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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 24.12.2018, “Për mbajtjen e 
pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore 
në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 26.12.2018, “Për pranimin e dorëheqjes 
dhe lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, 
Kontabilitetit dhe Financës, të Bankës së Shqipërisë”  

•	 Përmbledhje e Vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, gjatë vitit 2018
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 71, datë 24.12.2018

PËR

mBAjtjEN E PANdRySHUAR tË NoRmËS SË INtERESIt tË 
mARRËvESHjEvE tË RIBLERjES dHE tË ANASjELLA tË RIBLERjES 

dHE tË NoRmAvE tË INtERESIt tË dEPozItËS NjËdItoRE dHE tË 
KREdISË NjËdItoRE NË BANKËN E SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “c” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; me 
propozimin e Departamentit të politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.00 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REpO dhe REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.1 për qind, normën e interesit 
që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për depozitën 
njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.9 për qind, normën e interesit 
që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë 
njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij 
vendimi.
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6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKREtARI KRyEtARI

ELvIS ÇIBUKU GENt SEjKo
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 75, datë 26.12.2018

PËR
PRANImIN E doRËHEQjES dHE LIRImIN NGA dEtyRA tË dREjtoRIt 

tË dEPARtAmENtIt tË SIStEmEvE tË PAGESAvE, KoNtABILItEtIt 
dHE fINANcËS, tË BANKËS SË SHQIPËRISË  

Në bazë të nenit 43, shkronja “h”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 17, pika 3, të vendimit 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 02.12.2015, “për miratimin e 
statutit të Bankës së Shqipërisë”; nenit 62, pika 1, të rregullores “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin e këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 21, datë 
16.05.2007, e ndryshuar; kërkesës për dorëheqje nr. 6570 prot. datë 
06.11.2018; me propozim të Departamentit të Burimeve Njerëzore, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,  

VENDOSI:

1. pranimin e dorëheqjes së zj. Anjeza Beja nga detyra e Drejtorit të 
Departamentit të Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës 
të Bankës së Shqipërisë.

2. Lirimin e zj. Anjeza Beja nga funksioni i Drejtorit të Departamentit 
të Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës, të Bankës së 
Shqipërisë.  

3. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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vENdImEt E mIRAtUARA NGA KËSHILLI mBIKËQyRËS I BANKËS SË SHQIPËRISË 
GjAtË vItIt 2018

Vendimi Vendime dhe Rregullore Buletini Zyrtar

Nr. Datë përmbajtja Vëllimi Numër

Licencë 
nr. 42 22.11.2017 për të vepruar si institucion financiar i mikrokredisë në 

Republikën e Shqipërisë 20 1

02 10.01.2018  për rishtypjen e monedhave metalike shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 10 Lekë 20 1

06 10.01.2018 për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 
“për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit” 20 1

08 07.02.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë”
20 1

09 07.02.2018
për miratimin e politikës “për zgjerimin e përdorimit të 
monedhës kombëtare në veprimtarinë e bankave dhe 
të institucioneve financiare jobankare që rregullohen e 

mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë”
20 1

10 07.02.2018
për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi 

minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e 
Shqipërisë nga bankat””

20 1

11 07.02.2018
për disa ndryshime në vendimin nr. 39, datë 

25.06.2014, “për miratimin e normës së interesit për 
remunerimin e rezervës së detyruar dhe të tepricave të 

subjekteve bankare, të ndryshuar”” 
20 1

12 07.02.2018 për miratimin e përdorimit nga bankat të rezervës së 
detyruar në lekë 20 1

13 07.02.2018 për miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat 20 1

14  07.02.2018 për një ndryshim në rregulloren 
“për administrimin e rrezikut të likuiditetit” 20 1

15 07.02.2018 për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare” 20 1

17 07.02.2018 për disa ndryshime në rregulloren 
“për instrumentet e pagesave elektronike” 20 1

Licencë 
nr. 43 16.02.2018 për të vepruar si institucion i parasë elektronike në 

Republikën e Shqipërisë 20 2

nr.prot. 
1070 20.02.2018 Mbi revokimin e licencës të subjektit financiar jobankë 

“Union Financiar Tiranë” sh.a. 20 2
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21 15.03.2018
për miratimin e një ndryshimi në rregulloren 

“Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat”

20 2

nr. 
prot.
1743

28.03.2018
për dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin e veprim-
tarisë financiare shtesë nga subjekti financiar jobankë 

“Tirana Factoring & Lease” sh.a.
20 2

22 28.03.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë”
20 2

23 28.03.2018 për miratimin e “pasqyrave financiare të Bankës së Shq-
ipërisë për vitin 2017”” 20 2

24 28.03.2018
për disa ndryshime në rregulloren “për organizimin dhe 

funksionimin e komitetit kombëtar të Sistemit të 
pagesave”

20 2

25 28.03.2018 për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për 
Arkën Numizmatike për Shitje në Bankën e Shqipërisë” 20 2

27 04.04.2018 për disa ndryshime në rregulloren “për kredinë konsuma-
tore dhe kredinë hipotekare” 20 2

30 04.04.2018

për miratimin e delegimit të kompetencës për 
nënshkrimin e kontratës midis Bankës së Shqipërisë, 

kompanisë “Montran” dhe Raiffeisen Bank International 
AG “Mbi ndërtimin dhe zbatimin e përmirësimeve në 
sistemin qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve 

(AFISaR) me përfitues Bankën e Shqipërisë dhe Raiffeisen 
Bank International AG”

20 2

31 04.04.2018 për miratimin e rregullores 
“për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme” 20 2

nr. 
prot. 
2378

27.04.2018 Mbi revokimin e licencës të institucionit të parasë elek-
tronike “Vodafone M-pesa” sh.p.k.” 20 3

33 02.05.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë
20 3

34 02.05.2018 për disa ndryshime në rregulloren “për raportin e mjaf-
tueshmërisë së kapitalit” 20 3

35 02.05.2018 për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprim-
tarisë financiare shtesë nga Banka Union sh.a. 20 3

36 02.05.2018 për disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet në 
Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar” 20 3
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37 02.05.2018 për miratimin e dokumentit “politika e mbikëqyrjes së siste-
meve të pagesave dhe të shlyerjes” 20 3

39 02.05.2018
për zgjedhjen e London School of Economics, Institute of 
Global Affairs, si bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së 

Shqipërisë
20 3

42 06.06.2018
për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga 

Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të 100 për qind të 
kapitalit aksionar të Bankës NBG Albania sh.a.  

20 4

43 06.06.2018
për miratimin e rregullores “për mënyrën e bashkëpunimit 
midis Departamentit të Mbikëqyrjes dhe Departamentit 

për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme”” 
20 4

46 06.06.2018 për riemërimin e kryetarit dhe anëtarëve të komitetit të 
Auditit të Bankës së Shqipërisë 20 4

47 06.06.2018 për miratimin e emërimit të Drejtorit të Departamentit për 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme të Bankës së Shqipërisë 20 4

48 06.06.2018
për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të 
depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën e 

Shqipërisë
20 4

49 06.06.2018
për miratimin e blerjes së valutës në tregun e brendshëm 

financiar, në përputhje me dhe në funksion të përm-
bushjes së objektivit afatmesëm të stabilitetit të çmimeve 

20 4

50 06.06.2018
për ekspozimin e një pjese të koleksionit numizmatik të 
Bankës së Shqipërisë në ekspozitën e organizuar në 

qytetin e prizrenit, me rastin e 550-vjetorit të vdekjes së 
Gjergj kastrioti Skënderbeut

20 4

51 06.06.2018

për miratimin e delegimit të kompetencës për  nënshkrimin 
e kontratës për kalimin e të drejtave pasurore të autorit, 
Bankës së Shqipërisë për vizatimet e monedhave përkuj-
timore që do të shtypen për qëllime numizmatike në vitin 

2018

20 4

52 04.07.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë
20 4

53 04.07.2018
për një ndryshim në vendimin e këshillit Mbikëqyrës 

“për miratimin e procedurës së veçantë të prokurimit për 
përzgjedhjen e agjencive të udhëtimit për pajisjen e 

personelit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”
20 4

55
qarkullues

16.07.2018
për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për 

funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes 
së titujve (AFISaR)”

20 5

57 01.08.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të mar-
rëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 

njëditore në Bankën e Shqipërisë
20 5
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58 01.08.2018
për miratimin e delegimit të kompetencës “për nënshkri-
min e marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bankës së 
Shqipërisë dhe Bordit të përbashkët për Ndërhyrjen e 

Jashtëzakonshme”
20 5

60 06.09.2018
për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me 

përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me 
Veneto Banka sh.a.” 

20 5

61 06.09.2018
për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me 

përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me 
Bankën NBG Albania sh.a.”

20 5

63 06.09.2018
për miratimin e një ndryshimi në rregulloren 

“për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe 
shlyerjes së titujve (AFISaR)” 

20 5

64 06.09.2018
për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit: Automa-
tizimi i sistemit përpilues dhe raportues të statistikave të 
sektorit të jashtëm, nëpërmjet kontratës me kohëzgjatje 

deri në 2 vjet
20 5

65 06.09.2018

për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkri-
min e kontratave të shërbimit midis Bankës së Shqipërisë 
me GOpA, për projektin pp 1.2: International Trade in 
Services Statistics (statistikat e tregtisë ndërkombëtare 
në shërbime) dhe për projektin pp.7.1: Source (Basic) 

data required for the calculation of the indicators for the 
Macro-economic Imbalances procedures (mip) (të dhënat 
e kërkuara për llogaritjen e treguesve për procedurat e 

çekuilibrave makroekonomikë)

20 5

nr. 
prot. 
4493

13.09.2018
për dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin e veprim-
tarive  financiare shtesë nga subjekti financiar jobankë 

“Ak – INVEST” sh.a.
20 5

66 03.10.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të 
kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë

20 5

69 03.10.2018
për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 
e kontratës ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe London 

School of Economics, Institute of Global Affairs
20 5

71 24.12.2018
për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 

dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të 
kredisë njëditore në bankën e Shqipërisë

20 6

75 26.12.2018
për pranimin e dorëheqjes dhe lirimin nga detyra të 
drejtorit të departamentit të sistemeve të pagesave, 
kontabilitetit dhe financës të bankës së shqipërisë  

20 6


