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Statut-Rregullore e Funksionimit të Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN)

Në zbatim të pikës 7, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 547, datë 09.08.2006,
formulohet Statut-Rregullorja e Funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve
Natyrore (AKBN).
Neni1
Statusi Juridik i AKBN
Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, më poshtë AKBN, është person juridik,
ent publik, në varësi të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
Neni 2
Selia
Selia e AKBN do të jetë në Tiranë, në adresën: Bulevardi “Bajram Curri”, Blloku
“Vasil Shanto”.
Neni 3
Vula Zyrtare dhe Stema
AKBN ka vulën dhe logon e saj, të miratuar nga Ministri.
Neni 4
Financimi
AKBN, për shërbimet që ofron, financohet nga buxheti i shtetit nëpërmjet projekteve
dhe siguron të ardhurat e tjera, në zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore, mbi bazën
e të cilave ushtron veprimtarinë e saj.
Neni 5
Fusha dhe Objekti i Veprimtarisë
AKBN e ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me Vendimin e Këshillit të
Ministrave Nr. 547, datë 09.08.2006 “Për krijimin e AKBN”, për krijimin e saj dhe
sipas Statut-Rregullores.
Neni 6
Objekti i Statut-Rregullores
Statut-Rregullorja përcakton strukturën, organikën, mënyrën e organizimit dhe të
funksionimit të AKBN, organet drejtuese, si dhe kompetencat e tyre.
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Neni 7
Organet Drejtuese
1. Këshilli Drejtues
2. Drejtori Ekzekutiv
Neni 8
Këshilli Drejtues
1. Këshilli Drejtues është organ kolegjial vendim-marrës, për mbikëqyrjen e
funksionimit dhe veprimtarisë së AKBN.
2. Këshilli Drejtues përbëhet nga 7 anëtarë dhe kryesohet nga Kryetari i saj.
3. Kryetari dhe anëtarët e Këshillit Drejtues emërohen dhe lirohen nga Ministri.
4. Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues, caktohet sipas akteve ligjore e
nënligjore në fuqi.
Neni 9
Funksionimi i Këshillit Drejtues
1. Këshilli Drejtues zhvillon mbledhjet, si rregull, në vendin, ku ka selinë Agjencia
Kombëtare e Burimeve Natyrore.
2. Këshilli Drejtues zhvillon veprimtarinë, nëpërmjet mbledhjeve të anëtarëve të
tij dhe marrjes së vendimeve. Mbledhjet quhen të vlefshme kur në to, marrin
pjesë jo më pak se gjysma e anëtarëve të tij.
3. Mbledhjet e Këshillit Drejtues zhvillohen jo më pak se një herë në tre muaj dhe
në raste të tjera, kur kërkohet nga Kryetari i Këshillit Drejtues, 1/3 e anëtarëve
të Këshillit, apo nga Drejtori Ekzekutivi i AKBN. Ministri ka të drejtë të thërrasë
mbledhjen e Këshillit Drejtues, kurdoherë, që e vlerëson të nevojshme.
4. Këshilli Drejtues, në mbledhjen e tij të parë, zgjedh Sekretarin e Këshillit.
5. Të gjithë anëtarët duhet të informohen me shkrim, jo më pak se 5 (pesë) ditë
para mbledhjes, për problemet që do të diskutohen dhe duhet t’u vihen në
dispozicion materialet paraprake.
6. Mbledhjet e Këshillit Drejtues drejtohen nga Kryetari i Këshillit dhe në
mungesë të tij, nga një anëtar i autorizuar prej tij.
7. Çdo anëtar, i pranishëm në mbledhjen e Këshillit Drejtues, ka të drejtën e një
vote. Vendimet e Këshillit Drejtues merren me shumicë të thjeshtë të votave të
anëtarëve të pranishëm. Kur numri i votave është i barabartë, vota e Kryetarit
është vendimtare.
8. Mbledhjet e Këshillit Drejtues dokumentohen me proces-verbal, i cili mbahet
nga Sekretari i këtij Këshilli dhe firmoset nga ky i fundit dhe të gjithë anëtarët e
pranishëm.
9. Vendimet e Këshillit Drejtues firmosen nga Kryetari i këtij Këshilli.
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10. Në mbledhjet e Këshillit Drejtues mund të thirren, për të marrë pjesë, me
kërkesë të Kryetarit ose anëtarëve, edhe punonjës të Agjencisë Kombëtare të
Burimeve Natyrore, ose ekspertë të jashtëm, të cilët nuk kanë të drejtë vote.
Neni 10
Kompetencat e Këshillit Drejtues
1. Aprovon planin vjetor të punës së AKBN.
2. Mbikëqyr dhe vlerëson, te gjithë punën e Agjencisë Kombëtare të Burimeve
Natyrore, në mënyrë periodike dhe informon Ministrin.
3. Merr ne shqyrtim programin ekonomik dhe financiar te institucionit dhe ia
paraqet për miratim Ministrit te Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikes, si dhe
analizon periodikisht zbatimin e treguesve te këtij programi.
4. Propozon ndryshime, në lidhje me strukturën organizative të Agjencisë
Kombëtare të Burimeve Natyrore, të cilat, nëpërmjet Kryetarit, i paraqiten
Ministrit.
5. Shqyrton dhe propozon nevojën për ndryshim të Statut-Rregullores së
funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore dhe ia paraqet për
miratim Ministrit.
6. Informohet për veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore në
periudhen ndërmjet dy mbledhjeve.
7. Miraton dhe ka të drejtë të ndryshojë rregulloren/et e brendëshme, kriteret dhe
standartet për aspekte të veçanta të punës së Agjencisë Kombëtare të
Burimeve Natyrore.
8. Aprovon strukturën e pagave e shpërblimeve dhe ia paraqet ato, për miratim,
Ministrit të Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës.
Neni 11
Drejtori Ekzekutiv i AKBN
Drejtori Ekzekutivi i AKBN emërohet dhe lirohet nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë
dhe Energjetikës.
Neni 12
Kompetencat e Drejtorit Ekzekutiv te AKBN
1. Organizon dhe drejton punën dhe veprimtarinë e AKBN, nëpërmjet urdhrave dhe
udhëzimeve, në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi dhe me këtë StatutRregullore, për përmbushjen e misionit, për të cilin është krijuar AKBN.
2. Bashkërendon punën e drejtorive të AKBN, për të siguruar veprimtari sa më
efektive të saj.
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3. Emëron, liron, apo shkarkon nga detyra punonjësit e AKBN, si dhe jep masa
administrative për rastet e shkeljes së disiplinës dhe etikës në institucion, si dhe
raste të tjera, të përcaktuara nga legjislacioni i punës.
4. Përfaqëson Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore në marrëdhënie me të
tretët, si dhe nënshkruan kontrata.
5. Drejtori Ekzekutiv i AKBN ka të drejtë, që brenda kompetencave të tij t’u japë, një
ose disa punonjësve të Agjencisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo
kategori veprimesh.
6. Ka të drejtën dhe përgjegjësinë e administrimit të fondeve në bazë të buxhetit të
aprovuar nga Këshilli Drejtues.
7. Kërkon, kur e sheh të nevojshme, ndihmën e specializuar nga konsulentë jashtë
AKBN ose studio profesionale brenda dhe jashtë vendit.

Neni 13
Këshilli Teknik
1. Keshilli Teknik eshte organ kolegjial, vendim-marres, i perhershem, qe kryesohet
nga Drejtori Ekzekutiv i AKBN, i krijuar per shqyrtimin e projekteve te shfrytezimit te
burimeve natyrore.
2. Anetaret e Keshillit Teknik emerohen nga Drejtori Ekzekutiv i Agjencise Kombetare
te Burimeve Natyrore.
3. Keshilli Teknik funksionon mbeshtetur ne Rregulloren e tij, qe miratohet nga
Keshilli Drejtues.
Neni 14
Struktura dhe Organika
Struktura dhe organika e AKBN miratohen nga Ministri dhe i bashkëngjiten StatutRregullores, si pjesë përbërëse të saj.
Neni 14/1
Shefi i Kabinetit
Shefi i Kabinetit ka funksione ndihmëse dhe shërben si organ këshillimor pranë
Drejtorit Ekzekutiv të AKBN. Shefi i Kabinetit ndjek problemet e përditshme duke
krijuar kushtet e nevojshme në angazhimin e Drejtorit Ekzekutiv në çështjet kryesore
të drejtimit të AKBN. Shefi i Kabinetit kryen këto detyra:
a. organizon, përgatit, protokollon mbledhjet dhe takimeve që drejtohen nga
Drejtori Ekzekutiv
b. bashkëpunon me Drejtorët e Drejtorive për:
1. përgatitjen dhe realizimin e aktiviteteve të ndryshme kombëtare dhe
ndërkombëtare ku Drejtori Ekzekutiv dhe administrata e AKBN merr pjesë;
2. përgatitjen dhe realizimin e komunikimit me median si konferencave të
shtypit, intervistave etj.
3. çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Drejtori Ekzekutiv.
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Shefi i Kabinetit emërohet dhe shkarkohet nga Drejtori Ekzekutiv i AKBN.
Neni 15
Drejtoritë dhe Zyrat e AKBN
1. AKBN është e organizuar mbi bazën e Drejtorive, të cilat mbulojnë fusha dhe
veprimtari të veçanta.
2. Në përbërje të AKBN, në varësi të drejtpërdrejtë të Drejtorit Ekzekutiv të saj, janë
shtatë Drejtori, si më poshtë:
 Drejtoria Juridike;
 Drejtoria e Financës dhe Administratës;
 Drejtoria e Hidrokarbureve;
 Drejtoria Minerare;
 Drejtoria e Hidroenergjetikës;
 Drejtoria e Energjive të Rinovueshme;
 Drejtoria e Energjise të Berthamore; Shfuqizohet
 Zyra e Koordinimit të Projekteve.
3. Çdonjëri prej Drejtorive të mësipërme, në varësi të fushës dhe detyrave specifike
që mbulon, në strukturën e tij do të jetë i organizuar në bazë drejtorish dhe këto të
fundit, në bazë sektorësh, të cilët do të funksionojnë bazuar në rregullat e
përcaktuara në këtë Statut-Rregullore dhe në rregulloren e brendshme të AKBN.
Neni 16
Objekti i Veprimtarisë së Drejtorisë të Hidrokarbureve
-

Konsulton, propozon dhe bashkëpunon, me strukturat përkatëse të Qeverisë, për
hartimin e politikave të saj në fushën e hidrokarbureve;

-

Negocion marrëveshjet e hidrokarbureve, sipas legjislacionit në fuqi;

-

Ndjek zbatimin e marrëveshjeve të lidhura në fushën hidrokarbure, sipas
legjislacionit në fuqi;

-

Auditon shpenzimet e kryera nga shoqëritë e liçensuara për kryerjen e
operacioneve hidrokarbure;

-

Përgatit dokumentacionin dhe praktikat e nevojshme për dhënien e lejeve,
liçensave e autorizimeve;

-

Administron, mirëmban, përdor e përpunon, sipas teknikave dhe standarteve
ndërkombëtare, të dhënat primare të sektorit hidrokarbur, sipas qëllimeve të
aktivitetit të tij;

-

Komercializon, në bazë të interesave të shtetit dhe parimeve të tregut të lirë,
pjesën e hidrokarbureve që i përket shtetit, në një marrëveshje hidrokarbure.
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Neni 17
Objekti i Veprimtarisë së Drejtoria Minerare
-

Konsulton, propozon dhe bashkëpunon, me strukturat përkatëse të Qeverisë, për
hartimin e politikave të saj në fushën minerare;

-

Zbaton politikat e Qeverisë në fushën minerare;

-

Siguron, brenda fushës së veprimtarisë së vet, oponencën qeveritare për
studimet dhe projektet në fushën minerare dhe postminerare;

-

Promovon burimet minerare, negocion marrëveshjet minerare dhe ndjek zbatimin
e planit të zhvillimit të tyre;

-

Mbikqyr veprimtarinë minerare e postminerare dhe raporton për gjendjen aktuale;

-

Realizon monitorimin e zonave të shfrytëzuara, të rrezikut minerar dhe të mbylljes
së veprimtarisë minerare;

-

Vlerëson shkallën e rrezikut minerar, efektet e mundëshme dhe propozon masat
që duhet të merren për parandalimin e tyre;

-

Në përputhje me aktet ligjore në fuqi, kryen pajisjen e specialistëve të fushës me
“Leje Profesionale”.

-

Administron, ekskluzivisht, të gjithë të dhënat parësore, që lidhen me veprimtarinë
minerare dhe postminerare.
Neni 18
Objekti i Veprimtarisë së Drejtorisë të Hidroenergjetikës

-

Konsulton, propozon dhe bashkëpunon, me strukturat përkatëse të Qeverisë, për
hartimin e politikave të saj në fushën e hidroenergjetikës;

-

Zbaton politikat e Qeverisë në fushën hidroenergjetike;

-

Kur kërkohet, siguron, brenda fushës së veprimtarisë së vet, oponencën
qeveritare për studimet dhe projektet në fushën hidroenergjetike;

-

Mbikëqyr veprimtarinë hidroenergjetike;

-

Me autorizim të Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, bën
monitorimin e kontratave konçesionare për hidrocentralet;

-

Monitoron, sa here qe i kërkohet nga Ministria, kontratat
hidrocentralet.

koncensionare per

Neni 18/1
Objekti i veprimtarisë se Drejtorisë te Energjive te Rinovueshme
-

Sherben si organ i specializuar per ministrin pergjegjes per energjine per
problemet qe lidhen me strategjine dhe politiken ne fushen e energjise;

-

Promovon burimet e rinovushem te energjise si dhe propozon masa per rritjen e
shfrytezimit te energjise ne ciklin energjitik;
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-

Harton dhe publikon ne bashkepunim me drejtoritë e tjera ne AKBN, bilancin
energjitik vjetor ne nivel kombetar dhe rajonal, ne perputhje me formatet e
EUROSTAT-it dhe Agjencise Nderkombetare te Energjise.
Neni 18/2
Objekti i Veprimtarisë së Drejtorisë Juridike

-

Siguron mbështetjen ligjore, në përputhje, me nevojat dhe kërkesat e Drejtorive
të AKBN;

-

Kontrollon përputhshmërinë ligjore të të gjithë akteve, marrëveshjeve, lejeve,
kontratave të nënshkruara nga Drejtori Ekzekutiv;

-

Propozon përshtatjen e legjislacionit, që lidhet me fushat e veprimtarisë së
AKBN, me legjislacionin e BE, në kuadër të MSA.
Neni 18/3
Objekti i Veprimtarisë së Drejtorisë të Financës dhe Administratës

- Administron veprimtarinë e brendshme ekonomiko financiare të AKBN sipas
legjislacionit në fuqi;
- Siguron dhe menaxhon shërbimet ndihmëse dhe administrative;
- Rregullon dhe kujdeset për administrimin e Burimeve Njerëzore;
- Kujdeset për zbatimin e teknologjisë së informacionit në AKBN dhe siguron
digjitalizimin e të dhënave;
- Promovon burimet natyrore të Republikës së Shqipërisë.
Neni 19
Objekti i Veprimtarisë së Departamentit të Bashkërendimit
Shfuqizohet
Neni 19/1
Shfuqizohet
Objekti i veprimtarise se Drejtorisë te Energjise Berthamore
-

Harton kuadrin ligjor dhe rregullator per Energjine Berthamore;

-

Konsulton, propozon dhe bashkepunon, me strukturat perkatese te qeverise per
hartimin e politikave per realizimin e programit te energjise berthamore;

-

Drejton dhe bashkerendon punen me struktura te specializuara te vendeve te
huaja dhe ato vendase per te krijuar infrastrukturen kombetare te nevojshme me
qellim zbatimin e programit te energjise berthamore;
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-

Identifikon, administron dhe vlereson te dhena lidhur me proceset e punes per
zbatimin e programit te energjise berthamore;

-

Vlereson oponenca, studime apo projekte te paraqitur nga subjekte te interesuar
per realizimin e energjise berthamore.

Neni 19/2
Objekti i veprimtarisë së Zyrës së Koordinimit të Projekteve
-

Koordinon projektet për zbatim në fushat e shfrytëzimit të burimeve natyrore;

-

Në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera administron informacionet për mbarëvajtjen
e Projekteve;

-

Zbaton detyrat e tjera të caktuara nga Drejtori Ekzekutiv.
Neni 20
Planifikimi dhe Buxheti

Planifikimi i treguesve per projektet e financuara nga Buxheti i Shtetit dhe zbatimi i
tyre, do te behet konform Ligjit nr.8379, date 29.07.1998 “Per hartimin dhe zbatimin e
buxhetit te shtetit ne Republiken e Shqiperise“ dhe akteve ligjore dhe nenligjore per
kete qellim, për cdo vit kalendarik.
Per te gjithe veprimtarine e saj ekonomike-financiare, AKBN pergatit programin
ekonomik per cdo vit kalendarik, ne perputhje me Udhezimin e METE per kete qellim.
Ky program zbatohet pas miratimit perfundimtar nga Ministri i Ekonomise, Tregetise
dhe Energjitikes.
Neni 21
Kontabiliteti
Veprimtaria ekonomike-financiare e AKBN, pasqyrohet konform Ligjit “Per
kontabilitetin“ nr.7661, date 19.01.1993 dhe akteve te tjera ligjore dhe nenligjore per
kete qellim.
Neni 22
Burimet Financiare
Fondet e AKBN do të krijohen nga:
 Projektet e financuara nga buxheti i shtetit;
 Projektet dhe shërbimet për të tretët;
 Administrimi i të dhënave;
 Bonuset dhe fondet, kualifikim-administrim, nga marrëveshjet hidrokarbure;
 Shitja e pjesës së shtetit në një marrëveshje hidrokarbure;
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 Interesat bankare;
 Donacione;
 Burime të tjera të ligjëshme.
Neni 23
Fonde Monetare
Të gjitha shumat monetare, në monedhë vendase dhe të huaj, të trashëguara para
krijimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, me V.K.M. Nr. 547, datë
09.08.2006, të krijuara pas kësaj date e në vazhdim, janë të mbartëshme nga njeri vit
kalendarik ne tjetrin, me perjashtim te fondeve te financuara nga buxheti I shtetit, qe
mbyllen Brenda vitit kalendarik.
Perdorimi i fondeve monetare, disponibel, behet vetem per permbushjen e detyrave
te percaktuara ne aktin per krijimin e saj. Perdorimi i burimeve financiare, sit e
ardhurat nga te tretet, do te behet mbi bazen e akteve ligjore e nenligjore ne fuqi.
Neni 24
Marrëdhëniet e Punës
Marrëdhëniet e punës rregullohen nga Kodi i Punës, me ndryshimet përkatëse.
Neni 25
Rregullat e Etikës
Në Agjencinë Kombëtare të Burimeve Nayrore do të zbatohen rregullat e etikës, të
miratuara në ligjin ”Për etikën në administratën publike”.
Neni 26
Masat Disiplinore
1.Ne rastet e shkeljes se disiplines ne pune, konstatimit dhe/ose te verifikimit te
veprimeve, apo mosveprimeve qe
cenojne figuren etike te punonjesve,
mosekzekutim te urdherave te punedhenesit, moskryerje te detyrave te ngarkuara
dhe mosrespektim te perseritur te afateve te caktuara per realizimin e tyre, per cdo
demtim te pasurise se AKBN, perdorimin e saj jashte percaktimit zyrtar,
keqperdorimin e saj apo per krijimin e mundesive per lejimin e nje demtimi te
ardhshem nepermjet veprimit ose mosveprimit, per nxjerrjen e sekretit te perfituar
nga ushtrimi i detyrave te tij funksionale, ndaj punonjesve te AKBN-se, merren keto
masa disiplinore:
a. Terheqje vemendje
b. Verejtje me shkrim
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c. Verejtje me paralajmerim per largim nga puna
d. ulje ne detyre deri ne 1 vit
e. Largim nga puna
2. Masat disiplinore mund te merren edhe pa i respektuar rradhet e mesiperme sipas
demit ose shkeljes qe shkaktohet rast pas rasti.
3. Periudha e ushtrimit te masave per rastet e parashikuara ne piken 1, shkronjat “a”
dhe “b” te ketij neni, eshte 3 muaj nga dita e dhenies se tyre, ndersa per shkronjen
“c” eshte 6 muaj nga dita e dhenies se saj. Pas perfundimit te ketyre afateve, masat
disiplinore konsiderohen te shlyera dhe hiqen nga dosja vetjake e punonjesit.
4. Masat disiplinore i jepen punonjësve te AKBN-se nga Drejtori Ekzekutiv i AKBNse, me motivin përkatës, te shprehur qarte dhe ne prani te tij.
Neni 27
Marrëdhëniet e AKBN me Ministrin
Drejtori Ekzekutiv i AKBN siguron zbatimin e detyrave qe i ngarkohen asaj nga
Ministri dhe pergjigjet per realizimin e tyre.
Ai organizon raportimin periodik tek ministri, te veprimtarise tekniko-shkencore dhe
ekonomise-financiare te AKBN.
Neni 28
Administrimi i Informacionit
Klasifikimi i dokumentacionit dhe ruajtja e tij, bëhet sipas legjislacionit në fuqi,
metodologjisë së përpunimit të dokumentacionit dhe ruajtjes së tij.
Neni 29
Miratimi i Statut – Rregullores
Kjo Statut - Rregullore merr fuqi dhe bëhet e detyrueshme për zbatim, menjëherë,
me miratimin e saj prej Ministrit. Me miratimin e saj shfuqizohet Statut – Rregullorja e
mëparshme.
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