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 Në bazë të nenit 55, paragafit 2 nga Ligji për organizimin dhe punës të administratës 

shtetërore (Gazeta zyrtare e R.M,  nr. 58/2000, 40/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 51/2011) dhe 

neni 48 nga Ligji për material arkivor, drejtori i Arkivit Shtetëror i RM miratoi. 

 

 

RR E G U LL O R E 

 

për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për kushtet mënyrën e shfrytëzimit të materialit 

arkivor dhe dokumentar në  depot e Arkivit Shtetëror,nr. 01-2691/1 nga 25.08.2015 

 

Neni 1 

 

Në Rregulloren për kushtet dhe mënyrën e shfrytëzimit të materiallit arkivor dhe 

dokumentar në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm 

Arkivi Shtetëror) dhe mënyra e manipulimit me materialin arkivor dokumentar në depot e 

Arkivit Shtetëror nr. 01-2691/1 nga 25.08.2015, në nenin 3 nga pika a) ndryshohet dhe shkruhet, 

,,Dokumente, kopje dhe digjitalizimin e materialit arkivor dokumentar nga përmbledhjet 

dhe fondet arkivore,, 
Pika v) fshihet 

Pikat e deritanishme g) dhe d) bëhen pika v) dhe pika g). 

 

Neni 2 

 

Pas nenit 5 jepet neni i ri 5a i cili thot. 

 

Neni 5a 

 

 

Materiali arkivor dhe dokumentar i cili është i dorëzuar në Arkivin Shtetëror, 

poseduesi i cili e ka dorëzuar mundet ta shfrytëzon në formën origjinale ose digjitale në 

leximoren e Arkivit Shtetëror. 

Në qoftëse poseduesi nga paragrafi 1 nga ky nen kërkon nga Arkivi Shtetëror ti jep 

dokument të caktuar, Arkivi Shtetëror ja jep dokumentin e kërkuar kopje ose në formë 

digjitale. 

 

Neni 3 

 

Në nenin 6 të paragrafit 1 fjala ,”të vazhduara” zavendësohet me fjalën “më të gjata” 

 

 

Neni 4 

 

Në nenin 7, paragrafi 2, pika në fund të fjalisë zavendësohet me presje dhe ipen fjalët, 

”edhe ate në kopje (me origjinalin e vlefshëm) ose në formë digjitale”. 

Pas paragrafit 2, jepet paragrafi i ri 3 i cili thot: 
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“Për të gjitha rastet e cekura për shfrytëzimin e materialit arkivor, leje me shkrim jep 

drejtori i Arkivit Shtetëror. Leja përmba: emri dhe mbiemri i hulumtuesit ose 

përfaqësuesit të organit i cili kërkon fond ose dokument, emrin e saktë të fondit ose 

dokumentit, sasia (kuti arkivore ose njësi arkivore ose numrin e fletave) dhe datat”. 

Paragrafi i deritanishëm 3,mbetet paragrafi 4. 

 

Neni 5 

 

Në nenin 10, paragraf 4, fjala ,”pesë” zëvendësohet me fjalën “dhjetë”. 

 

Neni 6 

 

Kjo Rregullore hyn në fuqi prej ditës së miratimit. 


