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Në mbështetje të nenit 47 paragrafi 5 të ligjit “Për armët” (Fletorja Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë” numër 7/05, 47/06 dhe 42/07), Ministri i Punëve të Brendshme në marrëveshje 

me Ministrin e Transportit dhe Komunikacionit dhe Ministrin e Ekonomisë miratoi 

 

RREGULLOREN PËR KUSHTET MINIMALE TEKNIKE DHE TË SIGURISË QË 

DUHET TË PLOTËSOJNË OBJEKTET NË TË CILAT KRYHET VEPRIMTARIA E 

PRODHIMIT DHE RIPARIMIT, OSE VEPRIMTARIA E TREGTIMIT DHE 

MAGAZINIMIT TË ARMËVE DHE MUNICIONEVE 
 

Neni 1 

Kjo Rregullore përcakton kushtet minimale teknike dhe të sigurisë që duhet të plotësojnë 

objektet në të cilat kryhet veprimtaria e prodhimit dhe riparimit, ose veprimtaria e tregtimit dhe 

magazinimit të armëve dhe municioneve. 

 

Neni 2 

Veprimtaria e prodhimit dhe riparimit të armëve kryhet në objektet e subjekteve juridike 

që janë të autorizuara për prodhimin dhe riparimin e armëve dhe municioneve. 

Objektet e subjekteve juridike të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni përbëhen nga: 

- ambientet e punës ose ofiçinat në të cilat kryhet procesi i prodhimit ose i riparimit të 

armëve; 

- ambientet e punës ose ofiçinat në të cilat kryhet procesi i prodhimit të municioneve; 

- stacioni për ekzaminim balistik (poligon qitjeje); 

- ambientet administrative; 

- ambientet e siguruara teknikisht për ruajtjen e lëndës së parë, të veglave dhe pjesëve të 

armëve; 

- ambientet e siguruara teknikisht për ruajtjen e armëve të prodhuara dhe të riparuara; dhe 

- ambientet e siguruara teknikisht për ruajtjen e lëndës së parë për prodhimin e 

municioneve dhe ruajtjen e municioneve të prodhuara. 

 

Neni 3 

Tregtimi dhe magazinimi i armëve dhe municioneve kryhet në objektet e shoqërive 

tregtare që janë të autorizuara për tregtimin e armëve, municioneve dhe pjesëve të tyre dhe ku 

realizohet shitja e armëve dhe municioneve me: 

- shumicë ose; 

- me shumicë dhe pakicë ose; 

- me pakicë. 

Objektet e shoqërive tregtare të përmendur në paragrafin 1 pika 1 dhe paragrafi 2 të këtij 

neni përbëhen nga: 

- ambientet e punës ku kryhet tregtimi i armëve dhe municioneve dhe 

- ambientet e siguruara teknikisht të përdorura për ruajtjen e armëve dhe ambientet e 

siguruara teknikisht të përdorura për ruajtjen e municioneve. 

Objektet e shoqërive tregtare të përmendura në paragrafin 1 pika 3 të këtij neni, duhet të 

përfaqësojnë një tërësi funksionale dhe përbëhen nga: 

- ambientet e punës ku realizohet tregtimi i armëve dhe municioneve, në të cilën ka një pjesë 

të veçantë ose rafte të veçanta ku vendosen armët ose municionet dhe  

- ambientet e punës ku realizohet tregtimi i armëve dhe municioneve dhe ambientet e 

siguruara teknikisht të përdorura për ruajtjen e armëve dhe municioneve. 

 

Neni 4 

Objektet e shoqërive tregtare të përmendura në nenet 2 dhe 3 të kësaj Rregulloreje duhet të 
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jenë të ndërtuara me material të fortë, të projektuara, të pajisura dhe të lidhura me infrastrukturën 

e shërbimeve utilitare si:  rrjet ujësjellësi, kanalizime për ujërat e zeza dhe rrjet elektrik. 

Hyrja e objekteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni duhet të jetë e ndriçuar gjatë 

gjithë kohës në darkë, nga muzgu i parë deri në orët e para të mëngjesit. 

 

Neni 5 

Objektet e shoqërive tregtare të përmendura në nenet 2 dhe 3 të kësaj Rregulloreje, përveç 

objekteve të përmendura në nenin 3 paragrafi 1 pika 3 të kësaj Rregulloreje, duhet të jenë gjatë 

gjithë kohës fizikisht dhe teknikisht të siguruara me sistem për mbrojtje nga vjedhjet, alarm 

zjarri dhe mbrojtje mekanike. 

Objektet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni duhet të jenë të rrethuara me gardh 

mbrojtës. 

Gardhi mbrojtës i përmendur në paragrafin 2 të kësaj Rregulloreje duhet të jetë i lartë mbi 

dy metra  dhe 20 centimetra mbi sipërfaqen ku është vendosur. 

Veglat, pajisjet dhe instalimet për mbrojtjen nga zjarri në objektet e përmendura në 

paragrafin 1 të këtij neni, duhet të jenë të vendosura në vende të dukshme dhe të arritshme për 

përdorim. 

 

Neni 6 

Objektet e përmendura në nenet 2 dhe 3 të kësaj Rregulloreje duhet të jenë të mbrojtura 

nga shkarkimet atmosferike – rrufetë, përmes instalimit të sistemeve rrufepritëse. 

Instalimi i përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, në kushtet e shkarkimeve atmosferike, ose 

në rast rrufeje, duhet të pengojë rënien e shkëndijave nga antena rrufepritëse te makineritë dhe 

pajisjet për prodhimin e municioneve. 

Konstruksioni prej çeliku i objekteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, tavolinat 

metalike, dyert, dritaret, tubacionet e ngrohjes, raftet-kasat, tubat e ventilimit dhe objektet e 

tjera metalike si dhe makineritë dhe pajisjet e përmendura në paragrafin 2 të këtij neni, duhet 

të jenë të tokëzuara. 

 

Neni 7 

Ambientet e punës ose ofiçinat dhe ambientet teknikisht të siguruara të përcaktuara me 

dispozitat e kësaj Rregulloreje, përveç ambienteve të punës të përmendura në nenin 3 paragrafi 

3 pika 1 të kësaj Rregulloreje, duhet të kenë një sipërfaqe prej të paktën 15 metra katrorë. 

Lartësia e ambienteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni nga dyshemeja në tavan 

duhet të jetë të paktën dy metra e 50 centimetra. 

 

Neni 8 

Nëse objektet e përmendura në paragrafët 2 dhe 3 të kësaj Rregulloreje kanë dritare, ato 

duhet të jenë të mbrojtura nga ana e jashtme me zbara metalike të fiksuara ose rrjetë metalike 

të punuar me hekur solid. 

Rrjeta e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, duhet të jetë me trashësi pesë milimetra 

ndërsa vrimat që formohen duhet të jenë me dimensione të paktën 70 milimetra gjatësi dhe 70 

milimetra gjerësi. 

Zbarat e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, duhet të jenë me trashësi të paktën 

dhjetë milimetra, të vendosura vertikalisht me distancë të paktën 100 milimetra dhe 

horizontalisht me distancë të paktën 300 milimetra. 

 

Neni 9 

Portat e jashtme hyrëse të objekteve të përmendura në nenet 2 dhe 3 të kësaj Rregulloreje 

duhet të jenë të mbrojtura nga ana e jashtme, me rrjetë metalike të lëvizshme ose me zbara 
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metalike të lëvizshme, të cilat nga njëra anë fiksohen në murin e jashtëm, ndërsa në anën tjetër 

kyçen me shul. 

Dyert e të gjitha objekteve ku realizohet veprimtaria e prodhimit, tregtimit dhe 

magazinimit të municioneve duhet të hapen nga jashtë, në drejtim të daljes dhe të çojnë drejt 

një ambienti të hapur. 

 

Neni 10 

Muret e jashtëm dhe tavani i objekteve të përmendura në nenet 2 dhe 3 të kësaj 

Rregulloreje, duhet të ndërtohen me tullë, beton, gurë ose materiale të tjera që përdoren për 

ndërtim. 

Materialet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni që përdoren për ndërtimin e 

objekteve teknikisht të siguruara duhet të jenë rezistente ndaj zjarrit si më poshtë: 

- muret, për të paktën dy orë; 

- dyshemeja dhe tavani, për të paktën një orë e 30 minuta dhe 

- portat hyrëse, për të paktën një orë. 

 

Neni 11 

Ngrohja e ambienteve të punës ose ofiçinave të përmendura në nenin 2 paragrafi 2 pika 2, 

duhet të realizohet nëpërmjet instalimeve me ujë të ngrohtë, avull ose ajër të ngrohtë, që futet 

nga jashtë objektit.  

Objektet e paragrafit 1 të këtij neni, nuk duhet të ngrohen me ngrohës me flakë të hapur.  

 

Neni 12 

Ventilimi i objekteve të përmendura në nenet 2 dhe 3 të kësaj Rregulloreje duhet të kryhet 

në mënyrë natyrale ose artificiale (me ventilatorë). 

Në rastin e ventilimit artificial të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni, hapjet hyrëse dhe 

dalëse të ventilatorëve duhet të jenë të mbrojtura me rrjetë metalike, ndërsa tubat dhe struktura 

e ventilimit duhet të përshtatet me kushtet e objekteve. 

Paneli i kontrollit për ventilatorët në ambientet e punës ose ofiçinat e përmendura në nenin 

2 paragrafi 2 pika 2 duhet të jetë i vendosur jashtë dhomave ose këtyre ambienteve. 

 

Neni 13 

Instalimet elektrike, pajisjet dhe aksesorët e tyre, në objektet e përmendura në nenet 2 dhe 

3 të kësaj Rregulloreje, veçanërisht në objektet ku realizohet aktiviteti me substanca 

shpërthyese, duhet të jenë të punuara në mënyrë që të përshtaten me punën që kryhet mbi tokë 

me substanca shpërthyese. 

Instalimet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, në objektet ky realizohet prodhimi, 

tregtimi dhe magazinimi i municioneve, shënohen me shenjën “EX”, e cila i përgjigjet 

shkallës së rrezikut që krijohet gjatë përdorimit të substancave shpërthyese – municioneve.  

Instalimet në objektet e përmendura në nenin 3 paragrafi 1 pika 3 të kësaj Rregulloreje, 

duhet të realizohen me shkallën përkatëse të mbrojtjes mekanike IP (IP 54 dhe IP 65).  

Në objektet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni, nuk duhet të vendosen dhe të 

përdoren tuba ajrimi për shpërndarjen e energjisë elektrike. 

Armatura mbi të cilën vendosen llambat në objektet e përmendura në paragrafin 1 të këtij 

neni, duhet të ketë mbrojtje mekanike dhe të jetë e përforcuar me litarë të posaçëm, të 

vendosur mbi tavanin ose murin e objekteve të përmendura në këtë Rregullore. 

Armatura e përmendur në paragrafin 5 të këtij neni, nuk duhet të jetë e fiksuar në kabllo 

elektrikë. 

 

Neni 14 
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Në objektet ku realizohet veprimtaria e prodhimit, tregtimit dhe magazinimit të 

municioneve duhet të kenë mbrojtje nga elektriciteti statik. 

Dyshemeja e objekteve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni duhet të jetë e sheshtë, 

por jo e rrëshqitshme, të mos ketë çarje dhe të jetë e lehtë për t’u pastruar. 

Nëse ndonjë objekt bie mbi dyshemenë e përmendur në paragrafin 2 të këtij neni, 

sipërfaqja nuk duhet të shkaktojë shkëndija. 

Sipërfaqja e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni duhet të jetë përcjellëse e rrymës 

elektrike. 

Dispozitat që rregullojnë mbrojtjen dhe tregtimin e substancave shpërthyese zbatohen edhe 

për objektet e përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.  

 

Neni 15 

Ambientet administrative të përmendura në nenin 2 paragrafi 2 pika 4 të kësaj Rregulloreje, 

përdoren për veprimtaritë administrative si dhe marrjen dhe dhënien e informacioneve të 

nevojshme për punonjësit dhe vizitorët. 

 

Neni 16 

Rregullorja për kërkesat minimale teknike për zyrat dhe ambientet e përdorura për tregtimin 

zbatohen njësoj edhe për ambientet e punës të përmendura në nenin 3 paragrafi 2 pika 1 dhe 

nenin 3 paragrafi 3 të kësaj Rregulloreje. 

 

Neni 17 

Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e tetë nga shpallja në “Fletoren Zyrtare të Republikës 

së Maqedonisë”. 
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Shkup 

Ministre  

e Punëve të Brendshme, 

MA Gordana Jankuloska, 

nënshkrimi. 

 

Ministër 

i Transportit dhe 

Komunikacionit, 

Mile Janakieski, nënshkrimi 

 

Ministre 

e Ekonomisë 

Vera Rafajlovska, nënshkrimi 

 


