishekë; 

5. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku, mund 
të pranojnë deri në tre fishekë, kur mbushësi i tyre ndërrohet ose kur nuk është e sigurt 
që këto armë mund të konvertohen, me mjete të zakonshme, në një armë krehri dhe 
foleja e fishekëve të së cilës pranojnë së bashku më tepër se tre fishekë; 

6. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike dhe me përsëritje me tytë të pavjaskuar deri në 60 
cm gjatësi; dhe 

7. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me 
mekanizma automatikë; 

Kategoria C 

1. Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 
2. Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 
3. Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat 4, 

5, 6 dhe 7; 
4. Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo më 

pak se 28 cm; 
5. Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; dhe 
6. Përshtatës. 

Marka ___________________________ 

Numri i serisë _____________________ 

Kalibri _______________________ mm 

Unë posedoj një armë koleksioni të kategorisë_____lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë_____me numër autorizimi ________lëshuar më _____(data) nga______.

Unë posedoj një armë koleksioni të kategorisë_____lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë_____me numër autorizimi ________lëshuar më _____(data) nga______.

Unë posedoj një armë koleksioni të kategorisë_____lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë_____me numër autorizimi ________lëshuar më _____(data) nga______.

Unë posedoj një armë koleksioni të kategorisë_____lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë_____me numër autorizimi ________lëshuar më _____(data) nga______.
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Unë posedoj një armë koleksioni të kategorisë_____lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë ____me numër autorizimi _______lëshuar më _______(data) nga _____.

Unë posedoj një armë koleksioni të kategorisë_____lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë ____me numër autorizimi _______lëshuar më _______(data) nga _____.

Unë posedoj një armë të kategorisë______________lloji _____marka_______kalibri _____
mm, numri i serisë ____me numër autorizimi _______lëshuar më _______(data) nga _____.

PËRSHKRIMI I HOLLËSISHËM I ARSYEVE PËR BLERJEN E ARMËS

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 5 

KËRKESË PËR ZËVENDËSIMIN E AUTORIZIMIT TË ARMËS 
TË LËSHUAR NGA AUTORITETI KOMPETENT I NJË SHTETI 

TJETËR 

TË DHËNA PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI)

______________________________________________________
(Emri dhe mbiemri) 

Numri personal i identifikimit: _________

Datëlindja: _________________________ 
Vendlindja: ________________________

__________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë)

Emrii shtetit që ka lëshuar autorizimin e armës _____________________________________

Numri i regjistrimit të autorizimit _________________lëshuar më ____________(data)

Numri i pasaportës ______, data e regjistrimit e vendbanimit të përhershëm ose të zakonshëm
në Republikën e Maqedonisë___________________________________________________ 

Kam regjistruar dhe blerë armën më ____________(data) në pikën e kalimit kufitar _______

PËRMBAJTJA E KËRKESËS 

Me anë të kësaj kërkese, unë kërkoj zëvendësimin e autorizimit të lëshuar nga një shtet tjetër 
me një autorizim për një armë të kategorisë së mëposhtme: 
(Rrethoni numrin përpara kategorisë së saktë) 
1. Kategoria B 
2. Kategoria C 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 
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(Rrethoni numrin përpara llojit të saktë) Kategoria B: 

1. Armë zjarri të shkurtra gjysmëautomatike ose me përsëritje; 
2. Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje qendrore; 
3. Armë zjarri të shkurtra me një qitje, me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme nën 

28 cm; 
4. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku mund 

të pranojnë më tepër se tre fishekë; 
5. Armë zjarri të gjata gjysmëautomatike, me krehër dhe fole fishekësh që së bashku, mund 

të pranojnë deri në tre fishekë, kur mbushësi i tyre ndërrohet ose kur nuk është e sigurt 
që këto armë mund të konvertohen, me mjete të zakonshme, në një armë krehri dhe 
foleja e fishekëve të së cilës pranojnë së bashku më tepër se tre fishekë; 

6. Armë zjarri të gjata me përsëritje dhe gjysmëautomatike me tytë të pavjaskuar me gjatësi 
deri në 60 cm; 

7. Armë zjarri gjysmëautomatike për përdorim civil të ngjashme me armët me mekanizma 
automatikë; 

Kategoria C 

1. Armë zjarri të gjata me përsëritje që nuk janë përfshirë në kategorinë B, pika 6; 
2. Armë zjarri të gjata me një qitje, me tytë të vjaskuar; 
3. Armë zjarri të gjata automatike me një qitje që nuk përfshihen në kategorinë B, pikat 4, 

5, 6 dhe 7; 
4. Armë zjarri të shkurtra me një qitje me ndezje anësore, me gjatësi të përgjithshme jo më 

pak se 28 cm; 
5. Armë zjarri të gjata me një qitje me tytë të pavjaskuar; 6.

Përshtatës. 

Kalibri i armës_______ mm 

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 6 

KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E NJË ARME 

A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri) 

Numri personal i identifikimit: __________________________________________________

Datëlindja: _____________________________________ 

Vendlindja: ____________________________________

___________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë) 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri i personit juridik)

___________________________________________________________________________
(Selia e regjistruar e personit juridik) 

Me anë të kësaj kërkese, kërkoj regjistrimin e armës sime, të kategorisë _____, llojit, ______
markës _______, kalibrit ______mm, me numër serie ________, të blerë në bazë të numrit të
autorizimit të _____________lëshuar më _________(data) nga _______________.

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 7 

KËRKESË PËR REGJISTRIMIN E NJË ARME 
KOLEKSIONI 

TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri) 

Numri personal i identifikimit: __________________________________________________

Datëlindja: _____________________________________ 

Vendlindja: ____________________________________

___________________________________________________________________________
(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë) 

Me anë të kësaj kërkese, kërkoj regjistrimin e armës sime, të kategorisë _____, llojit, ______
markës _______, kalibrit ______mm, me numër serie ________, të blerë në bazë të numrit të
autorizimit të _____________lëshuar më_______________(data) nga_______________.

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 8 

KËRKESË PËR ZËVENDËSIMIN E 
AUTORIZIMEVE EKZISTUESE TË ARMËVE 

A) TË DHËNAT PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri) 

Numri personal i identifikimit: __________________________________________________

Datëlindja: _____________________________________ 

Vendlindja: ____________________________________
___________________________________________________________________________

(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë) 

B) TË DHËNAT E PERSONIT JURIDIK (APLIKANTI)

__________________________________________________________________________
(Emri i personit juridik) 

__________________________________________________________________________
(Selia e regjistruar e personit juridik)

PËRMBAJTJA E KËRKESËS

Me anë të kësaj kërkese kërkoj zëvendësimin e autorizimeve ekzistuese për armën(t) e 
mëposhtme

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 
serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 
serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
________________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data _______________________ 
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Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Kategoria__________, lloji _________, marka __________, kalibri mm__________, numri i 

serisë __________numri i autorizimit___________lëshuar më _________(data) nga _______.

Në ___________________________ APLIKANTI 

Data__________________________ _______________________
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Formulari nr. 9 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
___________________________________

(emri i njësisë organizative)
Numër _____________________ 
Data ______________________ 

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

MIRATIM PËR BLERJEN E ARMËS 
Personit (emri dhe mbiemri, selia e regjistruar e personit juridik) me vendbanim të përhershëm ose seli 
në ___________________________adresën _______________________nr. ____________
I JEPET MIRATIMI PËR BLERJEN E ARMËS, të renditur në kategorinë
__________________________________________________________________________

Brenda tetë ditëve nga blerja e armës, zotëruesi duhet të dërgojë tek autoriteti kompetent 
kërkesën për regjistrimin e armës dhe për lëshimin e autorizimit të armës nëse është person 
fizik ose të autorizimit për posedimin e armës nëse është person juridik. 

Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 9 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
________________________________

___________________________________________________________________________

CERTIFIKATË nr_____________

Lëshuar nga _________________________________________________________________

Me anë të kësaj certifikate, vërtetoj se kam shitur (emri dhe mbiemri, selia e regjistruar e personit 

juridik) një armë të renditur në kategorinë _________, lloji _____________, marka _________
kalibri ____________mm, numri i serisë_________në përputhje me miratimin nr. _________
të lëshuar nga___________________.

Vula SHITËSI 
_______________ 

Në ___________________________

Data__________________________
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Formulari nr. 10 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

_______________________________________
(emri i njësisë organizative)

Numër _____________________ 
Data _______________________

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

MIRATIM PËR BLERJEN E PJESËVE TË ARMËVE 
Personit (emri dhe mbiemri, selia e regjistruar e personit juridik) me vendbanim të përhershëm ose seli 
në__________________________________adresën _______________________nr. ______
I JEPET MIRATIMI PËR BLERJEN E PJESËS SË ARMËS,______________________
për armën që ai/ajo posedon të renditur në kategorinë ______________lloji ______________
marka ________, kalibri_________, dhe numri i serisë_______________.

Brenda tetë ditëve nga blerja e pjesës së armës, poseduesi duhet të dorëzojë tek autoriteti 
kompetent kërkesën për regjistrimin e pjesës së armës. 

Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 9 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
___________________________

___________________________________________________________________________

CERTIFIKATË nr________

Lëshuar nga _________________________________________________________________

Me anë të kësaj certifikate, vërtetoj se kam shitur (emri dhe mbiemri, selia e regjistruar e personit

juridik) pjesën e armës _______________________
një armë të renditur në kategorinë ______________, lloji _____________, marka _________
kalibri ____________mm, numri i serisë_________në përputhje me miratimin nr. _________

të lëshuar nga_____________.

Vula SHITËSI 
_______________ 

Në ___________________________

Data__________________________
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Formulari nr. 11 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

_______________________________________
(emri i njësisë organizative)

Numër _____________________ 
Data _______________________

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

MIRATIM PËR BLERJEN E MUNICIONEVE 

Personit (emri dhe mbiemri, selia e regjistruar e personit juridik) me vendbanim të përhershëm ose seli
në__________________________________adresën _______________________nr. ______
I JEPET MIRATIMI PËR BLERJEN E PJESËS SË ARMËS, sasia ________________,
kalibri për armën që ai/ajo posedon të renditur në kategorinë__________lloji ______
marka ________, kalibri_________, dhe numri i serisë_______________.

Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 9 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
_____________________________

___________________________________________________________________________

CERTIFIKATË nr_______

Lëshuar nga _________________________________________________________________

Me anë të kësaj certifikate, vërtetoj se kam shitur (emri dhe mbiemri, selia e regjistruar e personit

juridik) municione ___________________________, sasia_____________, kalibri_________
një armë të renditur në kategorinë ______________, lloji _____________, marka _________
kalibri ____________mm, numri i serisë_________në përputhje me miratimin nr. _________
të lëshuar nga _______________.

Vula SHITËSI 
_______________ 

Në ___________________________

Data__________________________
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Formulari nr. 12 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

_______________________________________
(emri i njësisë organizative)

Numër _____________________ 
Data _______________________

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

MIRATIM PËR BLERJEN E ARMËVE TË KOLEKSIONIT 

Personit (emri dhe mbiemri) me vendbanim të përhershëm në ____________________________ 
adresën________________________________________________nr. __________________
I JEPET MIRATIMI PËR BLERJEN E ARMËS SË KOLEKSIONIT, të renditur 
në kategorinë __________________________________________________________ 

Brenda tetë ditëve nga blerja e armës, zotëruesi duhet të dorëzojë tek autoriteti kompetent 
kërkesën për regjistrimin e armës dhe për lëshimin e autorizimit për armën e koleksionit. 

Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 9 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
_____________________________

___________________________________________________________________________

CERTIFIKATË nr.________ 

Lëshuar nga _________________________________________________________________

Me anë të kësaj certifikate, vërtetoj se kam shitur (emri dhe mbiemri) një armë koleksioni të 
renditur në kategorinë ______, lloji _______, marka _____, kalibri ___________mm, 
umri i serisë________në përputhje me miratimin nr. _________lëshuar nga ____________.

Vula SHITËSI 
_______________ 

Në ___________________________

Data__________________________
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Formulari nr. 13 

REPUBLIKA E 
MAQEDONISË 

Stema    

AUTORIZIM PËR ARMË 

M
O

D
E

L
 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AUTORIZIM PËR ARMË 

AA 000001 

2 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 3 

01. Lloji i autorizimit 

02. Data e lëshimit 

03. I vlefshëm deri më 

04. Mbiemri 

05. Emri 

06. Datëlindja 

07. Numri personal i identifikimit 

08. Vendlindja 

09. Kombësia 

01. Adresa e vendbanimit të 
përhershëm/të zakonshëm 

02. Numri i regjistrimit të 
autorizimit 

03. Autoriteti lëshues 

04. Vula dhe nënshkrimi i personit 
të autorizuar 

05. Ndryshim i adresës së 
vendbanimit të përhershëm/të 
zakonshëm 

06. Numri i regjistrimit 

07. Autoriteti lëshues dhe data 

08. Vula dhe nënshkrimi i personit 
të autorizuar 

AA 000001 
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4 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 5 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

6 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 7 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 
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8 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 9 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

10 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 11 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 
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12 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 13 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AA 000001 

14 

AA 000001 

SHËNIME 15
Zotëruesi ose përdoruesi duhet ta mbajë armën në gjendje funksionale, ta 

përdorë me kujdes dhe ta ruajë në një mënyrë që të përjashtojë mundësinë e 
përdorimit të saj nga persona të paautorizuar. 

Nëse zotëruesi ose përdoruesi i armës gëzon të drejtën e mbajtjes së armës, 
ai/ajo duhet ta mbajë armën në mënyrë të tillë që të mos rrezikojë sigurinë 
personale apo të të tjerëve. Ndalohet mbajtja ose përdorimi në vende publike. 
Vend publik brenda kuptimit të ligjit “Për armët” është një vend ku lejohet hyrja 
e pakufizuar e një numri të pakufizuar personash në të gjitha kushtet (rrugë, 
sheshe, vende për piknik, porte, aeroporte, stacione hekurudhore, stacione 
autobusësh, salla pritjeje, restorante, dyqane, struktura artizanati etj.) ose në disa 
kushte të caktuara (në ambientet e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, 
Presidencës së Republikës së Maqedonisë, Kryeministrisë, organeve shtetërore, 
gjykatave, Prokurorisë, Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, 
njësive të vetëqeverisjes vendore, institucionet arsimore/shëndetësore/sociale, 
arenat sportive, sheshet e lojërave, mjetet e transportit publik, kinema, teatro dhe 
salla koncertesh, ekspozita, kopshte etj.) si dhe vende të tjera që shërbejnë për 
qëllime të tilla për një periudhë të caktuar kohe (sheshe ose ambiente ku 
organizohen manifestime, festa, konkurse etj.) ku përdorimi i tyre mund të 
rrezikojë sigurinë e personave të tjerë. 

Personi që mban armën duhet të zotërojë dhe mbajë autorizimin e armës 
ose të armëmbajtjes të lëshuar në përputhje me ligjin “Për armët”. 

Zhdukja, humbja ose vjedhja e armës ose e municioneve duhet të raportohet 
brenda 24 orëve nga momenti kur vihet re nga zotëruesi, përdoruesi apo personi 
juridik tek autoriteti kompetent ku është regjistruar arma ose pranë stacionit më 
të afërt të policisë. 

Në rast të ndryshimit të adresës së vendbanimit të përhershëm/të zakonshëm 
apo të selisë së zotëruesit të autorizimit të armës apo të autorizimit për armëmbajtje, 
zotëruesi e regjistron armën tek autoriteti kompetent me adresën e re të vendbanimit 
apo të selisë brenda 30 ditëve. 

AA 000001 
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Formulari nr. 14 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Stema 

AUTORIZIM PËR POSEDIM 
ARME 

M
O

D
E

L
 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AUTORIZIM PËR POSEDIM 
ARME 

APA 000001 

2 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR POSEDIM 

ARME Informacion për armën 

3 

01. Emri i personit juridik 
02. Selia e personit juridik ose e filialit 

të tij 
03. Numri identifikues tatimor 
04. Data e lëshimit 
05. I vlefshëm deri më 
06. Autoriteti lëshues 
07. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 
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4 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

5 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

6 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

7 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 
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8 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

9 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

10 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

11 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 
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12 REPUBLIKA E MAQEDONISË 
Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM 
ARME Informacion për armën 

13 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Arsyet e posedimit të armës 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

APA 000001 

14 

APA 000001 

SHËNIME 15
Ndalohet mbajtja ose përdorimi i armëve në vende publike. Vend publik 

brenda kuptimit të ligjit “Për armët” është një vend ku lejohet hyrja e pakufizuar 
e një numri të pakufizuar personash në të gjitha kushtet (rrugë, sheshe, vende për 
piknik, porte, aeroporte, stacione hekurudhore, stacione autobusësh, salla pritjeje, 
restorante, dyqane, struktura artizanati etj.) ose në disa kushte të caktuara (në 
ambientet e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, Presidencës së Republikës 
së Maqedonisë, Kryeministrisë, organeve shtetërore, gjykatave, Prokurorisë, 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, njësive të vetëqeverisjes 
vendore, institucionet arsimore/shëndetësore/sociale, arenat sportive, sheshet e 
lojërave, transport publik, kinema, teatro dhe salla koncertesh, ekspozita, kopshte 
etj.) si dhe vende të tjera që shërbejnë për qëllime të tilla për një periudhë të 
caktuar kohe (sheshe ose ambiente ku organizohen manifestime, festa, konkurse 
etj.) ku përdorimi i tyre mund të rrezikojë sigurinë e personave të tjerë. 

Personat juridikë të përmendur në nenin 8 paragrafët 2, 3 dhe 4 të ligjit “Për 
armët” i mbajnë armët të ndara nga municionet në një dhomë të siguruar mirë ose 
në kasaforta apo dollapë hekuri. Armët dhe municionet mbahen përgjithësisht në 
dhoma të posaçme për mbajtjen e armëve ose në ambientet e selisë së personit 
juridik. 

Personat juridikë mbajnë regjistra për të gjitha armët dhe municionet dhe 
emërojnë një person përgjegjës për armët dhe municionet. Ndryshimi i personit 
përgjegjës duhet të raportohet brenda tetë ditëve nga personat juridikë tek autoriteti 
kompetent. 

Personi përgjegjës lejon çdo zyrtar të autorizuar të autoritetit kompetent të 
kontrollojë mënyrën e mbajtjes së armëve dhe të regjistrave. 

Në rast të ndryshimit të adresës së vendbanimit të përhershëm/të zakonshëm 
apo të selisë së zotëruesit të autorizimit të armës apo të autorizimit për armëmbajtje, 
zotëruesi e regjistron armën tek autoriteti kompetent me adresën e re të vendbanimit 
apo të selisë brenda 30 ditëve. 

APA 000001 
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Formulari nr. 15 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Stema 

MODEL 

AUTORIZIM PËR MBAJTJE ARME 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AUTORIZIM PËR MBAJTJE ARME 

AMA 000001 

2 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR MBAJTJE ARME 3 

01. Emri i personit juridik 
02. Selia e personit juridik
03. Numri identifikues tatimor i 

personit juridik 
04. Emri i filialit 
05. Adresa e filialit të personit juridik 

01. Emri 
02. Mbiemri 
04. Datëlindja 
05. Vendi i lindjes 
06. Adresa e 

vendbanimit të 
përhershëm/të 
zakonshëm 

03. Numri 
personal i 
identifikimit 

Foto 
3 cm x 3,5 cm 

AMA 000001 AMA 000001 
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4 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

5 

01. Autoriteti lëshues 
02. Data e lëshimit 
03. Numri i regjistrimit të autorizimit për 

mbajtje arme 
04. Numri i kartës së identitetit/i autorizimit 

për ushtrimin e veprimtarisë së 
sigurimit të personave dhe pronës 

05. Data e lëshimit 
06. I vlefshëm deri më 
07. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

AMA 000001 AMA 000001 

6 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

7 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

AMA 000001 AMA 000001 
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8 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

9 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

AMA 000001 AMA 000001 

10 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

11 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

AMA 000001 AMA 000001 
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12 REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Informacion për armën 

AUTORIZIM PËR POSEDIM ARME 

Informacion për armën 

13 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të autorizimit 

për posedimin e një arme 
10. Vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar 
11. Shënim 

AMA 000001 AMA 000001 

14 REPUBLIKA E 
MAQEDONISË 

Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Arsyet për mbajtjen e 

armës 
03. Kategoria e armës 
04. Lloji i armës 
05. Marka 
06. Modeli/prodhuesi 
07. Kalibri 
08. Numri i serisë 
09. Numri i regjistrimit të 

autorizimit për 
posedimin e një arme 

10. Vula dhe nënshkrimi i 
personit të autorizuar 

11. Shënim 

AMA 000001 

SHËNIME 15
Ndalohet mbajtja ose përdorimi në vende publike. Vend 

publik brenda kuptimit të ligjit “Për armët” është një vend ku lejohet 
hyrja e pakufizuar e një numri të pakufizuar personash në të gjitha 
kushtet (rrugë, sheshe, vende për piknik, porte, aeroporte, stacione 
hekurudhore, stacione autobusësh, salla pritjeje, restorante, dyqane, 
struktura artizanati etj.) ose në disa kushte të caktuara (në ambientet e 
Parlamentit të Republikës së Maqedonisë, Presidencës së Republikës 
së Maqedonisë, Kryeministrisë, organeve shtetërore, gjykatave, 
Prokurorisë, Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, 
njësive të vetëqeverisjes vendore, institucionet 
arsimore/shëndetësore/sociale, arenat sportive, sheshet e lojërave, transport 
publik, kinema, teatro dhe salla koncertesh, ekspozita, kopshte etj.) si dhe 
vende të tjera që shërbejnë për qëllime të tilla për një periudhë të caktuar 
kohe (sheshe ose ambiente ku organizohen manifestime, festa, 
konkurse etj.) ku përdorimi i tyre mund të rrezikojë sigurinë e personave të 
tjerë.  

Personat juridikë të përmendur në nenin 8 paragrafët 2, 3 dhe 4 të 
ligjit “Për armët” i mbajnë armët të ndara nga municionet në një dhomë të 
siguruar mirë ose në kasaforta apo dollapë hekuri. Armët dhe municionet 
mbahen përgjithësisht në dhoma të posaçme për mbajtjen e armëve ose në 
ambientet e selisë së personit juridik. 

Personat juridikë mbajnë regjistra për të gjitha armët dhe municionet 
dhe emërojnë një person përgjegjës për armët dhe municionet. Ndryshimi i 
personit përgjegjës duhet të raportohet brenda tetë ditëve nga personat juridikë 
tek autoriteti kompetent. 

Personi përgjegjës lejon çdo zyrtar të autorizuar të autoritetit kompetent 
të kontrollojë mënyrën e mbajtjes së armëve dhe të regjistrave. 

Në rast të ndryshimit të adresës së vendbanimit të përhershëm/të 
zakonshëm apo të selisë së zotëruesit të autorizimit të armës apo të autorizimit 
për armëmbajtje, zotëruesi e regjistron armën tek autoriteti kompetent me 
adresën e re të vendbanimit apo të selisë brenda 30 ditëve. 

AMA 000001 
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Formulari nr. 16 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Stema 

MODEL 

AUTORIZIM PËR ARMË KOLEKSIONI 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

AAK 000001 
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2 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

3 

01. Lloji i autorizimit 

02. Data e lëshimit 

03. I vlefshëm deri më 

04. Mbiemri 

05. Emri 

06. Datëlindja 

07. Numri personal i identifikimit 

08. Vendlindja 

09. Kombësia 

AAK 000001 

01. Adresa e vendbanimit të 
përhershëm/të zakonshëm 

02. Numri i regjistrimit të 
autorizimit 

03. Autoriteti lëshues 

04. Vula dhe nënshkrimi i personit 
të autorizuar 

05. Ndryshim i adresës së 
vendbanimit të përhershëm/të 
zakonshëm 

06. Numri i regjistrimit 

07. Autoriteti lëshues dhe data 

08. Vula dhe nënshkrimi i personit 
të autorizuar 

AAK 000001 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 2 datë 8.1.2010 

34 

4 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

5 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 
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6 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

7 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 
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8 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

9 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 
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10 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

11 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 
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12 REPUBLIKA E MAQEDONISË AUTORIZIM PËR ARMË 
KOLEKSIONI 

13 

Informacion për armën Informacion për armën 
01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

01. Data e regjistrimit 
02. Kategoria e armës 
03. Lloji i armës 
04. Marka 
05. Modeli/prodhuesi 
06. Kalibri 
07. Numri i serisë 
08. Numri i regjistrimit 
09. Vula dhe nënshkrimi i 

personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E 
SHITJES SË ARMËS 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 

10. Çregjistrimi dhe revokimi
11. Vula dhe nënshkrimi i personit 

të autorizuar 
12. Shënim 

AAK 000001 
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14 

AAK 000001 

15 
SHËNIME  

Armët e koleksionit nuk mund të mbahen ose përdoren 
jashtë mjediseve ligjore të vendbanimit të përhershëm ose 
të zakonshëm të personit fizik (koleksionisti). Armët e 
koleksionit mund të transportohen jashtë mjediseve të 
vendbanimit të përhershëm apo të zakonshëm vetëm për 
qëllime riparimi, ekspozimi apo shitjeje. 

Ndalohet blerja, posedimi dhe prodhimi i municioneve 
për armët e koleksionit. 

Koleksionistët që blejnë dhe posedojnë armë 
koleksioni i mbajnë ato në dollapë të mbyllur ose kasafortë 
në një dhomë të posaçme të siguruar siç duhet. 

Zhdukja, humbja ose vjedhja e armës ose e 
municioneve duhet të raportohet brenda 24 orëve nga 
momenti kur vihet re nga zotëruesi, përdoruesi apo personi 
juridik tek autoriteti kompetent ku është regjistruar arma 
ose pranë stacionit më të afërt të policisë. 

AAK 000001 
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Formulari nr. 17 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

______________________________
(Emri i njësisë organizative) 

Numri ____________________ 

Data _______________ 

Në përputhje me nenin 21 paragrafi 4 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr. 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), autoriteti kompetent lëshon këtë 

CERTIFIKATË PËR POSEDIM ARME 

Për _________________________________lindur më __________________________(data)
(Emri dhe mbiemri) 

në _________________________________, shtetas i __________________________numri

personal i identifikimit ______________, me vendbanim të përhershëm ose të zakonshëm në

____________________________shteti _________________________________________

PËR TË ZËVENDËSUAR autorizimin e armës së personit me numër regjistrimi _________
të lëshuar nga ________________me një CERTIFIKATË PËR POSEDIMIN E ARMËS
kategoria ________________, lloji ___________________, kalibri_____________________
mm, numri i serisë ____________________.

SHËNIM: Kjo certifikatë nuk e autorizon zotëruesin të përdorë armën. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 18 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

MODEL 

CERTIFIKATË 
REGJISTRIMI E NJË 

ARME TË KATEGORISË D 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Stema 

CERTIFIKATË 
REGJISTRIMI E NJË ARME TË 

KATEGORISË D 

C 000001 

1 REPUBLIKA E MAQEDONISË CERTIFIKATË REGJISTRIMI E 
NJË ARME TË KATEGORISË D 

2 

Mbiemri 

Emri 

Emri i personit juridik 

Datëlindja 

Vendlindja 

Adresa e vendbanimit të përhershëm/
 të zakonshëm/të selisë së personit juridik 

Numri personal i identifikimit/numri tatimor 

Informacion për armën 

Kategoria e armës 

Lloji 

Marka 

Modeli/prodhuesi 

Kalibri 

Numri i serisë 

Numri i regjistrimit të certifikatës 

Autoriteti lëshues dhe data e lëshimit 

Vula dhe nënshkrimi i personit të 
autorizuar 
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3 

Ndryshim i adresës së vendbanimit të 
përhershëm/ 

të zakonshëm/të selisë 

Autoriteti kompetent 

Vula dhe nënshkrimi i personit të autorizuar 

INFORMACION NË RASTIN E SHITJES 
SË ARMËS 

Çregjistrimi dhe revokimi 

Vula dhe nënshkrimi i personit të autorizuar 
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Formulari nr. 19 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
___________________________________

(Emri i komisionit)

Numër _____________ 
Data _______________

Në përputhje me nenin 51 paragrafi 4 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr. 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008), autoriteti kompetent lëshon këtë 

CERTIFIKATË PËR ARMË ZJARRI QË JANË BËRË TË 
PAPËRDORSHME NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

A) TË DHËNA PERSONALE TË PERSONIT FIZIK (ZOTËRUESI I ARMËS SË ZJARRIT) 

(Emri dhe mbiemri) 
Numri personal i identifikimit: ___________ 
Datëlindja: ___________________________
Vendlindja: __________________________ 

(Shteti, bashkia, rruga dhe numri i shtëpisë) 

B) TË DHËNA PËR PERSONIN JURIDIK (ZOTËRUESI I ARMËS SË ZJARRIT) 

(Emri i personit juridik) 

(Selia e regjistruar e personit juridik) 

Shoqëria _______________________________________________________________ 
(Emrii shoqërisë) 

pas kryerjes së procedurës teknike ___________________________________________ 
(Përshkrim i procedurës teknike) 

KA BËRË TË PAPËRDORSHME NË MËNYRË TË PËRHERSHME ARMËN E ZJARRIT
të kategorisë _____________lloji _______________________________________________
marka ___________________, kalibri___________, numri i serisë _____________________
 të renditur në dokumentin e mëposhtëm të lëshuar për armën _______________,

(Emërtimii dokumentit të armës)
me numër regjistrimi___________________, data e lëshimit __________________________
lloji i autorizimit ____________________.

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 20 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
___________________________________

(Emri i komisionit)
Numër _____________ 
Data _______________
Vendi ______________ 

Në përputhje me nenin 46 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR PRODHIMIN E ARMËVE 
____________________________________, numri i regjistrimit të subjektit ____________

(Emri i shoqërisë) 

me seli në _________________________________numër ____________në ____________,

person përgjegjës_______________________________, numri personal i identifikimit ____
(Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në shoqëri) 

themeluar nga ______________________________numri personal i identifikimit _________
(Emri dhe mbiemri i themeluesve të shoqërisë) 

shtetas të _________________________me vendbanim të përhershëm/të zakonshëm në ____ 
(Emri i shtetit) 

I LËSHOHET KY MIRATIM PËR PRODHIMIN E ARMËVE NË OBJEKTIN ME 
ADRESË 

(Adresa/vendndodhja) 

NË________________ 
(Vendi) 

A) PËR ARMËT e renditura në kategorinë __________________lloji ________________

kalibri _____________ mm 
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ARSYETIMI LOGJIK 

___________________________________me seli në ______________________________
(Emri i shoqërisë) (Adresa) 

ka paraqitur kërkesën për lëshimin e miratimit për prodhimin e armëve më_______________
(Data).

Gjatë procedurës, u vendos se janë përmbushur kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së 
prodhimit të armëve në përputhje me nenet 47 dhe 50 të ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 2 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 21 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
___________________________________

(Emri i komisionit)
Numër _____________ 
Data _______________
Vendi ______________ 

Në përputhje me nenin 46 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR PRODHIMIN E MUNICIONEVE 

____________________________________, numri i regjistrimit të subjektit ____________
(Emri i shoqërisë) 

me seli në _________________________________numër ____________në ____________,
(Adresa)

person përgjegjës_______________________________, numri personal i identifikimit ____
(Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në shoqëri) 

themeluar nga ______________________________numri personal i identifikimit _________
(Emri dhe mbiemri i themeluesve të shoqërisë) 

shtetas të _________________________me vendbanim të përhershëm/të zakonshëm në ____ 
(Emri i shtetit) 

I LËSHOHET KY MIRATIM PËR PRODHIMIN E MUNICIONEVE NË OBJEKTIN 
ME ADRESË 

(Vendndodhja/adresa/vendi) 

A) MUNICION për kategorinë e armës ______________________kalibri _____________ mm 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 2 datë 8.1.2010 

47 

ARSYETIMI LOGJIK 

___________________________________me seli në ______________________________
(Emri i shoqërisë) (Adresa) 

ka paraqitur kërkesën për lëshimin e miratimit për prodhimin e municionit më___________
(data) nën numrin _______________ 

Gjatë procedurës, u vendos se janë përmbushur kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së 
prodhimit të municioneve në përputhje me nenet 47 dhe 50 të ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 2 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 22 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
___________________________________

(Emri i komisionit)
Numër _____________
Data _______________

Në përputhje me nenin 46 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR RIPARIMIN E ARMËVE 
____________________________________, numri i regjistrimit të subjektit ____________

(Emri i shoqërisë) 

me seli në _________________________________numër ____________në ____________,

person përgjegjës_______________________________, numri personal i identifikimit ____
(Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në shoqëri) 

themeluar nga ______________________________numri personal i identifikimit _________
(Emri dhe mbiemri i themeluesve të shoqërisë) 

shtetas të ___________________________ me vendbanim të përhershëm/të zakonshëm në ____ 
(Emri i shtetit) 

I LËSHOHET KY MIRATIM PËR RIPARIMIN E ARMËVE NË OBJEKTIN ME 
ADRESË 

(Adresa/vendndodhja/vendi) 

A) PËR TË GJITHA LLOJET E ARMËVE 

B) PËR ARMËT e kategorisë ______________lloji _______________________

kalibri _____________ mm 
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ARSYETIMI LOGJIK 

_______________________________________me seli në __________________________
(Emri i shoqërisë) (Adresa)

ka paraqitur kërkesën për lëshimin e miratimit për riparimin e armëve më ______________ 
(Data)

Gjatë procedurës, u vendos se janë përmbushur kriteret për ushtrimin e veprimtarisë 
së riparimit të armëve në përputhje me nenet 47 dhe 50 të ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 2 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 23 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
___________________________________

(Emri i komisionit)
Numër _____________
Data _______________
Vendi ______________

Në përputhje me nenin 52 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TREGTIMIN E ARMËVE, MUNICIONEVE 
DHE PJESËVE TË ARMËVE 

____________________________________, numri i regjistrimit të subjektit ____________
(Emri i shoqërisë) 

me seli në _________________________________numër ____________në ____________,
(Adresa)

person përgjegjës_______________________________, numri personal i identifikimit ____
(Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në shoqëri) 

themeluar nga ______________________________numri personal i identifikimit _________
(Emri dhe mbiemri i themeluesve të shoqërisë) 

shtetas të _________________________me vendbanim të përhershëm/të zakonshëm në ____ 
(Emri i shtetit) 

I LËSHOHET KY MIRATIM PËR TREGTIMIN E ARMËVE, MUNICIONEVE DHE 
PJESËVE TË ARMËVE NË OBJEKTIN ME ADRESË 

(Vendndodhja/adresa/vendi) 



Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 2 datë 8.1.2010 

51 

ARSYETIMI LOGJIK 

_______________________________________me seli në __________________________
(Emri i shoqërisë) (Adresa)

ka paraqitur kërkesën për lëshimin e miratimit për tregtimin e armëve, municioneve dhe 
pjesëve të armëve më __________________(data). 

Gjatë procedurës, u vendos se janë përmbushur kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së 
tregtimit të armëve, municioneve dhe pjesëve të armëve në përputhje me nenet 47, 50 dhe 52 
të ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 4 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej_________ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 24
Numri i referencës I032 

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

Numri i referencës së autorizimit 
Data e lëshimit të miratimit 
Vendi i lëshimit të miratimit Shkup 

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË 
IMPORTIT 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË IMPORTIT KRYHET MIDIS: 

Marrësi/Importuesi: numri tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Dërguesi/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:
Numri i pasaportës: 
Licenca ADR e drejtuesit të mjetit: 

Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit:
Licenca ADR e mjetit të transportit: 

Lëshohet miratim për mallrat e mëposhtme: 
Numri 
tarifor 

Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia Prodhuesi Shteti i 
origjinës 
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Masat e sigurisë gjatë transportit 

Ky miratim është i vlefshëm për tre muaj, por jo më shumë se periudha e vlefshmërisë së 
miratimit të mëparshëm të lëshuar për transferim. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Marrësi/importuesi/agjenti i përgjithshëm:
ka paraqitur kërkesën me nr. për lëshimin e miratimit për transportin e 
armëve dhe municioneve gjatë importit më (data). 
Miratimi për transportin e armëve dhe municioneve gjatë importit u lëshua mbi bazën e 
miratimit të mëparshëm për transferimin e armëve dhe municioneve gjatë importit të lëshuar 
nga Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë dhe të regjistruar me nr. 
(numri i referencës së miratimit): 

_______________________
Duke u bazuar mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Maqedonisë përcaktoi se janë përmbushur kriteret për transportin e armëve dhe municioneve 
gjatë importit në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara 
në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 2 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej 600 dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 

Krijuar më Ndryshuar më Statusi më Paraqitur nga Operatori 
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Formulari nr. 25

Numri i referencës E022
Stema 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
ZYRA PËR SIGURINË PUBLIKE 
Forcat policore qendrore 
Departamenti i Çështjeve Civile 
Departamenti për Armët, Lëndët Plasëse dhe Substancat e Rrezikshme 

Numri i referencës së autorizimit 
Data e lëshimit të miratimit 
Vendi i lëshimit të miratimit Shkup 

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË EKSPORTIT 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË EKSPORTIT KRYHET MIDIS: 

Dërguesi/Eksportuesi: numri tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Marrësi/Importuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

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

Transportuesi:
Qyteti:
Shteti: 

Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit:
Numri i pasaportës: 
Licenca ADR e drejtuesit të mjetit: 

Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit:
Licenca ADR e mjetit të transportit: 

Lëshohet miratim për mallrat e mëposhtme: 

Numri 
tarifor 

Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia Prodhuesi Shteti i 
origjinës 
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Masat e sigurisë gjatë transportit 

Ky miratim është i vlefshëm për tre muaj, por jo më shumë se periudha e vlefshmërisë së 
miratimit të mëparshëm të lëshuar për transferim. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Dërguesi/eksportuesi/agjenti i përgjithshëm:
ka paraqitur kërkesën me nr. për lëshimin e miratimit për transportin e 
armëve dhe municioneve gjatë eksportit më (data).
Miratimi për transportin e armëve dhe municioneve gjatë eksportit u lëshua mbi bazën e 
miratimit të mëparshëm për transferimin e armëve dhe municioneve gjatë eksportit të lëshuar 
nga Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë dhe të regjistruar me nr. 
(numri i referencës së miratimit): 

_______________________
Duke u bazuar mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Maqedonisë përcaktoi se janë përmbushur kriteret për transportin e armëve dhe municioneve 
gjatë eksportit në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara 
në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 2 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej 600 dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 

Krijuar më Ndryshuar më Statusi më Paraqitur nga Operatori 
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Formulari nr. 26 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

_____________________________
(Emri i njësisë organizative)

Numri _____________

Data _______________

Vendi______________ 

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE 
MUNICIONEVE 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE KRYHET MIDIS: 

Marrësi: 
Numri tatimor: 
Adresa (selia): 

Dërguesi: 
Numri tatimor: 
Adresa (selia): 

TRANSPORTI KRYHET NGA: 
Emri i transportuesit: 
Numri tatimor: 
Adresa (selia): 

Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit: 
Numri personal i identifikimit: 
Adresa: 
Numri i licencës ADR (në rast të sasive të mëdha të municioneve shpërthyese): 
Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit (lloji dhe nr. i regjistrimit):
Numri i licencës ADR të mjetit të transportit (në rast të sasive të mëdha të municioneve shpërthyese): 

Itinerari: 
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Miratimi lëshohet për: 

A) ARMË 

Kategoria 
Lloji 
Marka/modeli 
Kalibri mm 

Sasia
Numri i serisë 

B) MUNICIONE 

Sasia 
Kategoria 
Kalibri mm 

MASAT E SIGURISË GJATË TRANSPORTIT 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE MUND TË KRYHET VETËM NË 
DITË PUNE DHE GJATË DITËS. 
Miratimi është i vlefshëm për një periudhë deri në ___________ (3 muaj) 

ARSYETIMI LOGJIK 

Emri i marrësit ______________________________________________________________ 

ka paraqitur kërkesën me numër____për lëshimin e miratimit për transportin brenda vendit të
 armëve dhe municioneve më_____________ (data). 

Miratimi për transportin brenda vendit të armëve dhe municioneve u lëshua mbi bazën e 
miratimit të mëparshëm për transferimin e armëve dhe municioneve të lëshuar nga_______
(emri i njësisë organizative), të regjistruar me numër______________më _________ (data). 

Duke u bazuar mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së
Maqedonisë përcaktoi se kërkesat për transportin e armëve dhe municioneve janë përmbushur në 
përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 4 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej _____ dinarë, u pagua sipas rregullave.

Vula   PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 27
Numri i referencës I031

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

Numri i referencës së autorizimit 
Data e lëshimit të miratimit 
Vendi i lëshimit të miratimit Shkup 

Në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), me dispozitat e ligjit “Për tregtinë” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 16/04, 128/06, 63/07, 133/07 dhe 88/08) dhe me vendimin për 
kategorizimin e mallrave për import dhe eksport (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 167/08) autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË 
IMPORTIT 

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË IMPORTIT KRYHET MIDIS: 

Marrësi/Importuesi: numri tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Dërguesi/Eksportuesi:
Adresa e eksportuesit:
Qyteti: 
Shteti i eksportuesit: 

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

Lëshohet miratim për mallrat e mëposhtme: 

Numri 
tarifor 

Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia Prodhuesi Shteti i 
origjinës 
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Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Marrësi/importuesi/agjenti i përgjithshëm:
ka paraqitur kërkesën me nr. për lëshimin e miratimit për transferimin 
e armëve dhe municioneve gjatë importit më (data).
Bashkëlidhur kësaj kërkese, aplikanti ka paraqitur (kontratën, marrëveshjen ose dokument 
tjetër që deklaron sasinë e miratuar të armëve dhe municioneve). Duke u bazuar mbi kërkesën 
e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë përcaktoi se janë 
përmbushur kriteret për transferimin e armëve dhe municioneve gjatë importit në përputhje 
me nenin 55 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 1 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej 600 dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 

Krijuar më Ndryshuar më Statusi më Paraqitur nga Operatori 
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Formulari nr. 28
Numri i referencës E021

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

Numri i referencës së autorizimit 
Data e lëshimit të miratimit 
Vendi i lëshimit të miratimit Shkup 

Në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), me dispozitat e ligjit “Për tregtinë” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 16/04, 128/06, 63/07, 133/07 dhe 88/08) dhe me vendimin për 
kategorizimin e mallrave për import dhe eksport (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 167/08) autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE 
GJATË EKSPORTIT 

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË EKSPORTIT KRYHET 
MIDIS: 

Dërguesi/Eksportuesi: numri tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Marrësi/Importuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

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

Lëshohet miratim për mallrat e mëposhtme: 

Numri 
tarifor 

Kategoria Lloji Marka Kalibri Sasia Prodhuesi Shteti i 
origjinës 
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Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Dërguesi/eksportuesi/agjenti i përgjithshëm:
ka paraqitur kërkesën me nr. për lëshimin e miratimit për transferimin 
e armëve dhe municioneve gjatë eksportit më (data).
Bashkëlidhur kërkese, aplikanti ka paraqitur (certifikatën e përdoruesit fundor). Duke u bazuar 
mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Maqedonisë 
përcaktoi se janë përmbushur kriteret për transferimin e armëve dhe municioneve gjatë 
eksportit në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara në 
këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 2 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej 600 dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula   PERSONI I AUTORIZUAR 

Krijuar më Ndryshuar më Statusi më Paraqitur nga Operatori 
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Formulari nr. 29 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 
_____________________________

(Emri i njësisë organizative)

Numri _____________

Data _______________

Vendi______________

Në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE 
MUNICIONEVE 

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE KRYHET MIDIS: 

Marrësi: 
Numri tatimor: 
Adresa (selia): 

Dërguesi: 
Numri tatimor: 
Adresa (selia): 

Miratimi lëshohet për: 

A) ARMË 

Kategoria 
Lloji 
Marka/modeli 
Kalibri mm 

Sasia 

B) MUNICIONE 

Sasia 
Kategoria 
Kalibri mm 

Miratimi është i vlefshëm për një periudhë deri në ___________ (6 muaj) 
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ARSYETIMI LOGJIK 

Emri i marrësit ______________________________________________________________

ka paraqitur kërkesën me numër ____ për lëshimin e miratimit për transferimin e armëve dhe

municioneve më ____________ (data). 

Duke u bazuar mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Maqedonisë përcaktoi se janë përmbushur kriteret për transferimin e armëve dhe municioneve në 
përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 4 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej ____dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula   PERSONI I AUTORIZUAR 
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REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

Formulari nr. 30 

CERTIFIKATA E PËRDORUESIT FUNDOR 

1. IMPORTUESI 2. EKSPORTUESI 

Emri. _____________________________________________ Emri ______________________________________ 

Adresa Adresa 

Qyteti Qyteti 

Tel./faks Shteti 

Nr. i autorizimit Tel./faks 

I vlefshëm deri më 

3. MARRËSI I FUNDIT I NGARKESËS

(nëse nuk  është importuesi)

Emri 

Adresa __________________________________  Qyteti__________________________  Tel./faks _________________________

4. KONTRATA ose FATURA 

Nr. dhe data ._____________________________ Nënshkrimi dhe vula. _____________________________ 

5. PËRSHKRIMI I MALLRAVE 

Nr. i tarifës doganore Përshkrimi i artikujve Njësia Sasia 

1.

2.

3.

Kodi i monedhës Shuma totale 

6. Mallrat e renditura në pikën 5 nevojiten vetëm për përdorim nga importuesi ose marrësi i fundit i ngarkesës (nëse nuk është importuesi). 

7. Me anë të kësaj certifikate, importuesi ose marrësi i fundit i ngarkesës (nëse nuk është importuesi) bie dakord: 
- se mallrat e renditura në pikën 5 nuk do të përdoren për qëllime të tjera të ndryshme nga ato të përmendura në përdorimin e deklaruar në pikën 4 
- se nuk i devijon, rieksporton apo transferon mallrat e renditura në pikën 5 te persona apo shtete të tjera pa lejen me shkrim të autoritetit kompetent 
të Republikës së Maqedonisë  
- të konfirmojë sipas kërkesës së autoriteteve kompetente, marrjen e mallrave të renditura në pikën 5 

8. Me anë të kësaj certifikate, Ministria e Punëve të Brendshme konfirmon se mallrat e renditura në pikën 5 janë porositur nga importuesi/marrësi 
përfundimtar i ngarkesës. 

9. Ky dokument është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e certifikimit nga autoriteti kompetent i Republikës së Maqedonisë. 

Importuesi ose marrësi përfundimtar i ngarkesës (nëse nuk është importuesi)_________________________________________________  

Data  Emri dhe titulli Nënshkrimi dhe vula zyrtare 

Certifikatë nga autoriteti në Republikën e Maqedonisë 

Data  Emri dhe titulli Nënshkrimi dhe vula zyrtare 

Afati i vlefshmërisë Deri në datën___________________________ 
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Formulari nr. 31 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

_______________________
(Emri i njësisë organizative) 

Numri ______________

Data _______________ 

Në përputhje me nenin 63 dhe nenin 65 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon 
këtë 

MIRATIM PËR BLERJEN DHE TRANSPORTIN E ARMËVE DHE 
MUNICIONEVE JASHTË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 

A) TË DHËNA PËR PERSONIN FIZIK (SHTETAS I REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË) 

Personit ____________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri)

me numër personal identifikimi ________________ lindur më ______________________ në
(Datëlindja) 

_____________________, me vendbanim të përhershëm ose të zakonshëm në ___________, 
(vendi i lindjes)

identiteti i të cilit u vërtetua në bazë të dokumentit të identifikimit. _____________________

numër____________________ lëshuar nga________________________________________ 
(lloji i dokumentit) (Emri i autoritetit lëshues) 

B) TË DHËNA PËR PERSONIN FIZIK (SHTETAS I HUAJ) 

Personit ____________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri)

lindur më ________________________________________________________________ në 
(Datëlindja) 

_____________________, adresa e vendbanimit të përhershëm ______________________, 
(Vendi i lindjes)

shtetas i _____________________________________________________identiteti i të cilit u

u vërtetua në bazë të dokumentit të identifikimit.____________________________________

numër____________________ lëshuar nga ________________________________________ 
(lloji i dokumentit) (Emri i shtetit dhe autoritetit lëshues) 
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I LËSHOHET MIRATIMI për blerjen dhe transportin jashtë Republikës së Maqedonisë: 

a) të armës së kategorisë ___________________lloji __________________________

kalibri ____________mm dhe numri i serisë__________________

b) të municionit ____________________________ fishekë për armën e llojit

____________kalibri____________________ mm. 

Nëse personi nuk i blen armët apo municionet mbi bazën e këtij miratimi për blerje dhe 
transport të armëve dhe municioneve jashtë Republikës së Maqedonisë, atëherë miratimi duhet 
t’i kthehet autoritetit lëshues. 

Personi që blen armët dhe municionet duhet t’i sjellë ato në pikën e kalimit kufitar të 
kufirit shtetëror __________________ brenda një dite nga dita e blerjes dhe duhet të dorëzojë
certifikatën e plotësuar të shitjes së armëve dhe municioneve, e cila është pjesë përbërëse e 
këtij miratimi. 

ARSYETIMI LOGJIK 

________________________________nga _______________________________________
(Emri dhe mbiemri) (Shteti, qyteti, rruga dhe numri i shtëpisë) 

ka dorëzuar kërkesën për miratim të blerjes dhe transportit të armëve dhe municioneve jashtë 
Republikës së Maqedonisë më______________________________ (data) dhe bashkë me të
 ka paraqitur miratimin për blerjen e armëve, pjesëve të armëve dhe municioneve të lëshuar 
nga autoriteti kompetent i_____________________ 

(Emri i shtetit) 

Gjatë procedurës, u vendos se janë përmbushur kriteret për blerjen dhe transportin e 
armëve dhe municioneve jashtë Republikës së Maqedonisë në përputhje me nenet 63 dhe 65 
të ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 2 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 

CERTIFIKATA nr. ______________ 
lëshuar nga 

(Emri i shoqërisë së regjistruar për tregtimin e armëve, municioneve dhe pjesëve të 
armëve) me anë të këtij dokumenti vërtetoj se 

_____________________________________janë shitur armë dhe municione të renditura në
(emri dhe mbiemri)

kategorinë _________________________________lloji______________________________
marka ____________kalibri ____________mm dhe numri i serisë ____________________,
dhe municion me sasi _____________________kalibri ___________________________mm
mbi bazën e miratimit nr ______________________të lëshuar nga______________________

Në __________________ Vula SHITËSI 
Data_________________
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Formulari nr. 32 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

_____________________________

(Emri i njësisë organizative) 

Numri _____________

Data _______________ 

Në përputhje me nenin 64 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR FUTJEN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE 

Personit _________________________________________lindur më ___________________ 
(Emridhe mbiemri) (Datëlindja) 

në____________________________shtetas i ___________________________________me
(Vendi i lindjes) (Shteti)

numër pasaporte_____________________________, adresa e vendbanimit të përhershëm ose
të zakonshëm___________________në___________________________________________

(Emri i shtetit)
me numër regjistrimi të autorizimit të armës______________________ 
I LËSHOHET MIRATIM PËR FUTJEN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE 

Miratimi lëshohet për: 
A) ARMË 
Kategoria e armës 
Lloji i armës 
Marka 
Kalibri mm 

Numri i serisë 
B) MUNICIONE 
Sasia 
Lloji 
Kalibri mm 

Në përputhje me nenin 64 të ligjit “Për armët”, zotëruesi dërgon personalisht tek 
autoriteti kompetent, brenda 30 ditëve nga data e regjistrimit të vendbanimit të përhershëm apo të 
zakonshëm ose nga data e miratimit të qëndrimit të përhershëm, një kërkesë për zëvendësimin 
e autorizimit të armës të lëshuar nga autoriteti kompetent i një shteti tjetër me një autorizim 
arme ose një autorizim për armëmbajtje. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 3 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
__________________________
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Formulari nr. 33 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

Numri _____________

Data _______________ 

Në përputhje me nenin 65 paragrafi 1 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM 
PËR FUTJEN DHE MBAJTJEN E ARMËVE DHE 

MUNICIONEVE I LËSHUAR NGA ZYRA E PËRFAQËSISË 
DIPLOMATIKE OSE KONSULLORE 

Personit _________________________________________lindur më ___________________ 
(Emridhe mbiemri)

në____________________________shtetas i ___________________________________me
numër pasaporte_____________________________, adresa e vendbanimit të përhershëm ose
të zakonshëm___________________në_____________________________________(Shteti)
me numër regjistrimi të autorizimit të armës ______________________________lëshuar nga
_________________

(Pika e kalimit kufitar e hyrjes) (Pika e kalimit kufitar e daljes) 

I LËSHOHET MIRATIMI PËR FUTJEN DHE MBAJTJEN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE 
NË TË GJITHË TERRITORIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Miratimi lëshohet për: 
A) ARMË 
Kategoria e armës 
Lloji i armës 
Marka 
Kalibri mm 

Numri i serisë 
B) MUNICIONE 
Sasia 
Lloji 
Kalibri mm 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 3 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 34 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME 

_______________________

(Emri i njësisë organizative) 

Numri _____________

Data _______________

Në përputhje me nenin 67 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR POSEDIMIN DHE MBAJTJEN E ARMËVE 
TË GJAHUT GJATË SEZONIT TË GJUETISË NË VEND 

Personit ___________________________________________________________________
(Emri dhe mbiemri)

shtetas i ________________________________me numër pasaporte __________________ 
(Emri i shtetit) (Numri i pasaportës)

anëtar i shoqatës së gjuetarëve ____________________________ me
(Emri i shoqatës së gjuetarëve)

autorizime ________________________________________________ 

(Numrat e regjistrimit të autorizimeve të armëve të gjahut)
që do të gjuajë në zonën e____________________ brenda fushës së kompetencës së
_______________________________________________

(Emri i njësisë organizative) 

I LËSHOHET MIRATIMI PËR MBAJTJEN E ARMËVE TË GJAHUT PËR QËLLIME 
GJUETIE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

Miratimi është i vlefshëm nga ______________(data) deri në _______________(data) dhe
lëshohet për armët dhe municionet e mëposhtme:

Kategoria 
Lloji i armës 
Sasia Numri i 
serisë 

Kategoria 
Lloji i armës 
Sasia 
Numri i serisë 
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Kategoria
Lloji i armës
Sasia 
Numri i serisë 

Arma e gjahut dhe municioni i saj regjistrohen në numrin e pasaportës
_______________.

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 3 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 
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Formulari nr. 35 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
__________________________________
(Emri i njësisë organizative)
Numri _____________
Data _______________ 

Në përputhje me nenin 68 paragrafi 1 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE SPORTIVE 

(Emri dhe mbiemri i personit fizik/emri i organizatës së qitësve)
me numër pasaporte____________________, anëtar i shoqatës së qitësve _______________

(Numri i pasaportës)
_____________________________, numri i anëtarëve të shoqatës së qitësve____________

(Emri i shoqatës së qitësve)
për pjesëmarrje në konkurse qitjeje apo për përgatitje për konkurse_____________________
__________________________________________që do të zhvillohen nga _____________
(vendi i zhvillimit të konkursit të qitjes ose të përgatitjes për konkurs)
______________________________deri më ________________________________ (data),

_________________________ ___________________________
Pika e kalimit kufitar e hyrjes Pika e kalimit kufitar e daljes 

I LËSHOHET MIRATIMI PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE 

Miratimi lëshohet për: 

A) ARMË 
Kategoria 
Lloji i armës 
Sasia Numri i 
serisë 

B) MUNICIONE 
Sasia 
Lloji 
Kalibri 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 3 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
__________________________
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Formulari nr. 36 

Numri i referencës T002

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

Numri i referencës së autorizimit 
Data e lëshimit të miratimit 
Vendi i lëshimit të miratimit Shkup 

Në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), me dispozitat e ligjit “Për tregtinë” (Fletorja Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 16/04, 128/06, 63/07, 133/07 dhe 88/08) dhe me vendimin për 
kategorizimin e mallrave për import dhe eksport (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë 
nr. 167/08) autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSFERIMIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË 
TRANSITIT 

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË TRANSITIT KRYHET NGA: 

Agjenti i përgjithshëm: numri tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

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

TRANSFERIMI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË TRANSITIT KRYHET MIDIS: 

Dërguesi/Eksportuesi:
Adresa (selia):
Qyteti: 
Shteti i eksportuesit: 

Marrësi/Importuesi:
Adresa (selia):
Qyteti:
Shteti i importuesit: 

Lëshohet miratim për mallrat e mëposhtme: 

Numri 
tarifor 

Kategoria Lloji Marka Kalibri Shteti i 
origjinës 

Sasia 
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Miratimi është i vlefshëm për gjashtë muaj nga data e lëshimit të tij. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Agjenti i përgjithshëm: 

ka paraqitur kërkesën me nr. për lëshimin e miratimit për transferimin 
e armëve dhe municioneve gjatë transitit më (data). 

Bashkëlidhur kësaj kërkese, aplikanti ka paraqitur (certifikatën e përdoruesit
fundor, kontratën, marrëveshjen ose dokument tjetër që deklaron sasinë e miratuar të armëve 
dhe municioneve). 

Duke u bazuar mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Maqedonisë përcaktoi se janë përmbushur kriteret për transferimin e armëve dhe municioneve 
gjatë transitit në përputhje me nenin 55 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara 
në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 2 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej 600 dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 

Krijuar më Ndryshuar më Statusi më Paraqitur nga Operatori 
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Formulari nr. 37 

Numri i referencës T003

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

Numri i referencës së autorizimit 
Data e lëshimit të miratimit 
Vendi i lëshimit të miratimit Shkup 

Në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR TRANSPORTIN E ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË TRANSITIT 

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË TRANSITIT KRYHET NGA: 

Agjenti i përgjithshëm: numri tatimor
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

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

TRANSPORTI I ARMËVE DHE MUNICIONEVE GJATË TRANSITIT KRYHET MIDIS: 

Dërguesi/Eksportuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

Marrësi/Importuesi:
Adresa: 
Qyteti: 
Shteti: 

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

Transportuesi:
Qyteti:
Shteti: 
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Emri dhe mbiemri i drejtuesit të mjetit:
Numri i pasaportës: 
Licenca ADR e drejtuesit të mjetit: 

Lloji i transportit: 
Identifikimi i mjetit të transportit:
Licenca ADR e mjetit të transportit: 

Lëshohet miratim për mallrat e mëposhtme: 

Numri 
tarifor 

Kategoria Lloji Marka Kalibri Shteti i 
origjinës 

Sasia 

Masat e sigurisë gjatë transportit 

Ky miratim është i vlefshëm për tre muaj, por jo më shumë se periudha e vlefshmërisë së 
miratimit të mëparshëm të lëshuar për transferim. 

ARSYETIMI LOGJIK 

Agjenti i përgjithshëm: 

ka paraqitur kërkesën me nr. për lëshimin e miratimit për transportin e 
armëve dhe municioneve gjatë transitit më (data). 

Bashkëlidhur kësaj kërkese, aplikanti ka paraqitur (kontratën,
marrëveshjen ose dokument tjetër që deklaron sasinë e miratuar të armëve dhe municioneve). 

Miratimi për transportin e armëve dhe municioneve gjatë transitit u lëshua mbi bazën e 
miratimit të mëparshëm për transferimin e armëve dhe municioneve gjatë transitit të lëshuar 
nga Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Maqedonisë. 

Duke u bazuar mbi kërkesën e dorëzuar, Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së 
Maqedonisë përcaktoi se janë përmbushur kriteret për transportin e armëve dhe municioneve 
gjatë transitit në përputhje me nenin 56 të ligjit “Për armët” dhe mori vendimet e përcaktuara 
në këtë miratim. 

Tarifa administrative në përputhje me numrin tarifor 22 paragrafi 2 të ligjit “Për tarifat 
administrative” në shumën prej 600 dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR 

Krijuar më Ndryshuar më Statusi më Paraqitur nga Operatori 
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Formulari nr. 38 

Stema 

REPUBLIKA E MAQEDONISË
MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
__________________________________
(Emri i njësisë organizative)
Numri _____________
Data _______________
Vendi______________ 

Në përputhje me nenin 58 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 7/2005, 47/06, 42/07 dhe 86/08), autoriteti kompetent lëshon këtë 

MIRATIM PËR NGRITJEN E POLIGONEVE CIVILE TË QITJES 

_____________________________, numri i regjistrimit të subjektit __________________, 
(Emri i shoqërisë)

personi përgjegjës __________________, numri personal i identifikimit ________________

(Emri dhe mbiemri i personit përgjegjës në shoqëri) 

themeluar nga ______________________ numri personal i identifikimit_________________
(Emri dhe mbiemri i themeluesve të shoqërisë) 

_________________________________shtetas i _________________________________
(Emri i shtetit) 

(Adresa e vendbanimit të përhershëm/të zakonshëm) 

I LËSHOHET KY MIRATIM PËR NGRITJEN E POLIGONIT CIVIL TË QITJES 

(Lloji i poligonit civil të qitjes: i mbyllur/i hapur/i kombinuar) 

(Vendndodhja/adresa/vendi) 
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ARSYETIMI LOGJIK 

___________________________________me seli në _____________________________
(Emri i shoqërisë ) (Adresa)

ka paraqitur kërkesën me nr. _________për lëshimin e miratimit për ngritjen e poligonit civil
të qitjes _____________________________________________________ më____________

(Lloji i poligonit civil të qitjes: i mbyllur/i hapur/i kombinuar) (Data). 

Gjatë procedurës, u vendos se janë përmbushur kriteret për ushtrimin e qitjeve sportive 
dhe zbavitëse dhe për trajnimin mbi përdorimin e duhur dhe të sigurt të armëve në përputhje 
me nenet 47, 50 dhe 58 të ligjit “Për armët”. 

Tarifa administrative sipas numrit tarifor 3 të ligjit “Për tarifat administrative” në shumën 
prej ____ dinarë, u pagua sipas rregullave. 

Vula PERSONI I AUTORIZUAR
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Formulari nr. 53 

Regjistri i certifikatave të armëve të zjarrit të bëra të papërdorshme në mënyrë të përhershme

Numri Personi fizik 
ose juridik 

Arma Shoqëria Numri i regjistrimit dhe data e 
lëshimit të miratimit për prodhimin 
e armëve dhe municioneve, si dhe 

për riparimin e armëve 

Procedura 
teknike 

Dokumenti 
i armës 

SHËNIM 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Formulari nr. 61 

Regjistri i miratimeve të lëshuara për transferimin e armëve dhe municioneve gjatë transitit 

Nr. Data e 
miratimit 

dhe numri i 
regjistrimit 

Agjenti i 
përgjithshëm 

Shteti i 
nisjes 

Shteti i 
destinacionit 

Dërguesi Marrësi Pika e kalimit 
kufitar e 

hyrjes/daljes 

Transporti Informacion për 
armët/municionet që 

transportohen 

SHËNIM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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