
2. Kryesia e Akademisë 
 

Neni 35 
(1) Kryesinë e përbëjnë kryetari, nënkryetari, sekretari i 

përgjithshëm i Akademisë dhe sekretarët e seksioneve të 
Akademisë; 

(2) Mandati i anëtarëve të Kryesisë zgjat tre vjet dhe mund të 
përsëritet vetëm një herë radhazi; 

(3) Kryesia e Akademisë për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të 
Akademisë; 

(4) Kryesia zbaton vendimet e Kuvendit të Akademisë dhe 
qëndrimet e tij; 

(5) Kryesia ka këto kompetenca: 
- të përgatitë seancat e Kuvendit dhe të zbatojë vendimet e 

tij; 
- të formulojë kërkesat dhe propozimet për Kuvendin; 
- të drejtojë punën e Akademisë në mes të seancave të 

Kuvendit; 
- t’i propozojë Kuvendit zgjedhjen e anëtarëve të nderit; 
- t’i propozojë Kuvendit themelimin e njësive shkencore 

dhe artistike dhe të trupave të tjerë të punës, të zgjedhë 
udhëheqësit e tyre dhe të nxjerrë rregulloret për punën e 
tyre; 

- të marrë vendime mbi veprimtarinë botuese të Akademisë; 
- të zgjedhë udhëheqësit e projekteve shkencore dhe 

artistike; 
- të zgjedhë sekretarin e Akademisë; 
- të thërrasë seancat e Kuvendit; 
- t’i paraqesë Kuvendit propozimin e planit dhe të programit 

të punës së Akademisë; 
- të themelojë delegacione, grupe pune dhe të zgjedhë 

delegatë (përfaqësues) të Akademisë; 
- të themelojë grupe konsultative; 
- të përcaktojë buxhetin dhe të bëjë llogarinë vjetore; 
- të kryejë punë të tjera të përcaktuara me Ligj dhe me këtë 

Statut; 



- nxjerr rregullore dhe akte normative, që rregullojnë 
marrëdhënie të caktuara për Shërbimet administrative, 
profesionale dhe teknike; 

- merr vendime për çështje të veçanta, që lidhen me 
realizimin e veprimtarisë së Akademisë, për të cilat nuk 
vendos Kuvendi i Akademisë; 

(6) Kryesia punon në mbledhje. Vendimet në Kryesi merren me 
shumicën e votave të anëtarëve të saj. 

 
3. Kryetari i Akademisë 
 

Neni 36 
(1) Kryetari i Akademisë e përfaqëson Akademinë; 
(2) Kryetari i Akademisë përgjigjet për ligjshmërinë e punës së 

Akademisë; 
(3) Kryetari i Akademisë për punën e vet i përgjigjet Kuvendit të 

Akademisë, ndërsa në kuadër të të drejtave dhe të detyrave të 
Kryesisë së Akademisë, i përgjigjet Kryesisë; 

(4) Kryetari zgjidhet nga radhët e anëtarëve të rregullt të 
Akademisë. Ai i kryeson seancat e Kuvendit dhe të Kryesisë, 
kujdeset për zbatimin e vendimeve të tyre dhe jep detyra nga 
kompetencat e tij; 

(5) Me personat e tretë dhe në marrëdhëniet pronësore juridike 
Kryetari paraqitet në emër të Akademisë dhe është 
urdhërdhënës për zbatimin e planit financiar të Akademisë; 

(6) Kryetari mund t’i kalojë disa nga autorizimet e veta te 
nënkryetari dhe sekretari i përgjithshëm i Akademisë; 

(7) Kryetari kryen edhe detyra të tjera, që ia ngarkon Kuvendi dhe 
Kryesia e Akademisë. 

 



4. Nënkryetari i Akademisë 
 

Neni 37 
(1) Nënkryetari zgjidhet nga radhët e anëtarëve të rregullt të 

Akademisë dhe e zëvendëson kryetarin e Akademisë në rast 
të mungesës së tij; 

(2) Nënkryetari i Akademisë kujdeset për zbatimin e 
konkluzioneve të Kryesisë dhe kryen punë të tjera, të cilat ia 
cakton Kryesia. 

 
5. Sekretari i Përgjithshëm i Akademisë 
 

Neni 38 
(1) Sekretari i Përgjithshëm i Akademisë zgjidhet nga radhët e 

anëtarëve të rregullt dhe korrespondentë. 
(2) Sekretari i Përgjithshëm i Akademisë: 

- bashkëpunon dhe bashkërendit veprimtarinë me 
sekretarët e seksioneve, me udhëheqësit e njësive 
shkencore e artistike dhe me udhëheqësit e trupave të 
tjerë; 

- organizon dhe bashkërendit veprimtarinë botuese të 
Akademisë; 

- kujdeset për punën e njësive shkencore dhe artistike dhe 
të shërbimeve profesionale. 

 


