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Vendimi VENDIME DhE RREgULLoRE Buletini Zyrtar

Nr. Datë pëRMBAJTJA Vëllimi Numër

02 16.01.2012
“për miratimin e rregullores “Mbi procedurat e ndërhyrjes 

së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të 
këmbimeve valutore””

14 1

03 16.01.2012

“për dhënien e miratimit paraprak për rritjen e 
pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) të Çalik holding 
A.S., Turqi, në kapitalin aksioner të Bankës kombëtare 

Tregtare sh.a.“

14 1

06 25.01.2012 “për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 1

08 15.02.2012 “për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 20 lekë” 14 2

10 29.02.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 2

14 29.02.2012 “për dhënien e miratimit të shndërrimit të Degës së 
Bankës Alpha - Albania në filial/bankë vendase” 14 2

15 29.02.2012
“për dhënien e miratimit të shndërrimit të Degës së 

Bankës kombëtare të greqisë, Tiranë në filial/bankë 
vendase”

14 2

16 13.03.2012 “për miratimin e rregullores “për kredinë për mbështetje 
me likuiditet”” 14 3

17 28.03.2012 “për uljen e  normës  së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes“ 14 3

20 10.04.2012 “për një ndryshim në rregulloren “për marrëdhëniet e 
punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”” 14 4

21 10.04.2012

“për disa ndryshime në vendimin e këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë nr. 03, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të 

rishtypjes dhe të emetimit të monedhave metalike dhe 
kartëmonedhave për qëllime numizmatike, nga Banka e 

Shqipërisë””

14 4

23 25.04.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 4

24 25.04.2012

“për dhënien e miratimit paraprak për transferimin 
100 për qind të pjesëmarrjes influencuese në kapitalin 
aksioner të Bankës Raiffeisen sh.a., nga Raiffeisen Bank 
International ag Austri tek Raiffeisen See Region holding 

gmbh, Austri”

14 4

25 25.04.2012 “për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 2000 lekë dhe 200 lekë” 14 4

26 25.04.2012 “për miratimin e realizimit të disa objekteve të prokurimit 
nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet” 14 4

27 16.05.2012 “për miratimin e rregullores “për krijimin, licencimin dhe 
funksionimin e bankës urë”” 14 5
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28 16.05.2012
“për një shtesë në rregulloren “për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të 

bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë””
14 5

29 16.05.2012 “për miratimin e rregullores “Mbi minimumin e rezervës 
së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”” 14 5

31 16.05.2012
“për disa ndryshime në vendimin e këshillit Mbikëqyrës 

nr. 50, datë 13.07.2011 “për shtypjen e monedhave për 
qëllime numizmatike, në vitin 2012””

14 5

33 16.05.2012 “për disa ndryshime në rregulloren për “kushtet e veçanta 
të punës në Bankën e Shqipërisë”” 14 5

35 16.05.2012 “për emërimin e drejtorit të Departamentit të kontabilitetit 
dhe Financës të Bankës së Shqipërisë” 14 5

36 29.05.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 6

37 29.05.2012 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarive shtesë nga Banka Raiffeisen sh.a.” 14 6

39 13.06.2012 “për miratimin e rregullores “për procedurat e botimeve 
në Bankën e Shqipërisë”” 14 6

40 13.06.2012
“për miratimin e rregullores “për ekspozimin e vlerave 
numizmatike dhe administrimin e ruajtjen e tyre nga 

Banka e Shqipërisë””
14 6

41 27.06.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 6

42 27.06.2012 “për miratimin e rregullores “për transparencën dhe 
konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”” 14 6

43 27.06.2012 “për ekspozimin e monedhave me metal të çmuar në 
ekspozitat që do të organizojë Banka e Shqipërisë” 14 6

prot. 
1481 29.06.2012

Urdhër “për miratimin e çmimeve të shitjes së 
kartëmonedhave dhe monedhave metalike, vlerave të 

tjera numizmatike, ambalazheve dhe katalogëve”
14 6

44 11.07.2012 “për shfuqizimin e “politikës së përdorimit të internetit dhe 
e-mail”” 14 7

45 11.07.2012
“për miratimin e procedurës “prokurim i drejtpërdrejtë me 
shoqërinë “Montran”, dhe kohëzgjatjen e kontratës, për 
objektin e prokurimit “Csd- regjistri i letrave me vlerë””

14 7

47 25.07.2012 “për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 7

49 25.07.2012
“për miratimin e procedurës së veçantë dhe termave të 

referencës për prokurimin e objektit “hartimi dhe zbatimi i 
projektit të muzeut të Bankës së Shqipërisë””

14 7

prot. 
1417 20.06.2012 Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë “për pezullimin e 

licencës të subjektit financiar jobankë “M-pAY” sh.p.k.” 14 7

Licencë 
nr.24 18.04.2012 “për subjekt financiar jobankë” 14 7

Licencë 
nr.25 26.06.2012 “për subjekt financiar jobankë” 14 7

50 28.08.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 8
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51 28.08.2012
“për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin e 

100 për qind të pjesëmarrjes influencuese në kapitalin 
aksioner të Bankës Emporiki sh.a., nga IUB holding S.A.”

14 8

52 28.08.2012 “për shtypjen e monedhave metalike për qëllime 
numizmatike, në vitin 2013” 14 8

54 12.09.2012
“për disa ndryshime në rregulloren “për përcaktimin e 
nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive 

bankare dhe financiare””
14 8

55 12.09.2012 “për disa ndryshime në rregulloren “për licencimin e 
shoqërive të kursim kreditit dhe të unioneve të tyre”” 14 8

56 26.09.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 9

58 17.10.2012 “për miratimin e fondit për dhurata për monedhat 
numizmatike dhe medaljonet e shtypura në vitin 2012” 14 9

59 17.10.2012 “për ekspozimin e monedhave me metal të çmuar në 
ekspozitat që organizon Banka e Shqipërisë” 14 9

60 17.10.2012

“për miratimin e “procedurës së konkursit për 
përzgjedhjen e stemës zyrtare, si dhe të paraqitjes vizuale 

të Bankës së Shqipërisë në mjetet e komunikimit zyrtar 
dhe jozyrtar””

14 9

62 31.10.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 10

63 14.11.2012
“për miratimin e rregullores “Mbi parimet bazë të drejtimit 
të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret 

për miratimin e administratorëve të tyre””
14 10

65 14.11.2012 “për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit Juridik 
të Bankës së Shqipërisë” 14 10

66 27.11.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 10

67 27.11.2012
“për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 

veprimtarisë shtesë nga Banka Intesa Sanpaolo Albania 
sh.a.”

14 10

68 27.11.2012 “për miratimin e udhëzimit “për raportimin e veprimeve të 
këmbimeve valutore” 14 10

69 12.12.2012 “për miratimin e “Strategjisë afatmesme të zhvillimit të 
Bankës së Shqipërisë për periudhën 2013–2015”” 14 11

72 20.12.2012 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes” 14 11
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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
Faks: + 355 4 241 94 08

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

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën AdelPRINT.


