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1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 13.07.2011 “për shtypjen e monedhave 
për qëllime numizmatike, në vitin 2012”.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 50, datë 13.07.2011

pëR 
ShTYpJEN E MONEDhAVE pëR qëLLIME NUMIZMATIkE, Në VITIN 

2012 
 

Në bazë dhe për zbatim të pikës 3 të nenit 33, pikës 2 të nenit 39 dhe 
germës “d” të nenit 43 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën 
e Shqipërisë”; të pikës 3.1.1 dhe 3.1.2 të nenit 3 të udhëzimit “Mbi 
procedurat e shtypjes, rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe 
monedhave metalike nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendim 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 19.05.2005, si dhe bazuar në 
propozimin e Departamentit të Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë shtypjen për vitin 2012, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “100-vjetori i Shpalljes 
së pavarësisë”, me të dhënat teknike si më poshtë:

Vlera emërore Materiali, pastërtia 
dhe ngjyra e monedhave pesha Diametri Forma

Tirazhi gjithsej
(në copë)

Nga kjo, 
për Fondin

 Numizmatik
 të paprekur të 

Bankës së Shqipërisë
200 Lekë 900/1000 Au 15.50 gr 25.45 mm E dhëmbëzuar 1,000 100

100 Lekë 925/1000 Ag 30.00 gr 38.00 mm E dhëmbëzuar 1,000 100

50 Lekë CuAl5Zn5Sn1/e verdhë 12.00 gr. 28.00 mm E dhëmbëzuar 10,000 100

a) Trajtimi i tematikës për monedhat e mësipërme të jetë i lirë, duke 
respektuar: 

i. në pamjen kryesore të kenë të shkruar vlerën; dhe

ii. në pamjen e pasme të kenë të shkruar “Shqipëri–Albania
 2012”.
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2. përzgjedhja e vizatimeve, procedurave të konkurrimit, si dhe kriteret 
e vlerësimit të vizatimeve të monedhave, të përcaktuar në pikën 1 të këtij 
urdhri, do të bëhen nga një komision i ngritur për këtë qëllim, me urdhër 
të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë.

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

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me 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. 53, DATë 27.07.2011

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 5,25% 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. 55, DATë 27.07.2011

pëR
MIRATIMIN E pROCEDURëS Së VEÇANTë Të pROkURIMIT pëR 
REALIZIMIN E pROJEkTZBATIMIT Të RIkONSTRUkSIONIT Të 

NDëRTESëS Së ISh-hOTEL “DAJTIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” dhe shkronja 
“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, dhe 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 projektzbatimit të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-  
hotel “Dajtit””.

2. Fondi i nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit sipas pikës 
1 të këtij vendimi, të jetë jo më shumë se 99 811 593 (nëntëdhjetë 
e nëntë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e pesëqind e 
nëntëdhjetë e tre) lekë, kundërvlefta e vlerës në euro e 705.482 
euro.

3. procedura e veçantë e prokurimit do të realizohet sipas dispozitave 
të kreut 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 tek 
Aneksi nr. 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

4. Në rast mospërputhje të dispozitave të Aneksit nr. 1, bashkëlidhur 
dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi, si dhe dispozitave të kreut 
I, VII, VIII dhe IX të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, të parat kanë përparësi.
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5. Ngarkohet Departamenti i Administrimit me zbatimin e këtij 
vendimi.

6. 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 pROJEkTZBATIMIT pëR 
RIkONSTRUkSIONIN E NDëRTESëS Së ISh-hOTEL “DAJTIT””

pëRMBAJTJA

1. Objekti i prokurimit
2. Lloji i procedurës së prokurimit
3. Fondi limit
4. Dokumentacioni teknik
5. Oferta e kandidatit
6. Gjuha e dokumentacionit dhe e procedurës
7. E drejta e autorit dhe publikimi i punimit
8. Sqarime/modifikime lidhur me dokumentacionin teknik

1. Objekti i prokurimit

Objekti i prokurimit do të jetë “Realizimi i projektzbatimit për 
rikonstruksionin e ndërtesës së ish-hotel “Dajtit””

2. Lloji i procedurës së prokurimit

procedura për prokurimin e objektit “Realizimi i projektzbatimit 
për rikonstruksionin e ndërtesës së ish-hotel “Dajtit”” do të jetë një 
procedurë e veçantë prokurimi, për të cilën do të zbatohen dispozitat 
e kreut 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 
mospërputhje të dispozitave të kreut 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 99 811 593 
(nëntëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e pesëqind 
e nëntëdhjetë e tre) lekë.

Fondi limit i parashikuar për këtë objekt prokurimi nuk do ti 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, e ndryshuar.

4. Dokumentacioni teknik

Banka e Shqipërisë duhet ti verë në dispozicion kandidatit 
dokumentacioni teknik, i cili përbëhet nga:
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1. projektideja
2. Relacioni për projektidenë
3. preventivi paraprak
4. Detyra e projektimit

Afati nga data e marrjes së dokumentacionit teknik nga kandidati 
deri në datën e paraqitjen e ofertës së tij, nuk duhet të jetë më shumë 
se 30 ditë.

5. Oferta e kandidatit

Oferta e kandidatit përbëhet nga elementët përbërës si më poshtë:
- afati i realizimit të projektzbatimit
- oferta ekonomike për pagesën e projektzbatimit dhe preventivit 

të zbatimit 

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë një vit nga data e hapjes së 
ofertës.

6. Gjuha e dokumentacionit dhe e procedurës

Gjuha e dokumentacionit dhe e procedurës është gjuha shqipe dhe 
ajo angleze.

7. E drejta e autorit dhe publikimi i punimit

punimi i paraqitur nga kandidati kalon në pronësi të Bankës së 
Shqipërisë dhe kandidati i jep të drejtë të plotë Bankës së Shqipërisë 
për përdorimin, në të ardhmen, të punimit të tij. 

8. Sqarime/modifikime lidhur me dokumentacionin teknik

komisioni i prokurimit, përpara mbarimit të afatit të fundit të paraqitjes 
së ofertës parashikuar në pikën 4 të këtij vendimi, me iniciativën e tij 
ose në përgjigje të kërkesës së kandidatit, mund të bëjë modifikime/
sqarime të dokumentacionit teknik dhe njofton kandidatin për këtë 
modifikim/sqarim.

Në rast se komisioni vlerëson që sqarimet/modifikimet e dhëna mund 
të ndikojnë në përgatitjen në kohë të ofertës së kandidatit, komisioni 
mund të vendosë shtyrjen e afatit 30 ditor të pacaktuar në pikën 4 të 
vendimit.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM
 NR. 58, DATë 27.07.2011

pëR
EMëRIMIN E DREJTORIT Të DEpARTAMENTIT Të MARRëDhëNIEVE 

ME JAShTë, INTEGRIMIT EVROpIAN DhE kOMUNIkIMIT Të BANkëS 
Së ShqIpëRISë

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 18 
të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.05.2007 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; të vendimit të këshillit Mbikëqyrës 
nr. 79, datë 31.10.2005 “për përcaktimin e strukturës organizative dhe 
numrin e punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë“, i ndryshuar, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të emërojë në funksionin e Drejtorit të Departamentit të 
Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe komunikimit të 
Bankës së Shqipërisë, zonjën Oneda Andoni.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore 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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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 “përmbajtjen 
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 )””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 3,
MARS 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 09.03.2011 “për disa shtesa 
dhe ndryshime në rregulloren “për kredinë konsumatore dhe kredinë 
hipotekare për individët””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 09.03.2011 “për disa shtesa 
dhe ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe 
shërbimet bankare e financiare””. 

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 09.03.2011 “për miratimin 
e rregullores “për sigurinë e informacionit””. 

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës 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””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 23.03.2011 “për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”. 

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 23.03.2011 “për një 
ndryshim në “Sistemin raportues të unifikuar për bankat””. 
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 4,
pRILL 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 27.04.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 27.04.2011 “për 
miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar të subjekteve bankare”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 27.04.2011 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar të 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 27.04.2011 “për 
miratimin e rregullores “për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

5. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë nr. prot. 3652, datë 
29.04.2011 “për miratimin e shtesës së një veprimtarie financiare 
në licencën e subjektit financiar jobankë Ak-INVEST Sh.a”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 5,
MAJ 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 11.05.2011 “për një 
shtesë në rregulloren “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 11.05.2011 “për 
dhënien e miratimit paraprak për rritjen e përqindjes të pjesëmarrjes 
influencuese të z. Renis Tërshana në kapitalin aksioner të Bankës 
Credins sh.a.”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 11.05.2011 “Mbi dhënien 
e miratimit për realizimin e objektit të prokurimit “Shërbime të 
kontrollorit të jashtëm për llogaritë dhe raportet financiare të Bankës 
së Shqipërisë”, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje trevjeçare”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 25.05.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39 datë 25.05.2011 “për 
miratimin e rregullores “për eksport–importet e kartëmonedhave e 
të monedhave metalike shqiptare””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 25.05.2011 “për 
një ndryshim në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 
30.03.2005 “për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, 
për vitin 2006””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 25.05.2011 “për disa 
ndryshime në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 12.10.2005 
“për miratimin e përmbajtjes dhe konfigurimeve të vizatimeve të 
monedhës që do të shtypet për qëllime numizmatike në vitin 2006””.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 7

korrik 2011

vëllimi 13
numër 7
korrik 2011

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 7

korrik 2011

vëllimi 13
numër 7
korrik 2011

1� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 13, NUMëR 6,
qERShOR 2011

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 15.06.2011 “për 
miratimin e rregullores “për ekspertin kontabël të autorizuar të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 15.06.2011 “për 
disa ndryshime në rregulloren “për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 15.06.2011 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Tirana sh.a.”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 29.06.2011 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 29.06.2011 “për 
rishtypjen e kartëmonedhës shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
1000 lekë”
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Shtypur në shtypshkronjën AdelPRINT.


