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p  ë  R  M  B  A  J  T  J  A

1. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë nr. prot. 9431, datë 05.11.2010 “për 
miratimin e “Të dhënave dhe llojit të informacionit që raportohet në Regjistrin e 
kredive në Bankën e Shqipërisë””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 24. 11. 2010 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 13.12.2010 “për një ndryshim në 
vendimin nr.44, datë 08.06.2005 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
“për miratimin e sistemit raportues për shoqëritë e kursim-kreditit dhe të unioneve 
të tyre””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 84, datë 13.12.2010 “për rishtypjen e monedhës 
metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 5 lekë”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 85, datë 13.12.2010 “për miratimin e procedurës 
së veçantë të prokurimit për realizimin e përshtatjes së pjesshme të godinës së ish-
hotel Dajti”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 86, datë 22. 12. 2010 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 88, datë 22.12.2010 “për disa shtesa dhe 
ndryshime në rregulloren “për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha 
të bankave””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 89, datë 22.12.2010 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit””

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 22.12.2010 “për një ndryshim në 
rregulloren “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare 
jobanka””

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 91, datë 22.12.2010  “për shfuqizimin e udhëzimit 
“Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave”, miratuar me vendimin nr. 45, datë 
12.06.2002 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”
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11. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 1, Shkurt 2010
12. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 2, Mars 2010
13. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 3, prill 2010
14. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 4, Maj 2010
15. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 5, qershor 2010
16. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 6, Gusht 2010
17. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 7, Shtator 2010
18. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 12, Numër 8, Tetor 2010
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

ZëVENDëSGUVERNATORI I pARë

URDhëR

Nr. prot. 9431, datë 05.11.2010

pëR 
MIRATIMIN E “Të DhëNAVE DhE LLOJIT Të INfORMAcIONIT 
që RApORTOhET Në REGJISTRIN E kREDIVE Në BANkëN E 

ShqIpëRISë”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 4, pika 4.1 të rregullores “Mbi 
rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendimin 
nr. 37, datë 16.05.2001 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
dhe nenit 8, pika 3 të rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe 
funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin nr. 67, datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDOSI:

1. Miratimin e “Të dhënave dhe llojit të informacionit që raportohet 
në Regjistrin e kredive në Bankën e Shqipërisë”, sipas formatit 
bashkëlidhur këtij urdhri.

2. Ngarkohen Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Teknologjisë së Informacionit me komunikimin e formatit të këtij 
urdhri tek raportuesit e të dhënave në Regjistrin e kredive, dhe 
ndjekjen e zbatimit të këtij urdhri.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e formatit bashkëlidhur 
këtij urdhri në Buletinin Zyrtar dhe në faqen zyrtare të internetit të 
Bankës së Shqipërisë.

4. ky urdhër hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit të 
rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin 
e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin nr. 67 datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës të 
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Bankës së Shqipërisë dhe udhëzimit “për procedurën e nxjerrjes 
së Raportit mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që 
mbahen në Regjistrin e kredive” miratuar me vendimin nr. 68, 
datë 13.10.2010 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
në fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. 

fATOS IBRAhIMI

ZëVENDëSGUVERNATOR I pARë
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fORMATI I RApORTIMIT Të Të DhëNAVE Në REGJISTRIN E kREDIVE

STRUkTURA E SkEDARëVE

Të dhënat, që dërgohen nga raportuesit për çdo kredi të disbursuar:

– (D) Të detyrueshme,
– (O) Opsionale.

1.1 SkEDARI I kREDIVE Të DISBURSUARA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39

Numri identifikues i kredisë                           

col1 col2 col3 col4 col5 col6 col7 col8 col9 col col11 col12 col39

Skedari i kredive të disbursuara
Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i 
kredisë 

String 
(max 50)

Numri identifikues i kredisë, është numër unik për çdo raportues. ky numër 
përdoret për lidhjen e të gjitha të dhënave, që kanë të bëjnë me të njëjtën 
kredi. personat e lidhur, kolateralet dhe statusi i kredisë, duhet të lidhen 
me “numrin identifikues të kredisë”, që të mund të ngarkohen.

2. (D) Institucioni financiar 
(kredidhënësi) 

Integër 
(0 – 100 )

Numri referues i kredidhënësit. ky është numri identifikues, të cilin 
institucioni financiar e merr nga Banka e Shqipërisë. këta numra janë si 
më poshtë:
101 Banka e Shqipërisë
201 Banka Italo-Shqiptare
202 Banka Raiffeisen (Shqipëri)
203 Banka e Bashkuar e Shqipërisë
204 Banka Veneto
205 Banka kombëtare Tregtare
206 Banka Tirana
207 Banka Ndërkombëtare Tregtare
208 Banka Intesa San paolo Albania
209 Banka procredit
210 Banka Emporiki (Shqipëri)
211 Banka e kreditit të Shqipërisë
212 Banka credins
213 Banka Societe Generale Albania
214 Banka Union
901 Dega e Bankës kombëtare të Greqisë, Tiranë
902 Dega e Bankës Alpha, Shqipëri
903 Banka e parë e Investimeve
301 fondi Besa
302 Shoqëria e parë financiare e Zhvillimit fAf
304 Opportunity Albania
305 Vision fund
401 Unioni Shqiptar për kursim kredi
402 Unioni Jehona
501 Raiffeisen Leasing sha
502 credins Leasing sha
503 Tirana Leasing sha
504 Sogelease
505 Landeslease sha
506 fin Al sha
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3. (D) Lloji i klientit Integër (0 –1)

0 – Individ
1 – person juridik 
personi fizik tregtar regjistrohet si individ (sipas shpjegimit të bankave që 
kredinë dhënë personit fizik e identifikojnë me individin). Në rastet kur 
raportuesit, i mbajnë të dhënat e personit fizik jo si individ, atëherë të 
dhënat e personit fizik përfshihen tek personi juridik, ndërsa të dhënat 
për individin tek skedari për personat e lidhur, fusha 2/3 që lidhet me 
pronësinë. 

4. (D) Emri String 
(max 50)

Emri i kredimarrësit. 
për individët shënohet emri i personit. për personat juridikë shënohet emri 
i shoqërisë.

5. (D) Atësia String (max 50) Emri i babait të kredimarrësit. 
për personat juridikë nuk plotësohet.

6. (D) Mbiemri String 
(max 50)

Mbiemri i kredimarrësit. 
për personat juridikë nuk plotësohet.

7. (O) Mbiemri i vajzërisë String (max 50) Mbiemri i vajzërisë së kredimarrësit (kur kredimarrësi është femër).
për personat juridikë nuk plotësohet.

8. (D) Datëlindja/
Data e regjistrimit

Data 
(dd.mm.vvvv)

Shënohet datëlindja për individët, ndërsa për personat juridikë dhe fizikë 
tregtarë shënohet data e regjistrimit fillestar si persona të tillë.

9. (D) Gjinia Integër (0 – 2)

0 – Mashkull
1 – femër
2 - I papërcaktuar 
për personat juridikë nuk plotësohet.

10. (D) Shtetësia Integër (0 –1)
0 – Shqiptar
1 – I huaj
plotësohet si për individët, ashtu dhe për personat juridikë.

11. (D) Lloji i dokumentit të 
identifikimit (1) Integër (0 –4)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 –kartë kombëtare e identifikimit
4 – I papërcaktuar
për persona juridikë nuk plotësohet.

12. (D) Numri i dokumentit të 
identifikimit (1) /NIpT-i.

String
(max15)

për individët raportohet numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 11.
Ndërkohë, për personat juridikë dhe fizikë tregtarë, raportohet numri i 
NIpT-it*. 
*Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit” numri 
i NIpT-it zëvendësohet me “Numrin unik të identifikimit të subjektit”, i cili 
lëshohet nga qendra kombëtare e Regjistrimit.

13. (O) Data e lëshimit të 
dokumentit (1)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.11.

14. (O) Data e skadimit të 
dokumentit (1)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.11.

15. (O) Lloji i dokumentit të 
identifikimit (2) Integër (0 – 4)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 – kartë kombëtare e identifikimit
4 – E papërcaktuar
për personat juridikë nuk plotësohet.

16. (O)

Numri i dokumentit të 
identifikimit (2)/ Numri 
i vendimit të regjistrimit 
në gjykatë 

String(max 15)

Numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 15 për individë.
për kartën kombëtare të identifikimit, si dhe për pasaportat biometrike do 
të regjistrohet numri personal.
(Në rastin e zgjedhjes së pasaportës do të raportohet numri i saj)
Ndërkohë, për personat juridikë dhe fizikë tregtarë, raportohet “Numri i 
vendimit të regjistrimit në gjykatë*”.
*Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, numri 
i vendimit të regjistrimit në gjykatë do të zëvendësohet me “Numrin unik 
të identifikimit të subjektit”, i cili lëshohet nga qendra kombëtare e 
Regjistrimit.

17. (O) Data e lëshimit të 
dokumentit (2)

Data 
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.15.
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18. (O) Data e skadimit të 
dokumentit (2)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.15.

19. (D) Statusi ligjor i shoqërisë Integër (0 – 2)

0 - Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
1 – Shoqëri aksionare
2 – Tjetër
për individët nuk plotësohet.

20. (D) Sektorët e industrisë Integër (0-16)

Sektorët e industrisë, bazuar në “Udhëzimin për plotësimin e formularit nr. 
34 të SRU-së”. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës të Shqipërisë, nr. 
102, datë. 27/12/2006.
0 – Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura
1 – peshkimi
2 – Industria nxjerrëse
3 – Industria përpunuese
4 – prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit dhe e ujit
5 – Ndërtimi
6 – Tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë
7 – hotelet dhe restorantet
8 – Transporti, magazinimi dhe telekomunikacioni
9 – Ndërmjetësimi monetar dhe financiar
10 – pasuritë e patundshme, dhënia me qira etj.
11 – Administrimi publik
12 – Arsimi
13 – Shëndeti dhe veprimtaritë sociale
14 – Shërbime kolektive, sociale dhe individuale
15 – Të tjera
16 - Individë

21. (D) Adresa aktuale String
(max 100)

Shteti/qyteti, Rruga “____“; Nr._
për personat juridikë regjistrohet adresa e selisë kryesore.

22. (O) Gjendja familjare Integër (0-3)

0 – I/e martuar
1 - I/e ndarë
2 - Beqar/e
3 - I/e ve
plotësohet vetëm për individët.

23. (O) Gjendja e punësimit Integër (0 – 3 )

0 – I/e punësuar
1 – I/e papunë
2 – pensionist/e
3 – Student/e
plotësohet vetëm për individët.

24. (O) Të ardhurat mujore 
neto

Decimal (0.00 
– 99999999.00)

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
plotësohet vetëm për individët dhe raportohen të ardhurat mujore neto 
vetëm të kredimarrësit.

25. (O) Numri i telefonit (1) String (max 30)
26. (O) Numri i telefonit (2) String (max 30)
27. (O) Adresa e E-mail-it String (max 50)

28. (D) Shuma e aprovuar e 
kredisë

Decimal  
(0.00 – 
99999999999.99 )

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
Raportohet shuma në total e aprovuar e kredisë dhe jo shuma e disbursuar 
për periudhën.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë 
shuma e aprovuar raportohet e konvertuar në euro, sipas kursit fiks të BSh 
në datën e fundit të periudhës, për të cilën raportohet.
për overdraft-et plotësohet shuma kufi e aprovuar ose kufiri i miratuar. 

29. (D) Njësia matëse e 
kohëzgjatjes së kredisë Integër (0-2)

0 – Ditë
1 – Muaj
2 – Vite
Nuk plotësohet për overdraft-et.

30. (D) kohëzgjatja e kredisë Integër (1-999)

Numri i njësive matëse të zgjedhura në fushën nr. 29.
për shembull: Në qoftë se, raportohet një kredi 20- vjeçare, në fushën nr. 
29 zgjidhet opsioni “2” dhe në fushën nr. 30, regjistrohet “20”. 
Nuk plotësohet për overdraft-et.
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31. (O) Shuma mujore e këstit Decimal (0.00 
– 99999999.00)

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
për kreditë, të cilat aplikojnë këste jo mbi baza mujore, regjistrohet shuma 
mesatare mujore e këstit.
Nuk plotësohet për overdraft-et.

32. (D) Valuta Integër 

0 – LEk
1 – EURO
2 – USD
3 – GBp
4 – YEN
5 – chf 
6 – Të tjera 

33. (O) Data e aprovimit Data (dd.mm.vvvv) Data e aprovimit të kredisë

34. (D) Data e disbursimit Data (dd.mm.vvvv)
Data e disbursimit të kredisë
për overdraft-et plotësohet data e shfrytëzimit/ përdorimit të së drejtës së 
miratuar.

35. (D) Data e maturimit Data (dd.mm.vvvv) Data e pagesës për këstin e fundit. 
për overdraft-et plotësohet data e përfundimit të kontratës.

36. (D) kategoritë e rrezikut 
sipas klasifikimit Integër (0-7)

kLASIfIkIMI I kREDIVE sipas (rregullores së miratuar nga Banka e 
Shqipërisë për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët 
e bankave të huaja, rregullores së miratuar nga Banka e Shqipërisë 
për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve jobanka si 
dhe rregullores së miratuar nga Banka e Shqipërisë për mbikëqyrjen e 
shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre, e ndryshuar).
0 – Standarde
1 – Në ndjekje
2 – Nënstandarde
3 – E dyshimtë
4 – E humbur
5 – E paguar (Liquidated)
6 – E fshirë nga bilanci (Written Off)
 7 – E anuluar (Reverse) 
për qiranë financiare, të gjithë raportuesit do të vendosin klasifikimin 0 
– standarde.

37. (D) Lloji i kredisë Integër (0 – 5) 

0 – kredi
1 – Overdraft
2 – kartë krediti
3 – Letër kredi
4 – Garanci
5 – Të tjera 
6 – qira financiare

38. (D) Norma e interesit Decimal (0.00 –99.99) Në përqindje

39. (D) qëllimi i kredisë Integër (0 – 7)

qëLLIMI I kREDISë sipas udhëzimit “për plotësimin e formularit nr. 33B të 
Sistemit Raportues të Unifikuar.” Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë nr. 102, datë 27.12.2006.
0 – kapital qarkullues
1 – Investime në blerje pajisjesh
2 – Investime për pasuri të paluajtshme
3 – konsumim i mallrave jo të qëndrueshëm
4 – konsumim i mallrave të qëndrueshëm
5 – për pasuri të paluajtshme
6 – për ushtrim aktiviteti
7 – Overdraft
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1.2 SkEDARI pëR pERSONAT E LIDhUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25
Numri identifikues i kredisë                           

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 col9 col col11 col12 col25

Skedari për personat e lidhur
Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i kredisë String (max 50)

Numri identifikues i kredisë, për të cilën regjistrohet personi i lidhur. 
kusht për regjistrimin e personit të lidhur është ekzistenca e kredisë 
me numër të caktuar identifikues në sistemin e Regjistrit të kredive. 
pra, nëse kredia me këtë numër nuk është ngarkuar suksesshëm 
ndërmjet skedarit të parë, ngarkimi (upload-imi) i këtij rreshti 
dhe për rrjedhojë, ngarkimi i gjithë skedarit të dytë (skedarit të 
personave të lidhur) do të dështojë.

2. (D) Roli (drejtor, pronar/aksioner, 
garantues, bashkëhuamarrës) Integër (0 – 5 )

personat e lidhur me kredi mund të kenë këto role:
0 – Garantues
1 – Bashkëshort-e
2 – Drejtor
3 – pronar/aksioner
4 – Bashkëkredimarrës
5 – firmë e lidhur
për një kredimarrës mund të ketë persona të lidhur me kredinë 
(për shembull: bashkëkredimarrës) dhe persona të lidhur me 
kredimarrësin (për shembull: bashkëshort). Në këtë skedar, këta 
persona paraqiten në dy rreshta të ndarë, për shembull: një rresht 
me opsionin “4” dhe rreshti tjetër me opsionin “1”. 

3. (D) Emri String (max 50 ) për individë shënohet emri i personit të lidhur, për personat juridikë 
shënohet emri i firmës.

4. (D) Atësia String (max 50) Emri i babait të personit të lidhur me kredi. 
për personat juridikë nuk duhet të plotësohet.

5. (D) Mbiemri String (max 50 ) Mbiemri i personit të lidhur me kredi. 
për personat juridikë nuk duhet të plotësohet. 

6. (O) Mbiemri i vajzërisë String (max 50)
Mbiemri i vajzërisë së personit të lidhur me kredi (kur personi i 
lidhur është femër). 
për personat juridikë nuk plotësohet.

7. (D) Datëlindja Data
(dd.mm.vvvv)

për individë, shënohet datëlindja e personit të lidhur me kredi. për 
personat juridikë dhe fizikë tregtarë shënohet data e vendimit të 
regjistrimit.

8. (D) Gjinia Integër (0 – 1)

0 – Mashkull
1 – femër 
2 – E papërcaktuar
për personat juridikë nuk plotësohet.

9. (D) Shtetësia Integër (0 – 1) 0 – Shqiptar
1 – I huaj

10. (D) Lloji i dokumentit të identifikimit 
(1) Integër (0 – 3)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 – kartë kombëtare e identifikimit 
4 – E papërcaktuar 
për personat juridikë nuk plotësohet.

11. (D) Numri i dokumentit të 
identifikimit (1) / NIpT-i String(max 15)

Numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 10 për individë. 
për kartën kombëtare të identifikimit, si dhe për pasaportat 
biometrike do të regjistrohet numri personal.
për personat juridikë dhe fizikë tregtarë shënohet NIpT*-i. 
* Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit” 
numri i NIpT-it do të zëvendësohet me “Numrin unik të identifikimit 
të subjektit”, i cili lëshohet nga qendra kombëtare e Regjistrimit.

12. (O) Data e lëshimit të dokumentit (1) Data
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.10.

13. (O) Data e skadimit të dokumentit 
(1)

Data
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.10.
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14. (O) Lloji i dokumentit të identifikimit 
(2) Integër (0 – 3)

0 – pasaportë
1 – Letërnjoftim
2 – certifikatë personale
3 – kartë kombëtare e identifikimit
4 – E papërcaktuar
për personat juridikë nuk plotësohet.

15. (O)
Numri i dokumentit të 
identifikimit (2)/ Numri i 
vendimit të regjistrimit në gjykatë

String(max 15)

Numri i dokumentit të zgjedhur në fushën nr. 14 për individë ose 
“Numri i vendimit të regjistrimit në gjykatë*” për personat juridikë 
dhe fizikë tregtarë.
* Sipas nenit 60, të ligjit “për qendrën kombëtare të Regjistrimit” 
numri i vendimit të regjistrimit në gjykatë do të zëvendësohet me 
“Numrin unik të identifikimit të subjektit”, i cili lëshohet nga qendra 
kombëtare e Regjistrimit.

16. (O) Data e lëshimit të dokumentit (2) Data
(dd.mm.vvvv) Data e lëshimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.14.

17. (O) Data e skadimit të dokumentit 
(2)

Data 
(dd.mm.vvvv) Data e skadimit të dokumentit të zgjedhur në fushën nr.14.

18. (O) Shteti String (max 50) Shtetësia e personit të lidhur për persona individualë, ndërsa për 
persona juridikë shënohet shteti, në të cilin ka selinë kryesore.

19. (O) Adresa String (max 50) qyteti/fshati/Rruga “___”; Nr_
për personat juridikë regjistrohet adresa e selisë kryesore.

20. (O) Numri i telefonit 1 String (max 30)

21. (O) Numri i telefonit 2 String (max 30)

22. (O) Numri i telefonit 3 String (max 30)

23. (O) Adresa e E-mail-it String (max 50)

24. (O) Të ardhurat mujore neto Decimal (0.00 
– 99999999.99)

Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
plotësohet vetëm në rastin, kur personi i lidhur është individ.

25.  (D) kodi unik i individit/Shoqërisë 1 String (max 50)

ky kod duhet të jetë unik në nivel raportuesi. kodi duhet të 
gjenerohet automatikisht nga sistemi i raportuesit, të mos jetë i 
ndryshueshëm nga përpunuesit e sistemit dhe të identifikojë në 
mënyrë të vetme çdo person apo kompani, të lidhur me një kredi.

1  Për të bërë azhornimet (përditësimet) apo fshirjet e personave të lidhur, sistemi do të bazohet mbi fushat nr. 1, 2 dhe 2� të këtij 
skedari. Fshirja e personave të lidhur do të bëhet duke i vendosur ata në një skedar të veçantë, ku struktura e skedarit do të jetë e 
njëjtë me atë të përshkruar më sipër. Bazuar mbi kodin unik të individit/kompanisë, numrin e kredisë dhe rolin në çdo rresht të këtij 
skedari, sistemi do të bëjë heqjen e një personi nga lidhja me një kredi të caktuar.
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1.3. SkEDARI pëR kOLATERAL

1 2 3 4 5 6 7
Numri identifikues i kredisë           

col1 col2 col3 col4 col5 col6 col 7

Skedari për kolateral

Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i 
kredisë 

String ( max 50)

është numri i kredisë i plotësuar në skedarin e kredive të disbursuara, fusha 
nr.1.
kusht për regjistrimin e kolateralit është ekzistenca e kredisë me numër të 
caktuar identifikues në sistemin e Regjistrit të kredive.
pra, nëse kredia me këtë numër nuk është ngarkuar suksesshëm nëpërmjet 
skedarit të parë, ngarkimi (upload-imi) i këtij rreshti dhe për rrjedhojë, 
ngarkimi i gjithë skedarit të tretë (skedarit të kolateraleve), do të dështojë.

2. (D) Lloji i kolateralit Integër ( 0-5 )

Lloji i kolateralit të regjistruar për kredi. kolateralet ndahen në këto grupe:
0 – hipotekë / peng
1 – Inventar
2 – Makineri dhe pajisje
3 – Vetura
4 – Depozitë në “cash” 
5 – Të tjera 
6 – Objekt i kontratës së qirasë financiare

3. (D) Numri serial String (max 30)

Në varësi të llojit të kolateralit caktohet se cili numër do të përdoret si 
numër unik. për shembull:
- për pasuritë e patundshme do të raportohet:
1) numri i pasurisë ose numri i hipotekës;
2) numri i regjistrit;
3) numri i faqes.
Mundësisht të regjistrohen të treja kur janë të disponueshme, pasi krijon 
mundësi për identifikimin e kolateralit nga raportuesi, që merr raportin e 
kredisë.
- për vetura si numër unik të përdoret “Numri i shasisë”.
- për makineri, pajisje dhe inventarë të raportohet numri i shasisë së linjës 
së prodhimit.
- për të tjera – informacioni i disponueshëm mund të plotësohet me 
përshkrime në rreshtin nr. 5. 

4. (D) Shuma
Decimal  
(0.00 – 
99,999,999,999.00 )

Vlera e caktuar për kolateral.
Raportohet vlera e tregut të kolateralit, në momentin e vlerësimit 
(kundërvlera në lekë, sipas kursit fiks të Bankës së Shqipërisë). 
Decimalet janë të ndara me pikë. 

5. (D) përshkrim Text (250 ) Tekst i lirë, përshkrimi i shkurtër i kolateralit.

6. (D)
kodi unik i individit 
/ shoqërisë String (max 50)

Në rast se zotëruesi i kolateralit është vetë kredimarrësi, vendoset vlera 0 
përndryshe vendoset kodi unik i individit/kompanisë të lidhur me kredinë, 
që zotëron kolateralin. pra, vendoset vlera e vendosur edhe në fushën nr. 
25, tek skedari i personave të lidhur. 
Nëse një vlerë e ndryshme nga 0 në këtë fushë nuk është upload-uar 
më përpara, si kod unik i një personi të lidhur ndërmjet skedarit të dytë, 
upload-i i këtij rreshti dhe për rrjedhojë upload-i të gjithë skedarit do të 
dështojë.

7. kod unik i 
kolateralit2

kodi duhet të gjenerohet automatikisht nga sistemi i raportuesit; të mos jetë 
i ndryshueshëm nga përpunuesit e sistemit dhe të identifikojë në mënyrë të 
vetme çdo kolateral të hedhur në sistem. 

2  Për të bërë azhornimet (përditësimet) apo fshirjet e kolateraleve, sistemi do të bazohet mbi 
fushat nr. 1, � dhe � të këtij skedari. Fshirja e kolateraleve do të bëhet duke i vendosur ato në 
një skedar të veçantë, ku struktura e skedarit do të jetë e njëjtë me atë të përshkruar më sipër. 
Bazuar mbi kodin unik të kolateralit, kodin unik të individit/shoqërisë dhe numrin e kredisë në 
çdo rresht të këtij skedari, sistemi do të bëjë fshirjen e kolateralit përkatës. 
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1.4 SkEDARI pëR pëRDITëSIMIN E STATUSIT Të kREDIVE

1 2 3 4 5 6
Numri identifikues i kredisë           

col1 col2 col3 col4 col5 col6

Skedari për përditësimin e statusit të kredive
Numri rendor përshkrimi i fushave Lloji i të dhënave koment

1. (D) Numri identifikues i 
kredisë 

String (max 50)

Numri identifikues i kredisë për të cilën bëhet përditësimi i statusit. 
Nëse kredia me këtë numër nuk është ngarkuar më përpara, 
ndërmjet skedarit të parë (skedari për kreditë e disbursuara), 
ngarkimi i këtij rreshti dhe për rrjedhojë, i të gjithë skedarit të 
klasifikimeve, do të dështojë.

2. (D) klasifikimi Integër (0 – 6 )

0 – Standard
1 – Në ndjekje
2 – Nënstandard
3 – E dyshimtë
4 – E humbur
5 – E paguar
6 – E fshirë nga bilanci
 7- E anuluar

3. (D) Shuma e mbetur Decimal (0.00-
99999999999.99)

Shuma (e rregullt) e mbetur e kredisë (pa interesa dhe penallti, me 
provigjone).
Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 të “Skedarit të kredive të disbursuara” 
zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë shuma e mbetur raportohet e 
konvertuar në euro, sipas kursit fiks të Bankës së Shqipërisë në datën 
e fundit të periudhës, për të cilën raportohet.

4. (D) Shuma e disbursuar Decimal (0.00-
99999999999.99)

Shuma e disbursuar e kredisë. 
Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy decimale.
Decimalet janë të ndarë me pikë.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 të “Skedarit të kredive të disbursuara” 
zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë shuma e disbursuar 
raportohet e konvertuar në euro, sipas kursit fiks të Bankës së 
Shqipërisë në datën e fundit të periudhës, për të cilën raportohet.
për overdraft-et plotësohet shuma e përdorur nga kredimarrësi. Edhe 
në rast se OD ka status 5, shuma e disbursuar do të mbajë vlerën 
e përdorimit më të fundit. për shembull: Në rast se limiti i një klienti 
është 500 dhe klienti për herë të fundit ka përdorur 100, atëherë kjo 
shumë do të plotësohet në fushën “shuma e disbursuar” pasi klienti 
të ketë shlyer detyrimin dhe kontrata të jetë mbyllur.

5. (D) Shuma e vonuar Decimal (0.00-
99999999999.99)

Shuma e vonuar e kredisë. 
për shembull: nëse vlera e një kësti është 500 dhe klienti ka 
vonuar (nuk i ka paguar) dy këste, atëherë si shumë e vonuar do të 
shënohet 1000. Numri maksimal i shifrave mund të jetë 11 plus dy 
decimale.
Decimalet janë të ndara me pikë.
Në qoftë se, në fushën nr. 32 të “Skedarit të kredive të disbursuara” 
zgjidhet opsioni 6 - “Të tjera”, atëherë shuma e vonuar raportohet 
e konvertuar në euro, sipas kursit fiks të Bankës së Shqipërisë në 
datën e fundit të periudhës, për të cilën raportohet. kjo fushë do të 
plotësohet nga të gjithë raportuesit.
Nuk plotësohet për overdraft-et.

6. (D) Data efektive Data (dd.mm.vvvv)

Në momentin e ngarkimit të skedarit regjistrohet (automatikisht) 
data e sistemit (data aktuale), si edhe një datë (datë e regjistruar 
nga operatori) e quajtur Data efektive. Data efektive mund të 
jetë e njëjtë me datën e sistemit ose 15 ditë më e vogël se data 
aktuale. për shembull: Ndryshimet e bëra gjatë muajit korrik mund 
të përditësohen me datë efektive të njëjtë me datën e sistemit. Nëse 
raportuesi nuk ka arritur, që gjatë muajit korrik të regjistrojë në 
regjistrin e kredive ndryshimet, që kanë ndodhur gjatë muajit korrik, 
ka mundësi, që këto ndryshime të regjistrohen edhe gjatë muajit 
gusht (deri më 15 gusht). por, data efektive në këtë rast duhet të jetë 
31.07.2007. 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 79, datë 24.11.2010

pëR 
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NORMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES   

Në bazë dhe për zbatim 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 5, 00 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
(repo dhe repo të anasjellta).

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 83, datë 13.12.2010

pëR 
NJë NDRYShIM Në VENDIMIN NR.44, DATë 08.06.2005 Të 

këShILLIT MBIkëqYRëS Të BANkëS Së ShqIpëRISë “pëR MIRATIMIN 
E SISTEMIT RApORTUES pëR ShOqëRITë E kURSIM-kREDITIT DhE 

Të UNIONEVE Të TYRE”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 27 dhe të nenit 43, gërma “c” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe 
të nenit 47 pika 3 të ligjit nr.8782, datë 03.05.2001 “për shoqëritë 
e kursim-kreditit”, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të 
Statistikave, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në vendimin nr.44, datë 08.06.2005, të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë “për miratimin e sistemit raportues për 
shoqëritë e kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, të bëhet 
ndryshimi i mëposhtëm:

 a) në pikën 1, gërma ‘a’ “Raportime nga unionet për aktivitetin e 
tyre” dhe gërma ‘c’ “Raportime nga unionet me të dhëna individuale 
për çdo shoqëri kursim-krediti, formulari nr.6 “Likuiditeti” ndryshon 
sipas formatit bashkëlidhur.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

3. ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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SISTEMI RApORTUES I ShOqëRIVE Të kURSIM-kREDITIT DhE 
Të UNIONEVE Të TYRE

fORMULARI NR.6

    Në mijë lekë  Në % 
Nr. Likuiditeti Norma e Shuma  Raportet e 
  lejuar   mbikëqyrjes 
     
1 Gjendja e arkës    
2 Llogaritë rrjedhëse    
3 Depozitat me afat maturimi mbetës deri në 1 muaj    
4 Totali (1+2+3)    
5 Totali i depozitave të lira me afat maturimi jo më të madh se 6 muaj   
    
 Raporti 4 / 5 *100 jo më e vogël se 10%  
    
    
1 kredi me afat mbi 5 vjet   
2 kapitali (pas zbritjes së aktiveve fikse)   
 Raporti 1 / 2 * 100 jo më e madhe se 100%  
    
3 Totali i depozitave   
 Raporti 1 / 3 * 100 jo më e madhe se 10%  
    
4 Detyrime me afat mbi 5 vjet   
 Raporti 1 / 4 *100 jo më e madhe se 100%  
    
5 kredi me afat mbi 10 vjet   
    
6 kredi me afat mbi 5 vjet në dy vitet e para   
    
7 Totali i kredive mbi 7 vjet të pagarantuara   

* përfshihen kreditë e dhëna me një afat mbi � vjet të pagarantuara me kolateralet e specifikuara në 
pikën �.� të nenit � të rregullores “Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për mbikëqyrjen 
e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, miratuar me vendim të KM, nr.��, datë 
29/09/2010.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 84, datë 13.12.2010

pëR 
RIShTYpJEN E MONEDhëS METALIkE ShqIpTARE ME kURS 

LIGJOR, ME pRERJE 5 LEkë   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33 pika 2, nenit 36, nenit 39 pika 
2 dhe nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; të nenit 4 dhe nenit 5, pikat 5.1.1 
dhe 5.1.2 të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të 
emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike nga Banka e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 19.05.2005 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; me propozimin e Departamentit të 
Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rishtypjen e monedhës metalike shqiptare 5 Lekë, me 
kurs ligjor, shtypur në vitin 1995 dhe rishtypur në vitin 2000, në 
përputhje me të dhënat e aneksit 1, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Viti i emetimit, i shtypur në trupin e monedhës, të jetë viti 2011.

3. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe i komunikimit me publikimin e këtij vendimi në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të aneksit 1.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 85, datë 13.12.2010

pëR 
“MIRATIMIN E pROcEDURëS Së VEÇANTë Të pROkURIMIT pëR 
REALIZIMIN E pëRShTATJES Së pJESShME Të GODINëS Së ISh-

hOTEL DAJTIT”

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

VENDOSI:

1. Të miratojë procedurën e veçantë për prokurimin e objektit “Realizimi 
i përshtatjes së pjesshme të godinës së ish-hotel Dajtit”.

2. procedura e veçantë e prokurimit do të realizohet sipas dispozitave 
të krerëve I, VII, VIII dhe IX të rregullores “për procedurat e 
prokurimit në Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 81, 
datë 15.11.2006, i ndryshuar, dhe dispozitave të parashikuara në 
Aneksin nr. 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

3. Në rast mospërputhjeje të dispozitave të Aneksit nr. 1, bashkëlidhur 
dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi, me dispozitat e krerëve I, VII, 
VIII dhe IX të rregullores “për procedurat e prokurimit në Bankën e 
Shqipërisë”, të parat kanë përparësi.

4. Ngarkohet Departamenti i Administrimit me zbatimin e këtij 
vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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ANEkS I

pROcEDURA E VEÇANTë pëR REALIZIMIN E OBJEkTIT Të 
pROkURIMIT “REALIZIMI I pëRShTATJES Së pJESShME Të 

GODINëS Së ISh-hOTEL DAJTIT “

pëRMBAJTJA

1. Objekti i prokurimit
2. Lloji i procedurës së prokurimit
3. fondi Limit
4. ftesa për pjesëmarrje 
5. Dokumentet e tenderit
6. paraqitja dhe pranimi i ofertave
7. fazat e zhvillimit të tenderit
8. kërkesat për kualifikimin e kandidatëve
9. kriteret e vlerësimit
10. Disponueshmëria e dokumenteve të tenderit
11. Sqarimi dhe/ose modifikimi i dokumenteve të tenderit 
12. penalitetet në rast vonese

1. Objekti i prokurimit

Objekti i prokurimit do të jetë “Realizimi i përshtatjes së pjesshme të 
godinës së ish-hotel Dajtit“, në përmbushje të të cilit do të prokurohen 
njëherësh 4 elementet përbërëse të tij të cilët do të emërtohen si më 
poshtë:

- Zëri I: Instalime elektrike, rrjeti informatik dhe rrjeti telefonik, 
central telefonik

- Zëri II: Sisteme të sigurisë dhe mbrojtjes elektronike
- Zëri III: përshtatje ndërtimore 
- Zëri IV: pajisje informatike

2. Lloji i procedurës së prokurimit

procedura për prokurimin e objektit “Realizimi i përshtatjes së 
pjesshme të godinës së ish-hotel Dajtit” do të jetë një procedurë e 
veçantë prokurimi për të cilën do të zbatohen dispozitat e krerëve I, 
VII, VIII dhe IX të rregullores “për procedurat e prokurimit në Bankën e 
Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, i ndryshuar, 
dhe dispozitave të parashikuara në këtë vendim. Në rast mospërputhjeje 
të dispozitave të krerëve I, VII, VIII dhe IX të rregullores dhe dispozitave 
të këtij vendimi, dispozitat e këtij të fundit kanë përparësi.

3. fondi Limit

fondi limit i parashikuar për këtë objekt prokurimi është i detajuar si 
më poshtë:
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- 7.850.000 (shtatë milionë e tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë për 
“Zërin I: Instalime elektrike, rrjeti informatik dhe rrjeti telefonik, 
central telefonik”

- 24.350.000 (njëzetë e katër milionë e treqind e pesëdhjetë mijë) 
lekë për “Zërin II: Sisteme të sigurisë dhe mbrojtjes elektronike”

- 14.960.000 (katërmbëdhjetë milionë e nëntëqind e gjashtëdhjetë 
mijë) lekë për “Zërin III: përshtatje ndërtimore” 

- 9.608.000 (nëntë milionë e gjashtëqind e tetë mijë) lekë për 
“Zërin IV: pajisje informatike”

fondi limit i parashikuar për secilin zë do t’i nënshtrohet procedurave 
për rishikim sipas nenit 51 të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 
të këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar.

4. ftesa për pjesëmarrje

për secilin prej zërave do të ftohen 4 kandidatë të cilët do të 
përzgjidhen nga lista e subjekteve me të cilët Banka e Shqipërisë ka 
patur marrëdhënie kontraktore për objekt të ngjashëm prokurimi me 
objektin që kërkohet të prokurohet për zërin përkatës.

ftesa që do t’i dërgohet secilit kandidat duhet të përmbajë:
a) fondin limit të vënë në dispozicion; 
b) Zërin e objektit të prokurimit, për të cilin ai do të kuotojë;
c) procedurën e prokurimit;
d) Vendin e tërheqjes së dokumenteve të tenderit;
e) Afatin e fundit të pranimit të ofertave dhe adresën ku duhen 

dërguar ato;
f) procedurën që do të ndiqet për paraqitjen, hapjen, vlerësimin 

dhe shpalljen e ofertës fituese;
g) kërkesat për kualifikimin e kandidatëve. 

Afati nga data e njoftimit të kandidatit deri në datën e pranimit të 
kuotimit është jo më pak se 5 ditë kalendarike.

5. Dokumentet e tenderit

Dokumentet e tenderit duhet të përmbajnë të gjithë informacionin e 
nevojshëm për të përgatitur ofertën, si dhe të përmbajnë informacion të 
mjaftueshëm në mënyrë që konkurrenca ndërmjet ofertuesve në tender 
të bëhet mbi bazën e kushteve të barabarta, të paanshme dhe objektive. 
Dokumentet e tenderit duhet të përmbajnë të paktën:

a) udhëzime për përgatitjen dhe paraqitjen e ofertave dhe të 
dokumentacionit shoqërues;

b) specifikimet teknike;
c) afatin e fundit të pranimit të ofertave, adresën, ku duhen dërguar 

ato;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

d) dokumentet që duhet të paraqiten nga kandidati për kualifikimin 
e tij;

e) periudhën minimale gjatë të cilës oferta duhet të jetë e 
vlefshme;

f) kriteret për vlerësimin e ofertave dhe të shpalljes së ofertës 
fituese;

g) formularin e ofertës, i cili duhet të përmbajë konfirmimin e 
kandidatit për vlerën monetare me të cilën ai merr përsipër 
realizimin e objektit të prokurimit, afatin e realizimit të këtij 
objekti, si dhe deklarimin e tij se oferta e tij është në përputhje 
me kushtet dhe të dhënat e dokumenteve të tenderit;

h) kushtet e përgjithshme kontraktore;
i) kushtin e sigurimit të ofertës;
j) klauzolën ku shprehet se Banka e Shqipërisë mund t’i refuzojë 

të gjitha ofertat në çfarëdo kohe përpara shpalljes së ofertës 
fituese; dhe

k) referimin që i bëhet këtij vendimi dhe Rregullores “për procedurat 
e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin 
nr. 81, datë 15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës, e ndryshuar, 
si baza rregullative mbi të cilën mbështetet prokurimi i objektit 
“Realizimi i përshtatjes së pjesshme të godinës së ish-hotel 
Dajtit”. 

6. paraqitja dhe pranimi i ofertave

Dokumentacioni që duhet të paraqitet detyrimisht në Bankën e 
Shqipërisë nga çdo kandidat i ftuar, përbëhet nga:

a)  Dokumentet për kualifikimin e kandidatit;
b)  Oferta tekniko-ekonomike sipas kërkesave të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit.

Dokumentacioni duhet të paraqitet në dy zarfe të ndryshëm. I pari 
duhet të përmbajë dokumentet për kualifikimin e kandidatit, ndërsa 
i dyti duhet të përmbajë ofertën tekniko-ekonomike. Zarfet duhet të 
jenë të vulosura, të mbyllura dhe të paraqiten në vendin dhe datën e 
përcaktuar në dokumentet e tenderit. 

Ofertat e mbërritura pas datës së caktuar në dokumentet e tenderit 
nuk do të pranohen dhe do t’i kthehen të pahapura kandidatëve që i 
kanë paraqitur ato.

7. fazat e zhvillimit të tenderit

faza e parë:
Në datën, orën dhe vendin e njoftuar, komisioni i prokurimit, në prani 

të kandidatëve ose të përfaqësuesve ligjorë apo të autorizuar të tyre, 
bën hapjen dhe shqyrtimin e dokumentacionit vërtetues për plotësimin e 
kritereve për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

22 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

fillimisht do të kryhet kualifikimi ligjor i kandidatëve të paraqitur 
për “Zërin I”: e më pas do të vazhdohet kualifikimi i kandidatëve të 
paraqitur për “Zërin II”, “Zërin III” e më pas kandidatët e paraqitur për 
“Zërin IV”.

komisioni, pas hapjes së dokumentacionit për kualifikim, shqyrton, 
vlerëson dhe verifikon nëse dokumentacioni i paraqitur nga secili 
kandidat, është i plotë, i saktë dhe në përputhje me përcaktimet e bëra 
në dokumentet e tenderit.

Vetëm kandidatët e kualifikuar ligjërisht do të kalojnë në fazën e dytë. 
kandidatëve të skualifikuar u kthehen të pahapura zarfet me ofertat 
ekonomike.

faza e dytë:
Në këtë fazë bëhet hapja, shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertës tekniko 

- ekonomike të kandidatëve të kualifikuar ligjërisht, dhe do të ndiqet i 
njëjti rend si në fazën e parë. 

hapja dhe leximi i ofertave që i përkasin njërit “Zë” do të zhvillohet 
pa praninë e kandidatëve të cilët nuk kanë ofertuar për “Zërin” për të 
cilin do të lexohen ofertat. këta kandidatë duhet të qëndrojnë jashtë 
ambientit ku zhvillohet mbledhja e komisionit, e do të rikthehen sërish 
kur të vijë momenti i hapjes dhe leximit të ofertave për “Zërin” për të 
cilin ata kanë ofertuar.

komisioni i prokurimit, në prani të kandidatëve që kanë ofertuar për 
të njëjtin “Zë” ose të përfaqësuesve ligjorë apo të autorizuar të tyre, hap 
ofertat tekniko-ekonomike dhe lexon me zë të lartë çmimet dhe kërkesat 
e tjera të mundshme, në përputhje me kriteret e vlerësimit të përcaktuara 
në dokumentet e tenderit. komisioni i prokurimit mban procesverbalin 
e mbledhjes, një kopje e të cilit u jepet edhe kandidatëve të pranishëm. 
Të gjitha fletët e secilës ofertë tekniko-ekonomike firmosen nga të gjithë 
anëtarët e komisionit. 

komisioni i prokurimit mund t’u kërkojë kandidatëve të japin sqarime 
për ofertat e paraqitura me qëllim që ta ndihmojnë atë në shqyrtimin 
dhe vlerësimin e ofertave.

komisioni i prokurimit do të skualifikojë nga kjo fazë çdo kandidat i 
cili ka paraqitur një ofertë që nuk plotëson të gjitha kërkesat tekniko-
ekonomike të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

8. kërkesat për kualifikimin e kandidatëve

kandidatët duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme për 
kualifikimin e tyre:
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kërkesat e përgjithshme Ligjore 

1. Dokument që vërteton se kandidati është regjistruar si person 
fizik apo juridik; 

 ky dokument kërkohet për të gjithë kandidatët e ftuar.

kërkesat Specifike

1. Sigurimin e ofertës (vetëm në origjinal); 

ky dokument kërkohet për të gjithë kandidatët e ftuar, por masa e 
sigurimit do të vendoset nga komisioni i prokurimit në varësi të fondit 
limit të çdo “Zëri”.

komisioni i prokurimit, sipas natyrës së secilit “Zë”, duhet të shtojë 
apo plotësojë kërkesat për kualifikimin e kandidatëve.

Do të skualifikohet çdo kandidat, në qoftë se konstatohet në çdo 
kohë, deri në nënshkrimin e kontratës, që informacionet e paraqitura 
lidhur me kualifikimin ose të dhënat që kanë lidhje me vlerësimin e tij 
ose të ofertës së tij, janë të rreme, të pasakta ose jo të plota.

9. kriteret e vlerësimit

komisioni i prokurimit do të vlerësojë dhe klasifikojë ofertat tekniko-
ekonomike bazuar në kriteret e mëposhtme të vlerësimit:

- Afati më i shkurtër i realizimit të objektit të prokurimit (10 pikë)
- Çmimi më i ulët në total (90 pikë)

Llogaritja e pikëve 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; Vmin është vlera e ofertës më të ulët.

10. Disponueshmëria e dokumenteve të tenderit

Dokumentet e tenderit do t’u vihen në dispozicion kandidatëve, në 
të njëjtën datë me atë të ftesës për pjesëmarrje dhe në mënyrën e 
specifikuar në të.

11. Sqarimi dhe/ose modifikimi i dokumenteve të tenderit 

komisioni i prokurimit, në çfarëdo kohe përpara mbarimit të afatit 
të fundit të paraqitjes së ofertave, me iniciativën e tij ose në përgjigje 
të një kërkese nga një kandidat që ka tërhequr dokumentet e tenderit, 
mund t’i modifikojë ato dhe njofton kandidatët për këtë modifikim.

kërkesat për modifikimin/sqarimin e dokumenteve të tenderit 
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pranohen deri në 2 (dy) ditë para mbarimit të afatit të paraqitjes së 
ofertave.

komisioni vendos për dhënien e sqarimeve ose për modifikimin 
e dokumenteve, jo më vonë se 2 (dy) ditë pune nga paraqitja e 
kërkesës.

komisioni i prokurimit do t’i përgjigjet me shkrim çdo kërkese për 
sqarime që mund të marrë brenda afateve të caktuara kohore. kopje 
të përgjigjes u dërgohen menjëherë të gjithë kandidatëve që kanë blerë 
dokumentet e tenderit.

kur komisioni vendos të modifikojë dokumentet e tenderit, afati i 
fundit i pranimit të ofertave do të jetë jo më pak se 5 ditë nga njoftimi i 
kandidatëve për këtë modifikim. ky afat nuk do të tejkalojë afatin minimal 
të njoftimit të përcaktuar për procedurën përkatëse të tenderimit.

12. penalitetet në rast vonese

Në secilën prej kontratave që do të lidhet me ofertuesin që është 
shpallur fitues për realizimin e “Zërit” përkatës, duhet të parashikohen 
penalitetet e mëposhtme:

a) Mosrealizimi i objektit të kontratës në afatin e ofertuar do të 
sjellë aplikimin e penaliteteve si më poshtë:

- për mallrat: penaliteti për vonesat në lëvrim do të jetë 0,01% e 
vlerës së mallit të palëvruar në afat;

- për shërbimet: penaliteti për vonesat në kryerjen e shërbimit do 
të jetë 0,01% e vlerës së shërbimit konkret;

- për ndërtimet: penaliteti për vonesat në zbatim do të jetë 0.01% 
e vlerës totale të kontratës.

b)  Vonesa në kryerjen e pagesës:
- për çdo ditë vonesë në kryerjen e pagesës sipas kontratës, Banka 

e Shqipërisë do të paguajë  penalitet në masën 0.01% të vlerës 
së papaguar në ditë.

penalitetet e parashikuara më sipër në çdo rast nuk duhet të kalojnë 
10% të vlerës totale të kontratës.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 86, datë 22.12.2010

pëR 
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NORMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES   

Në bazë dhe për zbatim 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 5, 00 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
(repo dhe repo të anasjellta).

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 88, datë 22.12.2010

pëR 
DISA ShTESA DhE NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR 

ADMINISTRIMIN E RREZIkUT NGA EkSpOZIMET E MëDhA Të 
BANkAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe të nenit 
43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 57, pika 2, nenit 58, pika 1, shkronjat “b” 
dhe “c” dhe neneve 62 dhe 64 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë” me propozimin e Departamentit të 
Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e 
mëdha të bankave” miratuar me vendimin nr. 31, datë 30.04.2008 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë e ndryshuar, bëhen 
ndryshimet e mëposhtme: 

 a) Në nenin 5, shkronja “b” ndryshon si më poshtë:

 “titujt (letrat me vlerë) e emetuar nga qeveria e Republikës së 
Shqipërisë ose nga Banka e Shqipërisë në monedhë kombëtare”. 

 b) Në nenin 7, pika 6 ndryshon si më poshtë:

 “Ekspozimi i bankës ndaj shoqërisë mëmë, filialit të bankës apo një 
ose më shumë filialeve të shoqërisë mëmë, nuk mund të tejkalojë 
20 (njëzet) për qind të kapitalit rregullator.”

 c) Në nenin 8, shkronja “b” shtohen pika iii) dhe v) me përmbajtjen 
e mëposhtme:

 “iii)...të drejtat ndaj bankave dhe institucioneve financiare që 
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veprojnë në vendet e OEcD dhe shprehimisht të garantuara prej 
tyre, me përjashtim të rastit kur këto të drejta, sipas rregullave në 
fuqi, përfshihen në kapitalin rregullator të tyre; dhe

 (v)...të drejtat me afat deri në maturim jo më shumë se 1 (një) 
vit ndaj bankave dhe institucioneve financiare të vendeve që nuk 
bëjnë pjesë në OEcD ose të drejtat mbi 1 (një) vit të garantuara 
shprehimisht nga bankat qendrore dhe nga qeveritë qendrore të 
vendeve që nuk bëjnë pjesë në OEcD, me përjashtim të rastit 
kur këto të drejta sipas rregullave në fuqi përfshihen në kapitalin 
rregullator të tyre.”

 d) Në nenin 9 shtohet pika 4 me përmbajtjen e mëposhtme:

 “Banka e Shqipërisë, në rastet kur e gjykon të arsyeshme, mund të 
caktojë kërkesa dhe norma të përkohshme më kufizuese lidhur me 
ekspozimet e mëdha, të ndryshme nga ato të parashikuara në këtë 
rregullore. Në këto raste, Banka e Shqipërisë përcakton kohën 
e vlefshmërisë së zbatimit të këtyre kërkesave/normave, dhe/ose 
masat dhe kohën e nevojshme për vendosjen e ekspozimeve brenda 
këtyre kufizimeve, si dhe mënyrën e monitorimit dhe raportimit të 
tyre.”

2 Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, rast pas rasti urdhëron 
vendosjen e kërkesave dhe normave të përkohshme më kufizuese 
lidhur me ekspozimet e  mëdha, siç përcaktohet në shkronjën “d”, 
pika 1 të këtij vendimi. Lidhur me këto masa, Guvernatori informon 
këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e tij më 
të afërt. 

3 Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi. 

4 Ngarkohet Departamenti i Stabilitetit financiar së bashku me 
Departamentin e Statistikave për të përgatitur dhe propozuar në 
këshillin Mbikëqyrës të gjitha ndryshimet e nevojshme në formularët 
e raportimit (SRU) që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. 

5 Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

6 ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 89, datë 22.12.2010

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR RApORTIN E 

MJAfTUEShMëRISë Së kApITALIT”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe të nenit 
43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën 
e Shqipërisë” i ndryshuar dhe të nenit 59, pika 3 të ligjit nr.9662, 
datë18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” 
miratuar me vendimin nr. 58, datë 05.05.1999 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë i ndryshuar, bëhen ndryshimet 
e mëposhtme: 

 a) Neni 12, pika 12.1 ndryshon si më poshtë: 
“Lista e vendeve anëtare të OEcD, është lista më e fundit e 
publikuar nga kjo organizatë në faqen e saj zyrtare të internetit. “

 b) Neni 12, pika 2 shfuqizohet
c) pikat 12.3 dhe 12.4 të nenit 12 rinumërohen përkatësisht si 

12.2 dhe 12.3.

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

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi, në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.
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4 ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �1

REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 90, datë 22.12.2010

pëR 
NJë NDRYShIM Në RREGULLOREN “pëR ADMINISTRIMIN 
E RREZIkUT Në VEpRIMTARINë E SUBJEkTEVE fINANcIARE 

JOBANkA”   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe të nenit 43, 
shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; dhe të nenit 126 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e 
subjekteve financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr.25, datë 
24.03.2010 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, neni 
23 ndryshon si më poshtë: 

 “Lista e vendeve anëtare të OEcD, është lista më e fundit e 
publikuar nga kjo organizatë në faqen e saj zyrtare të internetit.”

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

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi, në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

4. ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 91, datë 22.12.2010

pëR 
ShfUqIZIMIN E UDhëZIMIT “MBI kUJDESTARINë DhE LIkUIDIMIN 
E BANkAVE”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 45, DATë 12.06.2002 

Të këShILLIT MBIkëqYRëS Të BANkëS Së ShqIpëRISë   

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12 shkronja “a” dhe nenit 43 shkronja 
“c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të shfuqizojë udhëzimin “Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e 
bankave”, miratuar me vendimin nr. 45, datë 12.06.2002 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi, në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë. 

3. ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 1, 
ShkURT 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 27.01.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes ”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 10.02.2010 “për 
miratimin e “Dokumentit të politikës së investimit të fondit të 
pensionit në Bankën e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 09, datë 10.02.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 24.02.2010 “për 
shfuqizimin e vendimit nr. 28, datë 25.03.2009 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 24.02.2010 “për 
realizimin e objektit të prokurimit “Shërbim i dy terminaleve të reja 
të informimit dhe tregtimit financiar””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 24.02.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 2, 
MARS 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 10.03.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka e 
parë e Investimeve, Albania sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 10.03.2010 “për 
miratimin e rregullores “për vlerësimin e performancës në punë të 
punonjësve të Bankës së Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 10.03.2010 “për 
miratimin e “kontratës - tip për riblerjen e titujve””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 10.03.2010 “për miratimin 
e procedurës së veçantë për prokurimin e objektit “Abonimi pranë 
një agjencie renditjeje””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 10.03.2010 “për miratimin 
e delegimit të kompetencës “për nënshkrimin e dokumentacionit 
teknik në zbatim të marrëveshjes ndërmjet Bankës së Shqipërisë 
dhe shoqërisë “Mastercard International Inc”””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 10.03.2010 “për një 
ndryshim në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 24.03.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 24.03.2010 “për dhënien 
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e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Intesa Sanpaolo Albania sh.a.”.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 24.03.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka e 
Tiranës sh.a.”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 3, 
pRILL 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 24.03.2010 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 14.04.2010 “për 
miratimin e “Sistemit raportues për subjektet financiare jobanka””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.27, datë 14.04.2010 “për 
miratimin e “politikës Operacionale të Mbikëqyrjes””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 14.04.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 28.04.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 28.04.2010 “për një 
ndryshim në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së “prokurimit të drejtpërdrejtë” për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 4, 
MAJ 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 12.05.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga dega e 
Bankës Alpha-Albania/Alpha Bank-Albania”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 12.05.2010 “për disa 
ndryshime në vendimin nr.54, datë 10.07.2002 “Mbi marrëdhëniet 
e bashkëpunimit me specialistë të jashtëm për nevoja të Bankës së 
Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 26.05.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 26.05.2010 “për 
miratimin e rregullores “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare””.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 5, 
qERShOR 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.06.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
credins sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 16.06.2010 “për disa 
ndryshime në vendimin “për miratimin e përdorimit të procedurës 
së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen dhe marrjen me qira të 
ambienteve të reja për nevojat e Bankës së Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 16.06.2010 “për miratimin 
e procedurës së prokurimit të drejtpërdrejtë për blerjen e pasurisë së 
paluajtshme shtetërore “Ish-hotel Dajti” nga Banka e Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 30.06.2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 30.06.2010 “për disa 
ndryshime në “Dokumentin e politikës Monetare për periudhën 
2009 -2011””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 30.06.2010 “për një 
ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 30.06.2010 “për një 
ndryshim në rregulloren “për depozitën njëditore””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 30.06.2010 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes””.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 30.06.2010 “për 
miratimin e rregullores “Mbi transaksionet e shitblerjeve me të 
drejta të plota””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 6, 
GUShT 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë.14.07.2010 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut nga pozicionet 
e hapura valutore””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 49, datë.14.07.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Raiffeisen sh.a.”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë.28.07.2010 “për uljen 
me 0.25 pikë për qind të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë.28.07.2010 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe financës 
të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë.28.07.2010 “për 
miratimin e rregullores “Mbi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë 
me bashkëpunëtorë të jashtëm””.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 7, 
ShTATOR 2010

1. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë nr. prot. 6943, datë 
04.08.2010 “për miratimin e ndryshimit të emrit të Bankës popullore 
sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 31. 08. 2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 31. 08. 2010 “për 
dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë 
nga Banka credins sh.a.”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 31. 08. 2010 “për disa 
ndryshime në vendimin nr. 56, datë 29.08.2008 “për miratimin 
e përdorimit të procedurës së “prokurimit të drejtpërdrejtë” për 
blerjen dhe marrjen me qira të ambienteve të reja për nevojat e 
Bankës së Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 31.08.2010 “për 
miratimin e Universitetit të Oksfordit si bashkëpunëtor i jashtëm i 
Bankës së Shqipërisë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 31.08.2010 “për 
tërheqjen nga qarkullimi të kartëmonedhave me kurs ligjor”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 64, datë 29. 09. 2010 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 29. 09. 2010 “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për mbikëqyrjen e shoqërive 
të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 12, NUMëR 8, 
TETOR 2010

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 13.10.2010 “për 
miratimin e rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe 
funksionimin e Regjistrit të kredive në Bankën e Shqipërisë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 13.10.2010 “për 
miratimin e udhëzimit “për procedurën e nxjerrjes së Raportit mbi 
kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin 
e kredive””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 13.10.2010 “për 
miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që mbahet në 
Regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 13.10. 2010 “për 
miratimin e dokumentit “për misionin e mbikëqyrjes””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 13.10.2010 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
kombëtare Tregtare sh.a.”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 73, datë 13.10.2010 “për dhënien 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 12
numër 9

dhjetor 2010

vëllimi 12
numër 9
dhjetor 2010

�� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

e miratimit për realizimin e objektit të prokurimit “programe e 
licenca të Microsoft-Enterprise Agreement”, nëpërmjet një kontrate 
me kohëzgjatje trevjeçare””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 26.10.2010  “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë

Tel: + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11
fax: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën AdelPRINT.


