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1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 10.04.2012 “për një ndryshim në 
rregulloren “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 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””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 25.04.2012 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 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”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 25.04.2012 “për rishtypjen e 
kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 2000 lekë dhe 200 lekë”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 25.04.2012 “për miratimin e realizimit 
të disa objekteve të prokurimit nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet”
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7. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 14, Numër 1, Janar 2012
8. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 14, Numër 2, Shkurt 2012
9. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 14, Numër 3, Mars 2012
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 20, datë 10.04.2012

pëR 
NJë NDRYShIM Në RREgULLOREN “pëR MARRëDhëNIET E pUNëS 

Të pERSONELIT Të BANkëS Së ShqIpëRISë” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”; dhe nenit 55, pika 
2 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë“, i 
ndryshuar, me propozim të Departamentit të kontabilitetit dhe Financës, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “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, përmbajtja e pikës 2 
të nenit 31, ndryshon si më poshtë vijon:

 “2. paga llogaritet me baza mujore dhe kalon në llogaritë 
personale të punonjësve brenda datës 5 (pesë) të muajit pasardhës. 
guvernatori mund të vendosë që paga të paguhet dhe çdo dy 
javë.” 

2.  Ngarkohen Departamenti i kontabilitetit dhe Financës, 
Departamenti i Burimeve Njerëzore si dhe të gjitha njësitë e 
strukturës organizative të Bankës së Shqipërisë, me zbatimin e 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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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 21, datë 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” 

Në bazë të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë” i ndryshuar, neni 33, pika 3; nenit 39, pikat 1 dhe 2 dhe 
nenit 43 shkronja ”c”, me propozim të Departamentit të Emisionit, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë disa ndryshime në udhëzimin “Mbi procedurat e 
shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të monedhave metalike 
dhe kartëmonedhave për qëllime numizmatike, nga Banka e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 03, datë 17.01.2007 të 
këshillit Mbikëqyrës, si më poshtë vijon:

1.1 Emërtimi “grupi i posaçëm”, zëvendësohet me emërtimin 
“grupi i punës”, kudo që përdoret në këtë udhëzim.

1.2 Në pikën 1, neni 4, kapitulli I, shtohet shkronja “c” me 
përmbajtje si vijon: 

 “monedha me fjalën “provë” për secilën prej kategorive në 
shkronjat (a) dhe (b) të këtij neni.” 

1.3 pikat 3 dhe 5 , të nenit 8 të kapitullit II, ndryshojnë me 
përmbajtjen si vijon:

 pika 3. “grupi i punës përbëhet nga 8 (tetë) anëtarë, të paktën 
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3 (tre) prej të cilëve janë punonjës të Bankës.”

 pika 5. “Mbledhjet e grupit të punës zhvillohen pranë 
Departamentit të Emisionit, në praninë e jo më pak se 6 
(gjashtë) prej anëtarëve të tij.”

1.4 pika 1, e nenit 11, të kapitullit III, ndryshon me përmbajtjen si 
vijon:

 “Vizatimet (bocetat), paraqiten në Bankë dhe regjistrohen në 
Zyrën e Arkiv-protokollit të saj, duke plotësuar këto kërkesa të 
detyrueshme:

•	 Të jenë në format jo më të vogël se A4 (210 x 297);
•	 Një kopje të ketë përmasat reale të monedhës;
•	 Fletët me vizatime të mos kenë të dhëna identifikuese të 

konkurrentit; 
•	 Të jenë të vendosura në zarf të mbyllur;
•	 Zarfi të ketë të shënuar emrin dhe adresën e plotë të 

konkurrentit.”

1.5  Në pikën 2, të nenit 13, të kapitullit III, shtohen shkronjat “c” 
dhe “d” me përmbajtjen përkatësisht si vijon:

c. “Sasinë e monedhave dhe/ose kartëmonedhave sipas 
shkronjës (b) të këtij neni, me fjalën “provë”.”

d. “Sasinë për fondin e paprekur, fondin për dhurata dhe fondin 
për shitje.”

1.6.  pika 2 e nenit 15, në kapitullin IV, shfuqizohet.

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

3 Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin 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. 23, datë 25.04.2012

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 4,25 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
(REpO).

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. 24, datë 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

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; të pikës 1, shkronja “gj”, pikave 3 dhe 4 të nenit 24, si dhe të 
nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar; të rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë së bankave dhe të degëve të bankave të huaja në Republikën 
e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.03.2009 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, me propozim të 
Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për transferimin e pronësisë të 100 për 
qind të aksioneve me të drejtë vote të kapitalit aksioner të Bankës 
Raiffeisen sh.a., nga aksioneri Raiffeisen Bank International Ag 
Austri tek aksioneri i ri, Raiffeisen SEE Region holding gmbh, Austri.

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 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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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 25, datë 25.04.2012

pëR 
RIShTYpJEN E kARTëMONEDhAVE ShqIpTARE ME kURS LIgJOR, 

ME pRERJE 2000 LEkë DhE 200 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 propozim të Departamentit të 
Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare, me kurs ligjor, 
me prerje 2000 Lekë dhe 200 Lekë, në përputhje me të dhënat e 
aneksit 1 dhe aneksit 2, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Viti i emetimit, i shtypur në trupin e kartëmonedhave, të jetë viti 
2012.

3. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.
4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 

Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të aneksit 
1 dhe aneksit 2, të cilët përmbajnë informacion jopublik “sekret 
bankar”.

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. 26, datë 25.04.2012

pëR 
MIRATIMIN E REALIZIMIT Të DISA OBJEkTEVE Të pROkURIMIT 
NëpëRMJET kONTRATAVE ME kOhëZgJATJE DERI Në 3 VJET

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 45, shkronja “dh”, të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, dhe me 
propozim të kryetarit të Entit prokurues, Departamentit të Administrimit, 
Departamentit të Teknologjisë së Informacionit dhe Departamentit të 
Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e objekteve të prokurimit të përcaktuara më 
poshtë, nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet:

a. Mirëmbajtje e aplikimit të sistemit ndërbankar të pagesave AIpS 
dhe sistemit të shlyerjeve me vlerë të vogël AECh;

b. Mirëmbajtje e sistemit IDBS (sistemi internet i faqes së BSh);
c. Mirëmbajtje e sistemeve ClearSwift;
d. Riabonim në modulin e trajnimit për mbikëqyrjen FSI-Connect;
e. Lidhje me rrjetin Secure Ip Network (SIpN) të kompanisë Swift;
f. Shërbimi postar në Bankën e Shqipërisë;
g. Shërbimi i vendosjes së repetitorëve të sistemit të radiondërlidhjes 

në stacionet e Dajtit, Cervenakës, gllavës, Taraboshit, petreshit 
dhe Ardenicës;

h. Abonimet në shërbimet Reuters;
i. Abonimet në shërbimet Bloomberg.
  
2. Të miratojë fondet e nevojshme për realizimin e objekteve të 

prokurimit, të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, nëpërmjet 
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kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet, si më poshtë:

a) për mirëmbajtjen e aplikimit të sistemit ndërbankar të pagesave 
AIpS dhe sistemit të shlyerjeve me vlerë të vogël AECh, fondi në 
total të jetë jo më i madh se 62.493.272 lekë;

b) për mirëmbajtjen e sistemit IDBS (sistemi internet i faqes së BSh), 
fondi në total të jetë jo më i madh se 3.150.000 lekë;

c) për mirëmbajtjen e sistemeve ClearSwft, fondi në total të jetë jo më 
i madh se 6.300.000 lekë;

d) për riabonimin në modulin e trainimit për mbikëqyrjen FSI-Connect, 
fondi në total të jetë jo më i madh se 2.123.100 lekë;

e) për lidhjen me rrjetin Secure Ip Network (SIpN) të kompanisë Swift, 
fondi në total të jetë jo më i madh se 9.760.000 lekë;

f) për shërbimin postar në Bankën e Shqipërisë, fondi në total të jetë 
jo më i madh se 36.225.000 lekë;

g) për shërbimet e vendosjes së repetitorëve të sistemit të 
radiondërlidhjes në stacionet e Dajtit, Cervenakës, gllavës, 
Taraboshit, petreshit dhe Ardenicës, fondi në total të jetë jo më i 
madh se 8.190.000 lekë;

h) për abonimet në shërbimet Reuters, fondi në total të jetë jo më i 
madh se 100.152.789 lekë;

i) për abonimet në shërbimet Bloomberg, fondi në total të jetë jo më 
i madh se 57.608.206 lekë.

3. Fondet e përcaktuara sipas pikës 2 të këtij vendimi, të miratohen 
përkatësisht në vijimësi, në buxhetet vjetore të Bankës së Shqipërisë 
sipas kohëzgjatjes në vite të kontratave.

4. Ngarkohen: kryetari i Entit prokurues, Departamenti i Administrimit, 
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit, Departamenti i 
Mbikëqyrjes dhe Departamenti i kontabilitetit dhe Financës me 
zbatimin e këtij vendimi.

5. 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 14, NUMëR 1, 
JANAR 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 02, datë 16.01.2012 “për 
miratimin e rregullores “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 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.“.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 25.01.2012 “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 2, 
ShkURT 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 15.02.2012 “për 
rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
20 lekë”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 29.02.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 29.02.2012 “për dhënien 
e miratimit të shndërrimit të Degës së Bankës Alpha - Albania në 
filial/bankë vendase”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 29.02.2012 “për 
dhënien e miratimit të shndërrimit të Degës së Bankës kombëtare 
të greqisë, Tiranë në filial/bankë vendase”.

TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 3, 
MARS 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 13.03.2012 “për 
miratimin e rregullores “për kredinë për mbështetje me likuiditet””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 28.03.2012 “për uljen e  
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
Faks: + 355 4 241 94 08

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

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën AdelPRINT.


