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 Bazuar në nenin 55 paragrafi 2 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të 

administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 dhe 

51/2011) dhe nenit 36, paragrafi 1, alinea 5 dhe 11 nga Ligji për materiale arkivore (“Gazeta 

Zyrtare e RM” nr. 95/2012, 41/2014, 72/2015, 148/2015, 169/2015, 53/2016), drejtori i Arkivit 

Shtetëror të Republikës së Maqedonisë miraton: 

 

 

RREGULLORE 

Për kategorizimin e poseduesve të materialeve arkivore,  

valorizimi dhe kategorizimin e materialeve arkivore 

 

 

AKTE TË PËRGJITHSHME 

 

Neni 1 

 Me këtë Rregullore përcaktohen kriteriumet dhe procedura për kategorizimin e 

poseduesve të materialeve arkivore dhe procedurën e valorizimit dhe kategorizimit të 

materialeve arkivore në Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë (në tekstin e mëtejsjëm 

Arkivi Shtetëror). 

 

Neni 2 

 Kategorizimi dhe valorizimi i materialit arkivore  i praprinë katergorizimi i poseduesve të 

materialit arkivorsi një nga parkushti themelor për valorizimin dhe kategorizimin e materialit 

arkivor. 

 

Neni 3 

 Kategorizimi i poseduesve të materialeve arkivore publike bëhet në bazë të kritereve në 

vijim: 

- kohën, vendin, rolin dhe funksionimin e poseduesve të materialeve arkivore në shtetërore, 

politike, ekonomike, kulturore dhe jetës së përditshme, 

- shkalla dhe zhvillimi i veprimtarisë bazë, struktura organizative, 

- numri i poseduesve me veprimtari të njëjtë ose të ngjashme në një zonë të caktuar dhe shkalla e 

plotësimit të materialit arkivor të krijuar në procesin e funksionimit të poseduesit. 

 

Neni 4 

  Në bazë të kritereve nga neni 3 të kësaj rregulloreje, bëhet vërtetimi i poseduesve  me  

prioritet  dhe joprioritet të materialit arkivor 

 Poseduesit prioritet të materialeve arkivore grupohen në dy kategori: 

 - Kategoria e parë për të cilën u përkasin poseduesve të materialeve arkivore publike 

me rëndësi të veçantë për shtetin, 

 - Kategoria e dytë të cilës u përkasin poseduesve të tjerë të materialeve arkivore 

publike me rëndësi për shtetin, poseduesit dhe për hulumtuesit shkencorë 

  

 Poseduesit  me prioritet të materialit arkivor publik janë:  

1. Kuvendi, Kryetari i Shtetit, Qeveria, dhe organet e administratës shtetërore,  

2. Gjyqësori dhe gjykatat, 



3. Njësitë ushtarake, institucionet dhe organizatat, 

4. Institucionet dhe organizatat arsimore, kulturore, shkencore,  

5. Organizatat sociale dhe shëndetësore,  

6. Bankat dhe kompanitë e sigurimit, 

7. Organizatatvshoqërore dhe politike, partitë, shoqërirë, 

8. Organizatat fetare, 

9. Fondet familjare 

10. Fondet personale, 

11. Përmbledhje të dokumenteve, 

12. Dokumente vetjake. 

 

 Në grуpën e posedsuesve joprioritet të materialit arkivor jan ata posedues të krijojnë 

material i cili ka pasë rendësi shtetëroro 

 

Neni 5 

 Në kategorinë e parë me prioritet bëjnë pjësë poseduseit si vijojnë: 

 

1. Kuvendi, Kryetari i Shtetit, Qeveria, dhe organet e administratës shtetërore: 

 

1.1. Fondet arkivore deri vitin 1944; 

- Fondet arkivore deri 1918; 

- Fondet arkivore prej 1918-1941; 

- Fondet arkivore prej 1941-1944; 

- OKÇ. 

 

1.2. Fondet arkivore pas vitit 1944 

- KAÇPM; 

- Kuvendi i RPM/RSM/RM; 

- Qeveria e RPM H, këshilli ekzekutiv i RSM, Qeveria e R.Maqedonisë; 

-Ministritë, sekretariatet, këshillat, administratat kryesore, drejtoritë kryesore, drejtoritë, 

komitetet dhe komisionet e RPM, RSM  dhe RM, agjencitë, administratat, komisionet, këshillat. 

 

2. Gjyqësori dhe gjykatat: 

 

2.1.Fondet arkivore deri në vitin 1944 

- Manastirit, Shtipit, Dibrës, Tetovës, Prilepit, Ohridit kadillaku, autoritetet pushtuese dhe të tjera 

gjyqësore deri në vitin 1944. 

- Gjykata e Lartë e Sheriatit deri në vitin 1941; 

- institucionet gjyqësore deri në vitin 1944; 

- Mitropolia Ortodokse e Kishës (1919-1941);  

 

2.2.Fondet arkivore pas vitit 1944 

- Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë; 

- Gjykata Supreme e Maqedonisë 

- Mbrojtësit e të drejtave publike shtetërore të Maqedonisë 

- Mbrojtësi Republikan shoqëror i vetëqeverisjes; 

- Prokurori Publik i Republikës; 



- Gjykata Ekonomike e Maqedonisë; 

- gjykatat tregtare të qarkut; 

- gjykatat e qarkut dhe rajonit në Maqedoni; 

- Këshilli Gjyqësor Republikan 

- institucionet të tjera gjyqësore. 

 

3. Njësitë, institucionet dhe organizatat ushtarake: 

3.1. Fondet arkivore deri në vitin 1941 

 

3.2. Fondet arkivore pas vitit 1941: 

- Shtabi Suprem OK i ushtrisë Jugosllave; 

- Shtabi kryesor i Maqedonisë; 

- Korpuset, divizionet, zonat operative, brigadat, batalionet dhe detashmentet e LNÇ-së dhe OP 

të Maqedonisë; 

- ELAS dhe DAG; 

- Fondet e njësive, institucioneve dhe organizatave pushtuese të viteve 1941-1944; 

- Shtabi republikan MT; 

- Shtabi Republikan i Komitetit Qendror; 

- Shtabi i Përgjithshëm i RM; 

- dhe të ngjashme. 

 

4. Institucionet dhe organizatat arsimore, kulturore, shkencore: 

- institucionet arsimore deri në vitin 1913; 

- institucionet kulturore dhe shkencore deri në vitin 1944; 

- Fakultetet dhe shkollat e larta deri në vitin 1944; 

- institucionet shkencore - institutet me rëndësi të jashtëzakonshme pas vitit; 

- universitetet e pas vitit 1944; 

-institucionet shtetërore, administrative dhe kulturore: Arkivi i Maqedonisë, Muzeu i 

Maqedonisë, ASHAM, TPM, Filarmonia, BUP, RTM, manifestime kulturore me rëndësi 

shtetërore etj..; 

- shkollat e mesme deri në vitin 1944. 

 

5.Institucionet sociale dhe shëndetësore deri në vitin 1944 

 

6. Ekonomia, banka dhe sigurimet: 

- shoqatat e biznesit deri në vitin 1944; 

- agjenci tregtare deri në vitin 1944; 

- ndërmarrjet ekonomike me rëndësi shtetërore; 

- poseduesit të materialit arkivore për objekte me rëndësi strategjike për Republikën; 

 

7.Organizatat shoqërore-politike: 

- organizatat politike dhe politiko-shoqërore deri në vitin 1944; 

- organizatat qytetare deri në vitin 1944; 

- komitetet rajonale e vendore të KQ të PKM-së, 1941-1990;; 

- organizatat politike dhe shoqatat e tjera me rëndësi të jashtëzakonshme për Republikën; 



- Komitetet e rretheve dhe rajoneve të PKM-së; 

- partitë politike pas vitit 1990. 

 

8.Institucionet dhe organizatat fetare:  

- institucionet fetare deri në vitin 1944; 

- Kisha Ortodokse Maqedonase dhe organizata të tjera fetare pas vitit 1944. 

 

9. Të tjera: 

- Lëvizja maqedonase-revolucionare dhe kulturor-rilindëse deri në vitin 1944. 

 

10.Fondet familjare dhe personale: 

- fondet e familjeve të shquara, veprimtaria e të cilave ka një rëndësi të veçantë historike; 

-fondet personale të revolucionarëve, rilindësve, luftëtarëve dhe personave të dalluar nga jeta 

politike, kulturore, arsimore dhe publike. 

 

11. Përmbledhje dhe dokumente individuale me rëndësi të jashtëzakonshme për 

historinë e Maqedonisë 

 

12.Fondet e sjella nga jashtë përmes hulumtimeve me rëndësi të jashtëzakonshme për 

historinë e Maqedonisë 

 

 

Neni 6 

 Në kategorinë e parë me prioritet bëjnë pjësë poseduseit si vijojnë: 

 

1. Administratat dhe shërbimet publike të komunaveve, rretheve, qyteteve dhe 

qarqeve: 

  - Pushteti vendor. 

 

2. Gjyqësori dhe gjykatat: 

- gjykatat komunale, themelore dhe të apelit në Maqedoni; 

- gjykatat e punës së bashkuar në Republikën e Maqedonisë; 

- prokuroritë publike komunale; 

- Avokatura publike komunale; 

- Avokati  Komunal i Vetëqeverisjes. 

 

3.Organizatat ushtarake: 

- selitë komunale të MB; 

- selia komunale e KQ. 

 

4.Institucionet arsimore: 

- fakultetet, institutet, akademitë pedagogjike dhe shkollat e larta pas vitit 1944; 

- shkollat e mesme pas vitit 1944; 

- institucionet kulturore-shkencore pas vitit 1944 që kanë rëndësi lokale (biblioteka, muze, etj.); 

- manifestimet kulturore dhe shkencore pas vitit 1944. 

 



5. Institucionet shëndetësore dhe sociale: 

- institucionet shëndetësore dhe sociale pas vitit 1944; 

 

6. Ekonomia, bankare dhe sigurimet: 

- shoqatat e biznesit - odat, 

- ndërmarrje të rëndësishme ekonomike me rëndësi lokale; 

- ndërmarrje tregtare, hotelierike, turistike dhe trafiku me rëndësi shtetërore dhe vendore. 

 

7. Organizatat politike: 

- organizatat dhe shoqëritë politike dhe qytetare pas vitit 1944; 

- shoqëritë humanitare dhe kulturore-arsimore pas vitit 1944; 

- organizatat socio-politike të rajoneve dhe komunave; 

- shoqata dhe shoqërit pas vitit 1944. 

 

8. Fondet familjare dhe personale: 

- fondet e personave dhe familjeve të shquara, veprimtaria e të cilave ka rëndësi lokale; 

 

9.Përmbledhje dhe dokumente individuale që nuk janë të një rëndësie të 

jashtëzakonshme për historinë e Maqedonisë. 

  

 

4.KRITERET E VALORIZIMIT DHE KATEGORIZIMIT TË MATERIALIT ARKIVOR 

 

Neni 7 

 Pas kategorizimit të mbajtësve të materialit arkivore shkohet tek valorizimi dhe 

kategorizimi i materialit arkivore. 

 

Neni 8 

 Valorizimi i materialit arkivore paraqet përzgjedhjen e materialit arkivore nga materiali 

dokumentar dhe kryhet me qëllim të sigurimit të akomodimit, mbrojtjes fiziko-teknike dhe 

teknologjike, kërkimit profesional-shkencor, studimit dhe përpunimit, si dhe shfrytëzimin e 

materialit arkivor për qëllime të ndryshme. 

 

Neni 9 

 Materiali arkivor i valorizuar/përzgjedhur kategorizohet për të përcaktuar rëndësinë e 

materialit arkivore për shtetin, shkencën dhe kulturën.. 

 

Neni 10 

 Kategorizimi i materialit arkivore bëhet në bazë të kritereve të mëposhtme: 

- përmbajtjen e materialit arkivore; 

- autorësia (krijuesi i materialit arkivor); 

- koha dhe vendi i krijimit të materialit arkivore; 

- veçantia/rrallësia/përsëritshmëria e materialit arkivore; 

- burimi (origjinal) - riprodhim (kopje) i materialit arkivor; 

- autenticiteti - vlefshmëria juridike e materialit arkivore; 

- ruajtja - kompletimi e materialit arkivore; 



- karakteristika gjuhësore të brendshme e të jashtme të materialit arkivore. 

 

 

Neni 11 

 Përmbajtja e dokumentit arkivor paraqet një tërësi informacionesh të përgjithshme 

veçanërisht domethënëse për disa procese, ngjarje, dukuri, institucione dhe persona me rëndësi të 

veçantë për jetën shtetërore, politike, ekonomike dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut. 

 Përmbajtja e materialit arkivore duhet të ketë një vlerë dhe rëndësi të veçantë për 

funksionimin e mbajtësit, si dhe të ketë një vlerë dhe rëndësi të veçantë për qëllime shkencore 

dhe për përdorim në Arkivin Shtetëror. 

 Koha dhe vendi i krijimit të materialit arkivore ka një rëndësi të veçantë nëse ai është 

krijuar në një kohë dhe vend  të rëndësishme me ndryshime socio-politike, të cilat kanë ndikuar 

veçanërisht në jetën e përgjithshme shoqërore dhe kanë një rëndësi të veçantë historike në 

kategorizimin e tij. 

 Veçantia/papërsëritshmëria e rrallë ka një rëndësi të veçantë nëse dokumentet paraqiten 

në një formë dhe lloj unik dhe përmbajnë të dhëna dhe informacione përkatëse. 

 Burimi (origjinaliteti) riprodhimi (kopja) i materialit arkivor zbatohet për dokumentet që 

janë krijuar në kopje të shumta, me përparësi ka origjinali (burimore) kopje, e caktuar si kopje 

arkivore. 

 Autenticiteti - vlefshmërinë juridike të materialit arkivore e kanë ato dokumente që kanë 

kaluar në një procedurë zyrtare regjistrimi, zyrtarizimi (vula dhe nënshkrimi i personit të 

autorizuar) dhe shërbejnë si provë në veprimet juridike. 

 Shkalla e ruajtjes - plotësia e materiali arkivore i referohet materialit arkivor që nuk është 

i plotë dhe i mungojnë dokumentet bazë për historinë dhe veprimtarinë e mbajtësit, si dhe ka 

dokumente të tjera me rëndësi më të vogël përmbajtësore që mund të japin një pasqyrë për 

historinë dhe veprimtarinë e tij dhe që vlerësohen në kategorinë e dokumenteve bazë. 

 Gjuha dhe karakteristikat e tjera të brendshme dhe të jashtme të materialit arkivore, lloji i 

materialit dhe mediumi (bartësi) në të cilin është regjistruar materiali (letër, mikrofilm, CD, etj.), 

kategorizohen sipas gjuhës dhe të tjera të brendshme dhe karakteristikat e jashtme të materialit 

arkivore. 

 

      

1.DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 

Neni 12 

 Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje pushon së vlefshmi Rregullorja për 

kategorizimin e poseduesve të materialit arkivorë dhe valorizimin dhe kategorizimin e materialit 

arkivore, nr. 01- 228/1 nga 24 janar 2006. 

 

Neni 13 

 Kjo Rregullore hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj. 

 

 

                                                                                                                    Drejtor, 

                                                                                                            Dr.Filip Petrovski 


