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1. STEMAT NË FORCAT E ARMATOSURA
1.1. STEMA E MINISTRISË SË MBROJTJES

Në një shqyt me sfond të bardhë dhe e kufizuar nga jashtë me një gërshet të artë janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “MINISTRIA E MBROJTJES”në pjesën e poshtme. Në të dy krahët është
vendosur nga një degë ulliri. Në qendër është një shqyte e vogël me sfond të kuq, e cila ka shqiponjën me dy
koka në ngjyrë të artë, e cila mban në secilën kthetër një shpat të artë. Në krye të shqiponjës është vendosur
përkrenarja e Skënderbeut e artë në profil.
•
•
•
•
•
•

Ngjyra e kuqe e shqytës simbolizon ngjyrën e flamurit kombëtar.
Shqiponja me dy koka në qendër të shqytës është simboli kombëtar i flamurit.
Dy shpatat në këmbët e shqiponjës simbolizojnë mbrojtjen e tërësisë territoriale të vendit.
Dy degët e ullirit të vendosura në krahë janë simboli i paqes dhe bashkëjetesës.
Përkrenarja e Skënderbeut e vendosur në krye të shqiponjës është një element kombëtar, i cili
simbolizon qëndresën e popullit tonë ndaj armiqve.
Ngjyra e artë e përdorur në elementët e stemave përfaqëson simbolikën tradicionale të kësaj ngjyre:
- Fuqinë dhe superioritetin, - Të mirën dhe përsosmërinë, - Diturinë dhe inteligjencën.
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1.2. STEMA E FORCAVE të ARMATOSURA

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCAT E ARMATOSURA” në pjesën e poshtme. Në qendër është një
shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës
ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë të kuqe me përkrenaren e Skënderbeut në qendër në ngjyrë të artë.
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1.3. STEMA E SHTABIT të PËRGJITHSHËM të FORCAVE të ARMATOSURA

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “SHTABI I PËRGJITHSHËM I FORCAVE TË ARMATOSURA”në pjesën e
poshtme. Në qendër është një shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të
artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt i vogël me tre ngjyra bojë qelli, të gjelbër, blu dhe me
simbolet e Forcës Ajrore, Forcës Tokësore dhe Forcës Detare.
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1.4. STEMA E FORCËS TOKËSORE

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCA TOKËSORE” në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyte
e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet
një shqyt i vogël me ngjyrë të gjelbër me simbolin e Forcës Tokësore (dy pushkë të kryqëzuara).
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1.5. STEMA E FORCËS AJRORE

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCA AJRORE”në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyte e
vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet
një shqyt i vogël me ngjyrë bojë qelli me simbolin e Forcës Ajrore (krahët e hapur për fluturim).
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1.6. STEMA E FORCËS DETARE

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “FORCA DETARE”në pjesën e poshtme. Në qendër është një shqyte e
vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës ndodhet
një shqyt i vogël me ngjyrë blu me simbolin e Forcës Detare (spirancë).
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1.7. STEMA E KOMANDËS SË DOKTRINAVE DHE STËRVITJES

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “KOMANDA E DOKTRINAVE DHE STËRVITJES”në pjesën e poshtme. Në
qendër është një shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në
qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e Komandës së
Doktrinave dhe Stërvitjes (rrethi – element i orientimit taktik, penda – element i të shkruarit dhe mësuarit,
kartat e mbledhura – element i hartave, shpata – element i përgatitjes luftarake, kurora e dafinës – simbolizon
fitimtarin).
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1.8. STEMA E BRIGADËS LOGJISTIKE

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BRIGADA LOGJISTIKE”në pjesën e poshtme. Në qendër është një
shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës
ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e Brigadës Logjistike(çelësat – element i
furnizimit, rrota – element i transportit, rrota e dhëmbëzuar (ingranazhi) – element i mirëmbajtjes, kurora e
dafinës – simbolizon fitimtarin).
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1.9. STEMA E BRIGADËS SË MBËSHTETJES RAJONALE

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “BRIGADA E MBËSHTETJES RAJONALE”në pjesën e poshtme. Në
qendër është një shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në
qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e Brigadës së
Mbështetjes Rajonale (kullat e kalas dhe ura – element i infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së saj, zjarri i
kontrolluar – element i emergjencës civile, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin).
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1.10.

STEMA E SPITALIT USHTARAK QENDROR UNIVERSITAR

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “SPITALI USHTARAK QENDROR UNIVERSITAR”në pjesën e poshtme. Në
qendër është një shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në
qendër të shqiponjës ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e Spitalit Ushtarak
Qendror Universitar (gjarpri – simboli tradicional i shëndetësisë/mjekësisë, kryqi me fushë të bardhë dhe
bordurë të kuqe – simbolizon ndihmën shëndetësore në zonën e operacionit/luftimit, shpata – është simboli i
mbrojtjes/luftës).
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1.11.

STEMA E POLICISË USHTARAKE

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “POLICIA USHTARAKE”në pjesën e poshtme. Në qendër është një
shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të shqiponjës
ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë Blu me simbolin e Policisë Ushtarake (shpatat e kryqëzuara – janë simbol
tradicional i policisë ushtarake në të gjitha forcat e armatosura, inicialet “MP” të vendosura në një rreth –
përfaqësojnë mbishkrimin “MILITARY POLICE”, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin).
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1.12.

STEMA E SHËRBIMIT INFORMATIV USHTARAK

Në një shqyt me sfond të zi dhe e kufizuar nga jashtë me një bordurë të kuqe janë vendosur mbishkrimet
“REPUBLIKA E SHQIPËRISË” në krye dhe “SHËRBIMI INFORMATIV USHTARAK”në pjesën e poshtme. Në qendër
është një shqyte e vogël me ngjyrë të kuqe, e cila ka shqiponjën me dy koka në ngjyrë të artë. Në qendër të
shqiponjës ndodhet një shqyt i vogël me ngjyrë ulliri (ushtarake) me simbolin e Shërbimit Informativ Ushtarak
(globi – simbolizon informacionin global, çelësi – simbolizon kriptimin e informacionit dhe ruajtjen e tij, simboli
i valës elektromagnetike – simbolizon zbulimin elektronik dhe radioteknik te informacionit, shpata – është
simboli i mbrojtjes/luftës, kurora e dafinës – simbolizon fitimtarin).
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2. FLAMUJT DEKORATIV të NJËSIVE KRYESORE të FORCAVE të ARMATOSURA
2.1. FLAMURI DEKORATIV I FORCËS TOKËSORE

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë të gjelbër, në të cilën janë
vendosur dy pushkë të kryqëzuara.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.
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2.2. FLAMURI DEKORATIV I FORCËS AJRORE

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë bojë qelli, në të cilën janë
vendosur krahët.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.
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2.3. FLAMURI DEKORATIV I FORCËS DETARE

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë blu, në të cilën është
vendosur një spirancë.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.

16

2.4. FLAMURI DEKORATIV I KOMANDËS SË DOKTRINAVE DHE STËRVITJES

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është
vendosur simboli i Komandës së Doktrinave dhe Stërvitjes.
Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.
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2.5. FLAMURI DEKORATIV I BRIGADËS LOGJISTIKE

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është
vendosur simboli i Brigadës Logjistike.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.
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2.6. FLAMURI DEKORATIV I BRIGADËS SË MBËSHTETJES RAJONALE

Flamuri kombëtar me shqiponjën me dy koka, ka në qendër një shqyt me ngjyrë ulliri, në të cilën është
vendosur simboli i Brigadës së Mbështetjes Rajonale.

Përmasat e flamurit janë 107x150 cm dhe rrethohet me një kordon dekorativ të artë.
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3. SHENJAT E FORCAVE/NJËSIVE QË VENDOSEN NË UNIFORMAT E FORCAVE TË
ARMATOSURA
3.1. SHENJA KRAHËSE E SHTABIT të PËRGJITHSHËM të FORCAVE të ARMATOSURA

Një shqyt me tre ngjyra, bojë qelli, të gjelbër dhe blu me simbolet e tre forcave kryesore, Forcës Ajrore –
krahët, Forcës Tokësore – dy pushkë të kryqëzuara, Forcës Detare – spiranca, që simbolizon forcën e
bashkuar. Shqyta është e rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x7.6 cm.
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3.2. Shenja krahëse e Forcës Tokësore

Një drejtkëndësh me ngjyrë të gjelbër në qendrën e të cilit ndodhen dy pushkë të kryqëzuara. Në këndet e
poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të
artë.
Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

3.3. Shenja krahëse e Forcës Ajrore

Një drejtkëndësh me ngjyrë bojë qelli në qendrën e të cilit ndodhen një palë krahë të hapur për fluturim. Në
këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me
bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.
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3.4. Shenja krahëse e Forcës Detare

Një drejtkëndësh me ngjyrë blu në qendrën e të cilit ndodhet një spirancë. Në këndet e poshtme të
drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

3.5. Shenja krahëse e Komandës së Doktrinave dhe Stërvitjes

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këto element:
rrethi – element i orientimit taktik, penda – element i të shkruarit dhe mësuarit, kartat e mbledhura – element
i hartave, shpata – element i përgatitjes luftarake, kurora e dafinës – simbol i fitimtarit. Në këndet e poshtme
të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.
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3.6. Shenja krahëse e Brigadës Logjistike

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këto element:
çelësat – element i furnizimit, rrota – element i transportit, rrota e dhëmbëzuar (ingranazhi) – element i
mirëmbajtjes, kurora e dafinës – simbol i fitimtarit. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy
degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.
Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

3.7. Shenja krahëse e Brigadës së Mbështetjes Rajonale

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këto element:
kullat e kalas dhe ura – element i infrastrukturës dhe mirëmbajtjes së saj, zjarri i kontrolluar – element i
emergjencës civile, kurora e dafinës – simbol i fitimtarit. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur
dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.
Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.
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3.8. Shenja krahëse e Spitalit Ushtarak Qendror Universitar

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këta elementë:
gjarpri – simboli tradicional i shëndetësisë/mjekësisë, kryqi me fushë të bardhë dhe bordurë të kuqe –
simbolizon ndihmën shëndetësore në zonën e operacionit/luftimit, shpata – është simboli i mbrojtjes/luftës.
Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me
bordurë të artë.
Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

3.9. Shenja krahëse e Policisë Ushtarake

Një drejtkëndësh me blu në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këta elementë: shpatat e
kryqëzuara – janë simbol tradicional i policisë ushtarake në të gjitha forcat e armatosura, inicialet “MP” të
vendosura në një rreth – përfaqësojnë mbishkrimin “MILITARY POLICE”, kurora e dafinës – simbol i fitimtarit.
Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me
bordurë të artë.
Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.
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3.10. Shenja krahëse e Batalionit Komando

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këta element:
thika – element tradicional i trupave komando, mbishkrimi “KOMANDO”. Në këndet e poshtme të
drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta. Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.

3.11. Shenja krahëse e Batalionit të Forcave Speciale

Një drejtkëndësh me ngjyrë ulliri në qendrën e të cilit ndodhet një simbol ku janë kombinuar këta element:
thika – është simbol tradicional forcave speciale dhe dhe komando, dy vetëtimat – janë simbol i shpejtësisë së
operacioneve të forcave speciale, rrathët dhe shigjetat e kryqëzuara – simbolizojnë saktësinë e operacioneve,
mbishkrimi “FORCA SPECIALE”. Në këndet e poshtme të drejtkëndëshit janë vendosur dy degë ulliri të arta.
Drejtkëndëshi është i rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.
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3.12. Shenja krahëse e kombëtare

Flamuri kombëtar i Republikës së Shqipërisë me mbishkrimin “ALBANIA” në krye në ngjyrë të artë. Këndet e
flamurit janë të rrumbullakosura. Flamuri është i rrethuar me bordurë të artë.

Përmasat e krahëses janë 6x4 cm.
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4. SHENJAT E SPECIALITETEVE QË VENDOSEN NË UNIFORMAT E FORCAVE TË
ARMATOSURA

Këmbësori

Artileri tokësore

Artileri kundra ajrore

Xhenio

Ndërlidhje komunikim ushtarake

Kimi

Tanke

Zbulim

Polici
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Aviacion – Forca Ajrore

Pilot helikopteri

Pilot avioni

Zbulim elektronik

Navigacion - Forca Detare

Transport

Furnizim

Mirëmbajtje

Armatim-Municion-AME
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Mjekësi

Farmaci

Veterinari

Juridik

Topografi

Banda muzikore

Infermieri

Ekonomik

Menaxhim-administrim
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5. SHENJAT E AFTËSIVE TË VEÇANTA QË VENDOSEN NË UNIFORMAT E FORCAVE TË
ARMATOSURA

Forcë speciale

Komando

Instruktor/Mësues

Zhytës

Parashutist
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6. SHENJAT E KURSEVE INSTITUCIONALE QË VENDOSEN NË UNIFORMAT E FORCAVE
TË ARMATOSURA

Kursi i Avancuar i Oficerit (KAO)

Kursi Bazë i Oficerit të Shtabit (KBOSH)

Kursi i Oficerit të Shtabit të Përgjithshëm (KOSHP)

Kursi i Lartë i Oficerit (KLO)

Kursi i Lartë i Sigurisë dhe Mbrojtjes (KLSM)
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