
Бр./Nr. ___________ 

Скопје/Shkup, _______2021 год./vit. 

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 2  të Ligjit për organiyimin dhe punëen e organeve të 

administratës shtetërore ,drejtori i Arkivit shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi  

 

 

RREGULLORE 
Për tarifat në aktivitetet publikuese 

 

     

Neni  1 

 

Me këtë rregullore përcaktohet masa e tarifave për  honorarët e autorit  

 

Neni 2 

Masa e tarifave për honoraret e autorit në botimet e veprimtari (botime 

shkencore)përmbledhje documentesh dhe monografi)botime popullore shkencore,(kujtime 

intervista(histori gojore )kronika,udhëtime,artikuj nga revista periodike etj.) të njohura 

(albume,broshura ,fjalor,enciklopedi,katalogë,analiza,udhëzues)me përjashtim të artikujve në 

revisten Arkivist Maqedonas, përcaktohet sipas tabakut të autorit. 

Një fletë autorit permban 30.000 karaktere kompjuterike me ndarje fjalesh 

(1faqe=1,875karaktere). 

Baza e kompensimit është paga mesatare mujore neto e paguar ne Republiken e Maqedonis 

së Veriu në tremujorin e kaluar. 

Kompensimi paguhet në përqindje ,një flet nga drejten e autorit ,te bazës.  

 

 

Neni  3 

Në përputhje me përshkrimin e paraqitur të konceptimit të publikimit  nga ana  e 

autorit/autorëve,të cilët do të konfirmohen nga redaktori (personi përgjegjës i caktuar në Arkivin 

Shtetëror)tarifat llogariten për : 

 

1.Përzgjedhja e dokumenteve nga burimet parësore dhe dytsore 4% 

2.Transkripti i dokumentit origjinal nga dorëshkrimi i : 

 

-gjuhë të vdekura -20% 

-gjuhet e gjalla 15% 

 

3.Transkripti i dokumentit të dektilografuar  10% 

4.Shkarkim audio 10%  

5.Përpunimet dhe shenimet  për dokumentet nën tekst 10% 

6.Teksti me pajisje shkencore 20% 

7.Parathënije ,hyrje -20% 

 

Nëse publikimi përmban transkript dhe përpunim të dokumenteve dhe njëkosisht faksimile te 

të njëjtave dokumente ,nuk paguhet kompensim për zgjedhjen e faksimileve ,(dokumenteve). 



 

         Tarifa për : 

Recension i librit  deri në 300 faqe 3.000 denar;  për më shumë se 300 faqe -5.000denarë 

 

 

Neni 4 

Për konfirmimin dhe redaktimin përfundimtar të teksteve para shtypjes  nga kryeredaktori i 

një numri të revistes  Arkivisti Maqedonis  tarifë prej 40%  të pagës mesetare mujore  neto të 

paguara  në Republiken e Maqedonis së Veriu në tre mujorin e kaluar .  
 

 

Neni 5 

 Kompensim  për shërbimet e të drejtave të autorit të kryera nga punonjësit e Arkivit 

Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut për projektet e tij të mbrendshme dhe për projekte 

në bashkëpunim me institucionet tjera arkivore  vendase  dhe ndërkombëtare ,nga të cilat dalin 

publikimet,paguhet në shumë prej 35% e shumës së përcaktuar në regullore . 

 

 

                                                                          Neni 6 

Pagesa e honorarëve bëhet në shumën neto,përmes agjensisë së autorit të Republikës së Maqedonis 

së Veriut  në bazë të kontrates për të drejtat e autorit dhe faturës së dorëzuar. 

                             

                                                                          Neni 7 

Pagesat e honorarëve bëhet nga buxheti i niratuar i Arkivit Shtetëror .Nëse në vitin aktual 

yvogëlohet buxheti ,për veprimtarin botuese ,për shkak të situatës së krizës ose forces madhore 

,shuma e të gjitha honorarëve mund të zvogëlohet për 50% të shumës së përcaktuar  me këtë 

regullore me vendim të drejtorit . 

 

 

                                                                        Neni 8 

 Kjo rregullore hyn në fuqi që nga dita e  miratimit të saj. 

 

 

                                                                       Neni 9 

 Nga data e hyrjes në fuqi  të kësaj Rregullore ,Rregullorja për  Tarifat për Veprimtarin 

Botuese (0101-55553/2  e datës 09.02.2021 ) pushon vlershmëriaj e tij. 


