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PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9126, DATË 29.7.2003 "PËR PËRDORIMIN CIVIL TË 
LËNDËVE PLASËSE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË" 
 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 
 
KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
VENDOSI: 
 
Në ligjin nr.9126, datë 29.7.2003 "Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë", 
bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 
 
Neni 1 
 
Në titullin e ligjit, pas fjalëve "lëndëve plasëse" shtohen fjalët "dhe lëndëve piroteknike dhe 
fishekzjarrë". 
 
Neni 2 
 
Në nenin 1, pas fjalëve "mënyrën e tregtimit" shtohen fjalët "si dhe regjistrimin e gjurmimin". 
 
Neni 3 
 
Në nenin 2, pas pikës 2 shtohet pika 3 me këtë përmbajtje: 
"3. Dispozitat e këtij ligji, të cilat rregullojnë prodhimin, importin, eksportin dhe magazinimin e lëndëve 
plasëse për përdorim civil, zbatohen edhe për prodhimin, importin, eksportin dhe magazinimin e 
lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrë. 
Nuk zbatohen, për lëndët piroteknike dhe fishekzjarrë, dispozitat e këtij ligji për regjistrimin, gjurmimin, 
transferimin dhe përdorimin e lëndëve plasëse për përdorim civil.". 
 
Neni 4 
 
Në nenin 3 bëhen këto shtesa dhe ndryshime: 
1. Në pikën 2, fjalia e dytë ndryshohet si më poshtë: 
""Lëndë plasëse për përdorim civil" janë materialet dhe artikujt e përcaktuar si të tillë në 
"Rekomandimet e Kombeve të Bashkuara për transportin e mallrave të rrezikshme", ratifikuar me ligjin 
nr.9272, datë 16.9.2004 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen evropiane "Për 
transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave të rrezikshme, ADR" dhe protokollin e nënshkrimit", dhe 



që nuk bëjnë pjesë në listën e mallrave ushtarake e të mallrave me përdorim të dyfishtë, miratuar në 
zbatim të ligjit nr.9707, datë 5.4.2007 "Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së import-eksportit të 
mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfishtë"". 
2. Pika 3 ndryshohet si më poshtë: 
"3. Lëndët piroteknike dhe fishekzjarrë për përdorim civil, që lejohen të importohen, eksportohen apo 
prodhohen në Republikën e Shqipërisë, janë ato mallra, transformimi i të cilave bëhet vetëm me djegie, 
me shpejtësi 1-10 m/sek, të cilët lëshojnë flakë dhe dritë, me ndriçim, me ngjyra të ndryshme, dhe që 
përcaktohen në pjesën II, klasa I, grupet 3 e 4, me kod klasifikimi 1.3G ose 1AG, siç parashikohet në 
marrëveshjen evropiane për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme (ADR), ratifikuar 
me ligjin nr.9272, datë 16.9.2004.". 
3. Në pikën 7, pas fjalëve "përdorim civil" shtohen fjalët "brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, 
duke përjashtuar këtu spostimet brenda së njëjtës strukturë.". 
4. Pas pikës 8 shtohen pikat 9, 10 dhe 11 me këtë përmbajtje: 
"9. "Siguria publike", në kuptim të këtij ligji, është parandalimi i përdorimit të kundërligjshëm dhe 
kundër rendit publik. 
10. "Gjurmimi" është një sistem i përshtatshëm identifikimi për përcaktimin e saktë të vendndodhjes së 
lëndëve plasëse për përdorim civil, nga prodhimi apo importimi deri te përdorimi i fundit, si dhe të 
poseduesit të saj në të gjitha fazat. 
11. "Regjistrim" është sistemi ku hidhen të dhënat, për hyrjet e daljet nga territori i Republikës së 
Shqipërisë të lëndëve plasëse për përdorim civil, si dhe për lëvizjet (shitblerjet) brenda territorit të 
Republikës së Shqipërisë, deri tek identifikimi i përdoruesit të fundit.". 
 
Neni 5 
 
Në nenin 4 pika 1 fjala "kryesore" hiqet. 
 
Neni 6 
 
Në nenin 7 pika 5, pas fjalëve "të gjitha masat" shtohen fjalët "për regjistrimin, gjurmimin dhe 
identifikimin e lëndëve plasëse në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe". 
 
Neni 7 
 
Pas nenit 7 të kreut III shtohet neni 7/1 me këtë përmbajtje: 
 
"Neni 7/1 
 
Lëndët piroteknike e fishekzjarrë për përdorim civil 
1. Këshilli i Ministrave përcakton procedurat për dhënien e licencës për prodhimin, importimin, 
eksportimin, magazinimin e lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrë. 
2. Ministria e Mbrojtjes kontrollon, verifikon, ndjek dhe zbaton prodhimin, importimin dhe eksportimin 
e lëndëve piroteknike e fishekzjarrë dhe përcakton, me rregullore të veçantë, mënyrën, kushtet dhe 



kriteret. 
3. Ministria e Brendshme kontrollon, verifikon, ndjek dhe zbaton magazinimin e lëndëve piroteknike e 
fishekzjarrë dhe përcakton, me rregullore të veçantë, mënyrën, kushtet dhe kriteret.". 
 
Neni 8 
 
Në nenin 9 pika 4, fjalët "60 ditë" zëvendësohen me fjalët "7 ditë". 
 
Neni 9 
 
Neni 10 ndryshohet si më poshtë: 
 
"Neni 10 
 
Gjurmimi dhe identifikimi i lëndëve plasëse 
1. Subjektet tregtare, në fushën e prodhimit, importimit, eksportimit, përdorimit dhe asgjësimit të 
lëndëve plasëse për përdorim civil, të disponojnë një sistem efikas të gjurmimit të lëndëve plasëse për 
përdorim civil. Ky sistem të mundësojë identifikimin, në çdo fazë, të posedimit të këtyre mallrave, nga 
prodhimi, importimi, hedhja në treg për herë të parë dhe deri te përdorimi i fundit i tyre. 
2. Ministria e Mb rojtjes merr të gjitha masat që subjektet me veprimtari tregtare në sektorin e lëndëve 
plasëse të pajisen më një sistem për mbledhjen e të dhënave, i cili të përfshijë identifikimin unik dhe 
poseduesin e tyre, gjatë gjithë fazave të procesit, nga prodhimi apo importimi deri në përdorimin e 
fundit, gjatë gjithë jetëgjatësisë së lëndëve plasëse për përdorim civil, brenda territorit të Republikës së 
Shqipërisë. 
3. Ministria e Mbrojtjes merr të gjitha masat që ngritja dhe funksionimi i një sistemi të harmonizuar të 
gjurmimit dhe identifikimit të lëndëve plasëse për përdorim civil, në përputhje me aktet normative të 
Bashkimit Europian, të bëhet brenda datës 31 dhjetor 2012. 
4. Rregullat dhe procedurat e krijimit të sistemit të gjurmimit dhe identifikimit miratohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave. 
5. Ministria e Mbrojtjes kontrollon, verifikon, ndjek dhe zbaton sistemin e gjurmimit e të identifikimit 
dhe përcakton, me rregullore të veçantë, mënyrën, kushtet dhe kriteret.". 
 
Neni 10 
 
Në nenin 12 pika 2, pas fjalëve "të nenit 5 pika 2" shtohen fjalët "nenit 7/1 pika 1", ndërsa fjalët "nenit 
10 pika 1" zëvendësohen me fjalët "nenit 10 pika 4". 
 
Neni 11 
 
Dispozita të fundit 
Çdo dispozitë tjetër, që bie në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohet. 
 



Neni 12 
 
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
Shpallur me dekretin nr.6930, datë 18.3.2011 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi 


