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REPUBLIKA E SHQ I PER I SE 

~1INISTRIA E ENERGJISE 
DHE INDUSTRISE 

DREJTORIA E POLITIKA VE DHE ZHVILLIMIT TE MINIERA VE 

URDHER 
N r__!_L datei:_!:_/ !_12 O 16 

.Per· 

MIRATIMIN E RREGULLORES SE FUNKSIONIMIT 
TE SHERBIMIT GJEOLOGJIK SHQIPT AR 

Ne mbeshte~je te nenit I 02, pikes 4 te Kushtetutes se Repub likes te Shqiperise dhe nenit 14, te 
ligjit nr.111/2015, date 15.10.2015, ·'Per Sherbimin Gjeo logjik Shqiptar'' dhe me propozim te 
Drejtorit te Pergjithshem, 

URDHEROJ: 

1. Miratimin e "Rregullores se Funksionimit te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar" , sipas tekstit, 
bashkelidhur ketij urdhri. 

2. Per zbatimin e ket ij urdhri ngarkohet Drejtoria e Po litikave dhe Zhvillimit te Minierave 
dhe Sherbimi Gjeo logjik Shqiptar. 

3. Rregullorja e Sherb imit Gjeo logj ik Shqiptar e miratuar me Urdhrin e Ministrit nr.384, 
25. I 1.201 ~ shfuq izohet. 

Ky urdher hyn ne fuqi menjehere. 



--------•---REPUBLIKA E SHQ I PERISE 

~1INISTRIA E ENERGJISE 
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SHERBIMI GJEOLOGJIK SHQIPTAR 

RREGULLORE 

PER FUNKSIONIMIN E SHERBIMIT 
GJEOLOGJIK SHQIPTAR (SHGJSH) 

M . t lJ dh" ~B d t:. J-Z.. · 2 ,2 ° l't' 1ra uar me r er nr.... a e ..... 

Tirane, l?:-. /~.2,/2016 
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Rregu llorja ka per qellim funksionimin e Sherbimit Gjeo logjik Shqiptar, sipas struktures 
organike, menyren e organizimit dhe funksionimit te ShGjSh-se, organet drejtuese si dhe detyrat 
e tyre. Rregullorja eshte hartuar ne zbat im te nenit nr.14 te ligjit "Per Sherbimin Gjeologjik 
Shqiptar". 

Neni 1 
Statusi Juridik 

Sherbimi Gjeo logjik Shqiptar eshte person juridik publik buxhetor, institucion keshil limor, 
teknik dhe shkencor i shtet it qe me porosi te tij kryen veprimtari ne fushen e Shkencave te Tokes 
ne terr itorin e Repub likes se Shqiperise. 

Neni 2 
Selia 

Selia e Drejtorise se Pergjithshme te Sherbirnit Gjeo logjik Shqiptar eshte ne Tirane ne adresen: 
Rruga Myslim Keta. 

Neni 3 
Vula zyrtare dhe stema 

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar ka vulen dhe logon e tij te miratuar nga Ministri. 

Neni 4 
Kapitali 

Shteti , eshte zoteruesi i vetem i kapitalit te Sherb imit Gjeo logjik Shqiptar dhe ushtron te drejten 
e tij si pronar ne perputhje me legjislac ionin ne fuqi. 

Neni 5 
Financimi 

Sherbimi Gjeo logjik Shqiptar, financohet nga Buxheti dhe nga te ardhurat per sherbime me te 
tretet, ne zbatim te akteve ligjore e nenligjore. Financimi Buxhetor Vjetor zberthehet ne Fusha 
Studirnore e Projekte. 

Neni 6 
Shpenzimet 

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, perben nje njesi te vetme shpenzuese, per te ci len miratohen 
fondet buxhetore vjetore, me te cilat rnbulohet realizimi i veprimtarise te ngarkuar me ligj dhe 
akte nenl igjore. 

Fondet buxhetore te miratuara nga Ministria ne programin buxhetor vjetor, shpenzimet korente 
dhe investimet e ShGjSh-se, shpenzohen kundrejt projekteve, programeve, nenprogrameve 
(fushat zhvi llimore) te brendshme dhe projekt-programeve te ve9anta per secilin nenprogram, qe 
miratohen 9do fillim viti nga Drejtori i Pergjithshem i ShGj Sh-se. 



l'n1 · ·dural ~ p·: r •a ti tj~s. parnqit_jcs. shqyrtimit. mi ratimit dhe kontrollit te zbatimit te programeve 
tc ri11a11 ·u·,r:1 nga huxlH.:t i i shtdi t mi ratohen me rregullore te ve9ante te miratuar nga Drejtori i 
Pi: r •iith-,hcm . 

Neni7 
Fusha dhe objekti i veprimtarise 

Shcrbirni (1j co logjik Shqiptar ushtron veprimtarine e vet ne perputhje me ligjin "Per Sherbimin 
0 /eologjik Shqiptar'·, Rregull ores se Funksionimit te ShGj ~h-se", te mi ratuar nga Ministri , si 
dhe ·'Rregullores se Funksionimit te Brendshern '', te rni ratuar nga Drejtori i Pergj ithshern i 
ShGjSh-se. 

Angazhirni i ShGjSh-se ne sherbirne te renclesishrne per ekonornine kornbetare, behet ne zbatim 
te Programeve te Qeverise, Ligjit per Sherbirnin Gjeologjik Shqiptar, Ligjit "Per sektorin 
Minerar ne Repub liken e Shq iperise'', Ligjit per ·'Mbrojtjen e Mjedisit", Ligjit "Per Menaxhirnin 
e Integruar te Ujerave", VKM-se "Per Rregullat dhe Procedurat per Hartimin dhe Zbatirnin e 
Programit Kornbetar te Monitorirnit te Mjedisit" , Ligjit "Per Urbanistiken", VKM-se "Per 
Miratirnin e Rregullores se Zhvillimit te Territorit, Ligjit "Per Emergjencat Civile", VKM-se 
"Per Organizimin, Funksionirnin Detyrat dhe Pergjegjesite e Sherbimit te Emergjencave Civile". 

Objekt i veprimtarise se ShGjSh-se eshte: 

a. Stud imet, vrojtirnet, sherbirnet, pergj ithes irnet dhe mon itorirnet gjeologj ike sistematike baze 
te vendit nepermjet hartografimi t kompleks te shkalleve te ndryshme ne ndi hme te zhvillimit 
ekonornik, te mi rad ministrimit te territorit, burimeve minerare, hidrokarbure, uj ore, etj . 

b. Studirnet, vrojtimet, sherb imet, pergj ithesi rnet dhe monitorimet gjeokimike, gjeofizike, 
perfshire sizmiken e eek.et (inxhinierike), elektrometrine, magnetometrine, gravimetrine, 
rad iometrine, matjet e mon itorirnin e radonit ne toke, uj e, ajer si dhe ne mjed iset e 
brendshme, te 9do lloj i e nive li . 

c. Kerkimi dhe vleresimi i rn ineraleve metalore, jo rnetalore dhe materialeve industria le, 
hidrokarbureve, burimeve ujore nentokesore, ujerave te pijshem e industriale, ujerave 
minerale, termale e gjeotennale. Kontro ll i i bilancit te tyre ne menyre te vazhdueshme. 

d. Studimet, vrojtimet, sherbimet, · pergjithesimet dhe monitorimet hidrogjeologjike per 
rivleresirnin e baseneve ujore, monitorimin e tyre dhe percaktimin e masave per ruajtjen e 
rezervave ujore nentokesore. 

e. Studimet, vrojtirnet, sherbimet, pergjithesimet dhe monitorimet gjeologjike komplekse per 
mjedisin . 

f. Studimet, vrojtimet, sherbimet, pergjithesimet dhe mqnitorimet gjeologo-inxhinierike. 
g. Studimet, vrojtimet, sherbimet, pergjithesimet dhe monitorimet agro-gjeologjike e te 

erozionit. 
h. Studimet, vrojtimet, sherbimet, rnonitorimet gjeologjike te gjithe vijes bregdetare dhe te 

shelfit kontinental te vendit, per dinamiken e veprimit te detit me token, per litologjine e 
substratit dhe pasurite e ndryshme detare e nendetare. 

1. Studimet, vrojtimet, sherb imet, pergj ithes irnet dhe monitorimet e thell uara shkencore per 
gjeologj ine dhe rn etalogjenine. 

j . Pergj ithes irne, vroj tirne, rnoni torirne e dokurnentirne te gjithe punirneve inxhinierike qe kane 
te bejne me germirnin e tokes. 

k. Punimet topografike te shka ll eve te ndryshrne dhe matj et gjeodezike. 
I. Krij im i i bazes se te dhenave gjeologj ike, te mineral eve te dobishme, gjeo logo- inxhin ierike, 

hidrogjeologj ike, gj eo-mjedisore etj ., venia ne dispozicion e ketyre te dhenave organeve te 
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pushtctil qcndror e lokal dhc subjekteve te tjera te interesuara, pergatitja, publikimi dhe 
korncrcializimi i inf'ormacionit gjeo logjik, bazuar ne aktet ligjore e nen ligjore ne fuqi. 

111. Prornov imi i perspektives se mineraleve te dobishme. 
n. Monitorirn i dhe vleres imi i lejeve minerare te kerkim-zbu li mit. 
o. Kryerja e sherbirneve te ndryshrne per te tretet. 
p. Kryerja e studimeve per ern ergj encat c ivile, gjeologjike, gjeologo-inxhinierike e 

hidrogjeo logj ike. 
q. Kryerja e oponencave per te gjitha llojet e studimeve ne fushen Gjeoshkencave. 

Neni 8 
Drejtori dhe Zevendes Drejtori i Pergjithshem 

Drejtori dhe Zevendes Drejtori i Pergj ithshem, ash tu si i gj ithe stafi tjeter i ShGj Sh-se emerohen 
ne detyre dhe lirohen nga detyra sipas ligjit ''Per Nepunesin Civi l". 

Neni9 
Kompetencat e Drejtorit te Pergjithshem 

a. Drejton dhe eshte pergjegjes per menaxhimin e veprimtarise se Sherbimit Gjeologjik 
Shqiptar. 

b. Shqyrton dhe miraton propozimet per strategjine, programet afatgjata, afatmesme e vjetore te 
zhvillimit si dhe drejtimet e veprimtarise se ShGjSh-se, i cili i dergon ne Ministrine 
pergjegjese per miratim. 

c. Miraton programin vjetor zhv illirnor te institucionit dhe e dergon ate ne Ministrine 
pergjegjese. 

d. Kate gj ithe kompetencat dhe pergjegjesite qe te veproje per te organizuar e drejtuar ShGjSh
ne ne perputhje me Fi nancimet, strukturen organizat ive, veprimtarine dhe strategjine e 
program it zhvillimor. 

e. Drejton dhe eshte pergjegjes per zbatimin e urdhrave te Ministrit. 
f. Miraton dhe firmos Financimin te Fushave Studimore sipas objektivave, afateve, personave 

pergjegjes dhe vleften e financimit te detajuar sipas zerave qe kerkohen. 
g. Organizon kontrolle dhe kerkon Raportime me goje e me shkrim nga c;:do punonjes, per 

zbatimin e programeve zhvil limore. 
h. Shqyrton strukturen organizative dhe sistemin e pagave te ShGjSh-se dhe ia paraqet 

Ministrit. 
1. Perfaqeson Sherbimin Gjeologjik Shqiptar ne mar~edheniet nderkombetare. 
j. Perfaqeson ShGjSh-ne ne marredhenie me te tretet, nenshkruan kontrata te ndryshme ne 

perputhje me aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi. 
k. Miraton tarifa per te tretet per sherbime qe nuk perfshihen ne tarifat e miratuara nga Ministri 

i vartesise dhe Ministri i Financave sipas aktit perkates. Keto tarifa dote miratohen me kusht 
qe mete ardhurat te mbulohen shpenzimet, TVSH-ja dhe te sigurohet Fitim per Institucionin, 
ne zbat im te akteve ligjore e nenl.igjore ne fuqi. 

I. Miraton liste-organi ken e pagat e punonjesve te c;:do Drejtorie te Sherbimit Gjeologjik 
Shqiptar, sipas struktures se mi ratuar. 

m. Emeron, !iron dhe shkarkon nga detyra me arsye te rnotivuar, sipas "Kodit te Punes'', 
punonjesit e ShGjSh-se, qe nukjane pjese e ligjit "Per Nepunes in Civil". 

n. I propozon Ministrit perberjen e Keshill it Teknik Shkencor dhe rregulloren funksionimit te 
tij . 



o. Drejton Keshil lin Teknik Shkencor te Sh.Gj .Sh-se. 

p. Urdheron nderprerj en e finan cimit te projekteve kur rezultatet e fituara nuk justifikojne 
vazhdi min e metejshem. 

q. Konform legj islac ioni t, urdheron c;:do blerje e sherbim per Institucionin. 

r. Kon form Iegj islacion it, kryen procedura per transferim et kapitale te mjeteve theme lore, 
shitjet (privatizimet), nxjenjen jashte perdorim it dhe dhenien me qira. 

s. Autorizon konform akteve Iigjore e nenligjore ne fuqi shitj en ose perdorimin e te dhenave qe 
disponon Arkivi Qendror Teknik i ShGjSh-se. 

t. Miraton pjesemanjen e puno11jesve te ShGjSh-se ne · veprimtari kombetare dhe 
nderkom be tare. 

u. Kerkon llogari per zbatimin e detyrave dhe urdhrave te Ieshuara prej tij ndaj c;:do punonjesi te 
ShGJSh-se dhe jep masa administrative e disiplinore konform legjislacionit ne fuqi, per 
moszbatimin e tyre. 

v. Miraton Rregullore te funksionimit te brendshem te Drejtorive sipas struktures dhe 

Procedurat e pergatitjes, paraqitjes, shqyrtimit e kontrollit te zbatimit te projekteve qe 
financohen nga Buxheti i Shtetit dhe te tretet. 

Neni 10 
Kompetencat e Zeve111des Drejtorit te Pergjithshem 

a. Drejton dhe pergj igjet per gj ithe veprimtarine e ShGjSh-se ne mungese te Drejtorit te 
Pergj ithshem. 

b. Drejton dhe pergjigjet per Drejtorine e Program im-Zhvillimit, Arkivin Qendror Teknik, fizik 
dhe dixhita l sipas rregulloreve perkatese ne fuqi. 

c. Koord inon dhe ndj ek punen e gjithe Drejtorive per hartimin e programeve, projekteve, 
stud imeve, relacioneve dhe raporteve te ShGjSh-se, e te c;:do aktiviteti mete tretet. 

d. Ndjek zbatimin e procedurave te lidhjes se kontratave e zbatimit te tyre dhe plotesimin e 
kerkesave per furnizimin materialo--teknik. 

e. Ndjek dhe organizon punen per permiresimin e kushteve te punes te punonjesve, mbrojtjen 
ne pune, sigurimin teknik, mbrojtjen nga zjarri , etj. 

f. Ndjek <lhe pergjigjet per publikimin e veprimtarise se ShGjSh-se, brenda dhe jashte vendit, 
ndjek plotesimin rnirernbajtjen e faqes se lnternetit te Institucionit. 

g. Ndjek prob leme te kualifikimit e specializimit te punonjesve te ShGjSh-se. 

h. Kujdeset per zbatimin e teknologjise dhe informacionin ne Sherbimit Gjeologjik Shqiptar. 
1. Konsu lton, propozon dhe bashkepunon pur:en me gj jthe Drejtorite per hartimin e programeve 

ekonomike-financiare dhe detajirnin e buxhetit. 
j . Ndjek dhe propozon masa per realizimin e Programit Zhvillimor te ShGjSh-se. 
k. Pergjigjet per c;:do detyre t_jeter qe i ngarkohet nga Drejtori i Pergjithshem. 

Neni 11 
Struktura dhe Organika 

Struktura organizative dhe Organi ka e ShGjSh-se, miratohen me vendim te Keshillit te 
Ministrave dhe eshte pjese perberese e Rregu llores. 

Neni 12 
Struktura dhe nivieli i pagave 
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Niveli i pagave ne ShGjSh miratohet me VKM sipas legjislacionit ne fuqi. 

Neni 13 
Keshilli Teknik Shkencor 

Keshi lli Teknik Shkencor eshte strukture vendimmarrese, tekniko-shkencore e ShGjSh-se, 
perberja dhe rregu llorja e funksionimit te tij miratohet nga Ministri, me propozim te Drejtorit te 
Pergj ithshem. 

Neni 14 
Detyrat e Kesihillit Teknik Shkencor 

a. Shqyrton dhe merr vendime per strategjine, programet afatgjata dhe afatmesme, programet 
vjetore te zhvi llimit te ShGjSh-se dhe pasi firmosen nga Drejtori i Pergjithshem, i paraqet per 
miratim tek Ministri. 

b. Shqyrton dhe merr vendime per vleresimin e rezu ltateve te arritura nga projekt/programet e 
realizuara ne studimet e raportet studimore . 

c. Shqyrton dhe merr vendime per problemet e lejeve minerare te kerkim-zbulimit. 
d. Shqyrton dhe merr vendime per rregu lloren e funksionimit te drejtorive ne perberje te 

struktures se ShGjSh-se. 
e. Keshilli Teknik Shkencor kryen funksionin e Grupit per Menaxhimi Strategjik (GMS). 
f. Veprimtaria e Keshillit Teknik Shkencor bazohet ne rregulloren e miratuar nga Ministri me 

propozim te Drejtorit te Pergj ithshem. 

Neni 15 
Drejtorite e ShGjSh-se 

a. ShGj Sh-ja, organizohet mbi bazen e Drejtorise se Pergj ithshme dhe Drejtorive te Sherbimit, 
te cilat mbulojne fusha e vepr imtari te ve9anta. 

b. Ne perberje te ShGjSh-se e ne varesi te drejtperdrejte te Drejtorit te Pergj ithshem te ShGjSh
se jane Drejtorite si me poshte: 

I. Drejtoria e Pergjithshme 

1. Drejtoria e Programim-Zhvillimit 

2. Drejtoria e Finances dhe Sherbimeve 

II. Drejtorite Aplikative 

I. Drejtoria e Gjeoinformatizimit 

2. Drejtor ia e Gjeo logj ise 

3. Drejtoria e Burimeve Minerale 

4. Drejtoria e Hidrokarbureve 

5. Drejtoria e Hidrogjeologjise 

6. Drejtori e Gjeo logjise Detare 



7. Drejtoria e Gjeo logji se lnxhinierike, Gjeofizikes dhe Gjeodezise 

8. Drejtoria e Laboratorit te Analizave Kimike 

Neni 16 
Detyrat e Drejtorise se Programim-Zhvillimit. 

Misioni i Drejtorise se Prograrnirn -.Zhvi llimit eshte programimi, menaxhimi dhe vleresimi i 
produkteve te realizuar nga drejtorite e sherbirnit ne kuader te programit zhvillimor te financuar 
nga buxheti i shtetit dhe sherb imet mete tretet. Kjo Drejtori ndjek detyrat si me poshte: 

a. Zberthen, programon detyrat dhe harton rnatricen baze me objektivat kryesore, sipas 
fushave zhvillimore (nen/programeve). Me miratim nga Drejtori i Pergjithshem i dergon ne 
drejtorite e sherbimit te ShGj Sh-se. 

b. Pranon nga 9do drejtori Sherbim i projekt-programet, ben grupimin e projekt- programeve te 
ngjashme, koordinon angazhimin ne projekt-programe te perbashketa te specialisteve nga 
drejtorite e ndryshme te ShGjSh-se, verifikon perllogaritjet e kostot e tyre dhe i paraqet tek 
Drejtori i Pergjithshem bashke me vleresimin per programimin e financimin osejo te tyre. 

c. Me miratimin e projekt programit vjetor, ne bashkepunim me Drejtorine e Sherbimeve 
Mbeshtetese, pergatit treguesit e pergj ithshem te punes e financiar sipas projekt-programeve 
te ve9anta dhe programin e pergjithshem vjetor te ShGjSh-se. (Projekt/Buxheti Vjetor). 

d. Me miratimin e buxhetit dhe numrit te punonjesve per vitin pasardhes, bazuar ne projekt
programet e miratuara sipas fushave zhvillimore, strukturen organizative, perparesive qe 
percakton programi vjetor i Mini strise, ne bashkepunim me Drejtorine e Finances dhe 
Sherbimeve, harton dhe paraqet per miratim tek Drejtori i pergjithshem i ShGjSh-se 
programin zhvi llimor vjetor me temati.kat e projekt-programeve te ve9anta, afatin e 
realizimit, pjesemarrjen e specialisteve ne drejtimin dhe realizimin e tyre, planin e financimit 
te secilit projekt-program te vec;ante sipas fushave zhvil limore dhe drejtorive aplikative 
pergjegjese per realizimin e projekteve. 

e. Me miratimin e programit zhvillimor vjetor nga Drejtori i Pergjithshem u dergon drejtorive 
te sherbimit per hartimin e plate te secilit program te ve9ante, sipas modelit te miratuar. 

f. Programon ekspertizat, merr miratimin tek Drejtori i Pergjithshem dhe ndjek ekspertimin. 
g. Shqyrton projektet, ekspertizat, jep mendimin per projektin ne gjithe zerat e tij dhe pergatit 

vendimin miratues per Keshillin Teknik Shkencor dhe per Drejtorin e Pergjithshem. Arkivon 
projektet. 

h. Sipas nje plani te miratuar nga Drejtori i Pergjithshem, kontrollon ne proces ecurine e 
projekteve. 

1. Pranon nga drejtorite aplikative, raportet studimore, ben kontrollin e tyre, sipas ekspertizave 
dhe i paraqet per miratim ne Keshi lli n Teknik Shkencor dhe tek Drejtori i Pergjithshem. 

J. Shqyrton raportet studimore, ekspertizat e tyre, perpilon vendimin miratues te studimit dhe e 
paraqet per shqyrtim e miratim ne Keshi llin Shkencor dhe tek Drejtori i Pergjithshem. 

k. Ndjek plotesimin e raporteve studimor dhe arkiv imin e tij ne Arkivin Qendror Teknik te 
Gjeologj ise. 

I. Programon ne baze te kerkesave veprimtarine per problemet e emergjencave civile dhe 
kryen studime per emergjencat civile (rreshqitje, subsidenca, shembje terreni , etj.). 

m. Programon ne baze te kerkesave veprimtarine dhe aktivitetet mete tretet. 
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n. Adm inistron sipas li gj it per ShGjSh-se dhe ligjit per arkivat, Arkivin Qendror Teknik te 
Gjeo logj ise. Ploteson kerkesat per arkivi n nga spec ialistet e ShGj Sh-se dhe nga te trete. 

o. Perpi lon informac ionet 3 ose 4-mujore te realizimit te projekteve per Ministrine. 
p. Programon dhe koordinon , sipas kerkesave te drejtorive te sherbimit, angazhimin e ShGjSh

se, ne projekte dypaleshe apo shume paleshe, i paraqet per miratim tek Drejtori i 
Pergj ithshem. 

q. Koord inon punen me Laboratorin, Gjeoinformacionin dhe Drejtorite tjera aplikative per 
analizat dhe perpun imin dixhital te dokumentacionit gjeologjik te projekteve, studimeve, 
raporteve. 

r. Publikon rezultatet e arritura nga ShGjSh-ja. Promovon produktet e ShGjSh-se, sipas akteve 
ligjore e nenligjore ne fuqi. 

s. Ne bashkepunim me drejtorite e tjera, pergatit materialet per faqen e internetit. 
t. Ndjek ne koordinim me Drejtorine e Finances dhe Sherbimeve, shpenzimet per projektet, 

propozon ndryshime te tyre. 
u. Angazhohet ne realizimin direkt per projekte te ve9anta. 
v. Zbaton detyra te tjera qejep Drejtori i Pergjithshem. 

Neni 17 
Detyrat e Drejtorise se Finances dhe Sherbimeve 

a. Administron veprimtarine e brendshme ekonomiko-financiare te ShGjSh-se konform akteve 
ligjore e nenligjore ne fuqi. 

b. Mban pergjegjesi te plote per zbatimin e rregullave te menaxhimit te Buxhetit, per 
organizimin e drejtimit te veprimtarise ekonomiko-financiare te lnstitucionit. 

c. Pergjigjet dhe menaxhon Prokurimet, lidhjen e kontratave, zbatimin e tyre. 
d. Menaxhon sherbirnet ndihrnese dhe administrative. 
e. Pergjigjet per administrimin e Burimeve Njerezore, sipas ligjeve ne fuqi. 
f. Ne bashkepunim me Drejtorine e Programim Zhvi llimit perpunon dhe paraqet ne kohe 

Projekt-Programin e Financirnit per vitin pasardhes. 
g. Me miratimin e Financimit BL1xhetor (te vleres se financimit shpenzirne korente dhe 

investime) ne bashkepunim me Drejtorine e Programim Zhvillimit pergatisin preventivat per 
9do projekt. 

h. Bashkepunon me Drejtorite e Ministrise qe mbulon aktivitetin, per problemet ekonomiko
financiare te lnstitucionit. 

i. Siglon 9do material per veprimtarine ekonomiko-financiare qe del nga kjo Drejtori dhe 
Drejtorite e tjera qe dergohet per miratim Drejtorit ie Pergjithshem. 

j. Pergjigjet ne baze te akteve ligjore e nenligjore ne fuqi per administrimin e gjithe pasurise qe 
eshte ne inventarin e ShGjSh-se. 

k. Pergjigjet per sigurimin e kushteve te punes, sigurimin teknik, mbrojtjen nga zjarri etj. 
I. Zbaton detyra te tjera qejep Drejtori i Pergjithshern. 

Neni 18 
Detyrat e Drejtorise se Gjeoinformatizimit 

a. Ap likon sistem in GIS per akt ivitetin qe kryen Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, prodhon harta 
dhe dokumentacion dixhital. 



b. Krijon, ploteson dhe azhurnon ne vazhdimes i bazen e te dhenave per te gjitha fushat e 
veprimtarise se ShGj Sh-se. 

c. Ben modelime gjeo logjike, tektonike te vendburimeve te resurseve minerale, ujerave 
nentokesore, te hidrokarbureve dhe gjeologo- inxhinierike, etj . 

d. Ben perpunirn in inforrnatike te te dhenave te studirneve e projekteve, Arkivit Qendror 
Teknik te Gjeo logjise, si dhe kryen perpunimin e te dhenave sipas kerkesave te Ministrise. 

e. Ne bashkepunim me Drejtorine e Programim Zhvi llim it dhe drejtorite e tjera, ploteson dhe 
formaton faqen e internet it te institucionit. 

f. Pergjigjet per zbatimi n e rregullores te Ark ivit Dixh ital te ShGj Sh-se. 
g. Zbaton detyra te tjera qe jep Drejtori i Pergj ithshem. 

Neni 19 
Detyrat e Drejtorise se Gjeologjise 

a. Ben hartografime komplekse gjeologj ike, regj ionale dhe lo kale ne shkalle e per qellirne te 
ndryshme per te gjithe vendin dhe zhvillimin e qendrueshem e te harmonizuar te territorit. 

b. Kryen hartografime e korrelime te depozitimeve te Kuaternarit, vlereson levizjet tektonike e 
neoteknike dhe Gjeornonumentet ne gjithe territorin e vendit. 

c. Kryen rnonitorimin e gjeomjed isit, ndotjeve gjeokimike ne mjedise urbane dhe industriale, 
kryen zonimet gjeomjed isore. 

d. Vlereson sektoret me kushte te favorshme gjeo logj ike konform kritereve te Euro- Kodit per 
vend-depozitat e mbetjeve urbane e industriale etj. 

e. Kryen stud ime e vrojtime ne bashkepunim me vendet nderkufitare te rajonit per problemet 
gjeo logjike, tektonike, stratigrafike, gjeomjedisore, etj . 

f. Punon ne vazhd imesi per kompleti min e muzeumit te Sherbimit Gjeologjik. 
g. Zbaton detyra te tjera qe jep Drejtori i Pergj ithshem. 

Neni 20 
Detyrat e Drejtorise se Burimeve Minerale 

a. Ben pergjithesime metalogjenike prognoze ne nivel krahinor dhe lokal. 
b. Ben studirne tematike per kerkim -zbulimin e metejshem te resurseve minerare te vendit. 
c. Kryen rivleresim te resurseve minerale metalore e jornetalore me synim zgjerimin e 

perspektives, standardizim in e resurseve minerale sipas kerkesave te kohes, si dhe studime 
gjeologo-ekonomike qe ndikojne ne fu~jen ne qarkullim te shpejte te lendeve te para e per 
terheqjen e investitoreve. 

d. Punon per plotesimin e bazes se te dhenave per te gjithe vendburimet. 
e. Verifikon vertetesine e sasise dlw ci les ise se rezervave. 
f. Vlereson ndikimet minerale, hidrogjeo logj ike etj., ne mjedis si rezu ltat i punimeve te kerkim

zbulim it e shfrytezimit. 
g. Vlereson dokumentacionin e veprimtarine e kompan ive private per marrjen e lejeve te 

kerkimit-zbulimit dhe kryen monitorimin e verifik imin ne vazhdimes i te aktiviteti t tyre. 
h. Zbaton detyra te tj era qe jep Drejtori i Pilrgj ithshem. 
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Nieni 21 
Detyrat e Drejtorise se Hidrokarbureve 

a. Ben hartografime gjeologjike e komplekse ne shkalle te ndryshme, per problemet e 
hidrokarbureve dhe zhvi llimit te qendrueshem e te harmonizuar ne shkalle vendi. 

b. Ben pergjithesime prognoze ne nivel krahinor dhe lokal per lendet hidrokarbure. 
c. Kryen riv leresim te burimeve hidrokarbure me synim zgjerimin e perspektives, si dhe 

studime gjeo logo-ekonomike qe ndikojne ne futjen ne qarkullim te shpejte te te tyre, e per 
terheqjen e investitoreve. 

d. Punon per plotesimin e bazes se te dhenave per te gjitha vendburimet hidrokarbure te vendit. 
e. Verifikon vertetesine e rnsise dhe cilesise se rezervave. 
f. Vlereson ndikimet gjeologjike, hidrogjeologjike etj. , ne mjedis si rezultat i punimeve te 

kerkim-zbulimit e shfrytezimit te hidrokarbureve. 
g. Bashkepunon me Drejtorine e Gjeologjise Detare per studimin e mundesine e gjetjes se 

strukturave gjeologjike perspektive per hidrokarbure ne shelfin kontinental te vendit. 
h. Bashkepunon dhe azhurnon te dhenat e fituara nga veprirntaria e kerkim-zbulimit per 

hidrokarbure me kornpanite publike e private vendase e te huaja. 
1. Zbaton detyra te tjera qe jep Drejtori i Pergjithshem. 

Neni 22 
Detyrat e Drejtorise se Hidrogjeologjise 

a. Vlereson dhe monitoron burimet ujore, rezervat e ujerave nentokesore ne basenet kryesore 
ujembjatese me perparesi, zonat urbane dhe turistike. 

b. Percakton mundesite e reja per furnizimin me uje, jep rekomandime per shfrytezimin 
racional te rezervave ujore. 

c. Ben hartografime dhe pergj ithesime ne nivel krahinor e lokal, perpilon projekte per 
furnizimin me uje. 

d. Ben oponenca te studimeve hidrogjeologj ike te kryera nga persona apo kompani private. 
e. Kryen monitorimin kornpleks te te giithe njetit lumor te vendit per vleresimin e 

qendrueshmerise se shtreterve e aneve te lumenjve dhe erozionit, si dhe jep rekomandimet 
perkatese. 

f. Zbaton detyra te tjera qe jep Drejtori i Pergjithshem. 

Neni 23 
Detyrat e Drcjtorise se Gjeologjise Inxhinierike, Gjeofizikes dhe Gjeodezise 

a. Ben studime, ha11ografone e sherbime gjeologo-inxhinierik, ne nivel krahinor dhe lokal, per 
zonat urbane e rurale, stabilitetin e truallit, vleresimin e qendrueshmerise dhe zhvillimin e 
infrastruktures. 

b. Monitorime gjeologo-inxhinierike ne sektoret me intensitet te fenomeneve gjeodinamike. 
c. Ben vleresime te rreziqeve gjeologjike. propozon masa per zbutjen dhe menjanimin e tyre. 
d. Ben studirne e sherb ime gjeofiz ike te llojeve e shkall eve te ndryshme. 
e. Kryen studime per emergjencat civ ile (rreshqitj e, subsidenca, shembje terreni, etj .). 
f. Kryen analiza per vetite fi zi ko- mekanike oer studimet e vrojtime gjeologo-inxhinierike. 
g. Zbaton detyra te tiera qe jep Drejtori i Pergjithshem. 
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Neni 24 
Detyrat e Drejtorise se Gjeologjise Detare 

a. Kryen studime dhe nderton hartat e Gjeologjise Detare ne shkalle te ndryshme. 
b. Studion perberjen litologjike te substratit, nclryshimet batimetrike dhe morfologjine e shtratit 

te detit, ishujt, etj. 
c. ldentifikon pasurite natyrore ne zonen detare dhe pranbregdetare. 
d. Studion "ekosistemet e varura'' pra lidhjet midis deltave te lumenjve, ujerave siperfaqesore, 

nentokesore, lagunave dhe deteve. 
e. Jep te clhena gjeo logjike, ne studimet per ndertimet e porteve, moleve dhe veprave te tjera 

inxhinierike ne bregdet. 
f. Monitoron vijen bregdetare dhe shkallen e erozion-akumulimit. 
g. Bashkepunon ne kerkimet Arkeo logjike e te biodiversitetit detar, kryhen studimin e 

ekosistemeve koralore, shpellave karstike nenujore dhe plazheve. 
h. Ne bashkepunim me drejtorine e Hidrogjeologjise identifikon dhe monitoron burimet 

nendetare te ujerave te embla. 

i. Krijon database kombetare per studimet dhe te dhenat detare. 
J. Bashkepunon ne projekte kombetare dhe nderkombetare per realizimin e studimeve te 

thelluara detare mbi gjeo logjine e substratit, rriskun sizmogjenik, aspekte tektonike te 
bazamentit detar, lidhjen e dinamikes bregdetare me aktivitetin tektonik, etj . 

k. Jep te dhena mbi mundes ini~ e pranise se strukturave nafte-gaz mbajtese ne det (shelfin 
kontinental). 

I. Zbaton detyra te tjera qe jep Drejtori i Pergj ithshem. 

Neni25 
Detyrat e Drejtorise se Laboratorit te Analizave Kimike 

a. Kryen analiza kimike per mineralet, shkembinjte, lende te para dhe ujera per nevojat e 
studimeve te ShGjSh-se dhe per te tretet. 

b. Kryen punime stud imore-tematike per qellimet e veprimtarise se tij analitike, si dhe sherben 
si Laborator Arbitrazhi. 

c. Ben perpunimin e provave per analiza kimike dhe percaktime petrografike, paleontologjike e 
mineralogjike, etj. 

d. Zbaton detyra te tjera qe jep Drejtori i Pergjithshem. 

Neni 26 
Planifikimi dhe Buxheti 

Planifikimi i treguesve te Financimit Buxhetor dhe zbatimi i tyre behet ne perputhje me Ligjin 
"Per menaxhimin e sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise'' dhe akteve te tjera ligjore e 
nenligjore ne fuqi . 

Per gjithe veprimtarine e ShGjSh-se pergatitet programi financimit, zberthyer ne Fusha 
Studimore dhe i dergohet Ministrise qe mbulon aktivitetin. 
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Neni 27 
Kontabiliteti 

Veprimtaria ekonomiko-financiare pasqyrohet konform Ligjit "Per Kontabilitetin dhe pasqyrat 
financiare '' dhe akteve te tiera ligjore e nenligjore ne fuqi . 

Neni 28 
Burimet Financiare 

Fondet e Sherbimit Gjeo logj ik Shqiptar dote krijohen nga: 
I. Financimet Buxhetore per shpenzime korente dhe investime. 
2. Sherbime per te tretet me pagese. 
3. Interesa bankare 
4. Projekte me financim te huaj. 
5. Burime te tjera te ligjshme. 

Neni 29 
Fondet Monetare 

Te gjithe te ardhurat nga te tretet te krijuara dhe qe perdoren ne zbatim te Ligjit "Per Sherbimin 
Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh) ", jane te mbartshme nga njeri vit ne tjetrin, me perjashtim te 
fondeve te financuara nga Buxheti i Shtetit, te ci lat mbyllen brenda vitit kalendarik. 

Neni 30 
Marredheniet e Punes 

Marredheniet e punes rregullohen nga Kodi i Punes me ndryshimet perkatese dhe ligjin "Per 
Nepunesin Civi l'". 

Neni 31 
Rreguilat Etike 

Sherbimi gjeologjik zbaton rregullat e etikes ·ne pune, te miratuara ne Ligjin "Per etiken ne 
administraten publike ". 

.Neni 32 
Masat Disiplinore 

a. Mosrespektimi i Rregullores se Brendshme te ShGjSh-se, ngarkon me pergjegjesi dhe perben 
shkak per rnarrjen e rnasave disiplinore te percaktuara ne Kodin e Punes, Ligji "Per 
Nepunesin Civil'' dhe ne Rregulloren e Funksionimit te Sherbimit Gjeologjik Shqiptar. 
Masat disiplinore qe mund te zbatohen ndaj nepunesit civiljane: 

I. Verejtje 
II. Mbajtja deri ne 1/3 e pages se plote per nj e periudhe deri ne gjashte muaj. 

III. Pezullim nga e drejta e ngritjes ne detyre, perfshire rritjen ne shkal len e pages per 
nj e periudhe deri ne dy vjet. 

IV. Largim nga sherbirni civi l. 



b. Masat di sip linore mund te rnerren edhe pa i respektuar radhet e mesiperme sipas demit ose 
shkelj es qi:: shkaktohet rast pas rasti. 

c. Masen disiplinore sipas shkronjes ·'a/1'. per nepunesin civil e jep eprori direkt, ndersa per 
shkronjat ·'a/II'', "a/Ill '' dhe ''a/lV'', jane ne kompetencen e komisionit disiplinor. 

d. Per punonjes it qe nuk kane statusin e nepunesit civil , masat disiplinore jepen ne baze te 
"Kodit te Punes'', masen di siplinore per kete kategori punonjesish e jep Drejtori i 
Pergj ithshem. 

e. Masa disiplinore qe u jepen punonjesve te ShGjSh-se nga Drejtori i Pergjithshem me motivin 
perkates, i dorezohet zyrtarisht te punesuarit. 

Neni 33 
Administrimi i Informacionit 

Administrimi, ruajtja e klasifikimi i dokumentacionit dhe informacionit behet sipas legjislacionit 
ne fuqi, metodologjise se perpunimit te dokumentacionit dhe ruajtjes se tij. 

Neni 34 
Miratimi i Rregullores 

1. Kjo Rregu llore hyn ne fuqi menjehere dhe behet e detyrueshme per zbatim. 
2. Rregullo1:ja e Funksionimit te Sherbirnit Gjeologjik Shqiptar, e miratuar me Urdhrin e 

Ministrit, Nr.384, date 25.11.2014, shfuqizohet. 

DREJTORI I PERGJITHSHEM 
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