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Vendimi VENDIME DHE RREGULLORE Buletini Zyrtar

Nr. Datë PËRMBAJTJA Vëllimi Numër

01 17.01.2013 “Për miratimin e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin 
e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”” 15 1

02 17.01.2013 “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut 
në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka” 15 1

03 17.01.2013 ”Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për 
instrumentet e pagesave elektronike”” 15 1

04 17.01.2013
“Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me 

përthithje të Bankës Societe Generale Albania sh.a. me 
subjektin financiar jobankë Sogelease Albania sh.a.”

15 1

05 17.01.2013 ”Për rishtypjen e kartëmonedhës shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 5000 lekë” 15 1

06 17.01.2013 ”Për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 1 lek dhe 10 lekë” 15 1

08 30.01.2013 ”Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 1

09 30.01.2013 ”Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 52, datë 28.08.2012” 15 1

10 30.01.2013 ”Për miratimin e procedurës së prokurimit për objektin 
“Abonimi pranë një agjencie renditjeje’” 15 1

11 30.01.2013
”Për miratimin e delegimit të kompetencës për 

nënshkrimin e kontratës ndërmjet Bankës së Shqipërisë 
dhe individit, klient i sportelit të saj”

15 1

14 13.02.2013
”Për kryerjen e pagesës së rritjes së kuotës së 

anëtarësisë të Republikës së Shqipërisë në Fondin 
Monetar Ndërkombëtar”

15 2

15 13.02.2013
“Për miratimin e rregullores “Për kontrollin për 

autenticitet dhe kriteret e riciklimit të kartëmonedhave 
shqiptare”’

15 2

17 13.02.2013 “Për shtyrjen e afatit të këmbimit të disa kartëmonedhave 
pa kurs ligjor” 15 2

18 27.02.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 2

20 27.02.2013

“Për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit 
“Shërbimi i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve 

sortuese”, nëpërmjet kontratës me kohëzgjatje deri në 3 
vjet”

15 2

23 27.03.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 3
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26 27.03.2013 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”“ 15 3

27 27.03.2013 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë”” 15 3

28 27.03.2013 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të likuiditetit”” 15 3

27 28.03.2013 Licencë  “Për subjekt financiar jobankë” 15 4

32 30.04.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes“ 15 4

33 30.04.2013 “Për miratimin e udhëzimit “Mbi administrimin e rrezikut 
të normës së interesit në librin e bankës”” 15 4

26 17.01.2013 Licencë “Për subjekt financiar jobankë” 15 5

Prot.
1298 30.05.2013 Urdhër mbi revokimin e licencës së subjektit financiar 

jobankë “SOGELEASE ALBANIA” Sh.a. 15 5

39 26.06.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 5

41 26.06.2013
“Për miratimin e rregullores “Për trajtimin e 

kartëmonedhave dhe monedhave shqiptare të dyshuara 
si të falsifikuara””

15 5

42 26.06.2013
“Për miratimin e rregullores “Për licencimin, rregullimin 

dhe mbikëqyrjen e operatorëve të skemave kombëtare të 
pagesave me kartë””

15 5

44 26.06.2013 “Për një ndryshim në rregulloren “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit të Investimit”” 15 5

45 26.06.2013 “Për emërimin e drejtorit të Departamentit Juridik të 
Bankës së Shqipërisë” 15 5

47 31.07.2013 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 6

48 31.07.2013 “Për miratimin e rregullores “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”” 15 6

49 31.07.2013
“Për miratimin e rregullores “Për trajtimin e 

kartëmonedhave dhe monedhave euro e të tjera të 
huaja të dyshuara si të falsifikuara””

15 6

50 31.07.2013
“Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për 

eksport-importet e kartëmonedhave dhe të monedhave 
metalike shqiptare””

15 6

51 31.07.2013
“Për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit 

“Abonimi pranë një agjencie renditjeje për një periudhë 
trevjeçare””

15 6
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52 31.07.2013 “Për rizgjedhjen e Universitetit të Oksfordit si 
bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së Shqipërisë” 15 6

53 28.08.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 7

54 28.08.2013
“Për një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 52, datë 28.08.2012, “Për shtypjen e monedhave 

metalike për qëllime numizmatike, në vitin 2013””
15 7

55 28.08.2013 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për parandalimin e 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”” 15 7

57 11.09.2013
“Për miratimin e rregullores “Për këmbimin e 
kartëmonedhave dhe monedhave shqiptare të 

dëmtuara””
15 8

58 11.09.2013 “Për miratimin e rregullores “Mbi punën për këmbimin e 
kartëmonedhave dhe monedhave të dëmtuara”” 15 8

59 11.09.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 8

60 25.09.2013 “Për ekspozimin e monedhave me metal të çmuar në 
ekspozitat që do të organizojë Banka e Shqipërisë” 15 8

Prot.
2107 03.09.2013 Urdhër mbi revokimin e licencës së subjektit financiar 

jobankë “Balkan Factors Albania” Sh.a. 15 8

61 30.10.2013 “Për miratimin e “Raportit të politikës monetare për 
tremujorin e tretë të vitit 2013”” 15 9

62 30.10.2013 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 15 9

63 30.10.2013 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë shtesë nga Banka Raiffeisen sh.a.” 15 9

64 30.10.2013
“Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 

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

15 9

65 30.10.2013 “Për miratimin e “Sistemit raportues për subjektet 
financiare jobanka”” 15 9

66 30.10.2013
“Për një ndryshim në rregulloren “Mbi procedurat 
e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e 

brendshëm të këmbimeve valutore””
15 9

67 30.10.2013 “Për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave të Bankës së Shqipërisë” 15 9

68 30.10.2013 “Për emërimin e sekretarit të Këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë” 15 9

28 06.11.2013 Licencë “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë” 15 10

73 06.11.2013 “Për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit të 
Kontabilitetit dhe Financës të Bankës së Shqipërisë” 15 10
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74 06.11.2013 “Për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit të 
Statistikave” 15 10

75 06.11.2013  “Për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit të 
Teknologjisë së Informacionit” 15 10

76 06.11.2013
“Për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit 

të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
Komunikimit”

12 10

77 06.11.2013
“Për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit 
të Stabilitetit Financiar dhe emërimin e drejtorit të 

Departamentit të Stabilitetit Financiar dhe Statistikave”
12 10

78 27.11.2013 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 12 10

81 16.12.2013 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 12 10

82 16.12.2013
“Për një ndryshim në rregulloren “Për kontrollin për 

autenticitet dhe kriteret e riciklimit të kartëmonedhave 
shqiptare””

12 10

Banka e Shqipërisë
Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë

Tel: + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11
Fax: + 355 4 241 94 08

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

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën Albdesign.


