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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 50, datë 28.08.2012

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 4,00 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. 51, datë 28.08.2012

pëR 
DhëNIEN E MIRATIMIT pARApRAk pëR ZOTëRIMIN E 100 pëRqIND Të 
pJESëMARRJES INFLUENCUESE Në kApITALIN AkSIONER Të BANkëS 

EMpORIkI Sh.A., NGA IUB hOLDING S.A. 

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” e miratuar me vendimin nr. 14, 
datë 11.03.2009, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e 
ndryshuar, dhe me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100% të aksioneve me 
të drejtë vote të kapitalit aksioner të Bankës Emporiki sh.a., nga 
IUB holding S.A. 

2. Miratimi i përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi bëhet i vlefshëm 
me regjistrimin e aksionerit të ri në regjistrin e aksioneve të bankës. 

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 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. 52, datë 28.08.2012

pëR 
ShTYpJEN E MONEDhAVE METALIkE pëR qëLLIME NUMIZMATIkE, 

Në VITIN 2013 

Në bazë dhe për zbatim të pikës 3 të nenit 33, pikës 2 të nenit 
39 dhe shkronjës “d” të nenit 43 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë”; të nenit 4 pika 2, nenit 6, nenit 7, nenit 8 
dhe nenit 9, të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, rishtypjes dhe të 
emetimit të monedhave metalike dhe të kartëmonedhave për qëllime 
numizmatike, nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendim të këshillit 
Mbikëqyrës nr. 03, datë 17.01.2007, i ndryshuar, si dhe bazuar në 
propozimin e Departamentit të Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë shtypjen për vitin 2013, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “135 -vjetori 
i Lidhjes së prizrenit (1878-2013), me të dhënat teknike si më 
poshtë:

Vlera emërore
Materiali, pastërtia dhe 
ngjyra e monedhave

Pesha Diametri Forma

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

50 Lekë
CuAl5Zn5Sn1/e 
verdhë

12.00 gr 28.00 mm E dhëmbëzuar

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

i. në pamjen kryesore të kenë të shkruar vlerën emërore; dhe
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ii. në pamjen e pasme të kenë të shkruar “ShqIpëRI–ALBANIA 
2013” dhe në qendër stemën e Republikës së Shqipërisë.

2. Të miratojë shtypjen për vitin 2013, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “105 -vjetori i 
kongresit të Manastirit (1908 – 2013), me të dhënat teknike si më 
poshtë:

Vlera emërore
Materiali, pastërtia dhe 
ngjyra e monedhave

Pesha Diametri Forma

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

50 Lekë
CuAl5Zn5Sn1/e 
verdhë

12.00 gr 28.00 mm E dhëmbëzuar

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

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

ii. në pamjen e pasme të kenë të shkruar “ShqIpëRI–ALBANIA 
2013” dhe në qendër stemën e Republikës së Shqipërisë.

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

4. 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. 54, datë 12.09.2012

pëR 
 DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR pëRCAkTIMIN E NIVELIT 
Të VENDIMMARRJES Në MBIkëqYRJEN E VEpRIMTARIVE BANkARE 

DhE FINANCIARE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, dhe paragrafit të 
fundit të pikës 4 të nenit 53 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 89, pika 9, të ligjit nr. 9662, 
datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të kreut II të 
kodit të procedurave Administrative, miratuar me ligjin nr. 8485, datë 
12.5.1999, si dhe me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë disa ndryshime në rregulloren “për përcaktimin e nivelit 
të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe 
financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 26.05.2010, të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, si më poshtë vijon:

a) pika 4 e shtojcës nr. 1, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR.
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIME
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

4

Vendimi për revokimin e 
licencës për ushtrimin e 
veprimtarisë bankare dhe/
ose financiare të bankës ose 
degës së bankës së huaj.

Neni 28 dhe neni 74/2/d 
të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar me ligjin nr. 
10481, datë 17.11.2011 (në 
vijim “Ligji për bankat”).



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 14
numër 8

gusht 2012

vëllimi 14
numër 8
gusht 2012

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

b) pika 7 e shtojcës nr.1, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR.
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

 
Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIME
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

7

Vendimi për dhënien e 
miratimit paraprak ose 
refuzimin e kërkesës së 
bankës për riorganizimin e 
saj nëpërmjet bashkimit ose 
ndarjes, ose çdo forme tjetër 
të ngjashme. 

Neni 24/1/”k” i ligjit 
“Për bankat”; neni 24/4 i 
rregullores “Për licencimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë 
së bankave dhe degëve të 
bankave të huaja”. 

c) pika 8 e shtojcës nr.1, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR.
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

 
Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIME
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

8

Vendimi për vendosjen e 
bankës në kujdestari dhe 
për emërimin e kujdestarit të 
bankës. 

Neni 74/2/ç, neni 96 dhe 
neni 98, të ligjit “Për bankat”.

d) pika 13, e shtojcës nr.1 ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR.
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

 
Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIME
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

13

- Vendimi për vendosjen 
e bankës në likuidim të 
detyruar. 

- Vendimi për emërimin e 
likuidatorit.

Neni 74/2/dh, neni 105, 
pika 1, shkronja “c”; neni 
108, pika 1; neni 109/1/2 
dhe 
neni 111, të ligjit “Për 
bankat”.
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e) pas pikës 21 të shtojcës nr.1, shtohen pikat 22, 23 dhe 24, me 
përmbajtje si vijon:

NR.
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore dhe 
rregullative 

NJOFTIME

Departamentet 
e tjera

Palët e 
interesuara

Publiku

22

- Vendimi për miratimin 
e shndërrimit të degës së 
bankës së huaj në filial/
bankë vendase, me kërkesë 
të vetë bankës së huaj.  
- Vendimi për shndërrimin 
e detyrueshëm të degës së 
bankës së huaj në filial/
bankë vendase, kur gjykohet 
i nevojshëm nga Banka e 
Shqipërisë.
- Vendimi për zgjatjen e afatit 
të procesit të shndërrimit të 
degës së bankës së huaj në 
filial/bankë.

Neni 29/1, pikat 2, 3 dhe 6, 
të ligjit “Për bankat”.

23

- Vendimi i cili urdhëron 
aksionerët për shitjen e disa 
ose të të gjitha aktiveve të 
bankës dhe transferimit të 
një pjese ose të të gjitha 
detyrimeve të bankës, 
përfshirë në çdo rast totalin e 
depozitave të siguruara të një 
banke ose një subjekti tjetër.
- Vendimi i cili urdhëron 
aksionerët të kryejnë 
riorganizimin juridik të bankës 
ose shitjes së saj, tek një 
bankë tjetër. 
- Vendimi për krijimin e 
bankës-urë. 

Neni 74/2, pikat “e”, “ë” 
dhe “f”, të ligjit “Për bankat”.

24

Vendimi për mbarimin e 
operacioneve të bankës-urë 
dhe kalimin e saj (bankës-
urë) në likuidim. 

Neni 81/4 i ligjit “Për 
bankat”. 
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f) pika 1 e shtojcës nr.2, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIMET
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

1

Nënshkrimi i marrëveshjeve 
të bashkëpunimit me 
autoritetet kompetente 
mbikëqyrëse brenda dhe 
jashtë vendit, në lidhje me 
mbikëqyrjen e bankave dhe 
degëve të bankave të huaja. 

Neni 72/1/dh dhe neni 
73/2, të ligjit “Për bankat”. 

g) pika 3 e shtojcës nr. 2, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIMET
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

3

- Urdhri për dhënien e 
miratimit paraprak ose 
refuzimin e kërkesës për 
zgjerimin e rrjetit të bankës 
jashtë territorit të Republikës 
së Shqipërisë. 
- Vendimi për refuzimin 
e ofrimit të shërbimeve 
bankare dhe/ose financiare 
ndërkufitare, jashtë territorit të 
Republikës së Shqipërisë, nga 
banka.

Neni 24/1/f dhe neni 26/3, 
të ligjit “Për bankat”. 

h) pikat 6 dhe 7, të shtojcës nr.3, shfuqizohen.
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i) pika 9 e shtojcës nr. 3, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore dhe 
rregullative

NJOFTIMET
Departamentet 

e tjera
Palët e 

interesuara
Publiku

9

- Urdhri për vendosjen e 
gjobave për administratorët 
e bankave ose të degëve 
të bankave së huaja dhe/
ose për bankat ose degët e 
bankave së huaja. 
- Urdhri për dyfishimin e 
sanksioneve.

Neni 89/1/a, pikat 2, 3 dhe 
4, të ligjit “Për bankat”.

j) pika 5 e shtojcës nr. 4, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore 
dhe rregullative

RAPORTIME NJOFTIME

Këshilli 
Mbikëqyrës

Guvernatori
Administ. 
Përgjegjës

Depart. 
të tjera

Palët e 
interesuara

Publiku

5

-Vendimi për 
dhënien e 
miratimit paraprak 
ose refuzimit 
të kërkesës për 
zvogëlimin e 
kapitalit të bankës.
-Vendimi për 
dhënien e 
miratimit paraprak 
ose refuzimit 
për zvogëlimin e 
kapitalit nëpërmjet 
riblerjes së 
aksioneve ose 
shpërndarjes së 
fondeve rezervë.

Neni 24/1, 
pika”e”, dhe 
neni 70/3, 
të ligjit “Për 
bankat”.
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k) pika 15 e shtojcës nr. 4, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

NR
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore 
dhe rregullative

RAPORTIME NJOFTIME

Këshilli 
Mbikëqyrës

Guvernatori
Administ. 
Përgjegjës

Depart. 
të tjera

Palët e 
interesuara

Publiku

15

Vendimi për 
marrjen e masave 
administrative 
ndaj zyrave të 
këmbimit valutor, 
si dhe pezullimin 
ose revokimin 
e licencës për 
ushtrimin e 
veprimtarisë 
financiare të 
këmbimit valutor.

Nenet 20, 
21/1 dhe 2, 
të rregullores 
“Për licencimin, 
organizimin dhe 
mbikëqyrjen 
e zyrave të 
këmbimit 
valutor”.

l) Aktet e nxjerra në zbatim të pikave 26, 27, 28, 31 dhe 32, të shtojcës nr.4, nuk janë të 
detyrueshme t’i njoftohen publikut. 

m) pas pikës 32, të shtojcës nr.4, shtohen pikat 33, 34, 35 dhe 36, me përmbajtje si vijon:

NR
KOMPETENCA 
VENDIMMARRËSE

Referenca ligjore 
dhe rregullative

RAPORTIME NJOFTIME

Këshilli 
Mbikëqyrës

Guvernatori
Administ. 
Përgjegjës

Depart. 
të tjera

Palët e 
interesuara

Publiku

33

Vendimi për 
miratimin ose 
refuzimin e 
kërkesës për 
licencimin e 
shoqërive të 
kursim-kreditit dhe 
unioneve të tyre.

Neni 3 i 
rregullores “Për 
licencimin e 
shoqërive të 
kursim-kreditit 
dhe të unioneve 
të tyre”.

34

Vendimi për 
pezullimin ose 
revokimin e 
licencës së 
shoqërisë së 
kursim-kreditit dhe 
unioneve të tyre. 

Neni 5 i 
rregullores “Për 
licencimin e 
shoqërive të 
kursim-kreditit 
dhe të unioneve 
të tyre”.
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35

Vendimi per 
miratimin ose 
refuzimin e 
bashkimit të 
shoqërive të 
kursim- kreditit 
mbi bazën e 
një shoqërie 
ekzistuese të 
licencuar.

Neni 8, pika 8.2 
e rregullores 
“Për licencimin 
e shoqërive të 
kursim-kreditit 
dhe të unioneve 
të tyre”.

36

Vendimi për 
dhënien e 
miratimit, ose 
pezullimin e 
së drejtës për 
ofrimin e shërbimit 
e-banking.

Nenet 6 dhe 7 të 
rregullores “Për 
mbikëqyrjen e 
transaksioneve 
bankare në rrugë 
elektronike”.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë për 
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 15 ditë pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë. 

SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 55, datë 12.09.2012

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN “pëR LICENCIMIN E 

ShOqëRIVE Të kURSIM kREDITIT DhE Të UNIONEVE Të TYRE” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
pikës 7 të nenit 3 dhe neneve 45, 46, 47 dhe 48, të ligjit nr.8782, 
datë 03.05.2001 “për shoqëritë e kursim-kreditit”, i ndryshuar; me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë disa ndryshime në rregulloren “për licencimin e 
shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, miratuar 
me vendimin nr.11, datë 27.02.2002, të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë, si më poshtë vijon:

a) pika 3.5 e nenit 3, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

 “Banka e Shqipërisë miraton ose refuzon kërkesën për licencë 
brenda 30 ditëve nga data e pranimit të kërkesës për licencë. 
Vendimi për miratimin ose refuzimin e kërkesës për licencë, i 
njoftohet me shkrim kërkuesit, nga Departamenti i Mbikëqyrjes, 
brenda 10 ditëve nga marrja e tij. Në rast refuzimi, njoftimi i dhënë 
shoqërohet me arsyet përkatëse.”. 

b) paragrafi i parë i nenit 5, ndryshohet me përmbajtje si vijon:

 ”Banka e Shqipërisë vendos për pezullimin ose për revokimin e 
licencës kur vëren se: ”.

c) paragrafi i fundit i nenit 8, pika 8.2, ndryshohet me përmbajtje si 
vijon:
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 “Banka e Shqipërisë, pas plotësimit të dokumentacionit të 
parashikuar në këtë pikë, miraton ose refuzon bashkimin e 
shoqërive të kursim-kreditit mbi bazën e një shoqërie ekzistuese 
të licencuar, duke përcaktuar edhe datën e fillimit të aktivitetit si 
shoqëri e bashkuar. kjo datë është dhe data e revokimit të licencave 
individuale të shoqërive të kursim-kreditit të bashkuara, me 
përjashtim të shoqërisë mbi bazën e të cilës është bërë bashkimi.”.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë për 
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 15 ditë pas botimit në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë. 

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“.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 4, 
pRILL 2012

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 
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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”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 5, 
MAJ 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 16.05.2012 “për 
miratimin e rregullores “për krijimin, licencimin dhe funksionimin e 
bankës urë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 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””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012 “për 
miratimin e rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 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””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 16.05.2012 “për disa 
ndryshime në rregulloren për “kushtet e veçanta të punës në Bankën 
e Shqipërisë””.

6.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 16.05.2012 “për 
emërimin e drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe Financës 
të Bankës së Shqipërisë”.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 6, 
qERShOR 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 29.05.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 29.05.2012 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Raiffeisen sh.a.”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 13.06.2012 “për 
miratimin e rregullores “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 13.06.2012 “për 
miratimin e rregullores “për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe 
administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 27.06.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 27.06.2012 “për 
miratimin e rregullores “për transparencën dhe konfidencialitetin 
në Bankën e Shqipërisë””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 27.06.2012 “për 
ekspozimin e monedhave me metal të çmuar në ekspozitat që do 
të organizojë Banka e Shqipërisë”.

9. Urdhër Nr. prot. 1481, datë 29.06.2012 “për miratimin e çmimeve 
të shitjes së kartëmonedhave dhe monedhave metalike, vlerave të 
tjera numizmatike, ambalazheve dhe katalogëve”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 7, 
kORRIk 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 11.07.2012 “për 
shfuqizimin e “politikës së përdorimit të internetit dhe e-mail””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 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””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 25.07.2012 “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 49, datë 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””.

5. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë, numër protokolli 1417, 
datë 20.06.2012 “për pezullimin e licencës të subjektit financiar 
jobankë “M-pAY” sh.p.k.”.

6. Licencë nr. 24, datë 18.04.2012 “për subjekt financiar jobankë”.
7. Licencë nr. 25, datë 26.06.2012 “për subjekt financiar jobankë”.
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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.


