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Vendimi VENDIME DhE RREgULLoRE Buletini Zyrtar

Nr. Datë pëRMBAJTJA Vëllimi Numër

prot. 
43 09.01.2014 Urdhër “për miratimin e metodologjisë 

“për raportimin e instrumenteve të pagesave”” 16 1

prot. 
202 04.10.2013 Urdhër “për miratimin e licencës për subjektin paylink 

sh.a si operator skeme kombëtare pagesash me kartë” 16 1

Lic. 
1 04.10.2013 Licencë “operator skeme kombëtare pagesash me kartë” 16 1

03 29.01.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 1

04 29.01.2014
“për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 

“për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël (AECh)””

16 1

05 29.01.2014
“për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 

“për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS””

16 1

06  29.01.2014
“për miratimin e rregullores “Mbi organizimin 

dhe funksionimin e Departamentit të 
Stabilitetit Financiar dhe të Statistikave””

16 1

07  29.01.2014 “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Departamentit të Administrimit”” 16 1

08  26.02.2014 “për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 2

09 26.02.2014 “për miratimin e dokumentit “politika e Mbikëqyrjes”” 16 2

10 26.02.2014 “për miratimin e rregullores “për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”” 16 2

11 26.02.2014 “për miratimin e udhëzimit “Mbi planet e rimëkëmbjes”” 16 2

12 26.02.2014 “për një ndryshim në rregulloren “Mbi garancitë në 
operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”” 16 2

13 26.02.2014 “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet 
e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”” 16 2

15  26.02.2014 “për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 1000 Lekë dhe 500 Lekë” 16 2

16 26.02.2014 “për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare 
me kurs ligjor, me prerje 5 Lekë” 16 2

20  26.02.2014 “për miratimin e rregullores “për procedurat e blerjes 
së vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë”” 16 2

21 27.02.2014 “për miratimin e “Raportit Vjetor të Bankës 
së Shqipërisë për vitin 2013”” 16 2

22 27.02.2014
“për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren 

“për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

16 2

23 27.03.2014  “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 3

25 27.03.2014 “për shtypjen e kartëmonedhës shqiptare me 
kurs ligjor, me vlerë nominale 10000 lekë” 16 3

27 27.04.2014 “për miratimin e Raportit të politikës Monetare 
për tremujorin e parë të vitit 2014” 16 3
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28 30.04.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 3

29 30.04.2014 “për miratimin e Raportit të Stabilitetit Financiar 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2013” 16 3

30 30.04.2014

“për miratimin e realizimit të objektit të 
prokurimit “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit 

të menaxhimit të thesarit Inforex Loro” nëpërmjet 
një kontrate me kohëzgjatje 3-vjeçare”

16 3

31 30.04.2014
“për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren 
“për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe 

mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”
16 3

32 30.04.2014 “për miratimin e dokumentit “politika e mbikëqyrjes 
së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”” 16 3

33 30.05.2014 “për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 4

34 30.05.2014 për miratimin e rregullores “Mbi funksionimin e sistemit 
Portfolio Analytics Tool 2 (pat2) në Bankën e Shqipërisë” 16 4

prot. 
1438 10.06.2014 “Urdhër “për pezullimin e licencës së subjektit 

financiar jobankë “platinium Investment” sh.p.k.”” 16 4

35 25.06.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 4

36 25.06.2014
“për miratimin e procedurës së veçantë të prokurimit 

“për përzgjedhjen e audituesit të jashtëm të 
pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë””

16 4

37 25.06.2014
“për miratimin e rregullores “për 

organizimin dhe funksionimin e komitetit 
kombëtar të Sistemit të pagesave””

16 4

38 25.06.2014 
“për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 
“Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur 

në Bankën e Shqipërisë nga bankat””
16 4

39 25.06.2014 
“për miratimin e normës së interesit për 

remunerimin e rezervës së detyruar dhe të 
tepricave të subjekteve bankare”

16 4

40 25.06.2014 “për shtypjen e monedhave metalike për qëllime 
numizmatike, në vitet 2014 dhe 2015” 16 4

Lic. 
29 21.04.2014 “për të vepruar si subjekt financiar

jobankë në Republikën e Shqipërisë” 16 5

42 30.07.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 13 5

43 30.07.2014 “për një shtesë në rregulloren “për raportin 
e mjaftueshmërisë së kapitalit”” 13 5

45 30.07.2014 “për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit 
të Sigurimit dhe Mbrojtjes të Bankës së Shqipërisë” 13 5

46 31.07.2014 “për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit 
të Emisionit të Bankës së Shqipërisë” 16 5

47 31.07.2014 “për një shtesë në rregulloren e “Funksionimit të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”” 16 5

48 27.08.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 6

49 27.08.2014 “për lirimin nga detyra të drejtorit të Departamentit 
të Burimeve Njerëzore të Bankës së Shqipërisë” 16 6

53 24.09.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 6
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54 24.09.2014 “për miratimin e ”Raportit të Stabilitetit Financiar 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2014”” 16 6

55 01.10.2014
“për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për 

licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe 
degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë””

16 6

prot. 
2337 30.10.2014

“Urdhër i Zëvendësguvernatorit të parë Nr. prot. 
2337, datë 30.10.2014 “për hedhjen në qarkullim të 

monedhave metalike shqiptare, me kurs ligjor, me vlerë 
nominale 1 lek dhe 10 lekë, emetim i vitit 2013””

16 7

59 27.10.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 7

63 27.10.2014 “për përzgjedhjen e kontrollorit të jashtëm për auditimin 
e pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë” 16 7

64 26.11.2014 “për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 7

65 26.11.2014
“për miratimin e procedurës së veçantë të prokurimit 

për përzgjedhjen e agjencive të udhëtimit për pajisjen e 
personelit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi”

16 7

66 26.11.2014 “për një shtesë në statutin e Bankës së Shqipërisë” 16 7

prot. 
3241 18.12.2014 “për sigurimin e depozitave në banka” 16 8

prot. 
3242 18.12.2014 “për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit” 16 8

67 18.12.2014 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 16 8

68 18.12.2014 “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë shtesë nga Banka proCredit sh.a.” 16 8

69 18.12.2014 “për miratimin e rregullores
“për kapitalin rregullator të bankës”” 16 8

70 18.12.2014 “për për disa ndryshime në rregulloren
“për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”” 16 9

71 18.12.2014
“për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi 

rregullat e brendshëm të funksionimit të sistemit të 
pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – aips””

16 9

72 18.12.2014
““për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 

“për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – aips””

16 9

73 18.12.2014
““për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren 

“Mbi funksionimin e sistemit kontabël dhe 
të administrimit të thesarit (atm)””

16 9

76 18.12.2014 ““për miratimin e rregullores “për funksionimin e sistemit 
qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (afisar)”” 16 9

77 18.12.2014 “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi garancitë në 
operacionet kredituese të Bankës së Shqipërisë”” 16 9

78 18.12.2014  “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet 
e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”” 16 9
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë
 Sheshi “Skënderbej”, nr. 1, 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 “Albdesign”.


