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Bazuar në nenin 29 paragrafi 2 të Ligjit për  lëendët arkivore (Gazeta zyrtare e RSM nr. 
36/90) dhe Gazeta zyrtare e RM nr. 36/95) dhe neni 46, paragrafi 3 nga Ligji për Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë (Gazeta zyrtare e RSM 38/90 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 63/94), Qeveria e Republikës së Maqedonisë, nr. në seancën e mbajtur më 20 
korrik 1998, sjellë 

 

D E K R E T 

PËR MBROJTJE TË VEÇANTA TË LËNDËVE ARKIVORE 

NE GJENDJE LUFTE DHE EMERGJENCE 

 

Neni 1 

Me këtë Dekret rregullohen masat e veçanta për mbrojtjen e materialin dokumentar, pra 
lëndëve arkivore të krijuar në punën e organeve shtetërore, gjykatat, njësitë e qeverisjes vendore 
dhe qyteti Shkupi, ndërmarrjet dhe subjektet tjera juridike, partitë politike, organizatat shoqërore 
dhe shoqatat e qytetarëve (në tekstin e mëtejmë: poseduesi i materialit dokumentar dhe të 
lëndëve arkivore) në gjendje ushtarake dhe gjendje emergjente. 

 
 

Neni 2 
 

Poseduesi i materialit dokumentar dhe të lëndëve arkivore në gjendje lufte dhe gjendje të 
jashtëzakonshme marren masat për mbrojtjen e veçantë si vijojn: 

1. Evakuimi, ruajtja dhe mbrojtja e materialeve arkivore të kategorisë  së I; 
2. Zhvendosja, ruajtja dhe mbrojtja e materialeve dokumentare dhe lëndëve arkivore që 

kanë rëndësi operative për punën e poseduesit në gjendje lufte dhe emergjente. 
3.  Mbrojtja fiziko-teknike dhe e sigurisë së materialit dokumentar dhe lëndëve arkivore 

që  të cilat në gjendje lufte dhe gjendje të jashtëzakonshme mbeten në ambientet qetë 
kohor të poseduesit.  

 
 
 

Neni 3 
 

Organizimi dhe mënyra e zbatimit të masave të veçanta për mbrojtjen e lëndëve arkivore 
në gjendje lufte përcaktohen me Planin për mbrojtjen e poseduesit gjegjësisht lëndës, dhe në 
gjendje të jashtëzakonshme me tjetër akt të poseduesit.. 
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Neni 4 

Me masat e veçanta për mbrojtjen e lëndëve arkivore në gjendje lufte dhe në gjendje të 
jashtëzakonshme menaxhon nga zyrtari që e drejton institucionin  shtetëror, gjegjësisht personi 
përgjegjës që e drejton ndërmarrjen ose personin tjetër juridik. 
 Në kushtet e paaftësisë së zyrtarit, pra të personit përgjegjës, me masat e veçanta për 
mbrojtjen e lëenëve arkivore mund të drejtohen prej personi i tij  i autorizuar. 
 
 

Neni 5 
 

 Poseduesi që ndërpret së punuari në gjendje lufte dhe gjendje të jashtëzakonshme e 
dorëzon materialin dokumentar dhe lëndët arkivore poseduesit që  i mori përsipër të drejtat dhe 
detyrimet e tij dhe i cili vazhdon të punojë në kushte në gjendje lufte dhe gjendje të 
jashtëzakonshme. 
 
 

Neni 6 

 Për zbatimin e masave për mbrojtjen e veçantë të lëndëve arkivore në gjendje lufte dhe 
gjendje të jashtëzakonshme, poseduesit janë të obliguar që rregullisht në kohë paqeje për të 
kontrolluar shkallën e renditjes, përzgjedhjes, regjistrimin dhe kategorizimin e lëndëve arkivore, 
si dhe mbrojtjen fizike e teknike dhe sigurine të materialit dhe lëndëve. 
 

Neni 7 

 Poseduesi i lëndëve arkivore është i detyruar të sigurojë hapësirë, pajisje dhe fonde për 
zbatimin e masave të veçanta për mbrojtjen e të lëndëve arkivore në gjendje lufte dhe gjendje të 
jashtëzakonshme.  
 

Neni 8 
 

 Metoda, teknika dhe procedurat për mbrojtjen e veçantë të materialit dokumentar dhe 
lëndëve arkivore në kushte në gjendje lufte dhe gjendje të jashtëzakonshme, detalisht redaktohen  
me Udhëzim të lëshuar nga drejtori i Arkivit të Maqedonisë. 
 

 
Neni 9 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e publikimit në Gazetën yyrtare të Republikës së 
Maqedonisë. 

 

 


