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2 tetor 2015                                            Gazeta Zyrtare                                          nr.172- fq.3 
                                                       e Republikës së Maqedonisë 
 

ARKIVI SHTETËROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 
4782. 

Në bazë të nenit 36 paragrafi 2 nga Ligji për materialin arkivor (,,Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë’’ nr. 95/12, 41/14, 72/15 dhe 148/15), drejtori i Arkivit Shtetëror 
të Republikës së Maqedonisë miratoi 

 
TARIFË 

PËR SHUMËN E TARIFAVE QË I PAGUAN ARKIVI SHTEËROR I REPUBLIKËS 
SË MAQEDONISË 

 
 

Neni 1 
Me këtë tarifë përcaktohet shuma e tarifave që i paguan Arkivi Shtetëror i Republikës 

së Maqedonisë ( në tekstin e mëtejshëm: Arkivi Shtetëror). 
 

Neni 2 
Për tarifat për organizimin e trajnimeve profesionale të punëtorëve të cilët punojnë në 

punë zyre dhe punë arkivore te poseduesit, Arkivi Shtetëror paguan tarifë regjistrimi dhe atë: 
- Për një pjesëmarrës në trajnim nga poseduesi - 3.000,00 denarë. 
- Për secilin pjesëmarrës të mëparshëm në trajnim nga i njëjti posedues - 2.000 denarë 
- Për profesional - material metodologjik në shtyp ose në forml elektronike për posedues - 

2.000.00 denarë 
 

Neni 3 
Për tarifat për ofrimin e shërbimeve konsulent të posedueseve për sa i përket 

përzgjedhjes, rregullimit, evidentimit, rruajtjen, mbrojtja, përdorimi, përpunimi automatik i të 
dhënave dhe të ngjashme me materiale arkivore dhe materiale dokumentare   Arkivi Shtetëror 
paguan për: 

- Konsultim për mënyrën e përzgjedhjes, rregullimin dhe evidentimin e materialit arkivor 
dhe shkatërrimin e materialit dokumentar - 5.000.00 denarë  

- Konsultim për mbrojtjen dhe rruajtjen e materialit arkivor - 3.000.00 denarë. 
- Konsultim për përpunim automatik tët të dhënave të punës në zyrë dhe punës arkivore - 

4.000.00 denarë. 
 

Neni 4 
Për tarifën për zgjedhjen, rregullimin, përpunimin dhe përgatitjen dhe përshkrimin 

analitik dhe përmbledhës të materialit arkivor publik dhe privat, ndarjen e materialit 
dokumentar për asgjësimin dhe shërbimeve të tjera në lidhje me materialin dokumentar tek 
poseduesit publik ose privat material arkivor dhe dokumentar, Arkivi Shtetëror paguan për: 

-Përzgjedhja e materialit arkivor me punim përshkrimi dhe inventarizimi, rregullimi, 
përpunimi, ndarja e materialit dokumentar të cilave ju ka skaduar afati për rruajtjen për 
shkak të shkatërrimit të tij në inventarizim, në forme letre ose elektronike, për kuti 
arkivore/ klaser ...............1.200.00den. 
- Përzgjedhja e materialit arkivor nga materiali dokumentar për me punim  përshkrimi 
dhe inventarizimi, në formë të shtypur ose elektronike, për kuti arkivore/ klaser ...... 
700.00 den. 
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- Ndarja e materialit dokumentar të cilit i ka skaduar afati për rruajtje të shkatërrimit të 
tij duke krijuar një inventar, në formë letre ose elektronike, për kuti arkivore/klaser 
..........600.00 den. 
- Regjistrim i materiali arkivor dhe dokumentar për lëndë /dokument për: 
a) Përshkrim dhe inventarizim analitik.................120.00 den. 
b) Përshkrim përmbledhës analitik ................80.00 den. 
c) Përmbledhje inventarizimi ...............60.00den. 
Nëse vëllimi i punës rritet, është i nevojshëm një numër më i madh profesionistësh të 

punësuar ose është e nevojitet më shumë kohë për realizimin e punës lartësisë së tarifës të 
parashikuara në këtë nen mundet të rritet për 30%. 
Nëse vëllimi i punës zvogëlohet, është i nevojshëm numër më i vogël profesionistësh të 
punësuar ose është e nevojshme më pakë kohë për realizimin e punës lartësia e tarifës të 
parashikuar në këtë nen mund të ulet për 30 % 
 

Neni 5 
Kjo tarifë hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në ,,Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut’’,  dhe do të publikohet pas marrjes së pëlqimit nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë.  
 
 
Nr. 01-2760/1                                                                              Arkivi Shtetëror i                
2 shtator 2015                                                                       Republikës së Maqedonisë  
      Shkup                                                                                            Drejtor  
                                                                                                    Dr. Filip Petrovski, 

 
 


