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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

V E N D I M

Nr. 56, datë 26.09.2012

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

V E N D I M

Nr. 58, datë 17.10.2012

pëR MIRATIMIN E FoNDIT pëR DhURATA pëR MoNEDhAT  
NUMIZMATIkE DhE MEDALJoNET E ShTYpURA Në VITIN 2012

këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në bazë të nenit 43, 
shkronja “c“ të ligjit  nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë” i ndryshuar; nenit 15, shkronja “g“ të vendimit të këshillit 
Mbikëqyrës nr. 04, datë 16.01.2012 “për miratimin e rregullores së 
funksionimit të Departamentit të Emisionit në Bankën e Shqipërisë”; 
shkronjës “d” të pikës 3 të nenit 13 të udhëzimit “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, 
i ndryshuar; me propozim të  Departamentit të Emisionit,

VENDoSI:

1. Të miratojë fondin për dhurata të monedhave numizmatike pa kurs 
ligjor dhe medaljoneve të shtypura për qëllime numizmatike në 
vitin 2012, me tematika dhe sasi si më poshtë.

Vlera emërore Fondi numizmatik për dhurata (në copë)

Seria e monedhave me tematikë  “100-vjetori i Shpalljes së pavarësisë”

200 Lekë 50

100 Lekë 150

50 Lekë 500

Seria e monedhave me tematikë  “kushtuar Nënë Terezës”

200 Lekë 50

Medaljon me tematikë  “100 vjetori i Shpalljes së pavarësisë”

Medaljon 300 

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

V E N D I M

Nr. 59, datë 17.10.2012

pëR 
EkSpoZIMIN E MoNEDhAVE ME METAL Të çMUAR Në EkSpoZITAT 

që oRGANIZoN BANkA E ShqIpëRISë

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 nenit 8 dhe 
nenit 15 shkronja “d” të rregullores “për funksionimin e Departamentit 
të Emisionit”, miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë nr. 04, datë 16.01.2012, e ndryshuar; të nenit 4, shkronja 
“a” dhe nenit 13 të rregullores “për ekspozimin e vlerave numizmatike 
dhe administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë” miratuar 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 40, 
datë 13.06.2012; me propozim të Departamentit të Emisionit, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë realizimin e ekspozimit të monedhave prej ari dhe 
argjendi nga fondi numizmatik, në ekspozitat që do të organizojë 
Banka e Shqipërisë në qytetet Tiranë dhe Vlorë, në kuadrin e 
festimeve për 100-vjetorin e shpalljes së pavarësisë, sipas Aneksit 
1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

2. Ngarkohen Departamenti i Emisionit dhe Departamenti i 
kontabilitetit dhe Financës me ndjekjen e procedurave përkatëse 
të kalimit të vlerave nga/për në arkë, gjatë periudhës së ekspozimit 
të tyre.  

3. Ngarkohet Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes me ndjekjen e 
procedurave për transportin e vlerave numizmatike, miratuar sipas 
pikës nr. 1 të këtij vendimi, nga Banka e Shqipërisë në ekspozita 
dhe anasjelltas.
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4. 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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ANEkSI 1

         (MIRATUAR ME VENDIMIN E këShILLIT MBIkëqYRëS NR. 59, 
DATë 17.10.2012)

 MoNEDhA   METALIkE Materiali pesha pastërtia  Sasia për ekspozim

Nr.  prerja  dhe viti në copë

 Monedha metalike emetim i  vitit  2012     

1 200 lekë “100-vjetori i shpalljes së pavarësisë” Ar  15,50 gr. 917/1000 2

2 100 lekë “100-vjetori i shpalljes së pavarësisë” Argjend  30,00 gr. 925/1000 2

3 200 lekë “kushtuar Nënë Terezës” Argjend  15,50 gr. 917/1000 2
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

V E N D I M

Nr. 60, datë 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”

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; nenit 
3 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, e ndryshuar; me propozim të kryetarit të Entit 
prokurues dhe Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDoSI:
 

1. Të miratojë procedurën e veçantë për prokurimin e objektit 
“përzgjedhja e stemës zyrtare dhe të paraqitjes vizuale të Bankës së 
Shqipërisë në mjetet e komunikimit zyrtar dhe jozyrtar”, sipas anekseve 
nr. 1 dhe nr. 2, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi. 

2. Ngarkohen Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, si dhe Departamenti i Administrimit të 
Bankës së Shqipërisë, për 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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ANEkS 1

 
pRocEDURA E koNkURSIT

pëR pëRZGJEDhJEN E STEMëS ZYRTARE SI DhE Të pARAqITJES 
VIZUALE Të BANkëS Së ShqIpëRISë Në MJETET E koMUNIkIMIT 

ZYRTAR DhE JoZYRTAR 

 
pJESA E pARë

Të pëRGJIThShME

Lloji i procedurës

1. procedura për përzgjedhjen e stemës zyrtare si dhe të paraqitjes 
vizuale të Bankës së Shqipërisë (këtu e më poshtë do të quhet 
për thjeshtësi “Banka”) në mjetet e komunikimit zyrtar dhe jozyrtar, 
është konkurs i hapur kombëtar (këtu e më poshtë do të quhet për 
thjeshtësi “konkursi”). 

objekti

2. objekti i kësaj procedure është përzgjedhja nëpërmjet konkursit të 
hapur kombëtar e projektidesë më të mirë për ndryshimin e stemës 
zyrtare ekzistuese, si dhe të paraqitjes vizuale të Bankës, në mjetet 
e komunikimit zyrtar dhe jozyrtar.

Fondi limit

3. Fondi limit për realizimin e objektit të procedurës së konkursit është 
900.000 (nëntëqind mijë) lekë. ky fond nuk do t’i nënshtrohet 
procedurave për rishikimin e tij, 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, i 
ndryshuar.

organizatori

4. organizatori i konkursit është Banka. 

Gjuha e konkursit

5. Gjuha e dokumentacionit dhe e zhvillimit të procedurës të konkursit 
është gjuha shqipe.
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Departamenti përgjegjës

6. Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
komunikimit (këtu e më poshtë në këtë procedurë do të quhet 
për thjeshtësi “DMJIEk”), është njësia organizative përgjegjëse për 
bashkërendimin e aktiviteteve përkatëse dhe për mbarëvajtjen e 
zhvillimit të procedurës së këtij konkursi nga Banka.

Fazat e procedurës

7.  procedura e konkursit do të zhvillohet në tre faza:

a. faza e kualifikimit ligjor; 

b. faza e kualifikimit teknik; dhe 

c. faza e kualifikimit ekonomik. 

Subjektet pjesëmarrëse

8. konkursi është i hapur për çdo piktor, dizenjator, grafiker, artist të 
arteve pamore dhe vizuale, si dhe për çdo studio grafike vendase 
të licencuar.

konfidencialiteti

9. konkursi zhvillohet sipas një procedure konfidencialiteti (sekretimi) 
të dokumentacionit, e cila duhet të garantojë fshehtësinë e 
identitetit të pjesëmarrësve dhe dokumentacionit të konkursit. 
procedura e konfidencialitetit (sekretimit) përcaktohet me akt të 
veçantë të Guvernatorit të Bankës, si dhe i bëhet e njohur të gjithë 
pjesëmarrësve. 

Mënyra e njoftimit

10. Njoftimi publik për zhvillimin e konkursit kryhet sipas mënyrave të 
mëposhtme:

a. Shpallje në jo më pak se 3 (tre) gazeta vendase me tirazh të lartë 
dhe shpërndarje kombëtare, për të paktën 3 (tre) ditë radhazi; 

b. Shpallje në faqen zyrtare të internetit të Bankës; 

c. përveç formave të mësipërme, shpallja mund të bëhet edhe në 
formën e një ftese/njoftimi drejtuar shoqatave profesionale të 
artistëve të arteve grafike, pamore dhe vizuale, si dhe në çdo 
formë tjetër që gjykohet e përshtatshme nga Departamenti i 
Administrimit;
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d. publikimi i njoftimit për zhvillimin e konkursit kryhet në të njëjtën 
datë në të gjitha gazetat e përmendura në shkronjën “a” të këtij 
paragrafi. Data e parë e publikimit të njoftimit, konsiderohet si 
data zyrtare e fillimit të procedurës të konkursit.

e. përmbajtja e njoftimit publik në format e parashikuara 
sipas shkronjave “a”, “b” dhe “c” të këtij paragrafi, përfshin 
domosdoshmërisht informacionin si më poshtë:

i. faktin që data e parë e publikimit të njoftimit për zhvillimin 
e konkursit konsiderohet si data e fillimit të procedurës të 
konkursit; 

ii. faqen zyrtare të internetit të Bankës, nga e cila mund të merret 
informacion më i detajuar.

publikimi në faqen zyrtare të internetit

11. publikimi në faqen zyrtare të internetit të Bankës përmban detyrimisht 
informacionin për kërkesat kualifikuese ligjore për pjesëmarrësit, 
portofoli i të cilëve përfshin realizimin e dizenjimeve për qëllime 
të ngjashme me objektin e projektidesë për të cilën zhvillohet 
konkursi. 

objektet e ngjashme

12. Me objekte për qëllime të ngjashme, sipas paragrafit më lart, 
kuptohen: logo/simbole të bankave qendrore ose tregtare, dhe/
ose të institucioneve të ndryshme të administratës publike ose 
shtetërore, qendrore ose vendore; dizenjime logosh/objektesh 
simbolike me vlera të spikatura artistike etj.

Formulari i pjesëmarrjes

13. për të marrë pjesë në konkurs, çdo kandidat, duhet të aplikojë, 
duke dërguar në Bankë me postë të regjistruar, me faks ose dorazi 
(sipas përshkrimit në njoftimin publik për zhvillimin e konkursit), 
formularin e aplikimit të plotësuar në mënyrë korrekte.

publikimi i formularit në faqen zyrtare të internetit

14. Formulari i aplikimit përgatitet nga DMJIEk-u dhe modeli i tij 
publikohet në faqen zyrtare të internetit të Bankës. Formulari i 
aplikimit përmban kryesisht rubrikat e mëposhtme:

a. gjeneralitetet e plota të identitetit të kandidatit;

b. adresën e saktë dhe të dhënat e kontaktimit si numër telefoni, 
faks dhe adresë të postës elektronike;
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c. numrin dhe datën e lëshimit të lejes/licencës ose autorizimit 
profesional të kandidatit (në rastet e studiove grafike);

d. pëlqimin e tij paraprak lidhur me kalimin e të drejtave të autorit 
sipas paragrafëve 67 dhe 68 të kësaj procedure.

Regjistrimi i kandidatëve

15. Sekretariati Teknik vendos për regjistrimin e kandidatit vetëm pasi 
ky i fundit ka dërguar në Bankë formularin e aplikimit të plotësuar 
në mënyrë korrekte, brenda një afati 1 (një) mujor nga data e 
fillimit të procedurës së konkursit.

Afati për regjistrim

16. Sekretariati Teknik nuk do të pranojë formularët e dërguar në Bankë 
në tejkalim të afatit 1 (një) mujor, të përcaktuar në paragrafin e 
mësipërm. pas përfundimit të këtij afati, nuk do të pranohen më 
aplikime për pjesëmarrje në konkurs. 

E drejta e pjesëmarrjes

17. Vetëm kandidati i regjistruar rregullisht dhe i njoftuar për 
regjistrimin e tij nga Sekretariati Teknik ka të drejtë të marrë pjesë 
në konkurs.

Numri minimal i konkurrentëve

18. konkurrimi zhvillohet vetëm në rastet kur janë regjistruar rregullisht 
jo më pak se 3 (tre) konkurrentë.

pJESA E DYTë

STRUkTURAT pëRGJEGJëSE pëR ZBATIMIN E pRocEDURëS Së 
koNkURSIT

Strukturat përgjegjëse

19. Strukturat përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e procedurës së 
konkursit janë Grupi i posaçëm i punës dhe Sekretariati Teknik.

Grupi i posaçëm i punës

20. Grupi i posaçëm i punës ngrihet me urdhër të Guvernatorit, duke 
u bazuar në propozimin e DMJIEk-ut.
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përbërja e Grupit të posaçëm të punës

21. Grupi i posaçëm i punës përbëhet nga 7(shtatë) anëtarë, të paktën 
4 (katër) prej të cilëve janë punonjës të Bankës. 

Anëtarët e jashtëm të Grupit të posaçëm të punës

22. Anëtarë të jashtëm të Grupit të posaçëm të punës mund të jenë 
specialistë nga institucione të tjera të artit e të kulturës. Në urdhrin 
për ngritjen e Grupit të posaçëm të punës, Guvernatori përcakton 
edhe masën e shpërblimit të anëtarëve të jashtëm të tij. Masa e 
shpërblimit përcaktohet në përputhje me aktet nënligjore në fuqi 
në Bankë.

kompetencat e Grupit të posaçëm të punës

23. Grupi i posaçëm i punës ka këto kompetenca kryesore: 

a. shqyrton dhe vlerëson të gjithë dokumentacionin e paraqitur nga 
konkurrentët, me përjashtim të dokumentacionit që sipas kësaj 
procedure shqyrtohet nga Sekretariati Teknik (p.sh formulari i 
aplikimit);

b. merr vendimin për listën e kandidatëve që do të kualifikohen 
ligjërisht brenda afatit të përcaktuar në kalendarin e konkursit;

c. harton dhe përgatit me iniciativë të tij, ose në bazë të pyetjeve 
të parashtruara nga kandidatët ose konkurrentët, sqarimet 
përkatëse për mënyrën e zhvillimit të procedurës së konkursit. 
këto sqarime u komunikohen kandidatëve ose konkurrentëve 
nga Sekretariati Teknik;

d. brenda afateve të përcaktuara në kalendarin e konkurrimit për 
fazën e vlerësimit teknik, kryen vlerësimin e dokumentacionit 
teknik sipas metodës së pikëzimit të përcaktuar në paragrafin 
49 si dhe merr vendimin për listën e kandidatëve që do të 
kualifikohen teknikisht brenda afatit të përcaktuar në kalendarin 
e konkurrimit;

e. brenda afateve të përcaktuara në kalendarin e konkurrimit për 
fazën e vlerësimit ekonomik, kryen vlerësimin e dokumentacionit 
ekonomik sipas metodës së pikëzimit të përcaktuar në paragrafin 
55 dhe merr vendimin për listën e kandidatëve që do të 
kualifikohen në këtë fazë. Në përfundim të kësaj faze, rendit në 
një listë të gjithë konkurrentët sipas pikëve të fituara prej tyre dhe 
merr vendim për kualifikimin në fazën e renditjes përfundimtare 
të 3 (tre) konkurrentëve që kanë fituar numrin më të madh të 
pikëve;
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f. vendos për mënyrën e hapjes dhe shqyrtimit të projektideve të 
secilit konkurrent;

g. kompetenca të tjera të parashikuara në këtë procedurë.

Mënyra e vendimmarrjes

24. Vendimet e Grupit të posaçëm të punës merren me shumicë të 
thjeshtë të votave të anëtarëve të tij. 

Sekretariati Teknik

25. Sekretariati Teknik ngrihet me urdhër të Guvernatorit të Bankës 
dhe përbëhet nga punonjës të Bankës të cilët propozohen nga 
DMJIEk.

përbërja e Sekretariatit Teknik

26. Sekretariati Teknik përbëhet nga 3 (tre) anëtarë, të cilët janë 
punonjës të Bankës, si më poshtë:

a. Jurist 1 (një). 

b. Specialistë 2 (dy).

kompetencat e Sekretariatit Teknik

27. Sekretariati Teknik ka këto kompetenca kryesore:

a. Shqyrton rregullshmërinë e plotësimit të formularit për aplikim 
nga çdo kandidat. Në qoftë se konstaton plotësimin e duhur 
të formularit vendos për regjistrimin e kandidatit në cilësinë e 
konkurrentit. kur konstaton se formulari i aplikimit nuk përmban 
informacionin e plotë, i kërkon kandidatit plotësimin e plotë 
të formularit brenda afatit të përcaktuar për regjistrim, duke 
kontaktuar me të në një nga adresat e tij të kontaktit, të paraqitura 
në formularin e parë;

b. Njofton rast pas rasti çdo kandidat për regjistrimin e tij;

c. Merr masa për vënien në dispozicion, dërgimin me postë të 
regjistruar, dhe/ose për dorëzimin e dokumenteve të plota të 
konkursit, çdo konkurrenti, sipas rregullave dhe brenda afateve 
kohore të përcaktuara në këtë procedurë;

d. Realizon komunikimin ndërmjet organizatorit të konkursit dhe 
kandidatëve ose konkurrentëve, gjatë gjithë periudhës së zgjatjes 
së procedurës së konkursit. Sekretariati mban korrespondencën 
e regjistruar me kandidatët ose konkurrentët, si dhe u dërgon 
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këtyre të fundit sqarimet përkatëse të përgatitura nga Grupi i 
posaçëm i punës, sqarimet teknike të përgatitura nga DMJIEk, si 
dhe vendimet e tjera të organizatorit në lidhje me këtë procedurë 
konkursi;

e. Merr në dorëzim, administron dhe sekreton në përputhje 
me procedurën e konfidencialitetit (sekretimit), të gjithë 
dokumentacionin e dërguar dhe pranuar nga konkurrentët, në 
zbatim të procedurës së konkursit;

f. Administron dokumentacionin e dërguar nga çdo kandidat 
ose konkurrent dhe ia dorëzon Grupit të posaçëm të punës të 
shoqëruar me relacionin përkatës, sipas rregullave dhe brenda 
afateve kohore të përcaktuara në procedurën e konkursit, si dhe 
në përputhje me procedurën e konfidencialitetit (sekretimit);

g. kujdeset në bashkëpunim me DMJIEk-un për përditësimin me 
informacione të ndryshme të faqes së internetit të Bankës, të 
ngritur për konkursin;

h. Sekretariati mund të ngarkohet nga Grupi i posaçëm i punës 
me kryerjen e shërbimeve të tjera ndihmëse që kanë lidhje 
me administrimin e procedurës së këtij konkursi. Sekretariatit 
Teknik nuk i njihen kompetenca të tjera vendimmarrëse përveç 
vendimeve për regjistrimin e kandidatëve. 

Mënyra e vendimmarrjes

28. Sekretariati Teknik i merr vendimet e tij me shumicë të thjeshtë 
votash. 

Juristi i Sekretariatit Teknik

29. Juristi i Sekretariatit Teknik mbikëqyr procedurën e konkursit në 
të gjitha fazat e zhvillimit të tij. Juristi i Sekretariatit Teknik, në rast 
se vëren shkelje ose mosrespektim të kësaj procedure, mund t’i 
propozojë kryetarit të Entit prokurues anulimin dhe/ose përsëritjen 
e pjesshme ose të plotë të procedurës së konkursit.
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pJESA E TRETë 

pARAqITJA E DokUMENTAcIoNIT

përmbajtja

30. DMJIEk publikon në faqen zyrtare të internetit të Bankës në 
rubrikën përkatëse të ngritur për konkursin, informacionin/et e 
mëposhtme:

a. procedurën e zhvillimit të konkursit; 

b. kalendarin e fazave të konkursit;

c. kërkesat kualifikuese për konkurrentët;

d. dokumentacionin që duhet dorëzuar nga konkurrentët dhe 
mënyrën e dërgimit ose pranimit të tij në Bankë.

Dokumentacioni i detyrueshëm për paraqitje nga konkurrentët

31. Dokumentacioni që duhet të paraqitet detyrimisht nga çdo 
konkurrent në Bankë përbëhet nga:

a. dokumentacioni ligjor;

b. dokumentacioni teknik (projektideja);

c. dokumentacioni ekonomik (oferta ekonomike dhe afati i realizimit 
të dizenjimit).

Dokumentacioni ligjor

32. Dokumentacioni ligjor përmban:

a. jetëshkrimin:

i. në rastin e individit, jetëshkrimin (cV) e tij të shoqëruar me 
informacionin e punimeve të kryera më parë;

ii. në rastin e studios grafike, jetëshkrimin (cV) e drejtuesit të studios 
dhe të personave që do të merren me dizenjimin, të shoqëruar 
me informacionin e punimeve të kryera më parë;

b. Dokumentin përkatës që vërteton të dhënat personale të 
kandidatit (pasaportë ose kartë identiteti);
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c. dokumentet e tjera origjinale ose fotokopjet e tyre të noterizuara, 
të cilat vërtetojnë plotësimin e kërkesave të mëposhtme: 

i. të ketë përmbushur detyrimet ligjore për shlyerjen e detyrimeve 
tatimore dhe të sigurimeve shoqërore (për studiot grafike);

ii. të mos jetë i dënuar penalisht dhe të mos jetë në ndjekje 
penale;

iii. të mos jetë subjekt i procedurave të falimentimit ose likuidimit 
(për studiot grafike);

d. konfirmimet për dizenjimet e realizuara për qëllime të ngjashme 
me ato të objektit të konkursit.

Dokumentacioni teknik

33. Dokumentacioni teknik përmban:

a. projektin e dizenjuar të stemës dhe paraqitjes vizuale të 
Bankës;

b. integrimin e stemës së Bankës në gjithë paraqitjen vizuale të saj, 
sipas aneksit nr. 2 të këtij vendimi; 

c. relacionin shpjegues për projektin (variantet) e dizenjuar të 
stemës së Bankës, dhe integrimin e stemës në gjithë paraqitjen 
vizuale të Bankës.

d. Dokumentacioni teknik duhet të dorëzohet në formë të printuar 
dhe në formë elektronike në cD/DVD; 

e. cD/DVD duhet të përmbajë materialin e dizenjuar sipas 
specifikimeve të mëposhtme:

i. Materialin e dizenjuar dhe të ruajtur në shkallë reale 100 x 
100;

ii. Materialin e dizenjuar dhe të ruajtur në formate të ndryshme:
 GIF, JpEG, AI, EpS, pDF, pNG-24 (transparent), TIFF në ngjyra 

RGB dhe cMYk;
 Dizajnin dhe faqosjen e kartëvizitave, zarfave, dhe letrave me 

kokë në formate AI, pDF, dhe EpS në ngjyra RGB dhe cMYk;
iii. Materialin e dizenjuar dhe të përshtatur për realizim me vulë të 

thatë;
iv. Typeface të përdorura (nëse ka të konvertohen në vektor dhe t’i 

bashkëngjiten materialit). 
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oferta ekonomike

34. oferta ekonomike përmban:

a) Vlerën e pagesës së ofruar nga konkurrenti, për realizimin e 
projektitidesë së dizenjimit të objektit të konkursit;

b) Afatin e vlefshmërisë së ofertës ekonomike, i cili duhet të jetë 1 
(një) vit nga data e hapjes së ofertës;

c) Afatin e realizimit të projektidesë së dizenjimit të objektit të 
konkursit: konkurrenti paraqet dhe afatin e propozuar për 
realizimin prej tij të objektit të konkursit.

Mënyra e dorëzimit të dokumentacionit nga konkurrentët

35. Dokumentacioni dorëzohet dhe/ose dërgohet në Bankë në një 
pako të mbyllur dhe/ose të vulosur, me tre zarfe të veçantë: 

 
a. zarfi i parë përmban dokumentet e përcaktuara në pikën 31/a;

b. zarfi i dytë përmban dokumentet e përcaktuara në pikën 31/b;

c. zarfi i tretë përmban dokumentet e përcaktuara në pikën 31/c.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit nga konkurrentët

36. Dorëzimi nga konkurrentët i dokumenteve të lartpërmendura, 
sipas mënyrës të përcaktuar në paragrafët e mësipërm, duhet të 
kryhet jo më vonë se 1 (një) muaj nga data e mbylljes të afatit të 
regjistrimit. 

37. Dokumentet e dorëzuara pas këtij afati, nuk pranohen dhe i 
kthehen të pahapura dërguesit. 

pasojat e dorëzimit të parregullt të dokumentacionit 
nga konkurrentët

38. Në rast se Grupi i posaçëm i punës gjatë shqyrtimit përkatësisht 
të dokumentacionit ligjor, dokumentacionit teknik, dhe 
dokumentacionit ekonomik, konstaton se ky dokumentacion 
nuk është i plotë dhe/ose nuk është dërguar sipas kërkesave të 
parashikuara në këtë procedurë, mund të skualifikojë konkurrentin/
ët përkatës, duke i kthyer gjithë dokumentacionin e dërguar prej tij, 
dhe duke e informuar me shkrim dhe/ose përmes postës elektronike 
për arsyet e skualifikimit.
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Rastet e ndryshimit të afatit për dorëzimin e dokumentacionit 
nga konkurrentët

39. organizatori i konkursit, duke respektuar parimin e trajtimit të 
barabartë dhe të paanshëm të konkurrentëve, mund të zgjasë 
afatin për dorëzimin e dokumentacionit nga konkurrentët dhe 
të caktojë një afat të ri për dorëzimin dhe/ose plotësimin e këtij 
dokumentacioni, në rastet e mëposhtme:

a. kur me propozim të juristit dhe miratim të kryetarit të Entit prokurues 
merret vendim për anulimin dhe/ose përsëritjen e pjesshme ose të 
plotë të procedurës së konkurrimit;

b. kur me propozim të Grupit të posaçëm të punës dhe miratim të 
kryetarit të Entit prokurues, zgjatja e afatit çmohet e arsyeshme për 
mbarëvajtjen dhe arritjen e një konkurrence sa më të lartë gjatë 
procedurës së konkurrimit.

pasojat e paraqitjes së dokumentacionit të rremë ose të falsifikuar

40. konkurrenti/ët skualifikohen nga Grupi i posaçëm i punës në çdo 
fazë të konkursit deri në nënshkrimin e kontratës, nëse dokumentet 
e paraqitura prej tij/tyre janë të falsifikuara dhe/ose të rreme. Në 
këto raste nuk mund të propozohet shtyrja e afatit të dorëzimit të 
dokumentacionit sipas paragrafit të mësipërm. 

Angazhimet e konkurrentëve

41. pas njoftimit nga Sekretariati Teknik për regjistrimin e tij të rregullt, 
çdo konkurrent paraqet një deklaratë me shkrim se do të ndjekë 
me përgjegjësi dhe do të zbatojë pa kushte të gjithë procedurën e 
konkursit të miratuar me këtë vendim.

pJESA E kATëRT

ZhVILLIMI I pRocEDURëS

Faza e kualifikimit ligjor

42. Grupi i posaçëm i punës, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pas 
marrjes së dokumentacionit ligjor nga Sekretariati Teknik, vlerëson 
dhe verifikon, nëse dokumentacioni është i plotë, si dhe shqyrton 
plotësimin e kërkesave ligjore, të përcaktuara në pikën 32. 
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E drejta për të kërkuar dokumente plotësuese

43. Grupi i posaçëm i punës ka të drejtë të kërkojë prej konkurrentëve, 
dokumente plotësuese që vërtetojnë në mënyrë të mjaftueshme 
përmbushjen e kërkesave ligjore, duke përcaktuar edhe një afat 
të arsyeshëm, jo më shumë se 10 (dhjetë) ditë pune nga afati i 
njoftimit brenda të cilit duhet të dorëzohen këto dokumente. Në 
përfundim të kësaj faze, Grupi i posaçëm i punës harton dhe 
miraton listën e konkurrentëve të kualifikuar të kësaj faze, të cilët 
kanë të drejtë të vazhdojnë më tej konkurrimin. 

44. Grupi i posaçëm i punës ia përcjell këtë listë Sekretariatit Teknik 
së bashku me dokumentacionin ligjor të konkurrentëve dhe një 
relacion të argumentuar, në të cilin shpjegohen arsyet e kualifikimit 
dhe/ose skualifikimit për secilin konkurrent. 

45. Lista e konkurrentëve të kualifikuar nga ana ligjore, si dhe 
dokumentacioni ligjor i të gjithë konkurrentëve arkivohen nga Zyra 
e protokoll – Arshivës së Bankës.

46. konkurrentëve të skualifikuar në këtë fazë u kthehen të pahapura 
zarfet e dokumentacionit teknik dhe ekonomik.

Faza e kualifikimit teknik

47. për konkurrentët e kualifikuar nga ana ligjore sipas paragrafit 42, 
Sekretariati Teknik, duke ruajtur fshehtësinë e identitetit të tyre sipas 
procedurës të konfidencialitetit (sekretimit), i paraqet Grupit të 
posaçëm të punës zarfet me dokumentacionin teknik (projektidetë) 
përkatës.

48. pas marrjes së zarfeve të lartpërmendura, Grupi i posaçëm i 
punës shqyrton dhe vlerëson projektidenë e secilit konkurrent të 
kualifikuar ligjërisht, pa praninë e konkurrentëve apo përfaqësuesve 
të tyre. Vlerësimi i Grupit të posaçëm të punës bazohet vetëm në 
dokumentet teknike të dorëzuara (projektidenë).

Metoda e vlerësimit 

49. Vlerësimi i Grupit të posaçëm të punës në fazën e kualifikimit teknik 
kryhet sipas një metode pikëzimi, e cila parashikon të drejtën e çdo 
anëtari të këtij Grupi për të vlerësuar secilën projektide me një 
numër maksimal prej 80 (tetëdhjetë) pikësh. kriteret e vlerësimit të 
projektidesë në bazë të të cilave Grupi i posaçëm i punës llogarit 
numrin maksimal të pikëve janë si më poshtë: 

a. përputhshmëria e zgjidhjeve të ofruara me temën e dhënë dhe 
niveli i realizimit 
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Maksimumi: 30pikë

b. cilësia e dizenjimit të stemës (zgjidhja grafike artistike)
 Maksimumi: 30 pikë

c. prakticiteti (të duket mirë dhe të jetë e lehtë për t’u realizuar në 
forma të ndryshme, si e printuar me dy ngjyra, me klishe me 
ngjyrë apo të thatë)

 Maksimumi: 10 pikë

d. Unikaliteti dhe dallueshmëria (stema të jetë e dallueshme dhe të 
mbetet në kujtesë)

 Maksimumi: 5 pikë

e. Integrimi i stemës në paraqitjen vizuale të Bankës së Shqipërisë
 Maksimumi: 5 pikë

 Shuma e përgjithshme maksimale:  80 pikë

50. përllogaritja e numrit të pikëve, me të cilin Grupi i posaçëm i 
punës vlerëson çdo projektide kryhet duke mbledhur shumatoren e 
mesatares aritmetike me të cilën anëtarët e Grupit të posaçëm të 
punës kanë vlerësuar çdo komponent të secilës projektide. 

51. Vlerësimi i Grupit të posaçëm të punës është individual dhe kryhet 
vetëm në mënyrë të fshehtë. 

52. Në përfundim të vlerësimit, Grupi i posaçëm i punës rendit në një 
listë përmbledhëse projektidetë sipas numrit të pikëve të fituara 
nga çdo konkurrent, i cili nënshkruhet nga çdo anëtar i Grupit të 
posaçëm të punës dhe zbardhet nga Sekretariati Teknik.

53. konkurrentëve të skualifikuar në fazën teknike u kthehen të 
pahapura zarfet e dokumentacionit ekonomik.

Faza e kualifikimit ekonomik

54. për konkurrentët e kualifikuar në fazën teknike sipas paragrafit 
49, Sekretariati Teknik duke ruajtur fshehtësinë e identitetit të tyre 
sipas procedurës të konfidencialitetit (sekretimit), i paraqet Grupit 
të posaçëm të punës zarfet me dokumentacionin ekonomik (oferta 
ekonomike dhe afati i realizimit) përkatës.

Metoda e vlerësimit 

55. Dokumentacioni ekonomik vlerësohet sipas pikëzimit të 
mëposhtëm:

oferta ekonomike:  Maksimumi 10 pikë
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Afati i realizimit:   Maksimumi 10 pikë

56. Në përfundim të tre fazave, Grupi i posaçëm i punës rendit 
konkurrentët sipas numrit të pikëve të fituara nga çdo konkurrent.

57. Në përfundim të konkurrimit, Grupi i posaçëm punës i paraqet 
DMJIEk–ut 3 (tre) dizenjimet e vlerësuara me numrin më të madh 
të pikëve, së bashku me relacionin shoqërues. 

përzgjedhja e dizenjimit fitues

58. DMJIEk-u i propozon për miratim këshillit Mbikëqyrës, dizenjimet 
e përzgjedhura nga Grupi i posaçëm i punës, sipas paragrafit 57.

59. këshilli Mbikëqyrës, bazuar në propozimin e DMJIEk-ut, merr 
vendim për përzgjedhjen e dizenjimit fitues ndër tre dizenjimet e 
propozuara, duke marrë parasysh dhe sugjerimet për përmirësimet 
e mundshme të propozuara nga Grupi i posaçëm i punës.

Lidhja e kontratës

60. pas shpalljes së dizenjimit fitues me vendim të këshillit Mbikëqyrës, 
Departamenti i Administrimit dhe kryetari i Entit prokurues zbatojnë 
procedurat për lidhjen e kontratës përkatëse.

 
61. Departamenti i Administrimit, bazuar në urdhrin e kryetarit të Entit 

prokurues, nis procedurat për lidhjen e kontratës për përgatitjen 
dhe realizimin e dizenjimit të objektit të procedurës së konkursit, 
me fituesin e shpallur me vendim të këshillit Mbikëqyrës.

62. Në rast se fituesi i shpallur nga këshilli Mbikëqyrës nuk pranon të 
lidhë kontratën e lartpërmendur, Departamenti i Administrimit nis 
procedurat për lidhjen e saj me autorin e dizenjimit të dytë që ka 
marrë më shumë pikë pas dizenjimit të shpallur fitues nga këshilli 
Mbikëqyrës. Në rast se as autori i dizenjimit të dytë nuk pranon ta 
lidhë atë, atëherë Departamenti i Administrimit nis procedurat për 
lidhjen e kontratës me autorin e dizenjimit të tretë të përzgjedhur 
nga Grupi i posaçëm i punës. 

63. Në rast se asnjë nga fituesit e çmimeve sipas radhës së lartpërmendur 
nuk pranon të lidhë kontratën, Departamenti i Administrimit nis 
procedurat për lidhjen e saj me konkurrentin që ka renditjen më të 
lartë pas tre vendeve të para në listën e konkurruesve, me kusht që 
ky konkurrent të jetë vlerësuar nga Grupi i posaçëm i punës me jo 
më pak së 60 (gjashtëdhjetë) pikë.

64. kontrata në emër dhe për llogari të Bankës nënshkruhet nga 
kryetari i Entit prokurues të kësaj të fundit. 
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Garancia bankare

65. konkurrenti që do të lidhë kontratën për përmbushjen e detyrimeve 
ndaj Bankës, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga marrja e ftesës për 
nënshkrimin e kontratës, detyrohet të çelë garancinë bankare për 
përmbushjen e detyrimeve kontraktore në vlerën 10% (dhjetë për 
qind) të vlerës totale të kontratës për realizimin e dizenjimit të 
objektit të procedurës së konkursit, të ofruar prej tij. 

66. Banka kryen çlirimin e garancisë së dhënë prej konkurrentit që ka 
lidhur kontratën jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë pune nga data e 
nënshkrimit të procesverbalit të marrjes në dorëzim të dizenjimit.

E drejta e autorit dhe publikimi i punimeve

67. punimet dhe të drejtat e autorit të tre konkurrentëve fitues dhe 
të konkurrentit që do të lidhë kontratën me Bankën, në rastin 
kur ky i fundit nuk është ndër tre konkurrentët fitues, kalojnë në 
mënyrë ekskluzive në pronësi të Bankës së Shqipërisë. Autorët i 
japin të drejtë të plotë organizatorit të konkursit për përdorimin e 
punimeve të tyre, pa kundërshpërblim dhe pa kufizim në kohë në 
të ardhmen.

68. konkurrentët, të cilët nuk bëjnë pjesë në tre konkurrentët fitues 
dhe nuk do të lidhin kontratë me Bankën, në rastin kur lidhja e 
kontratës nuk kryhet me një nga tre konkurrentët fitues, ruajnë të 
drejtat e autorit mbi punimet e tyre, por Banka fiton të drejtën e 
publikimit të tyre pa kundërshpërblim dhe pa kufizim në kohë në të 
ardhmen. 

kalendari i procedurës së konkursit

69. kalendari i procedurës dhe afatet që do të respektohen gjatë kësaj 
procedure janë si më poshtë:

a. Grupi i posaçëm i punës duhet të shqyrtojë dokumentacionin 
ligjor dhe të vendosë për konkurrentët që do të kualifikohen për 
fazën e vlerësimit teknik, brenda një afati prej jo më shumë se 15 
(pesëmbëdhjetë) ditë, nga data e përfundimit të afatit të pranimit 
të dokumentacionit të plotë ligjor, teknik dhe ekonomik. 

b. Grupi i posaçëm i punës duhet të kryejë vlerësimin teknik të çdo 
konkurrenti të kualifikuar pas fazës së kualifikimit ligjor brenda 
një afati prej jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga 
data e marrjes së vendimit nga Grupi i posaçëm i punës për 
kualifikimin ligjor të konkurrentëve. 

c. Grupi i posaçëm i punës duhet të kryejë vlerësimin ekonomik 
të çdo konkurrenti të kualifikuar pas fazës së kualifikimit teknik 
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brenda një afati prej jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, 
nga data e marrjes së vendimit nga Grupi i posaçëm i punës për 
kualifikimin teknik të konkurrentëve. 

d. Grupi i posaçëm i punës duhet të dërgojë brenda një afati prej jo 
më shumë se 10 (dhjetë) ditësh pranë DMJIEk-ut renditjen e tre 
konkurrentëve me pikët më të larta, të shoqëruara me një relacion 
shpjegues dhe sugjerime për përmirësimin e dizenjimeve, nëse 
ka të tilla.

Afati limit për realizimin e procedurës së konkursit

70. Realizimi i procedurës të konkursit deri në përcaktimin e fituesve 
të 3 (tre) çmimeve të para, duhet të kryhet brenda një afati prej 
1 (një) viti kalendarik, duke filluar nga data e njoftimit publik mbi 
zhvillimin e konkursit. 

pJESA E pESTë

pRocEDURAT E ANULIMIT, pëRSëRITJES DhE Të ANkIMIMIT

Anulimi dhe/ ose përsëritja e procedurës së prokurimit 

71. përveç rasteve të tjera të parashikuara në këtë procedurë, 
procedura e konkurrimit mund të anulohet në çdo çast, përsëritet, 
pjesërisht ose tërësisht, si dhe mund të zgjaten afatet e përcaktuara 
në kalendarin e konkurrimit, dhe në rastet e mëposhtme: 

71.1 Me propozim të Sekretariatit Teknik dhe/ose Grupit të posaçëm 
të punës, dhe me miratim të kryetarit të Entit prokurues, kur 
vërtetohen një ose disa nga faktet e mëposhtme:

i. Në përfundim të fazës së regjistrimit rezultojnë të regjistruar jo 
më shumë se 3 (tre) kandidatë;

ii. kur kualifikohen ligjërisht nga Grupi i posaçëm i punës jo më 
shumë se 3 (tre) konkurrentë;

iii. kur në përfundim të fazës së renditjes përfundimtare të 
konkurrentëve asnjë prej tyre nuk është vlerësuar me një numër 
më të madh se 60 (gjashtëdhjetë) pikë;

iv. kur asnjë prej konkurrentëve nuk merr më shumë se gjysma e 
pikëve në vlerësimin e cilësisë së dizenjimit, sipas paragrafit 49 
shkronja ”b”.

71.2 procedura e konkurrimit mund të anulohet, përsëritet, pjesërisht 
ose tërësisht, si dhe mund të zgjaten afatet e përcaktuara në 
kalendarin e konkurrimit, me propozim të juristit të Sekretariatit 
Teknik dhe me vendim të kryetarit të Entit prokurues, dhe kur 
vërtetohen një ose disa nga faktet e mëposhtme: 
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a) Gjatë konkurrimit është shkelur dhe/ose nuk është respektuar 
procedura e konfidencialitetit (sekretimit), duke cënuar anonimatin 
apo fshehtësinë e identitetit të një ose disa konkurrentëve;

b) Vendimet e Grupit të posaçëm të punës janë marrë në kushtet 
e ekzistencës së konfliktit të interesave ose në shkelje të kuadrit 
rregullator të Bankës së Shqipërisë. 

72. Në rastet kur vendoset anulimi dhe/ose përsëritja pjesërisht ose 
tërësisht e procedurës së konkurrimit sipas parashikimeve të kësaj 
procedure, Banka nuk ka detyrim të rimbursojë, kompensojë 
ose zhdëmtojë në asnjë mënyrë shpenzimet e kandidatëve 
ose të konkurrentëve që rrjedhin nga anulimi ose përsëritja e 
procedurave.

parandalimi i konfliktit të interesit

73. çdo anëtar i Sekretariatit Teknik dhe Grupit të posaçëm të punës 
është i detyruar të vetëdeklarojë paraprakisht ose menjëherë sa 
vihet në dijeni, pranë Guvernatorit, çdo konflikt potencial ose faktik 
të interesit, që ka lidhje me këtë procedurë konkurrimi për të cilin 
ai ka ose duhet të kishte dijeni. Të pasurit dijeni për ekzistencën 
e konfliktit të interesit konkludohet sipas rrethanave objektive të 
faktit, rast pas rasti. 

74. përveç sa më sipër, çdo anëtar i Grupit të posaçëm të punës 
deklaron me shkrim pranë Sekretariatit Teknik, përpara fillimit të 
fazës së renditjes përfundimtare të konkurrentëve, ekzistencën ose 
mosekzistencën e situatave të konfliktit të interesit.

E drejta për ankimim

75. çdo kandidat ose konkurrent në këtë procedurë konkurrimi, brenda 
10 (dhjetë) ditëve nga marrja dijeni, ka të drejtë të paraqesë ankim 
pranë Guvernatorit të Bankës, ndaj vendimeve ose refuzimit për të 
marrë vendim të Grupit të posaçëm të punës dhe Sekretariatit Teknik, 
për shkaqe që kanë të bëjnë vetëm me rregullshmërinë dhe respektimin 
e procedurës së konkursit, të parashikuar në këtë vendim. 

76. Me marrjen e ankimit, pezullohen afatet dhe procedurat e 
konkursit, dhe brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga marrja e 
ankimit, Guvernatori shprehet për pranimin ose jo të tij. Vendimi 
i Guvernatorit është përfundimtar dhe i komunikohet menjëherë 
ankuesit. Në vendim jepen dhe arsyet përkatëse. Në qoftë se ankimi 
pranohet, Guvernatori parashikon në vendimin për pranim edhe 
masat e përshtatshme që ai i gjykon të arsyeshme, për korrigjimin e 
shkeljeve dhe vënien në vend të të drejtave të subjektit të cenuar prej 
këtyre shkeljeve, duke përfshirë dhe anulimin dhe/ose përsëritjen e 
pjesshme ose të plotë të procedurës së konkurrimit.
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ANEkS 2

pARAqITJA VIZUALE E BANkëS Së ShqIpëRISë

A. STEMA 

krijimi i një steme (logo) identifikuese për Bankën e Shqipërisë.

B. pARAqITJA VIZUALE E BANkëS Së ShqIpëRISë

krijimi i plotë i paraqitjes vizuale të Bankës së Shqipërisë, duke patur 
në fokus stemën dhe integrimin e saj në gjithë elementët e paraqitjes 
vizuale si më poshtë vijon:

a) komunikimi me të tretët

· Letra me kokë (letër korrespondence me jashtë e standardizuar  
 sipas hierarkisë së Bankës)

· Zarfet (sipas madhësive të ndryshme)
· Letra me “watermark”

b) komunikimi me median

· Baner për daljet në media të Guvernatorit për konferencat për  
 shtyp

· Formati i fjalimeve të Guvernatorit
· Formati i njoftimeve për shtyp
· Formati i deklaratave për shtyp
· Format njoftime tenderash në gazetë

c) prezantimi me të tretët

· Dosje
· Bllok
· Stilolaps
· Ftesa
· program aktiviteti
· program aktiviteti me foto ilustruese
· program aktiviteti me disa logo (kur është aktivitet i përbashkët  

 me institucione të tjera)
· Letra me komplimente
· çanta për dhurata (të madhësive të ndryshme)
· Badge
· kartonçina për emrat mbi tavolinë 
· kartëvizita
· prezantime në powerpoint
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d) Botime periodike

Botimet e Bankës së Shqipërisë janë të ndryshme, si për nga frekuenca 
ashtu edhe nga gjuha e publikimit, të cilat jepen të detajuara në tabelën 
e mëposhtme:

publikimi Frekuenca Gjuha

Raporti vjetor Vjetor Një gjuhë

Raporti i Mbikëqyrjes Vjetor Dygjuhësh para-mbrapa

Libri i konferencave vjetore Vjetor Një gjuhë

katalog publikimesh Vjetor Dygjuhësh para-mbrapa

Raporti i Stabilitetit Financiar Gjashtëmujor Dygjuhësh para-mbrapa

Buletini i Bankës së Shqipërisë Gjashtëmujor Një gjuhë

Të reja shkencore Gjashtëmujor Një gjuhë

Raporti i politikës Monetare Tremujor Dygjuhësh para-mbrapa

Analizat shoqëruese të Raportit të politikës Monetare Tremujor Një gjuhë

Buletini Zyrtar Mujor Vetëm shqip

Raporti statistikor Mujor + kapak cD Dygjuhësh

Materiale diskutimi Seri vjetore që ndahet me numra. Një gjuhë

për të gjitha elementet e parashtruara në pikën B është i nevojshëm 
përcaktimi i llojit, madhësisë dhe ngjyrës së shkrimit, përcaktimi i 
madhësisë dhe ngjyrës së çdo elementi tjetër të përfshirë në material 
(si tabelë, grafik, tekst shpjegues) si dhe formatimi i faqes (përcaktimi 
i vendndodhjes së shkrimit, grafikëve, tabelave, vendeve bosh që 
plotësohen me dorë, etj.). 

e) komunikimi elektronik

· Grafikë ilustruese (layout) për faqen e internetit
· Grafikë ilustruese (layout) për kanalin e Bankës së Shqipërisë  

 në YouTube
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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 
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 
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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”.

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”.
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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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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 8,
GUShT 2012

1.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 28.08.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”

2.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë 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.”

3.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 28.08.2012 “për 
shtypjen e monedhave metalike për qëllime numizmatike, në vitin 
2013”

4.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 12.09.2012 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes 
në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare””

5.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 12.09.2012 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për licencimin e shoqërive të kursim 
kreditit dhe të unioneve të tyre””
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Botuar nga: 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
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Tirazhi: 350 kopje

Shtypur në shtypshkronjën “Adelprint” sh.p.k.


