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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 6.06.2018 “Për dhënien e miratimit 
paraprak për zotërimin nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të 100 për qind 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 42, datë 6.06.2018

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.  

Në bazë dhe për zbatim të shkronjës “e” të nenit 43 të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të shkronjës 
“gj” të pikës 1 të nenit 24, si dhe të nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe 
të degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin nr. 14, datë 11.03.2009, të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar; dhe të pikës 18 të Shtojcës nr. 1 të 
rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen 
e veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, 
datë 26.05.2010, të  këshillit Mbikëqyrës, e ndryshuar; dhe me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes; këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100 për qind të 
aksioneve me të drejtë vote të kapitalit aksionar të Bankës NBG 
Albania sh.a. nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a.   

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi. 

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në Fletoren Zyrtare 
të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.
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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. 43, datë 6.06.2018

PËR
mIRAtImIN E RREgULLoRES “PËR mËNyRËN E BASHKËPUNImIt 

mIdIS dEPARtAmENtIt tË mBIKËQyRJES dHE dEPARtAmENtIt PËR 
NdËRHyRJEN E JASHtËzAKoNSHmE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 
6, pika 3, dhe nenit 87 të ligjit nr. 133/2016, datë 22.12.2016, 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, 
në Republikën e Shqipërisë”; me propozim të Departamentit për 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme dhe të Departamentit të Mbikëqyrjes; 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për mënyrën e bashkëpunimit midis 
Departamentit të Mbikëqyrjes dhe Departamentit për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme”.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti për 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Bankën e Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKREtARI KRyEtARI

ELvIS ÇIBUKU gENt SEJKo
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KREU I
tË PËRgJItHSHmE

Neni 1
Objekti

kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e mënyrës së bashkëpunimit 
dhe shkëmbimit të informacionit midis Departamentit të Mbikëqyrjes dhe 
Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme. 

Neni 2
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë Departamenti i Mbikëqyrjes, si 
njësia përgjegjëse për ushtrimin e funksionit mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, dhe Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, 
si njësia përgjegjëse për ushtrimin e funksionit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme të Bankës së Shqipërisë. 

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore hartohet në bazë dhe në zbatim të:
a) nenit 6, pika 3, dhe nenit 87 të ligjit nr. 133, datë 22.12.2016, 

“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë”;

b) nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 4
Përkufizimet

Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar në nenin 4 të ligjit nr. 133/2016, datë 22.12.2016, 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në 
Republikën e Shqipërisë”, në vijim ligji “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”, si dhe në nenin 4 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 5
Parimet e përgjithshme

1. Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme bashkëpunojnë ngushtë në të gjitha çështjet që 
lidhen me kryerjen e funksioneve të tyre.

2. Departamenti i Mbikëqyrjes është përgjegjës për vlerësimin e 
planeve të rimëkëmbjes dhe zbatimin e masave të ndërhyrjes 
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së hershme, duke përdorur masat mbikëqyrëse për të korrigjuar 
përkeqësimin e gjendjes financiare në bankë.

3. Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme është përgjegjës 
për planifikimin sa më të mirë të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
duke përfshirë vlerësimin dhe heqjen e pengesave për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme, vendosjen e kërkesave minimale për instrumentet 
e kapitalit dhe detyrimet e pranuara, si dhe zbatimin e ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme.

4. Shkëmbimi i informacionit midis Departamentit të Mbikëqyrjes 
dhe Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme kryhet me 
shkresë zyrtare dhe nëpërmjet postës elektronike të institucionit, 
duke shmangur çdo vonesë të paarsyeshme.

5. Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme koordinojnë dhe shkëmbejnë informacion për 
përfshirjen dhe bashkëpunimin e tyre me palët e treta, në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar, për çështje që lidhen me rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme.

6. Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti për Ndërhyrjen 
e Jashtëzakonshme harmonizojnë, aq sa është e mundur, ciklin 
vjetor të punës, në planifikimin e rimëkëmbjes dhe planifikimin e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, për përmbushjen me efikasitet të 
funksioneve përkatëse. 

7. Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme shkëmbejnë programet vjetore të ndryshimeve 
rregullatore për vitin pasardhës. Departamenti i Mbikëqyrjes 
shkëmben me Departamentin për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme 
planin vjetor të inspektimeve në banka.

8. punonjësit e Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme 
kanë të drejtë të marrin pjesë në inspektimet e realizuara nga 
Departamenti i Mbikëqyrjes në banka, sipas planit të inspektimit të 
përcaktuar nga Departamenti i Mbikëqyrjes. 

KREU II 
BASHKËPUNImI dHE SHKËmBImI I INFoRmACIoNIt

Neni 6
Shkëmbimi i informacionit në kushte të mira financiare në bankë dhe 

gjatë planifikimit të rimëkëmbjes dhe planifikimit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme

1. Në kushte të mira financiare në bankë dhe gjatë planifikimit 
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të rimëkëmbjes, Departamenti i Mbikëqyrjes shkëmben me 
Departamentin për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme të paktën, por 
pa u kufizuar, informacionin e mëposhtëm:

a. planet e rimëkëmbjes dhe projektvlerësimin e planeve të rimëkëmbjes 
sipas neneve 7 dhe 8 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”. Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme shqyrton planet e rimëkëmbjes dhe propozon 
rekomandime ose masa pranë Departamentit të Mbikëqyrjes, në 
rast se plani tregon ndikim të mundshëm negativ në ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme. Gjithashtu, Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme identifikon funksionet kritike që kryejnë bankat 
dhe paraqet vlerësimin e tij pranë Departamentit të Mbikëqyrjes, 
me qëllim përfshirjen e tyre në vlerësimin e planeve të rimëkëmbjes. 
Departamenti i Mbikëqyrjes njofton Departamentin për Ndërhyrjen 
e Jashtëzakonshme për vlerësimin përfundimtar të planeve të 
rimëkëmbjes të kryer prej tij; 

b. çdo ndryshim themelor në lidhje me një bankë ose grup bankar që 
mund të kërkojë rishikim ose përditësim të planit të rimëkëmbjes, 
në përputhje me pikën 2 të nenit 7 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka” ose planit të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, në përputhje me pikën 4 të nenit 12 të ligjit 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”; 

c. informacione në lidhje me zbatimin e kërkesave të thjeshtuara mbi 
planet e rimëkëmbjes; 

d. informacion mbi procesin e vlerësimit të brendshëm të kapitalit 
të plotësuar me vlerësimet mbikëqyrëse pasuese dhe analizat 
periodike nga jashtë të bankave;

e. marrëveshjet e mbështetjes financiare brenda grupit, në 
përputhje me nenin 16 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”. Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme jep opinion mbi ndikimin që kanë marrëveshjet 
financiare brenda grupit mbi ndërhyrjen e jashtëzakonshme të grupit 
bankar, para dhënies së miratimit nga Departamenti i Mbikëqyrjes;

f. çdo informacion në lidhje me shkeljen e rregullave të administrimit 
të rrezikut dhe të kërkesave ligjore dhe rregullative të zbatueshme 
për bankën, që janë të rëndësishme për qëllime të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme;

g. vendime mbikëqyrëse lidhur me kapitalin, likuiditetin dhe/ose 
profilin e rrezikut të bankës ose grupit bankar, dhe çdo urdhër 
për trajtimin e mangësive dhe parregullsive të identifikuara, duke 
përfshirë çdo kufizim të vendosur për këtë qëllim;
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h. informacione për shkelje me pasoja të rënda ose sanksione që 
lidhen me mbikëqyrjen, në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 
18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
dhe ligjin “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka”, që janë të rëndësishme për qëllime të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme;

i. rezultatet e inspektimit në vend.

2. Në kushte të mira financiare në bankë dhe gjatë planifikimit të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, Departamenti për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme shkëmben me Departamentin e Mbikëqyrjes të 
paktën, por pa u kufizuar, informacionin e mëposhtëm:

a. planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme (përfshirë ndryshimet e 
tyre) dhe përmbledhjen që do t’i dërgohet bankave sipas nenit 12 
të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”;

b. vlerësimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme dhe 
identifikimin e funksioneve kritike të bankës, për qëllime të përgatitjes 
së planit dhe strategjisë për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, sipas 
nenit 15 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka”;

c. vlerësimin nëse ka pengesa thelbësore për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në bankë dhe komunikimin e masave përkatëse 
të adresuara bankës, për heqjen e këtyre pengesave, sipas 
përcaktimit të pikës 5 të nenit 15 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”;

d. kërkesat për nivelin minimal të instrumenteve të kapitalit rregullator 
dhe detyrimeve të pranuara të bankës, sipas germës “gj”, pika 5, 
neni 12 i ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka”;

e. informacion mbi nivelin e synuar dhe vjetor të “Fondit të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme”, si dhe kontributet vjetore të bankave në 
“Fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”;

f. vërejtje/opinione për planet e rimëkëmbjes për bankat dhe 
grupin bankar për adresimin e çështjeve që lidhen me aftësinë 
për ndërhyrje të jashtëzakonshme, të cilat duhet të përfshihen në 
vlerësimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, sipas nenit 8 të ligjit 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”;

g. informacion mbi sanksionet për shkelje që lidhen me ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme, sipas nenit 81 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”;
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h. informacion në lidhje me bashkëpunimin me palët e treta, sipas nenit 
70 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”.

Neni 7
Shkëmbimi i informacionit në kushte të përkeqësuara të situatës 
financiare në bankë, gjatë rimëkëmbjes dhe gjatë ndërhyrjes së 

hershme 

Në kushte të përkeqësuara të situatës financiare në bankë dhe gjatë 
rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së hershme, Departamenti i Mbikëqyrjes 
shkëmben me Departamentin për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme të 
paktën, por pa u kufizuar, informacionin e mëposhtëm:

a. shkeljet e treguesve të rimëkëmbjes, aktivizimin e planit të 
rimëkëmbjes ose marrjen e ndonjë mase sipas planit të rimëkëmbjes, 
në përputhje me pikën 5 të nenit 11 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”;

b. çdo masë që synon të ndërmarrë për zbatimin e ndërhyrjes së 
hershme, sipas përcaktimit në nenin 17 të ligjit “për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka” dhe ligjin nr. 9662, 
datë 18.12.2006, “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar. Departamenti i Mbikëqyrjes informon Departamentin 
për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme për zbatimin e masave dhe 
informacionin e mbledhur, me qëllim përditësimin e planit të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe përgatitjen për mundësinë 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe vlerësimin e aktiveve, 
të drejtave dhe detyrimeve të bankës, sipas shkronjës “dh” të 
pikës 1 të nenit 17 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka”;

c. të gjitha njoftimet e kryera nga këshilli Drejtues i bankës pranë 
Departamentit të Mbikëqyrjes;

d. informacion kur përgatitet për vlerësimin se një bankë nuk 
konsiderohet më rentabël, në përputhje me nenin 45 të ligjit “për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka” dhe/
ose kur përgatitet për vlerësimin se një bankë është pranë një 
situate të paaftësisë paguese, në përputhje me nenin 21 të ligjit 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”; 

e. njoftimin për vlerësimin e rentabilitetit, të kryer në përputhje me nenin 
45 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”;

f. njoftimin nëse vlerëson se banka është pranë një situate të paaftësisë 
paguese, në përputhje me nenin 21 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”, duke përfshirë çdo 
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vlerësim që është bërë, me qëllim mbështetjen e Departamentit 
për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme për përgatitjen për ndërhyrje 
të jashtëzakonshme, si dhe kryerjen e vlerësimit të pavarur, në 
përputhje me nenin 24 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka”;

g. në rast se Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme e 
ndërmerr vetë vlerësimin mbi rentabilitetin dhe paaftësinë paguese 
në një bankë, njofton Departamentin e Mbikëqyrjes për këtë 
qëllim, duke i ofruar edhe informacionin e nevojshëm që mbështet 
vlerësimin. Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme 
ndërmerr vlerësimin mbi rentabilitetin dhe paaftësinë paguese 
të bankës vetëm në rast se Departamenti i Mbikëqyrjes nuk e 
ndërmerr atë brenda 3 ditësh pune nga njoftimi i Departamentit 
për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme. Në çdo rast, Departamenti i 
Mbikëqyrjes bashkëpunon dhe mbështet me të gjithë informacionin 
e nevojshëm për kryerjen e këtij vlerësimi nga Departamenti për 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme. 

Neni 8
Shkëmbimi i informacionit gjatë ndërhyrjes së jashtëzakonshme në 

bankë

Gjatë ndërhyrjes së jashtëzakonshme në bankë, Departamenti për 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme shkëmben me Departamentin e 
Mbikëqyrjes të paktën, por pa u kufizuar, informacionin e mëposhtëm:

a. njoftimin për zbatimin e kompetencës së zhvlerësimit dhe konvertimit 
të kapitalit, siç përcaktohet në nenin 45 të ligjit “për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”, përpara se të 
paraqitet për miratim pranë këshillit Mbikëqyrës;

b. konsultimin mbi konfliktet e mundshme të interesit para emërimit të 
një vlerësuesi të pavarur, në përputhje me nenet 24 dhe 57 të ligjit 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”;

c. vlerësimin e aktiveve dhe detyrimeve të një banke të kryer nga 
vlerësuesi i pavarur ose vlerësimin e ndërmjetëm të kryer nga vetë 
Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, kur afatet nuk 
lejojnë një vlerësim të pavarur përpara marrjes së veprimeve të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, siç përcaktohet në nenet 24 dhe 
45 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
banka”, si dhe vlerësimin e diferencës në mënyrën e trajtimit, siç 
përcaktohet në nenin 57 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”;

d. njoftimin për përmbushjen e kushteve për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme, në përputhje me nenin 21 të ligjit “për rimëkëmbjen 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”, bazuar në: 
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i. njoftimin nga Departamenti i Mbikëqyrjes se banka konsiderohet 
të jetë pranë një situate të paaftësisë paguese ose nga 
Departamenti për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, në rast se 
kryhet sipas shkronjës “g” të nenit 7 të kësaj rregulloreje, 

ii. njoftimin nga Departamenti i Mbikëqyrjes se nuk ekziston 
mundësia që një masë tjetër e marrë nga banka, grupi bankar 
ose aksionarët e bankës, apo një masë mbikëqyrëse ose masë e 
ndërhyrjes së hershme e marrë nga Departamenti i Mbikëqyrjes, 
të rivendosë bankën brenda një periudhe të arsyeshme, në 
kushte të mira financiare dhe brenda treguesve mbikëqyrës,

iii. vlerësimin e Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme 
se ndërhyrja e jashtëzakonshme në bankë është e nevojshme 
për interesin publik;

e. projektvendimin për ndërmarrjen e ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
dhe zbatimin e kompetencave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
sipas nenit 47 dhe nenit 48 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”, përpara se të paraqitet për miratim 
pranë këshillit Mbikëqyrës;

f. përditësimin e zhvillimeve gjatë zbatimit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme dhe informacion mbi masat dhe veprimet 
e ndërmarra për përmbushjen e objektivave të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme dhe realizimin e veprimeve të planifikuara, duke 
përfshirë ato të ndërmarra nga administratori i posaçëm i ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme të bankës, siç përcaktohet në nenin 23 të ligjit 
“për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”;

g. kontributin nga Departamenti i Mbikëqyrjes në planin e riorganizimit 
të aktivitetit tregtar për rivendosjen e qëndrueshmërisë afatgjatë 
të bankës dhe të bashkëpunojë me Departamentin e Mbikëqyrjes 
për vlerësimin mbi ecurinë e zbatimit të planit të riorganizimit të 
aktivitetit tregtar të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme, sipas 
përcaktimit në pikën 2 të nenit 39 të ligjit “për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”.

KREU III
tË FUNdIt

Neni 9
Konfidencialiteti

1. Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti për Ndërhyrjen 
e Jashtëzakonshme ruajnë konfidencialitetin e informacionit të 
shkëmbyer dhe e përdorin vetëm në funksion të ushtrimit të detyrave 
të tyre përkatëse. 
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2. Matrica e bashkëpunimit, referuar në Aneksin 1 të kësaj rregullore, 
paraqet në mënyrë të përmbledhur informacionin që shkëmbehet 
ndërmjet Departamentit të Mbikëqyrjes dhe Departamentit për 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme. 

Neni 10
Hyrja në fuqi

kjo rregullore hyn në fuqi menjëherë. 

KRyEtAR I KËSHILLIt mBIKËQyRËS

gENt SEJKo
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ANEKS 1

mAtRICA E BASHKËPUNImIt mIdIS dEPARtAmENtIt tË 
mBIKËQyRJES dHE dEPARtAmENtIt PËR NdËRHyRJEN E 

JASHtËzAKoNSHmE

kërkesa për informacion/bashkëpunim DNJ për DM DM për DNJ
Në kushte të mira financiare në banka dhe gjatë planifikimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme

planet e Rimëkëmbjes X
(për opinion)

planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme X
Informacionet e marra nga bankat, sipas formularëve për nevojat e 
vlerësimit të planeve të rimëkëmbjes X

Informacionet e marra nga bankat, sipas raportimeve për nevojat e 
hartimit të planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme X

Vlerësimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme X
(për opinion)

Niveli minimal i instrumenteve të kapitalit dhe detyrimeve të pranuara X
propozimin për heqjen e pengesave ndaj aftësisë për ndërhyrje të 
jashtëzakonshme X

Vlerësimin e planeve të rimëkëmbjes X
Ndryshimet strukturore (të pronësisë) gjatë periudhës X
Ndryshimet në strategji X
Analizat periodike nga jashtë të bankave X

Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme
Niveli i synuar dhe vjetor i “Fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme” X
kontributet e bankave në “Fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme” X

Të dhënat mbikëqyrëse/informacioni
kërkesat rregullatore specifike për çdo bankë X
kopje të marrëveshjeve për mbështetje financiare brenda grupit X

Marrëveshjet e mbështetjes me fonde dhe likuiditet brenda grupit X
(për opinion)

Asetet me të drejta të kontrolluara nga (të lëna peng për) palë të treta X
Shkelje të kërkesave rregullatore/ vendosje të masave mbikëqyrëse X
plani i inspektimeve X
Rezultatet e inspektimeve në vend  X
Njoftimet e kryera nga këshilli Drejtues/Administratorët e bankës, për 
qëllime të ndërhyrjes së jashtëzakonshme X

Bashkëpunimi ndërkombëtar
Rezultatet nga kolegjet mbikëqyrëse X
Rezultatet nga kolegjet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme X

Sanksionet
Sanksionet për shkeljet e konstatuara në lidhje me ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme X

Sanksionet për shkeljet e kërkesave ligjore/rregullative 
(përveç ndërhyrjes së jashtëzakonshme) X

përkeqësimi i gjendjes së bankës/ndërhyrja e hershme
Çdo njoftim për përkeqësim të situatës financiare të bankës X
Thyerjen e treguesve të planit të rimëkëmbjes/Aktivizimin e planit të 
rimëkëmbjes X

projektvendimet e lidhura me masat e rimëkëmbjes ose masat e 
ndërhyrjes së hershme X

Nëse janë marrë masa, ndikimi i tyre në situatën financiare të bankës 
dhe në treguesit mbikëqyrës X

Vlerësimi i qëndrueshmërisë së bankës pasi janë marrë masat  X
Vlerësimi i aktiveve dhe detyrimeve të bankës X
Çdo informacion që nevojitet për përgatitjen për ndërhyrje të jashtëza-
konshme, përfshirë atë të mbledhur përmes inspektimeve në vend X



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 4

Korrik 2018

vëllimi 20
numër 4
Korrik 2018

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

Zhvlerësimi/konvertimi i kapitalit dhe/ose masat e ndërhyrjes së jashtëzakonshme
Informacion në kuadër të vlerësimit të rentabilitetit të bankës dhe zbatimit 
të zhvlerësimit dhe konvertimit të instrumenteve të kapitalit X

Treguesit e situatës kur banka është në prag të paaftësisë paguese dhe 
një tërësi treguesish që shërbejnë për këtë qëllim X

Zhvlerësimi dhe konvertimi i instrumenteve të kapitalit, para ndërmarrjes 
së ndërhyrjes së jashtëzakonshme X

konsultim për përzgjedhjen e vlerësuesit të pavarur X
Vlerësimi i plotësimit të kushteve për ndërhyrjen e jashtëzakonshme X X
Vlerësimi i shterimit të masave të rimëkëmbjes, si dhe masave që mund të 
ndërmarrë banka, grupi bankar ose aksionarët e bankës  X

Efektet negative mbi stabilitetin financiar/ interesin publik X
Vlerësim i aktiveve dhe detyrimeve për zbatimin e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme X X

projektvendimi për ndërmarrjen e veprimeve të ndërhyrjes së jashtëzakon-
shme X

Cikli i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme X

Të gjitha masat e zbatuar në bankë gjatë ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
dhe raportet e progresit 

X
(për opinion 
në planin e 
ristrukturimit)

Likuidimi
Vlerësimi i zbatueshmërisë dhe besueshmërisë së ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme dhe likuidimit të detyruar X

Likuidimi i detyruar (jashtë ndërhyrjes së jashtëzakonshme)        X
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 46, datë 6.06.2018

PËR
RIEmËRImIN E KRyEtARIt dHE ANËtARËvE tË KomItEtIt tË AUdItIt 

tË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 12(1) 
të Rregullores “për funksionimin e komitetit të Auditit”, miratuar me 
vendimin nr. 64, datë 06.80.2015, të këshillit Mbikëqyrës; dhe me 
propozim të Guvernatorit; këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Riemërimin në detyrë të kryetarit dhe anëtarëve të komitetit të 
Auditit, sipas përbërjes së mëposhtme:

 a) Z. petraq Milo   kryetar;
 b) Zj. Ela Golemi  Anëtar;
 c) Zj. Denada prifti  Anëtar.

2.  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. 47, datë 6.06.2018

PËR
mIRAtImIN E EmËRImIt tË dREJtoRIt tË dEPARtAmENtIt PËR 

NdËRHyRJEN E JASHtËzAKoNSHmE tË BANKËS SË SHQIPËRISË  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 
18, pika “b” shkronja “i”, të rregullores “për marrëdhëniet e punës 
të personelit të Bankës së Shqipërisë", miratuar me vendimin nr. 21, 
datë 16.05.2007, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i 
ndryshuar; të vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 31.10.2005, 
“për përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në 
organikë të Bankës së Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe propozimit të 
Departamentit të Burimeve Njerëzore bazuar në urdhrin e Guvernatorit 
me nr.prot.2868, datë 25.05.2018; këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,  

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin e zj. Vasilika kota, në pozicionin e Drejtorit 
të Departamentit për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme të Bankës së 
Shqipërisë.  

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

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
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. 48, datë 6.06.2018

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

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 ulë me 0.25 pikë përqindjeje normën e interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (REpO dhe REpO të anasjella). 
pas kësaj uljeje, norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe 
të anasjella të riblerjes (REpO dhe REpO të anasjella) bëhet 1.00 
për qind.

2. Të ulë me 0.15 pikë përqindjeje normën e interesit që Banka e 
Shqipërisë i paguan një banke tregtare për depozitën njëditore. 
pas kësaj uljeje, norma e interesit që Banka e Shqipërisë i paguan 
një banke tregtare për depozitën njëditore bëhet 0.1 për qind.

3. Të ulë me 0.35 pikë përqindjeje normën e interesit që një bankë 
tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për kredinë njëditore. 
pas kësaj uljeje, norma e interesit që një bankë tregtare i paguan 
Bankës së Shqipërisë për kredinë njëditore bëhet 1.9 për qind.

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 në datën 7 qershor 2018.

SEKREtARI KRyEtARI

ELvIS ÇIBUKU gENt SEJKo
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 49, datë 6.06.2018

PËR
mIRAtImIN E BLERJES SË vALUtËS NË tREgUN E BRENdSHËm 

FINANCIAR, NË PËRPUtHJE mE dHE NË FUNKSIoN tË 
PËRmBUSHJES SË oBJEKtIvIt AFAtmESËm tË StABILItEtIt tË 

ÇmImEvE 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pikat 1 dhe 2, të nenit 43, shkronjat 
“a”, “b” “c” dhe “g” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar”; të nenit 6 të rregullores “Mbi procedurat 
e Bankës së Shqipërisë për ndërhyrje në tregun e brendshëm valutor”, 
miratuar me vendimin nr. 2, datë 16.01.2012 të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë, të ndryshuar, të nenit 10 të Rregullores “për 
organizimin dhe funksionimin e komitetit të Zbatimit dhe këshillimit të 
politikës Monetare”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 29.02.2016 
të këshillit Mbikëqyrës, me propozim të Departamentit të politikës 
Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë ndërhyrjen, në kahun e blerjes së valutës, në tregun 
e brendshëm financiar, në bazë të nenit 6 të Rregullores “Mbi 
procedurat e Bankës së Shqipërisë për ndërhyrje në tregun e 
brendshëm valutor”.

2. Objektivi i ndërhyrjes është frenimi i forcimit të mëtejshëm të kursit të 
këmbimit, duke synuar të shmangë rrezikun e rënies së inflacionit në 
vlera negative dhe të krijojë premisat e nevojshme për respektimin 
e objektivit të stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm.

3. Ngarkohet komiteti i Zbatimit dhe këshillimit të politikës Monetare 
me miratimin e Dokumentit mbi modalitetet për realizimin e objektivit 
operacional të ndërhyrjes, në përputhje me këtë vendim.
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4. Ndërhyrjet do të realizohen në përputhje me Rregulloren “Mbi 
procedurat e Bankës së Shqipërisë për ndërhyrje në tregun e 
brendshëm valutor”.

5. këshilli Mbikëqyrës do të informohet rregullisht në lidhje me ecurinë 
e tregut financiar, operacionet e kryera në përputhje me këtë 
vendim, shkallën e përmbushjes së objektivave operacionalë dhe 
efektet e ndërhyrjeve në treg.

6. Ndërprerja e ndërhyrjes në treg sipas pikës 1 të këtij vendimi, do 
të bëhet me vendim të këshillit Mbikëqyrës, bazuar mbi zhvillimet 
ne tregun e brendshëm financiar dhe shkallën e përmbushjes së 
synimit të tyre.

7. Ngarkohet komiteti i Zbatimit dhe këshillimit të politikës Monetare, 
Departamenti i Operacioneve Monetare, Departamenti i politikës 
Monetare dhe kabineti i Guvernatorit me zbatimin e këtij vendimi.

8. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
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. 50, datë 6.06.2018

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

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “g” të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 9, pika 2 
shkronja “d” dhe nenit 14 shkronja “b” të rregullores “për funksionimin e 
Departamentit të kërkimeve”, miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë nr. 42, datë 30.03.2016; të nenit 2, nenit 3 
shkronja “b”, nenit 4, shkronja “a”, nenit 25 dhe nenit 26 të rregullores 
“për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe administrimin e ruajtjen e tyre 
nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë nr. 40, datë 13.06.2012, e ndryshuar; me 
propozim të Departamentit të kërkimeve, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Në kuadër të festimeve në përkujtim të 550-vjetorit të vdekjes së 
heroit tonë kombëtar Gjergj kastrioti Skënderbeut, të miratojë 
realizimin e ekspozitës numizmatike në qytetin e prizrenit, me 
koleksionin, pjesë e fondit numizmatik të paekspozuar të Muzeut të 
Bankës së Shqipërisë, sipas aneksit nr.1, bashkëlidhur dhe pjesë 
përbërëse e këtij vendimi. 

2. Ngarkohen Departamenti i Emisionit, Departamenti i kërkimeve, 
Departamenti i Sistemit të pagesave, kontabilitetit dhe Financës me 
ndjekjen e procedurave përkatëse të kalimit të vlerave nga/për në 
Arkën Stok, gjatë periudhës së ekspozimit të tyre. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 20
numër 4

Korrik 2018

vëllimi 20
numër 4
Korrik 2018

26 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 27

3. Ngarkohet Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes me ndjekjen e 
procedurave për transportin e vlerave numizmatike, miratuar sipas 
pikës nr.1 të këtij vendimi, nga Banka e Shqipërisë në ekspozitë 
dhe anasjelltas.

4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKREtARI KRyEtARI

ELvIS ÇIBUKU gENt SEJKo
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ANEKSI I

LIStA E moNEdHAvE mE mEtAL AR dHE ARgJENd 
QË do tË EKSPozoHEN NË EKSPozItAt QË do tË oRgANIzoJË 

BANKA E SHQIPËRISË PËRgJAtË vItIt 2018.

(Miratuar me vendimin nr. 50, datë 6.06.2018 të Këshillit 
Mbikëqyrës)

Nr. MONEDhA METALIkE 
(prerja dhe viti) Materiali pesha 

(në g) pastërtia
Sasia për 

ekspozim në 
copë)

1 2 3 4 5 6
I. Monedha emetime të viteve 1926-1938
1. 20 Franga Ari, viti 1926 Ar 6.45 g 900/1000 2
2. 1 Frang Ar, viti 1935 Argjendi 5.00 g 835/1000 2
3. 2 Franga Ar, viti 1935 Argjend 10 g 835/1000 2

4. 20 Franga Ar - përkujtimore 
"25-vjetori i Shpalljes së pavarësisë” Ar 6.45 g 900/1000 2

5. 100 Franga Ar - përkujtimore 
"25-vjetori i Shpalljes së pavarësisë" Ar 32.25 g 900/1000 2

6. 1 Frang Ar, viti 1937 Argjendi 5.00 g 835/1000 2
7. 1 Frang Ar, përkujtimore, viti 1937 Argjendi 5.00 g 835/1000 2
8. 2 Frang Ar, përkujtimore , viti 1937 Argjendi 10.00 g 835/1000 2

9 20 Franga Ar – përkujtimore 
“Martesa e Mbretit Zogu I" Ar 6.45 g 900/1000 2

10 100 Franga Ar – përkujtimore 
"Martesa e Mbretit Zogu I" Ar 32.25 g 900/1000 2

11. 20 Franga Ar – përkujtimore 
"10-vjetori i Mbretërisë" Ar 6.45 g 900/1000 2

12. 50 Franga Ar – përkujtimore 
"10-vjetori i Mbretërisë" Ar 16.12 g 900/1000 2

13. 100 Franga Ar – përkujtimore 
"10-vjetori i Mbretërisë" Ar 6.45 g 900/1000 2

Monedha metalike emetim i vitit 1968

14. 500 Lekë,"500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut” Ar 98,74 g 900/1000 2

15. 200 Lekë, "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut" Ar 39,49 g 900/1000 2

16. 100 Lekë, "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut" Ar 19,75 g 900/1000 2

17. 50 Lekë, "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut" Ar 9,87 g 900/1000 2

18. 20 Leke, "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut" Ar 3,95 g 900/1000 2

19. 10 Lekë, "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut" Argjend 33,33 g 999/1000 2

20. 5 Lekë, "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut" Argjend 16,66 g 999/1000 2

21. 25 Lekë "500-vjetori i vdekjes së 
Skënderbeut", 1968/1970 Argjend 83,33 g 999/1000 2

Monedha metalike emetim i vitit 2012

22. 200 Lekë," 100-vjetori i Shpalljes së 
pavarësisë" Ari 15.50 g 917/1000 2

23. 100 Lekë," 100-vjetori i Shpalljes së 
pavarësisë" Argjend 30.00 g 925/1000 2

Monedha metalike emetim i vitit 2013

24. 100 Lekë, "105-vjetori i kongresit të 
Manastirit" Argjend 30.00 g 925/1000 2

25. 100 Lekë, "135-vjetori i Lidhjes kom-
bëtare të prizrenit" Argjend 30.00 g 925/1000 2

Total monedha 50 copë
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 51, datë 6.06.2018

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 

PËRKUJtImoRE QË do tË SHtyPEN PËR QËLLImE NUmIzmAtIKE NË 
vItIN 2018

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, paragrafi i fundit i ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; neneve 
28 dhe 29 të ligjit 44/2015 “kodi i procedurave Administrative të 
Republikës së Shqipërisë”; si dhe bazuar në propozimin e Guvernatorit dhe 
Departamentit të kërkimeve, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të autorizojë Zëvendësguvernatorin e Dytë, zj. Natasha Ahmetaj, 
për nënshkrimin e kontratës me autorin e vizatimeve/veprave të 
realizuara për tre monedha të serisë me tematikë “550 vjet in 
memoriam Gjergj kastrioti Skënderbeu”, të miratuara me vendimin 
e këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 2.05.2018 “për miratimin e 
konfigurimeve të vizatimeve të monedhave që do të shtypen për 
qëllime numizmatike në vitin 2018”, me qëllim transferimin te 
Banka e Shqipërisë e të drejtave pasurore të autorit mbi veprat e tij. 

2. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me zbatimin e këtij vendimi 
dhe publikimin në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi pas publikimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë. 

SEKREtARI KRyEtARI

ELvIS ÇIBUKU gENt SEJKo
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI mBIKËQyRËS

VENDIM
Nr. 52, datë 4.07.2018

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. 53, datë 4.07.2018

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” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronja “c” dhe “g”, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
paragrafit të dytë të nenit 3, të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; dhe me 
propozim të kryetarit të Entit prokurues, 

VENDOSI:
 
1. Në vendimin e këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 

65, datë 26.11.2014 “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”, i ndryshuar, 
përmbajtja e pikës 11, “kriteret e vlerësimit”, ndryshon si më poshtë 
vijon:

“11. Kriteret e vlerësimit”
    
Oferta ekonomike (komisioni që do të aplikohet për çdo biletë /
marzhi i fitimit në vlerë absolute) 80 pikë

Numri më i lartë i të punësuarve në këtë shoqëri të pajisur me certifikatë nga IATA 20 pikë

•	 Kandidati,	 i	 cili	 do	 të	 paraqesë	 ofertën	 ekonomike	 më	 të	 mirë	
(komisionin/marzhin e fitimit për çdo biletë të shprehur në vlerë 
absolute më të ulët) do të vlerësohet me 80 pikë;
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•	 Kandidati,	i	cili	do	të	vërtetojë	se	disponon	numrin	më	të	madh	të	
punonjësve me licencë IATA do të vlerësohet me 20 pikë;

Llogaritja e pikëve do të bëhet me formulën: pi = Vmin x pmax / Vi, 
ku: pi janë pikët e ofertës që vlerësohet; pmax janë pikët maksimale; Vi 
është vlera e ofertës që vlerësohet/numri i punonjësve dhe Vmin është 
vlera e ofertës ekonomike më të ulët/numri më i madh i punonjësve me 
certifikatë IATA. 

Vlera e komisionit që do të aplikohet për çdo biletë (vlera absolute e 
marzhit të fitimit) nuk do të jetë me e lartë se ajo e paraqitur në ofertën 
ekonomike, përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

2. Ngarkohet Departamenti i Administrimit, Departamenti i Burimeve 
Njerëzore dhe kabineti i Guvernatorit me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKREtARI KRyEtARI

ELvIS ÇIBUKU gENt SEJKo
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zyRtAR vËLLImI 20, NUmËR 1, 
SHKURt 2018

1. Licencë nr. 42, datë 22.11.2017, “për të vepruar si institucion financiar 
i mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 2, datë 
10.01.2018, “për rishtypjen e monedhave metalike shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 10 Lekë”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 6, datë 
10.01.2018, “për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për 
nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 8, datë 
07.02.2018, “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”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
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””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 10, datë 
07.02.2018, “për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi 
minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga 
bankat””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 11, datë 
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”” 

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 12, datë 
07.02.2018, “për miratimin e përdorimit nga bankat të rezervës së 
detyruar në lekë”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 13, datë 
07.02.2018, “për miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në 
Bankën e Shqipërisë nga bankat”

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 14, datë 
07.02.2018, “për një ndryshim në rregulloren “për administrimin e rrezikut 
të likuiditetit””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 15, datë 
07.02.2018, “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare””

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 17, datë 
07.02.2018, “për disa ndryshime në rregulloren “për instrumentet e 
pagesave elektronike””
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zyRtAR vËLLImI 20, NUmËR 2, 
PRILL 2018

1. Licencë nr. 43, datë 16.02.2018, “për të vepruar si institucion i parasë 
elektronike në Republikën e Shqipërisë”

2. Vendim i Guvenatorit nr. prot. 1070, datë 20.02.2018, “Mbi revokimin 
e licencës të subjektit financiar jobankë “Union Financiar Tiranë” sh.a.”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 21, datë 
15.03.2018, “për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Mbi minimumin 
e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””

4. Vendim i Guvenatorit nr. prot.1743, datë 28.03.2018, “për dhënien 
e miratimit paraprak për ushtrimin e veprimtarisë financiare shtesë nga 
subjekti financiar jobankë “Tirana Factoring & Lease” sh.a.”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
28.03.2018, “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”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 23, datë 
28.03.2018, “për miratimin e “pasqyrave financiare të Bankës së 
Shqipërisë për vitin 2017””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 24, datë 
28.03.2018, “për disa ndryshime në rregulloren “për organizimin dhe 
funksionimin e komitetit kombëtar të Sistemit të pagesave””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 25, datë 
28.03.2018, “për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për Arkën 
Numizmatike për Shitje në Bankën e Shqipërisë””

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 27, datë 
04.04.2018, “për disa ndryshime në rregulloren për kredinë konsumatore 
dhe kredinë hipotekare”

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 30, datë 
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””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 31, datë 
04.04.2018, “për miratimin e rregullores “për planet e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme””

tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zyRtAR vËLLImI 20, NUmËR 3, 
mAJ 2018

1. Vendim i Guvenatorit nr. prot. 2378, datë 27. 04. 2018, “Mbi revokimin 
e licencës të institucionit të parasë elektronike “Vodafone M-pesa” sh.p.k.”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 33, datë 
02.05.2018 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
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marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes dhe të normave 
të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në Bankën e 
Shqipërisë”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 34, datë 
02.05.2018 “për disa ndryshime në rregulloren “për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 35, datë 
02.05.2018 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
financiare shtesë nga Banka Union sh.a.”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 36, datë 
02.05.2018 “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet në 
Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar”” 

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 37, datë 
02.05.2018 “për miratimin e dokumentit “politika e mbikëqyrjes së 
sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 39, datë 
02.05.2018 “për zgjedhjen e London School of Economics, Institute of 
Global Affairs, si bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së Shqipërisë”
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