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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 13, datë 09.03.2011

pëR 
DISA ShTESA DhE NDRYShIME Në RREgULLoREN “pëR kREDINë 

koNSUMAToRE DhE kREDINë hIpoTEkARE pëR INDIVIDëT” 

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; të pikës 2, të nenit 124 të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 44 pika 
4 të ligjit nr.9902, datë 17.04.2008 “për mbrojtjen e konsumatorëve”, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare 
për individët”, miratuar me vendimin nr.05, datë 11.02.2009 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet 
e mëposhtme: 

(a) Në nenin 6, paragrafi 2, shkronja “f” ndryshon si më poshtë: 

  f...vlerën e këstit, numrin e kësteve dhe periodicitetin e shlyerjeve 
të kësteve (pagesave), si dhe të paraqitet një plan i shlyerjes së 
kredisë duke përfshirë totalin e detyrimit (kryegjë dhe interes) për 
të gjithë kredinë.

(b) Në nenin 7, paragrafi 1, shkronja “h” ndryshon si më poshtë: 

 h...shumën e këstit, numrin dhe periodicitetin ose datat e çdo kësti 
(pagesave të konsumatorit) për të shlyer kredinë, dhe çdo shpenzim 
tjetër lidhur me dhënien dhe përdorimin e kredisë, të paraqitur në 
një plan shlyerjeje të kredisë (kryegjë dhe interes);

(c) Në nenin 12, fjalia e parë e paragrafit 1 ndryshon si më poshtë:
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 konsumatori ka të drejtë të kryejë në çdo kohë, edhe para afatit të 
maturimit, shlyerje të pjesshme ose të plotë të detyrimeve të tij të 
lindura nga kontrata e kredisë konsumatore.

(d) Në nenin 12, shtohen paragrafët 2, 3 dhe 4 me përmbajtjen e 
mëposhtme: 

2.  Në rastin e shlyerjeve të kredisë para afatit, banka ka të drejtën 
për një kompensim të drejtë dhe objektiv, për kosto të mundshme 
të lidhura direkt me shlyerjen/et e kredisë para afatit, me kusht që 
shlyerja para afatit t’i përkojë një periudhe për të cilën norma e 
interesit është fikse, sipas përcaktimit në kontratën e kredisë. 

3.  Nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë 
është mbi 1 vit, kompensimi i përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, 
nuk tejkalon 2 për qind të shumës së kredisë së paguar para afatit 
dhe nëse kjo periudhë nuk kalon 1 vit, kompensimi nuk tejkalon 1 
për qind të shumës së kredisë së paguar para afatit. 

4.  kompensimi për shlyerjet e parakohshme nuk aplikohet në rastet e 
mëposhtme:

i. nëse shlyerja realizohet në bazë të një kontrate sigurimi, e 
cila ka si qëllim shlyerjen e kredisë;

ii. për kredinë kufi (overdraft-in ); dhe
iii. nëse shlyerja e kredisë para afatit i përkon një periudhe për 

të cilën norma e kredisë nuk është fikse. 
 
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 

këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e ndryshimeve dhe 
shtesave të rregullores “për kredinë konsumatore dhe kredinë 
hipotekare për individët”, të miratuara me këtë vendim 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.

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 14, datë 09. 03. 2011

pëR 
DISA ShTESA DhE NDRYShIME Në RREgULLoREN “MBI 

TRANSpARENcëN pëR pRoDUkTET DhE ShëRBIMET BANkARE E 
FINANcIARE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe të nenit 
53 pika 4, të shkronjës “e”, të pikës 1, të nenit 55, të nenit 56 pika 
2, neneve 69, 124 dhe 125 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet 
bankare e financiare” miratuar me vendimin nr.59, datë 29.08.2008 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet 
e mëposhtme: 

(a) Në nenin 4, shtohen respektivisht shkronjat “c” dhe “d” me 
përmbajtjen e mëposhtme: 

  c...“normë fikse e interesit për kreditë ” - është norma e interesit, 
për të cilën banka dhe kredimarrësi bien dakord në marrëveshjen 
e kredisë, që të jetë një përqindje fikse e pandryshuar për gjithë 
kohëzgjatjen e marrëveshjes së kredisë ose disa përqindje fikse të 
pandryshuara për periudha të pjesshme. 

 d...“normë e ndryshueshme e interesit për kreditë”- është norma 
e interesit, për të cilën banka dhe kredimarrësi bien dakord në 
momentin e nënshkrimit/lidhjes së marrëveshjes/kontratës së 
kredisë, e cila llogaritet mbi bazën e një indeksi orientues dhe një 
marzhi fiks. 
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(b) Në nenin 5, paragrafi 1 ndryshohet si më poshtë: 

  1. Bankat publikojnë dukshëm dhe qartësisht në faqet e tyre të 
internetit dhe në ambientet e tyre të punës informacionin mbi 
normat e interesit të kredive dhe depozitave, si dhe komisionet për 
produktet dhe shërbimet që ato ofrojnë për klientët. 

 
(c) Në nenin 5, shtohen paragrafët 8, 9, 10 dhe 11 me përmbajtjen e 

mëposhtme: 

8. Bankat hartojnë dhe miratojnë sipas mënyrave të parashikuara në 
rregulloret e tyre të brendshme metodën/politikën e llogaritjes:

 a- të normave të interesave për kreditë dhe depozitat;
 b- të komisioneve për produktet dhe shërbimet bankare dhe 

financiare. 

9. Bankat nuk ndryshojnë, pa pëlqimin e klientit, gjatë kohëzgjatjes 
së kontratës/marrëveshjes së kredisë metodën/metodologjinë e 
llogaritjes së normës të interesit dhe/ose elementët përbërës të saj, 
për të cilën/at është rënë dakord me klientët në momentin e lidhjes 
të marrëveshjes/kontratës së kredisë. 

10. Banka paraqet pranë Bankës së Shqipërisë raporte në baza tremujore 
mbi normat e interesave për kreditë dhe depozitat dhe komisionet 
për produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare që ajo i ofron 
klientëve. këto raporte paraqiten brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve 
pas përfundimit të periudhës tremujore, sipas formës së raportimit 
të miratuar nga Banka e Shqipërisë. 

11. Banka e Shqipërisë publikon në mënyrë të përmbledhur dhe 
krahasimore normat e interesave për kreditë dhe depozitat dhe 
komisionet për produktet dhe shërbimet bankare dhe financiare të 
raportuara për të gjitha subjektet. 

(d) Në nenin 6, paragrafi 10 ndryshon si më poshtë: 

10.  Banka e Shqipërisë publikon të dhëna mbi normat efektive të 
interesit të raportuara nga subjektet e kësaj rregulloreje, duke 
ruajtur sekretin e informacionit për klientin/ët.

(e) Në nenin 7, paragrafi 1, shkronja “c” ndryshon si më poshtë: 

c)  kushtet e kredisë që lidhen me vlerën, njësinë monetare, datën e 
dhënies, datën e maturimit, normën nominale vjetore të interesit 
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dhe llojin e saj (e ndryshueshme ose e pandryshueshme), indeksin 
orientues (norma e marrëveshjes së riblerjes e Bankës së Shqipërisë, 
norma e bonove të thesarit, libor, euribor, tribor) marzhin, normën 
efektive të interesit, frekuencën e ndryshimit të normës së interesit 
apo pjesëve përbërëse të saj, vlerën periodike të shlyerjes së kredisë 
(kësti) dhe datat ose periudhën e shlyerjes;

(f) Në nenin 8, pika 1 paragrafi i parë ndryshon si më poshtë:

1. Banka, në rast të aplikimit të një norme të ndryshueshme interesi, 
i siguron me shkrim kredimarrësit të paktën një herë në 12 muaj, 
informacionin e mëposhtëm: ...

(g) Në nenin 8, paragrafi 2 shfuqizohet. 

2. Autorizohet Zëvendësguvernatori i parë i Bankës së Shqipërisë të 
miratojë përmbajtjen dhe formën e raportimit të përcaktuar në 
nenin 5, paragrafi 10 i kësaj rregulloreje.

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

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e ndryshimeve dhe 
shtesave të rregullores “Mbi transparencën për produktet dhe 
shërbimet bankare e financiare” të miratuara me këtë vendim në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

5. ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare.

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 17, datë 09.03.2011

pëR 
MIRATIMIN E RREgULLoRES “pëR SIgURINë E INFoRMAcIoNIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 ‘’për Bankën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, dhe vendimit 
të këshillit Mbikëqyrës nr.78, datë 25.10.2006 “për politikën e sigurisë 
së informacionit”, me propozim të Departamentit të Teknologjisë së 
Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për sigurinë e informacionit”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë dhe 
komiteti për Sigurinë e Informacionit me zbatimin e këtij vendimi.

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

 ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREgULLoRE
“pëR SIgURINë E INFoRMAcIoNIT”

kApITULLI I
Të pëRgJIThShME

Neni 1
qëllimi dhe fusha e zbatimit

1. kjo rregullore ka për qëllim hartimin e një strategjie për zbatimin 
e politikës së Sigurisë së Informacionit në Bankën e Shqipërisë.

2. Dispozitat e kësaj rregulloreje përcaktojnë rregulla të përgjithshme 
mbi sigurinë e informacionit dhe përfshijnë të gjitha burimet dhe 
sistemet e informacionit në pronësi ose përdorim të Bankës së 
Shqipërisë. 

3. Çështjet specifike në lidhje me sigurinë e informacionit, 
përcaktohen në udhëzime dhe akte të tjera juridike të cilat 
përcaktojnë procedura me karakter operacional. 

4. Subjektet e zbatimit të kësaj rregulloreje janë të gjitha njësitë 
organizative dhe punonjësit e Bankës së Shqipërisë. 

Neni 2
Baza juridike

kjo rregullore nxirret në bazë dhe në zbatim të:

a) Ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; dhe

b) Vendimit nr. 78, datë 25.10.2006 “për politikën e Sigurisë së 
Informacionit“ të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
përkufizime

Në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

“Administratorët”- janë guvernatori dhe Zëvendësguvernatorët e 
Bankës së Shqipërisë;
“asetet e informacionit” - janë mjetet, të dhënat, programet, 
dokumentet në letër dhe shërbimet; 
“sistemet e informacionit” - janë sisteme që përdorin teknologjitë 
e informacionit për të ruajtur, transmetuar, përpunuar ose shfaqur 
informacionin;
“përgjegjës për asetin e informacionit” - është punonjësi ose njësia 
organizative përgjegjëse për përcaktimin e kritereve për trajtimin, 

•

•

•

•
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administrimin dhe për aksesimin e këtij aseti, në përputhje me aktet 
nënligjore të Bankës;
“kujdestar i asetit të informacionit” - është njësia e Bankës, e cila 
“kujdeset” për asetin e informacionit, duke zbatuar dhe mbrojtur 
rregullat e përcaktuar nga përgjegjësi për asetin e informacionit;
“backup” - është kopje e një skedari, programi ose e një sistemi 
kompjuterik që mbahet për t’u përdorur në rastet kur origjinali nuk 
mund të përdoret;
“Banka” - është Banka e Shqipërisë;
“incident  sigurie” - është çdo ngjarje e cila mund të ndikojë në integritetin, 
disponueshmërinë dhe në konfidencialitetin e informacionit;
“loge” - janë gjurmët e veprimtarisë së kryer në një kompjuter ose 
sistem kompjuterik;
“programet kompjuterike keqdashëse” - janë programe të dëmshme 
kompjuterike që pengojnë funksionimin normal të kompjuterit ose 
që u dërgojnë të dhëna personale mbi përdoruesin, palëve të 
paautorizuara nëpërmjet internetit; dhe
“burimet njerëzore” - sipas nenit 10 të kësaj rregulloreje, në burimet 
njerëzore përfshihen të gjithë punonjësit e Bankës, konsulentët, 
ofruesit e shërbimeve si edhe përfaqësuesit e institucioneve dhe 
subjekteve me të cilat Banka ka marrëdhënie kontraktore apo 
bashkëpunimi, që kanë të drejtë të përdorin informacion dhe të 
dhënat e Bankës.

kApITULLI II
RREgULLA Të pëRgJIThShME

Neni 4
Rregulla të përgjithshme për Sigurinë e Informacionit

a) aksesimi i të gjitha aseteve të informacionit të Bankës duhet 
të kontrollohet rreptësisht për të garantuar integritetin, 
konfidencialitetin dhe disponueshmërinë e tyre;

b) të gjithë individët mbajnë përgjegjësi për veprimet që ata kryejnë 
mbi asetet e informacionit të Bankës; 

c) aksesimi i aseteve të informacionit të Bankës nga përdoruesi 
mund të bëhet vetëm në përputhje me detyrat funksionale të tij 
dhe të drejtën që jep klasifikimi i informacionit;

d) në lidhje me informacionin elektronik, çdo person autorizohet të 
aksesojë një sistem të veçantë të Bankës me anë të një llogarie 
unike, në përputhje me detyrat e tij funksionale. kjo llogari duhet 
të çaktivizohet automatikisht pas një periudhe mospërdorimi të 
përcaktuar në një akt nënligjor të miratuar për këtë qëllim; dhe 

e) të gjitha dokumentet në letër dhe të dhënat të ruajtura dhe/
ose të transmetuara në sistemet e informacionit të Bankës janë 
pronë e Bankës. Çdo informacion i tillë mund të rishikohet ose 
të aksesohet, në përputhje me aktet nënligjore të miratuara për 
këtë qëllim.

•

•

•
•

•

•

•
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Neni 5
përgjegjësitë

1. komiteti i Sigurisë së Informacionit është përgjegjës për 
bashkërendimin e zbatimit si dhe plotësimin e kuadrit rregullativ 
për sigurinë e informacionit. ky komitet siguron që të gjitha 
njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë dhe përdoruesit e 
informacionit të jenë plotësisht të informuar mbi detyrimet dhe 
përgjegjësitë që burojnë nga aktet rregullative, që kanë të bëjnë 
me sigurinë e informacionit. Në veçanti, komiteti i Sigurisë së 
Informacionit ka detyrë:

a) të përcaktojë të gjitha përgjegjësitë për sigurinë e informacionit 
në bazë të dispozitave të kësaj rregulloreje;

b) të monitorojë ndryshimet e rëndësishme që ekspozojnë asetet e 
informacionit ndaj kërcënimeve të mëdha;

c) të kujdeset për informimin dhe edukimin e personelit të Bankës 
në lidhje me sigurinë e informacionit;

d) të koordinojë aktivitetin e njësive organizative të Bankës, lidhur 
me zbatimin e politikës së Sigurisë; dhe

e) t’i propozojë Administratorëve ose këshillit Mbikëqyrës, veprimet 
e nevojshme rregullative dhe operacionale për arritjen dhe 
ruajtjen e niveleve më të larta të sigurisë së informacionit.

2. Drejtuesit e njësive organizative të Bankës së Shqipërisë janë 
përgjegjës për sigurinë e aseteve të informacionit që mbështesin 
aktivitetin e njësive që ata drejtojnë. Ata propozojnë nivelin e 
nevojshëm të sigurisë së informacioneve, si dhe marrin masa për 
plotësimin e akteve rregullative dhe sigurimin e përputhshmërisë 
së tyre me nivelin e kërkuar të sigurisë së informacionit. Në 
veçanti ata janë përgjegjës:

a) për vlerësimin e vazhdueshëm të riskut të sigurisë së informacionit 
në fushën e veprimtarisë që ka në kompetencë njësia që ata 
drejtojnë dhe dërgimin e rezultateve të vlerësimit (të paktën një 
herë në vit) në komitetin e Sigurisë;

b) për caktimin e të drejtave specifike të çdo punonjësi që ata kanë 
në varësi për aksesimin e informacionit në përputhje me detyrat 
dhe me funksionet e tyre;

c) për t’u siguruar që të gjitha të drejtat për aksesimin e aseteve të 
informacionit të Bankës të hiqen në rast largimi nga Banka, apo 
të ndryshohen në varësi të detyrave funksionale për të mos patur 
akumulim të të drejtave; 

d) për dhënien e të drejtës për aksesimin e aseteve të informacionit 
për të cilat ata janë përgjegjës, nga punonjës të njësive të 
tjera organizative të Bankës për të përmbushur detyrat e tyre 
funksionale; dhe

e) për dhënien e të drejtës për korrigjimin e gabimeve në të dhënat 
e hedhura në sistemet specifike të teknologjisë së informacionit 
për të cilën ata janë përgjegjës shoqëruar me dokumentin 
mbështetës.
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3. Të gjithë punonjësit e Bankës, mbajnë përgjegjësi për të kuptuar 
dhe për të zbatuar, në çdo kohë, rregulloret dhe procedurat e 
sigurisë së informacionit të Bankës.

Neni 6
Aksesimi i të tretëve

Individët, të cilët nuk janë punonjës të Bankës, dhe institucionet 
e tjera aksesojnë asetet e informacionit të Bankës vetëm në bazë të 
dispozitave të kësaj rregulloreje dhe të kushteve të përcaktuara në 
një marrëveshje zyrtare. këto kushte duhet të mbulojnë të drejtat dhe 
detyrimet e të gjithë individëve dhe institucioneve që duhet të aksesojnë 
asetet e informacionit të Bankës, duke përfshirë: 

a) qëllimin e përdorimit të informacionit dhe identifikimin e 
përdoruesit fundor;

b) parimet e politikës së Sigurinë së Informacionit të Bankës;
c) kufizimet në kopjimin dhe në shpërndarjen e informacionit;
d) një përshkrim për secilin prej shërbimeve që do të ofrohet nga 

Banka;
e) nivelin e synuar dhe atë të papranueshëm të shërbimeve;
f) klauzolat për ndryshimin e personelit nëse është e nevojshme;
g) detyrimet respektive të palëve të marrëveshjes;
h) përgjegjësitë në lidhje me respektimin e dispozitave ligjore dhe 

nënligjore të Bankës në lidhje me sigurinë e informacionit; 
i) mbrojtjen e të drejtës së autorit të Bankës, si dhe të palëve të 

treta;
j) procesin e dhënies së të drejtës për aksesim të aseteve të 

informacionit;
k) një kërkesë për të mbajtur një listë të personave të autorizuar 

për të përdorur shërbimet e kërkuara dhe të të drejtave të tyre 
përkatëse;

l) të drejtën për të monitoruar dhe për të ndërprerë aktivitetin e 
përdoruesit të aseteve të informacionit;

m) të drejtën për të kontrolluar/verifikuar zbatimin e detyrimeve 
kontraktore;

n) përgjegjësitë që kanë të bëjnë me instalimin dhe me mirëmbajtjen 
e pajisjeve dhe të programeve të teknologjisë së informacionit;

o) një strukturë të qartë raportimi dhe miratim të akteve nënligjore 
për këtë qëllim;

p) kërkesën për të zbatuar procedurat e Bankës për administrimin 
e ndryshimeve mbi sistemet e informacionit;

q) mbrojtjen nga programet kompjuterike keqdashëse;
r) procedurat për njoftimin, raportimin dhe për shqyrtimin e 

thyerjeve të sigurisë; dhe
s) detyrimin e palëve të treta për të kërkuar zbatimin e këtyre 

kushteve edhe nga nënkontraktorët e tyre.
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kApITULLI III
kLASIFIkIMI DhE koNTRoLLI I ASETEVE 

Neni 7
përgjegjësia për asetet

1. për të gjitha asetet e informacionit, sipas klasifikimit, drejtuesit 
e njësive organizative përcaktojnë përgjegjësit dhe përgjegjësitë 
për ruajtjen e sigurisë së informacionit.

2. Zbatimi i masave të sigurisë mund të delegohet, por në çdo 
rast përgjegjësi i asetit të informacionit përgjigjet për ruajtjen e 
sigurisë së informacionit. 

Neni 8
Regjistri i aseteve të informacionit

1. Në Bankë mbahet një regjistër i aseteve të informacionit që ajo 
ka në pronësi, i cili përditësohet në mënyrë të vazhdueshme. 

2. Asetet e informacionet regjistrohen në regjistrin e aseteve, e 
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni, duke ndjekur procedurat 
përkatëse të trajtimit të tyre sipas përkufizimit në politikën e 
Sigurisë së Informacionit. për çdo lloj të aseteve të informacionit 
në regjistër duhet të mbahen të dhënat e mëposhtme:

a) përshkrimi i asetit të informacionit;
b) përgjegjësi për asetin e informacionit; 
c) kujdestari i asetit të informacionit; 
d) klasifikimi i asetit të informacionit. Aseti duhet të klasifikohet 

sipas ndjeshmërisë, kriticitetit, vlerës dhe kërkesave ligjore e 
rregullative. kriticiteti i asetit përcaktohet nga periudha kohore 
maksimale gjatë të cilës Banka mund të ushtrojë veprimtarinë e 
saj, pa patur këtë aset informacioni në dispozicion; dhe

e) përdoruesit e autorizuar dhe tipet e lejuara të aksesimit (lexim, 
shkrim, kopjim, ndryshim, fshirje).

Neni 9 
klasifikimi i informacionit

1. Informacionet në përdorim dhe në pronësi të Bankës, i 
nënshtrohen klasifikimeve zyrtare të sigurisë së informacionit, 
sipas dispozitave të:

a) ligjit “për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””; dhe
b) akteve të tjera nënligjore të Bankës për klasifikimin e 

informacionit. 
2. Dokumentet që përmbajnë informacion të klasifikuar, duhet të 

kenë të shënuar dhe llojin e klasifikimit në një vend tepër të 
dukshëm. 

3. përgjegjësi i çdo aseti informacioni propozon klasifikimin e tij 
në përputhje me aktet nënligjore të Bankës sipas pikës 1 të këtij 
neni. 
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kApITULLI IV
BURIMET NJERëZoRE

Neni 10
Të përgjithshme

Në përputhje me fushën e zbatimit të politikës së Sigurisë së 
informacionit, në burimet njerëzore përfshihen:

a) të gjithë punonjësit e Bankës;
b) konsulentët;
c) ofruesit e shërbimeve; dhe 
d)  përfaqësuesit e institucioneve dhe subjekteve me të cilat Banka 

ka marrëdhënie kontraktore apo bashkëpunimi, të cilët kanë të 
drejtë të përdorin informacion dhe të dhënat e Bankës. 

2. Dispozitat e këtij kapitulli zbatohen drejtpërdrejt ndaj të gjithë 
punonjësve të Bankës dhe përkatësisht edhe ndaj konsulentëve, 
ofruesve të shërbimeve dhe përfaqësuesve të institucioneve 
dhe subjekteve me të cilat Banka ka marrëdhënie kontraktore 
apo bashkëpunimi dhe të cilët kanë të drejtën të përdorin 
informacionin dhe të dhënat e Bankës.

Neni 11
Roli dhe përgjegjësitë

1. Çdo punonjës i Bankës ka rolin dhe përgjegjësitë e tij në lidhje 
me sigurinë e informacionit që ka në përdorim. 

2. përgjegjësia për ruajtjen e sigurisë së informacionit përcaktohet 
që në fazën e marrjes në punë dhe përfshihet në manualet e 
vendeve të punës dhe në kontratat e punësimit. 

3. Masat e sigurisë dhe e drejta për t’u njohur me informacionin e 
klasifikuar përcaktohen sipas nivelit të klasifikimit të tij. 

4. Drejtuesit e departamenteve sigurojnë që në përshkrimin e 
detyrës (manualet e vendeve të punës) të adresohen çështjet e 
sigurisë së informacionit që lidhen me të.

Neni 12
kontrollet paraprake

Të gjithë kandidatët për punësim, konsulentët, ofruesit e shërbimeve 
si dhe përfaqësuesit e institucioneve me të cilat Banka do të vendosë 
marrëdhënie pune, kontraktore apo bashkëpunimi, i nështrohen 
kontrollit dhe verifikimit paraprak në përputhje me dispozitat ligjore në 
fuqi, me klasifikimin e informacionit që do të aksesojnë dhe me riskun 
e mundshëm ndaj të cilit mund të ekspozohet siguria e informacionit.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 3

mars 2011

vëllimi 13
numër 3
mars 2011

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 3

mars 2011

vëllimi 13
numër 3
mars 2011

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Neni 13
procedurat e pranimit dhe të largimit nga puna 

1. procesi i pranimit dhe i largimit nga puna të punonjësve të 
Bankës dhe në veçanti ai i largimit nga puna pa dëshirën e 
punonjësit, duhet të kryhet në përputhje me aktet nënligjore të 
miratuara në lidhje me sigurinë e informacionit. 

2. Drejtuesit e njësive organizative të Bankës janë përgjegjës për 
zbatimin e plotë të procedurave të parashikuara në pikën 1 të 
këtij neni.

3. Drejtuesit e njësive organizative të Bankës janë përgjegjës për 
dhënien e nivelit përkatës të aksesit në asetet e informacionit, 
punonjësve të rinj.

4. punonjësit e rinj të Bankës, duhet të nënshkruajnë sipas rastit 
marrjen në dorëzim të të gjitha pajisjeve të aksesimit të aseteve 
të informacionit, duke pranuar njëkohësisht kushtet e përdorimit 
të tyre.

5. punonjësit e rinj instruktohen paraprakisht mbi procedurat në 
lidhje me sigurinë e informacionit, përpara se t’u jepen të drejta 
për të aksesuar sistemet e Bankës. këto instruksione duhet të 
përfshijnë të paktën:

a) njohjen me politikat dhe rregullat e sigurisë së informacionit të 
Bankës;

b) trajtimin e informacionit të klasifikuar;
c) përdorimin e përgjithshëm të mjeteve të teknologjisë së 

informacionit; dhe
d) ndihmën e kualifikuar nga departamentet përkatëse.
6. punonjësit e sapoemëruar në Bankë duhet të deklarojnë me 

shkrim, se janë njohur dhe kanë kuptuar plotësisht kërkesat e 
Bankës në lidhje me sigurinë e informacionit.

7. Drejtuesit e njësive organizative janë përgjegjës për garantimin 
e zbatimit të procedurave të sigurisë së informacionit në 
rastet e largimit nga puna të punonjësve në varësinë e tyre 
administrative. 

Neni 14 
Trajnimi

1. Të gjithë punonjësit që kanë akses në asetet e informacionit të 
Bankës së Shqipërisë duhet të jenë të vetëdijshëm për rregullat 
dhe standardet e sigurisë së informacionit në Bankë dhe të jenë 
të aftë t’i zbatojnë ato gjatë përmbushjes së detyrave të tyre. 

2. Departamenti i Burimeve Njerëzore në bashkëpunim me 
departamentet e tjera organizon trajnime me qëllim edukimin 
e individëve në lidhje me sigurinë e informacionit duke synuar 
arritjen e objektivave të mëposhtëm: 

a) krijimi i kulturës mbi sigurinë e informacionit në të gjithë 
Bankën;

b) edukimi i punonjësve mbi pasojat e veprimeve të tyre mbi sigurinë 
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e informacionit;
c) udhëzimi i punonjësve mbi rregullat dhe procedurat e sigurisë së 

informacionit sipas pozicioneve përkatëse të punës; dhe
d) përcaktimi i përgjegjësive që mban çdo punonjës mbi sigurinë 

e informacionit dhe detyrimi për të raportuar çdo thyerje të 
rregullave të sigurisë së informacionit.

3. pavarësisht nga sa parashikohet në pikën 2 të këtij neni, çdo 
punonjës i Bankës trajnohet për përdorimin e duhur të sistemeve 
kompjuterike përpara se t’i jepet e drejta e aksesimit në këto 
sisteme. 

Neni 15 
Shkelja e rregullave dhe procedurave mbi sigurinë e informacionit

Shkelja e rregullave dhe procedurave mbi sigurinë e informacionit 
trajtohen sipas akteve nënligjore të miratuara për këtë qëllim.

Neni 16
Ndarja e përgjegjësive

1. Me qëllim ruajtjen e sigurisë së informacionit, kryerja e 
funksioneve dhe aktiviteteve të rëndësishme duhet të ndahet në 
punonjës të ndryshëm, sa më tepër që është e mundur dhe në 
veçanti në aktivitetin e teknologjisë së informacionit; si dhe të 
njësive të Bankës që kryejnë veprime financiare me risk të lartë 
financiar. 

2. Të gjitha njohuritë për një sistem, për një proces ose për një 
pjesë të tyre, duhet të dokumentohen në mënyrë të qartë dhe të 
njihen të paktën nga dy punonjës.

kApITULLI V
SIgURIA FIZIkE DhE E AMBIENTEVE

Neni 17
Siguria e ambienteve (ndërtesave)

Aksesimi i të gjitha ambienteve të sistemeve të informacionit të 
Bankës kontrollohet në çdo kohë, me qëllim parandalimin e humbjeve, 
dëmtimeve ose aksesimit të paautorizuar të aseteve të informacionit 
dhe të aseteve të tjera të Bankës.

Neni 18
kartat e aksesimit

1. Të gjitha zonat e sigurisë së veçantë lidhur me informacionin 
sipas klasifikimeve të Bankës, sigurohen me sisteme aksesimi 
nëpërmjet kartave magnetike dhe çdo punonjës i Bankës, me të 
drejtë aksesimi, pajiset me një kartë individuale aksesi. 
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2. Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes mban një evidencë për 
çdo autorizim aksesimi, e cila duhet të përmbajë të dhënat e 
mëposhtme: 

a) emri i punonjësit;
b) njësia organizative në të cilën është emëruar;
c) data, ora dhe dita e lëshimit të kartës; dhe
d) afati i lejimit të aksesimit. 
3. për çdo aktivitet aksesimi mbahen loge, me përjashtim të rasteve 

kur vetë sistemet nuk e lejojnë një gjë të tillë. 
4. punonjësit sipas paragrafit 1 të këtij neni, janë përgjegjës për 

ruajtjen e kartës së aksesit dhe raportimin e menjëhershëm në 
rast të dëmtimit apo humbjes së saj.

Neni 19
Vizitorët

Lëvizja e vizitorëve në mjediset e Bankës duhet të jetë e kontrolluar, 
sipas akteve nënligjore të miratuara për këtë qëllim.

Neni 20
Siguria e pajisjeve 

1. pajisjet që përpunojnë informacionin duhet të mbrohen fizikisht 
nga kërcënimet ndaj sigurisë dhe nga rreziqet mjedisore.

2. Serverat dhe pajisjet kryesore të komunikimit duhet të vendosen 
në dhoma apo në ambiente të mbyllura e të sigurta, në kushte 
teknike optimale dhe të pajisura me UpS, detektorë dhe me fikës 
zjarri. Aksesi në këto ambiente rregullohet sipas akteve nënligjore 
të miratuara për këtë qëllim. 

3. Sigurimi fizik i pajisjeve duhet të përputhet me nivelin e masave 
të sigurisë së informacionit të klasifikuar të nivelit më të lartë që 
ai ruan.

4. kompjuterat personalë (pc) duhet të trajtohen në përputhje me 
rregullat e Bankës për instalimin dhe përdorimin e tyre. Instalimi 
ose transferimi i tyre kryhet vetëm nga punonjësit e specializuar 
dhe të autorizuar nga Drejtori i Departamentit të Teknologjisë së 
Informacionit.

Neni 21
Nxjerrja e pajisjeve jashtë godinës

1. Të gjitha pajisjet e Bankës, të cilat nxirren jashtë ambienteve të 
saj për arsye të ndryshme, duhet të jenë po aq të sigurta sa edhe 
pajisjet që ndodhen brenda saj me qëllim minimizimin e riskut që 
mund të shfaqet nga përdorimi i tyre jashtë këtyre ambienteve. 
për këtë qëllim zbatohen masat e mëposhtme:

a) të dhënat në hard-disk për kompjuterat portative (laptop), duhet 
të enkriptohen duke përdorur programe enkriptimi;

b) mjetet, të dhënat dhe dokumentet në letër, që nxirren jashtë 
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godinave të Bankës së Shqipërisë, nuk duhet të lihen në vende 
publike të pambrojtura;

c) informacioni i klasifikuar, në letër ose në trajtë elektronike, 
nxirret jashtë ambienteve të Bankës vetëm në përputhje me aktet 
ligjore dhe nënligjore në fuqi duke garantuar paprekshmërinë e 
tyre nga subjekte të paautorizuara; dhe

d) përpara se të nxirren jashtë banke për t’u riparuar ose eliminuar, 
të gjitha pajisjet kompjuterike duhet të kontrollohen për t’u 
siguruar që të dhënat dhe programet e licencuara janë hequr 
në përputhje me aktet nënligjore të miratuara për këtë qëllim. 

2. Çdo punonjës i Bankës është përgjegjës për të garantuar sigurinë 
e aseteve që ai ka në ngarkim dhe/ose të cilat janë nën kujdesin 
e tij.

Neni 22
Siguria e komunikimit 

1. Të gjitha format e komunikimit duhet të jenë të mbrojtura kundër 
humbjeve, ndërhyrjeve dhe korruptimit.

2. pajisjet telefonike duhet të jenë të mbrojtura nga aksesimi dhe 
përdorimi i paautorizuar. Masat që duhet të merren përfshijnë:

a) kontrolle fizike për aksesimin e pajisjeve të centralit telefonik; 
dhe

b) kontrolle për përdorimin e modemeve (ose të pajisjeve të tjera) për 
aksesimin e rrjeteve të jashtme duke përfshirë dhe internetin.

3. për mbrojtjen e rrjeteve informatike merren masat e 
mëposhtme:

a) lidhja fizike me rrjetet lokale duhet të bëhet vetëm me media 
të sigurta (fibra optike) ose me pajisje të kontrolluara, duke 
përdorur më shumë se një tip barriere, të cilat mbështesin njëra-
tjetrën; dhe

b) ndalohet përdorimi i lidhjeve të pakontrolluara me rrjetin 
informatik.

 

kApITULLI VI
ADMINISTRIMI I koMUNIkIMEVE DhE I opERAcIoNEVE

Neni 23
procedurat e operimit dhe përgjegjësitë

1. procedurat e operimit në lidhje me komunikimet përfshijnë 
elementët e mëposhtëm:

a) dokumentimin e procedurave të operimit;
b) kontrollin e ndryshimeve;
c) ndarjen e detyrave; dhe
d) ndarjen e mjediseve të zhvillimit, testimit dhe produkt.
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2. Dokumentimi i procedurave të operimit përfshin dokumentimin 
e: 

a) të gjitha procedurave që lidhen me teknologjinë e informacionit 
dhe në mënyrë të veçantë, procedurat e hapjes dhe të mbylljes 
së sistemeve, backup-et dhe mirëmbajtjen rutinë për të gjitha 
elementet e mjedisit të teknologjisë së informacionit të Bankës; 
dhe

b) operacioneve normale ashtu edhe të administrimit të incidenteve. 
Incidentet e parashikueshme, duke përfshirë keqfunksionimin 
e pajisjeve ose të programeve, të dhënat jo të sakta ose të 
dëmtuara, defektet në pjesët që i përkasin ofruesve të jashtëm të 
shërbimeve ose të partnerëve në biznes, sulmet keqdashëse dhe 
shkeljet e konfidencialitetit duhet të dokumentohen në mënyrë të 
detajuar. 

3. kontrolli i ndryshimeve. Të gjitha ndryshimet në pajisjet dhe në 
sistemet që përpunojnë informacionin do t’i nënshtrohen akteve 
nënligjore të miratuara për këtë qëllim.

4. Ndarja e detyrave. Detyrat dhe zonat e përgjegjësisë duhet të 
ndahen në mënyrë që të minimizohet mundësia e modifikimeve 
të paautorizuara ose të paqëllimshme ose keqpërdorimi i aseteve 
të informacionit.

5. Ndarja e mjediseve të zhvillimit, testimit dhe produkt. Mjediset 
e zhvillimit, të testimit dhe produkt duhet të jenë të ndara në 
mënyrë të tillë që asnjë zhvillim/ndryshim aplikimi të mos kryhet 
në mjedise produkti. për këtë qëllim kontrollet e zëvendësimit 
dhe të kalimit të aplikimeve nga ambienti i tyre i zhvillimit në atë 
të testimit dhe nga ai i testimit, në atë produkt duhet të jenë të 
detyrueshme.

 
Neni 24

ofruesit e shërbimeve 

kontratat e shërbimit të lidhura nga Banka me ofrues shërbimesh duhet 
të parashikojnë në përmbajtjen e tyre detyrimin e tyre për respektimin e 
kërkesave të sigurisë së informacionit me qëllim garantimin e sigurisë 
mbi veprimet e punonjësve të këtyre ofruesve gjatë lidhjeve me rrjetin 
e Bankës.

Neni 25
programet keqdashëse

Të gjitha pajisjet e teknologjisë së informacionit duhet të jenë 
të mbrojtura nga programet keqdashëse, (ku përfshihen viruset e 
kompjuterave, “Internet worms”, “trojan horres” etj.), sipas procedurave 
të miratuara për këtë qëllim.
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Neni 26
Ruajtja e informacionit

Ruajtja e informacionit sipas vendndodhjes së tij kryhet si më 
poshtë:

1. Informacioni në sistemet qendrore ruhet sipas procedurave të 
miratuara për këtë qëllim. 

a) kujdestarët e sistemeve informatike janë përgjegjës për kryerjen 
e rregullt të backup-it të të dhënave dhe programeve të mbajtura 
në serverat e Bankës, në përputhje me procedurat e përcaktuara 
për çdo sistem; 

b) backup-et e të dhënave duhet të ruhen në vende të mbrojtura 
nga zjarri dhe jashtë ambienteve ku mbahen serverat prej të 
cilëve janë marrë ato;

c) backup-et e të dhënave duhet të testohen rregullisht për t’u 
siguruar që mund të përdoren në raste të nevojshme; dhe

d) procedurat e rikrijimit të të dhënave duhet të testohen rregullisht 
për t’u siguruar që ato janë të efektshme dhe që ato mund të 
ekzekutohen brenda kohës së lejuar.

2. Të dhënat që ndodhen në kompjuterat personal të përdoruesve. 
Çdo punonjës, i cili ruan të dhëna në një kompjuter personal, 
është përgjegjës personalisht për të siguruar kopjet e duhura të 
backup-it në sistemin e caktuar për këtë shërbim për të mbrojtur 
këto të dhëna nga humbjet.

3. Mbajtja e log-eve. Me qëllim zbulimin e procesimit të paautorizuar 
të informacionit për të gjithë përdoruesit e brendshëm e të 
jashtëm mbahen e ruhen log-e (shënime të shkurtuara) për 
të gjitha aksesimet në sistemet të Bankës nga përdoruesit e 
lartpërmendur. Log-et ruhen për një periudhë të caktuar për 
shqyrtime të mëtejshme, sipas akteve nënligjore të miratuara për 
këtë qëllim.

4. Trajtimi i informacionit të ruajtur në letër do të kryhet sipas 
klasifikimit të tij, në bazë të akteve nënligjore të miratuara për 
këtë qëllim. 

 

kApITULLI VII
koNTRoLLI I AkSESIT

Neni 27
Masat e përgjithshme të kontrollit të aksesit

1. përdoruesve të informacionit u jepet akses i kontrolluar mbi një 
burim informacioni vetëm në përputhje me funksionet e tyre dhe 
detyrat që u janë ngarkuar. 

2. Çdo përdorues i sistemeve, qoftë ai punonjës i Bankës, kandidat 
për punësim, konsulent, punonjës i ofruesit të shërbimeve, 
përfaqësues i institucioneve dhe i subjekteve me të cilat Banka 
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ka marrëdhënie kontraktore apo bashkëpunimi, duhet të 
identifikohet në mënyrë individuale nëpërmjet një kodi unik 
përdoruesi, i cili caktohet sipas akteve nënligjore të miratuara 
për këtë qëllim.

3. personave të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni u jepet mbi 
sistemet minimumi i të drejtave të aksesimit të nevojshme për 
kryerjen e detyrave të tyre funksionale.

4. Në çdo rast të dhënies së aksesit, ndiqen procedura të 
dokumentuara për:

a) regjistrimin e përdoruesve të rinj;
b) ndryshimin e statusit për një përdorues ekzistues (për shembull 

ndërprerjen e llogarisë së përdoruesit kur ai largohet nga puna 
ose mungon për një kohë të gjatë ose ndryshimin e privilegjeve 
të aksesit të tij);

c) mbylljen përfundimtare të një llogarie përdoruesi.

Neni 28
Administrimi i aksesit të përdoruesve

1. Niveli i aksesit të përdoruesve të brendshëm në sistemet e 
informacionit të Bankës përcaktohet në bazë të funksioneve 
dhe detyrave që u janë ngarkuar. kur një përdorues ndryshon 
pozicionin e punës, ai humbet të drejtat e mëparshme të 
aksesimit. 

2. Akumulimi në kohë i privilegjeve duhet të evitohet dhe të 
monitorohet vazhdimisht.

Neni 29
Llogaritë e përdoruesve

1. procedurat për administrimin e llogarive të përdoruesve të Bankës 
si dhe ato për administrimin e fjalëkalimeve, përcaktohen me 
akt nënligjor të miratuar për këtë qëllim.

2. përdoruesit duhet të nënshkruajnë një deklaratë sipas të cilës 
pranojnë se kanë lexuar e i kanë kuptuar rregullat, dhe se marrin 
përsipër t’i zbatojnë ato. Deklarata e mësipërme nënshkruhet 
gjatë procedurave të punësimit të personelit të Bankës.

3. Monitorimi i profileve të përdoruesve. Drejtuesit e njësive 
organizative monitorojnë profilet e përdoruesve të informacionit 
që kanë në varësi duke rishikuar të drejtat e tyre në intervale të 
rregullta, sipas një procesi formal të përcaktuar për këtë qëllim.

4. Detyrimi për përmbushjen e kërkesave mbi sigurinë e informacionit 
përfshihet në përmbajtjen e të gjitha kontratave të lidhura 
ndërmjet Bankës dhe përdoruesve të jashtëm për të administruar 
aksesin e tyre të drejtpërdrejtë në sistemet e informacionit të 
Bankës duke përfshirë:

a) nënshkrimin e një deklarate nga përdoruesi i jashtëm për 
pranimin dhe për respektimin e të drejtave të aksesimit;

b) detyrimin për ruajtjen e konfidencialitetit të plotë për të gjitha të 
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dhënat dhe informacionet që ata mund të marrin nga sistemet e 
informacionit të Bankës.

Neni 30 
Aksesi i kontrollit në rrjetet informatike

1. Me qëllim parandalimin e aksesit të paautorizuar në shërbimet 
e rrjeteve informatike të brendshme dhe të jashtme, hartohen 
akte nënligjore për menaxhimin e aksesit mbi informacionin në 
këto rrjete të cilat duhet të garantojnë edhe sigurinë e këtyre 
shërbimeve. 

2. procedurat e parashikuara në pikën 1 të këtij neni duhet të 
përfshijnë: 

a) vendosjen e ndërfaqeve të përshtatshme midis rrjetit informatik 
të Bankës dhe rrjeteve të jashtme;

b) implementimin e mekanizmave të përshtatshëm autentifikimi për 
përdoruesit dhe pajisjet;

c) implementimin e kontrolleve të nevojshme mbi aksesin e 
përdoruesve.

kApITULLI VIII
BLERJA, ZhVILLIMI DhE MIRëMBAJTJA E SISTEMEVE Të 

INFoRMAcIoNIT

Neni 31
kërkesat e përgjithshme për blerjen, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e 

sistemeve të informacionit

1. kërkesat mbi sigurinë e sistemeve të informacionit. Siguria duhet 
të jetë pjesë integrale e sistemeve të informacionit. kërkesat e 
sigurisë duhet të identifikohen dhe të bihet dakord mbi to përpara 
zhvillimit dhe/ose implementimit të sistemeve të informacionit.

2. kontrollet e vendosura. Me qëllim parandalimin e gabimeve, 
humbjeve, modifikimeve të paautorizuara ose keqpërdorimit 
të informacionit në aplikime, duhet të përcaktohen kontrolle të 
përshtatshme të cilat përfshijnë vërtetimin e të dhënave hyrëse, 
përpunimin e brendshëm dhe të dhënat në dalje. kontrollet duhet 
të vendosen në bazë të kërkesave të sigurisë dhe të vlerësimit të 
riskut.

3. procedurat e administrimit të ndryshimeve. Implementimi i 
ndryshimeve duhet të kontrollohet nëpërmjet procedurave 
formale të administrimit të ndryshimeve, me qëllim minimizimin 
e dëmtimit të sistemeve të informacionit. Vendosja dhe zhvillimi 
i sistemeve të reja, si dhe ndryshimet e rëndësishme në ato 
ekzistuese, duhet të kryhen sipas një procesi formal dokumentimi, 
testimi, kontrollesh cilësie dhe pranimi.

4. Zhvillimi i programeve. kërkesat e sigurisë duhet të përcaktohen 
brenda programeve/aplikimeve, duke reflektuar vlerat e aseteve 
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të informacionit dhe dëmtimet e mundshme, të cilat mund të 
vijnë si rezultat i dështimit ose mungesës së sigurisë. Masat 
e sigurisë dhe kontrollet që duhet të ushtrohen gjatë fazës së 
zhvillimit duhet të përcaktohen qartë në dokumentacionin e 
programeve/aplikimeve, përfshi këtu procedurat operacionale. 

5. kalimi nga mjedisi i zhvillimit në atë produkt. krijimi i çdo lloj 
programi duhet të kalojë nëpër tri ndarje logjike (dhe sipas rastit 
edhe fizike) të mjediseve, të cilat emërtohen “Zhvillim”, “Testim” 
dhe “produkt”. procesi i kalimit të programeve nga “Zhvillimi” 
në “Testim” dhe pastaj në “produkt”, duhet të bëhet në përputhje 
me aktet nënligjore të miratuara për këtë qëllim.

6. kodet e programeve nuk mund të ndryshohen në mjediset 
produkt pa u testuar paraprakisht në mjedisin test. pavarësisht 
nga sa më sipër, në rastet urgjente të nevojës për korrigjimin 
e menjëhershëm të një dëmtimi serioz të sistemit apo si pjesë 
e procedurave të rikrijimit (recovery), këto korrigjime mund të 
kryhen në mjediset produkt dhe nga specialistët e teknologjisë 
së informacionit, sipas akteve nënligjore të miratuara për këtë 
qëllim.

7. Në procesin e implementimit të programeve të blera duhet të 
konsiderohen elementet e mëposhtme: 

a) licencat, pronësia e kodit dhe të drejtat e autorit;
b) certifikimi i cilësisë dhe i saktësisë së programit;
c) rregullimet e garancisë në rast falimentimi të palës së tretë; 
d) kërkesa kontraktuale mbi cilësinë dhe sigurinë e kodit; dhe
e) testim përpara instalimit sipas procedurave të administrimit të 

ndryshimeve.

kApITULLI IX
ADMINISTRIMI I INcIDENTEVE Të SIgURISë

Neni 32
Raportimi i incidenteve të sigurisë së informacionit

përdoruesit e informacionit duhet të raportojnë të gjitha incidentet 
ose dobësitë e sigurisë së informacionit sipas akteve nënligjore të 
miratuara për këtë qëllim. 

Neni 33
Trajtimi i incidenteve të sigurisë së informacionit

Trajtimi i incidenteve të raportuara kryhet sipas përcaktimit në nenin 
32 të kësaj rregulloreje. 

Në këto akte duhet të përcaktohen:
1. përgjegjësitë përkatëse; 
2. procedurat për të siguruar një përgjigje sa më të shpejtë dhe 

efektive ndaj incidenteve të sigurisë së informacionit; dhe
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3. procedurat për analizën e natyrës, sasisë dhe kostos së incidenteve 
të sigurisë.

kApITULLI X
ADMINISTRIMI I VAZhDUEShMëRISë Së VEpRIMTARISë

Neni 34
Masat për administrimin e vazhdueshmërisë së veprimtarisë

1. Në Bankë duhet të përgatiten plane të posaçme për rikrijimin e 
të gjitha proceseve dhe shërbimeve kritike të aktivitetit të saj në 
rastet e ndërprerjeve serioze të cilat mund të shkaktohen nga 
shkaqe natyrore, nga aksidente, nga defekte të pajisjeve, nga 
veprime të qëllimshme ose nga defekte të shërbimeve.

2. planet për vazhdueshmërinë e veprimtarisë duhet të përfshijnë 
masat për reduktimin e riskut, për kufizimin e pasojave të 
shkaktuara prej një kërcënimi të mundshëm dhe për garantimin 
e rifillimit sa më të shpejtë të operacioneve kritike. 

3. planet për vazhdueshmërinë e veprimtarisë duhet të përgatiten 
për çdo fushë dhe element të veprimtarisë së Bankës.

4. planet e vazhdueshmërisë së veprimtarisë duhet të mundësojnë 
funksionimin në vazhdimësi të aktiviteteve në raste dëmtimesh, 
defektesh ose humbjesh të shërbimeve apo të pajisjeve. Ato 
duhet të përfshijnë:

a) identifikimin dhe vendosjen e prioriteteve për proceset kritike të 
veprimtarisë;

b) identifikimin e kërcënimeve të mundshme që mund të kenë efekt 
në këto procese;

c) përcaktimin e ndikimit të mundshëm të katastrofave të ndryshme 
në fushat dhe elementët e veprimtarisë;

d) identifikimin dhe realizimin e marrëveshjeve për çdo përgjegjësi, 
në rast gjendjeje të jashtëzakonshme;

e) dokumentacionin për procedurat dhe proceset për të cilat është 
rënë dakord;

f) edukimin e personelit në ekzekutimin e procedurave;
g) testimin e planeve; dhe
h) përmirësimin e vazhdueshëm të planeve.
5. procesi i planifikimit të vazhdueshmërisë së veprimtarisë duhet të 

synojë, së pari, mbajtjen në punë të proceseve dhe shërbimeve 
kritike të Bankës.

6. Drejtuesit e njësive organizative të Bankës janë përgjegjës 
për hartimin dhe zbatimin e planeve të vazhdueshmërisë së 
veprimtarisë për sistemet dhe pajisjet që kanë në pronësi të 
tyre. 

7. Me urdhër të administratorit përkatës të Bankës ngrihet një 
grup pune i posaçëm për koordinimin e të gjitha planeve të 
vazhdueshmërisë së veprimtarisë të hartuara. 

8. Të paktën një kopje e çdo plani të tillë ruhet në një vend të 
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sigurt, jashtë ndërtesës, për të siguruar disponueshmërinë e tij 
në çdo kohë.

9. Të gjitha planet për vazhdueshmërinë e veprimtarisë dhe planet 
e rindërtimit rishikohen dhe përditësohen të paktën 1(një) herë 
në vit ose më shpesh në rast të ndryshimeve të rëndësishme të 
godinës, të sistemeve, pajisjeve, ose mjeteve të komunikimit.

Neni 35
Analiza e riskut 

1. Në fund të çdo viti kryhet një analizë e riskut ndaj të cilit janë 
ekspozuar ose mund të ekspozohen asetet e informacionit të 
Bankës sipas procedurave që rekomandohen në standardet mbi 
sigurinë e informacionit të pranuara nga Banka.

2. Në bazë të rezultateve të analizës vjetore të riskut të kryer sipas 
pikës 1 të këtij neni në Bankë përcaktohen plane për zbutjen e 
riskut të identifikuar të cilat rishikohen të paktën një herë në vit. 

kApITULLI XI
pëRpUThShMëRIA

Neni 36
kërkesat ligjore

1. Drejtuesit e njësive organizative të Bankës duhet të njohin 
kërkesat për ruajtjen e sigurisë së informacionit të përcaktuara në 
dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe duhet të sigurohen 
që personeli i tyre vepron në pajtim me kërkesat e legjislacionit 
që ndikon mbi ta.

Neni 37
pronësia intelektuale

1. punonjësit e Bankës si dhe personat e tretë të cilët kanë 
marrëdhënie kontraktore me Bankën, zbatojnë dispozitat ligjore 
dhe nënligjore për mbrojtjen e pronësisë intelektuale. për 
këtë qëllim, në Bankë hartohen dhe miratohen procedura në 
përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore si dhe standardet 
ndërkombëtare mbi mbrojtjen e pronësinë intelektuale. 

2. Shkelja e pronësisë intelektuale nga punonjësit e Bankës si dhe 
nga personat e tretë me të cilët Banka e Shqipërisë ka marrëdhënie 
kontraktore, mund të çojë në përgjegjësi sipas ligjit për shkelësit 
e saj. pronësia e programeve përcaktohet nëpërmjet licencës, e 
cila kufizon përdorimin e produktit në kompjutera të caktuar.
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Neni 38
Të dhënat personale

punonjësit e Bankës si dhe personat e tretë të cilët kanë marrëdhënie 
kontraktore me Bankën, zbatojnë dispozitat ligjore dhe nënligjore për 
mbrojtjen e të dhënave personale. për këtë qëllim në Bankë hartohen 
dhe miratohen nga organet përkatëse të Bankës akte nënligjore për 
mbrojtjen e të dhënave personale të cilat janë të detyrueshme për 
zbatim nga të gjithë personat të cilët përpunojnë të dhëna personale 
në kuptimin e ligjit “për mbrojtjen e të dhënave personale”. 

Neni 39
parandalimi i keqpërdorimit të mjeteve të përpunimit të informacionit

1.  përdoruesit e mjeteve të përpunimit të informacionit ndalohen 
të shfrytëzojnë këto mjete pa autorizimin përkatës dhe/ose për 
qëllime për të cilat ata nuk janë autorizuar për t’i përdorur. 

2.  përdorimi i mjeteve të përpunimit të informacionit pa autorizimin 
përkatës dhe/ose për qëllime të paautorizuara sipas pikës 1 të 
këtij neni dhe në përputhje me aktet nënligjore të miratuara për 
këtë qëllim, përbën shkelje disiplinore. 

Neni 40
Mbështetja në standard 

Banka për hartimin dhe zbatimin e Rregullores “për Sigurinë e 
Informacionit” mbështetet në standardet ndërkombëtare ISo BS 17799 
/ ISo 27001 dhe në legjislacionin në fuqi. 

 ARDIAN FULLANI

kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 18, datë 09.03.2011

pëR 
NJë NDRYShIM Në VENDIMIN E këShILLIT MBIkëqYRëS 

NR. 78, DATë 25.10.2006 pëR “poLITIkëN E SIgURISë Së 
INFoRMAcIoNIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim 
të komitetit të Sigurisë së Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. paragrafi i dytë i pikës 6 të vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr.78, 
datë 25.10.2006, ndryshohet me këtë përmbajtje:

  “komiteti i Sigurisë së Informacionit është përgjegjës për zbatimin 
e kësaj politike si dhe plotësimin e kuadrit rregullativ për sigurinë e 
informacionit. komiteti siguron, që të gjitha njësitë organizative të 
Bankës së Shqipërisë dhe përdoruesit e informacionit të jenë plotësisht 
të informuar mbi detyrimet dhe përgjegjësitë që burojnë nga aktet 
rregullative, që kanë të bëjnë me sigurinë e informacionit”.

2. Ngarkohen të gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë dhe 
komiteti i Sigurisë së Informacionit, me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin në Buletinin Zyrtar të 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. 21, datë 23.03.2011

pëR 
RRITJEN E 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 miratojë rritjen me 0.25 pikë përqindjeje të normës së interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe 
repo të anasjellta). Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes bëhet 5.25 për qind. 

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 në datën 24.03.2011.

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 23, datë 23.03.2011

pëR 
NJë NDRYShIM Në “SISTEMIN RApoRTUES Të UNIFIkUAR pëR 

BANkAT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 47 pika 4, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe nenit 43 
shkronja c, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” 
me propozim të Departamentit të Statistikave dhe Departamentit të 
Stabilitetit Financiar, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në “Sistemin raportues të unifikuar (SRU) për bankat”, miratuar me 
vendimin nr.75, datë 06.09.2000 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, i ndryshuar, bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

 - Në Formularin 18/1, rreshti i pestë i kapitalit rregullator bëhet: 
 “20 % e kapitalit rregullator”, sipas formularit bashkëlidhur këtij 

vendimi. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i 
Statistikave të Bankës së Shqipërisë për ndjekjen e zbatimit të këtij 
vendimi. 

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

  ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 1, 
JANAR 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 19.01.2011 “për miratimin 
e rregullores “për administrimin e rrezikut operacional””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2011 “për kërkesat 
minimale të sigurisë në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 26.01.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 2, 
ShkURT 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 23.02.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 23.02.2011 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 23.02.2011 “për 
miratimin e disa ndryshimeve në Rregulloret “për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS” dhe 
“për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AEch)””.
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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.


