
 

Monografia “Jeronim De Rada, Vepra Historike-Filologjike dhe Publicistikë”, i autorit Prof. dr. Jup Kastrati 

 

 
Monografia përbëhet prej rreth 36.65 fletësh tipografike me 1.466.040 karaktere. Një fletë tipografike shpërblehet me 24.000 lekë*. 

Puna e autorit Jup Kastrati përllogaritet mbi këtë bazë në vlerën (24.000 lekë x 36.65 fl. tip= 879.600 lekë) 

Prof. dr. Jup. Kastrati 

 Autori   

 Diana Kastrati**  0 

 Fatmira Sykja  220.000 

 Arnisa Tepelija  110.000 

 Arsild Tepelija  110.000 

 Recensent i parë Emil Lafe 70,368 

 Recensent i dytë Klara Kodra 70,368 

 Përkthyes Elda Katorri 75,046 

 Redaktor Shkencor Bashkim Gjergji 105,552 

 Redaktor Shkencor Manjola Tërshana 105,552 

 Korrektor Letrar & Teknik Enkelejda Misha 59,519 

 TOTALI  926,405 

**Ka hequr dorë nga honorari për shkak të konfliktit të interesit, në përputhje me ligjin Nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike”, i ndryshuar, pasi është Drejtoreshë Ekzekutive e institucionit 

 
 

Përllogaritja për pagesën e bashkëpunëtorëve është kryer sipas indeksit zyrtar të publikuar në muajin nëntor 2020 në INSTAT në masën 160%. 

 

 

 

*Përllogaritjet janë kryer në bazë të ligjit Nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” dhe VKM nr. 120, datë 27.01.1997 “Për shpërblimin e 

autorëve të veprave shkencore, teksteve shkollore dhe materialeve të tjera të dokumentacionit shkollor”. Pagesa për të drejtën e autorit është bërë në vlerësim të punës së kryer, 

mundësive financiare, kostove të tjera lidhur me botimin e veprës, si dhe i është propozuar trashëgimtarëve testamentarë të autorit dhe është arritur dakordësia. 



 

Monografia “Santori – poet dhe dramaturg”, i autores Prof. dr. Klara Kodra. 

 

 
Monografia përbëhet prej rreth 11.5 fletësh tipografike me 459.765 karaktere. Një fletë tipografike shpërblehet me 24.000 lekë*. 

Puna e autores Klara Kodra përllogaritet mbi këtë bazë në vlerën (24.000 lekë x 11.5 fl. tip= 276.000 lekë) 

Prof. Dr. Klara Kodra 

 Autorja Klara Kodra 184,000 

 Recensent i parë Ymer Çiraku 26,496 

 Recensent i dytë Sadik Bejko 26,496 

 Redaktor Shkencor Juliana Kume 66,240 

 Redaktor Letrar Mirgjina Lekaj 17,664 

 TOTALI  320,896 

 
Përllogaritja për pagesën e bashkëpunëtorëve është kryer sipas indeksit zyrtar të publikuar në muajin nëntor 2020 në INSTAT në masën 160%. 

 

 

 

 

 

 

*Përllogaritjet janë kryer në bazë të ligjit Nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” dhe VKM nr. 120, datë 27.01.1997 “Për shpërblimin e 

autorëve të veprave shkencore, teksteve shkollore dhe materialeve të tjera të dokumentacionit shkollor”. Pagesa për të drejtën e autorit është bërë në vlerësim të punës së kryer, 
mundësive financiare, kostove të tjera lidhur me botimin e veprës dhe është arritur dakordësia. 



 

“Një rrugëtim në ngulimet arbëreshe”, të autorëve Antonio Bellusci dhe Ornela Radovicka. 

 

Libri përbëhet prej rreth 30 fletësh tipografike me 1.217.000 karaktere. Një fletë tipografike shpërblehet me 9.600 lekë*. 

Puna e autorëve përllogaritet mbi këtë bazë në vlerën (9.600 lekë x 30 fl. tip= 288.000 lekë) 

Antonio Bellusci dhe Ornela 

Radovicka 
 Autor Antonio Bellusci 90,000 

 Autor Ornela Radovicka** 0 

 Recensent i parë Neritan Ceka 23,040 

 Recensent i dytë Sadik Bejko 23,040 

 Redaktor Shkencor Alma Tirana 67,200 

 Redaktor Shkencor Mira Leka 67,200 

 Redaktor Teknik & Letrar Arnisa Kasa 49,920 

 TOTALI  320,400 

**Ka hequr dorë nga honorari me vullnet të lirë 

 

 

Përllogaritja për pagesën e bashkëpunëtorëve është kryer sipas indeksit zyrtar të publikuar në muajin nëntor 2020 në INSTAT në masën 160%. 

 

 
*Përllogaritjet janë kryer në bazë të ligjit Nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” dhe VKM nr. 120, datë 27.01.1997 “Për shpërblimin e 

autorëve të veprave shkencore, teksteve shkollore dhe materialeve të tjera të dokumentacionit shkollor”. Pagesa për të drejtën e autorit është bërë në vlerësim të punës së kryer, 

mundësive financiare, kostove të tjera lidhur me botimin e veprës dhe është arritur dakordësia. 



 

“Një rrugëtim etnografik mbi veshjet e Arbëreshëve të Italisë së Jugut”, të autores Dr. Silvana Nini 

 

Libri përbëhet prej rreth 6 fletësh tipografike me 235.000 karaktere. Një fletë tipografike shpërblehet me 24.000 lekë*, me vlerë referencë 

(24.000 lekë x 6 fl. tip= 144.000 lekë) 

Libri përmban edhe 34 piktura ilustruese që shpërblehen secila me 1.200 lekë (1200 lekë x 34= 40.800 lekë) 

Puna e autores përllogaritet mbi këtë bazë në vlerën (184.800 lekë), por nuk do të ketë pagesë, sepse Dr. Nini ka hequr dorë nga shpërblimi, në 

bazë të ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, pasi është staf 

i brendshëm i institucionit 
 

Dr. Silvana Nini 

 Autor Silvana Nini 0 

 Recensent i parë Aleksandër Dhima 17.741 

 Recensent i dytë Afërdita Onuzi 17.741 

 Redaktor shkencor Bashkim Gjergji 34,560 

 Redaktor Letrar Mirgjina Lekaj 9,216 

 TOTALI  79,258 

 

Përllogaritja për pagesën e bashkëpunëtorëve është kryer sipas indeksit zyrtar të publikuar në muajin nëntor 2020 në INSTAT në masën 160%. 

 

 
*Përllogaritjet janë kryer në bazë të ligjit Nr. 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” dhe VKM nr. 120, datë 27.01.1997 “Për shpërblimin e 
autorëve të veprave shkencore, teksteve shkollore dhe materialeve të tjera të dokumentacionit shkollor”. Pagesa për të drejtën e autorit është bërë në vlerësim të punës së kryer, 

mundësive financiare, kostove të tjera lidhur me botimin e veprës dhe është arritur dakordësia. 



 

 

 

 

 

 

 

TABELA PËRMBLEDHËSE 
 

 

 

 

 E drejta e autorit Redaktor Recensent Përkthyes Korrektor TOTALI 

TOTALI 714,000 523,104 275,290 75,046 59,519 1,646,959 

 


