
Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 4

qershor 2014

vëllimi 16
numër 4
qershor 2014

PB Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1

B U L E T I N I 
Z Y R T A R

B A N k A  E  S h q I p ë R I S ë

vëllimi 16       numër 4       qershor 2014

Data e botimit 01.07.2014



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 4

qershor 2014

vëllimi 16
numër 4
qershor 2014

2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 4

qershor 2014

vëllimi 16
numër 4
qershor 2014

2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 3

p  ë  R  M  B  A  J  T  J  A
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 33, datë 30.05.2014

pëR
ULJEN E NoRMëS Së INTERESIT Të MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES 

DhE Të ANASJELLA 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 ulë me 0.25 pikë përqindje normën e interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes (repo dhe repo të anasjella). 
Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes, nga 2.75, bëhet 2.5 për qind.

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi në datën 31 maj 2014.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 34, datë 30.05.2014

pëR
MIRATIMIN E RREGULLoRES

“MBI FUNkSIoNIMIN E SISTEMIT poRTFoLIo ANALYTICS TooL 2 
(pAT2) Në BANkëN Në ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë’’, i ndryshuar, me propozim 
të Departamentit të operacioneve Monetare dhe Departamentit 
të Sistemeve të pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financës, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi funksionimin e sistemit Portfolio Analytics 
Tool 2 (pAT2) në Bankën e Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohen Departamenti i operacioneve Monetare, Departamenti 
i Sistemeve të pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financës, si dhe 
Departamenti i Teknologjisë së Informacionit me zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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RREGULLoRE

“MBI FUNkSIoNIMIN E SISTEMIT poRTFoLIo ANALYTICS 
TooL 2 (pAT2) Në BANkëN E ShqIpëRISë”

Neni 1
qëllimi

kjo rregullore ka për qëllim të sigurojë mirëfunksionimin e sistemit 
të administrimit të rezervës valutore “pAT2”, nëpërmjet përcaktimit të 
funksioneve dhe detyrave të departamenteve kryesore që do të përdorin 
sistemin, si dhe duke koordinuar bashkëpunimin ndërmjet tyre.

Neni 2
Baza juridike

kjo rregullore nxirret në mbështetje dhe në zbatim të:

a) Ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar;

b) Vendimit nr. 66, datë 14.11.2007, të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë “Mbi funksionimin e sistemit kontabël dhe të 
administrimit të thesarit (ATM)”;

c) Vendimit nr. 72, datë 12.10.2011, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “Mbi funksionimin e sistemit SWIFT në Bankën e 
Shqipërisë”;

d) Vendimit nr. 63, datë 15.09.2010, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “për politikën dhe mënyrën e administrimit të rezervës 
valutore”, i ndryshuar;

e) Vendimit nr. 78, datë 25.06.2006, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “politika për sigurinë e informacionit”;

f) Vendimit nr. 17, datë 09.03.2011, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë “për sigurinë e informacionit”;

g) Akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
përkufizime

Në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

a) “Banka” është Banka e Shqipërisë;
b) “Njësi” është departamenti, si njësi organizative e Bankës. Në 

kuptim të kësaj rregulloreje, do të përdoren termat “njësi” dhe 
“departament”, duke nënkuptuar njëri-tjetrin;

c) “PAT2” është “Sistemi portfolio Analytics Tool 2” që përfshin sistemin 
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me tërësinë e veprimeve operacionale për administrimin e rezervës 
valutore, bazën e të dhënave, dokumentacionin dhe manualet e 
përdorimit të sistemit të informacionit, të cilat mund të jenë subjekt 
i përmirësimeve dhe ndryshimeve të vazhdueshme;

d) “Transaksion në PAT2” është bashkësia e të dhënave të regjistruara 
në sistem për të përshkruar një ngjarje financiare, që identifikohet 
automatikisht nga sistemi në mënyrë të vetme;

e) “Manualet e funksionimit të PAT2” janë materialet e shkruara 
shoqëruese standarde të prodhuesve të sistemeve, si dhe ato të 
personalizuara për Bankën. Manualet janë subjekt i ndryshimeve, 
për të reflektuar në çdo kohë ndryshimet (përmirësimet) në sistemet 
përkatëse të informacionit;

f) “Sisteme të jashtme” janë sistemet apo nënsistemet e tjera, si Inforex, 
Loro, GL, SWIFT, Bloomberg, të cilat nuk janë pjesë e arkitekturës 
së sistemit pAT2;

g) “InFoRex” është Sistemi i Administrimit të Thesarit;
h) “Loro” është Sistemi i Administrimit të Llogarive të të tretëve;
i) “GL” është Libri i Madh i Llogarive;
j) “DOM” është Departamenti i operacioneve Monetare në Bankë;
k) “DTI” është Departamenti i Teknologjisë së Informacionit në Bankë;
l) “DSPKF” është Departamenti i Sistemeve të pagesave dhe i 

kontabilitetit dhe Financës në Bankë;
m) “Ndërfaqet” janë produkte software, të cilat realizojnë shkëmbimin 

e informacionit midis pAT2 dhe sistemeve të jashtme. Rrjedha e 
informacionit në ndërfaqe mund të jetë në një ose të dyja kahet;

n) “Përdoruesit e PAT2” janë punonjësit e DoM, DSpkF, DTI, të cilët 
përdorin këtë sistem në zbatim të detyrave të tyre funksionale. 
punonjës nga departamente të tjera mund të përcaktohen si 
përdorues në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje. Termi 
përdorues në këtë rregullore do të nënkuptojë përdorues sistemi/
nënsistemi;

o) “Profil i përdoruesit” është bashkësia e të drejtave në sistem/
nënsistem që i jepet një përdoruesi sistemi, në funksion të detyrave 
të tij. këto të drejta miratohen nga përgjegjësi i sistemit dhe janë 
subjekt i rishikimit periodik. profilet e përdoruesve realizohen 
teknikisht në sistem nga kujdestari i sistemit;

p) “Përgjegjës i PAT2” është njësia organizative, që ndjek operimin e 
përgjithshëm të sistemit, miraton listën dhe profilet e përdoruesve, si dhe 
autorizon ndryshimet apo përmirësimet e nevojshme në lidhje me të;

q) “Kujdestar i PAT2” është njësia organizative, e cila zbaton kërkesat 
për krijimin e profilit të përdoruesve, kujdeset për funksionimin 
normal të sistemit, si dhe zbaton ndryshimet apo përmirësimet e 
nevojshme të autorizuara nga përgjegjësi i sistemit;

r) Të dhënat e qëndrueshme përbëjnë bashkësinë e të dhënave 
që mundësojnë aktivitetin normal ditor të të gjithë përdoruesve 
të pAT2, ndryshimet e të cilave ndodhin rrallë dhe rishikohen sa 
herë që ndodhin në momentin e njoftimit nga burimi që ka sjellë 
ndryshimin, të tilla si bankat korrespondente apo kujdestare, 
partnerët në tregtim, Bloomberg-u, etj;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 4

qershor 2014

vëllimi 16
numër 4
qershor 2014

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

s) “Sistemi SWIFT” është sistemi i komunikimit në Bankë, i cili 
mundëson komunikimin financiar ndërbankar të Bankës me 
korrespondentët e saj;

t) “SAA Workstation” (SWIFT Alliance Access) është një produkt 
ndërfaqeje shumë platformësh, i dizenjuar nga kompania SWIFT 
për të lidhur një ose më shumë destinacione me rrjetin e kompanisë 
SWIFT ose me rrjete të tjera private për shkëmbimin e mesazheve;

u) “EOD” është procesi i mbylljes së ditës në pAT2 pas verifikimit të të 
gjitha veprimeve operacionale të regjistruara në pAT2, gjatë ditës 
paraardhëse të punës;

v) “Agjenti” është kompania që ka ndërtuar pAT2.

Neni 4
Funksionet e përdoruesve të pAT2

përdoruesit e pAT2 kryejnë një ose disa nga funksionet e mëposhtme:

a) krijojnë transaksione me vlerë të përcaktuar në pAT2;
b) përdorin informacionet/raportimet e gjeneruara prej pAT2;
c) sigurojnë mbështetjen dhe mirëmbajtjen teknike të pAT2.

Neni 5
Detyrat e DoM

DoM është përgjegjësi i pAT2. punonjësi i këtij departamenti, në 
cilësinë e përdoruesit të pAT2, ushtron detyrat si më poshtë:
a) përkufizon transhet e rezervës valutore dhe portofolat e titujve në 

pAT2, si dhe administron gjithë aktivitetin e lidhur me to;
b) përgatit dhe hedh në pAT2 të dhënat e tregut si: normat e remunerimit 

për llogaritë rrjedhëse të Bankës pranë bankave korrespondente 
dhe/ose kujdestare, kurset e këmbimit, vlerat e indekseve për 
portofolat benchmark dhe çmimet për vlerësimin e titujve;

c) është përgjegjës për përkufizimin në pAT2 të administratorëve të 
jashtëm, emrave të lejuar për investim dhe kundërpalëve në tregtim. 
Në funksion të administrimit të rrezikut të kreditit, hedh në të dhe 
përditëson kufizimet cilësore dhe sasiore për korrespondentët apo 
emrat e lejuar për investim sipas limiteve të përcaktuara në bazën 
rregullative mbi aktivitetin e administrimit të rezervës valutore të 
Bankës;

d) Regjistron në pAT2 transaksione si: blerje/shitje të titujve, kontratat 
e së ardhmes të normave të interesit, tregtim të valutave spot apo 
forward, depozita dhe transferta të ndryshme ndërmjet llogarive 
rrjedhëse të Bankës pranë bankave korrespondente dhe kujdestare. 
kryen kalime të brendshme në portofolat e titujve apo cash-it. 
Sistemon në të, kurdoherë kur ndodhin, gjendjet e cash-it fizik në 
monedhat USD dhe Euro, në rastin e shitblerjes së kartëmonedhave. 
Dërgon informacionin e nevojshëm për DSpkF-në për verifikimin e 
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saktësisë së hedhjes së transaksionit në pAT2;
e) Në bashkëpunim me DSpkF-në, kujdeset për gjendjet e llogarive 

rrjedhëse në valutë pranë bankave korrespondente dhe kujdestare 
sipas çdo portofoli të rezervës;

f) Dërgon në DSpkF informacionin e nevojshëm në lidhje me 
pasqyrimin e saktë në pAT2 të të dhënave të qëndrueshme sipas 
matricës së produkteve investuese, monedhës dhe vendit të shlyerjes 
për çdo partner tregtar;

g) Realizon kontrolle të ndërfaqes Inforex – pAT2 për kalimin me 
saktësi të veprimeve në valutë që prekin gjendjen e llogarive të 
Bankës, të iniciuara prej njësisë në INFOREX;

h) pas përfundimit të aktivitetit të vet ditor në pAT2, njofton nëpërmjet 
postës elektronike dhe/ose telefon DSpkF-në për vijimin e procesit 
të mbylljes së ditës (EoD). personi i autorizuar i DoM-it firmos 
raportin e veprimeve ditore dhe ia dërgon personit të autorizuar në 
DSpkF;

i) Në rast konstatimi parregullsish, pas mbylljes së aktivitetit ditor, 
në përputhje me manualin e veprimeve financiare dhe të vendit të 
punës së përdoruesit të pAT2, sistemon veprimin duke njoftuar në 
të njëjtën kohë DSpkF-në; 

j) Njofton DTI-në për problemet që dalin gjatë funksionimit të pAT2, 
kur gjykon që zgjidhja e tyre kërkon ndihmë të specializuar; si dhe

k) kryen çdo detyrë tjetër që konsiderohet e nevojshme për mbarëvajtjen 
e punës në pAT2.

Neni 6
Detyrat e DSpkF

punonjësi i DSpkF, në cilësinë e përdoruesit të pAT2 ushtron detyrat 
si më poshtë:
a) përkufizon dhe mirëmban në mënyrë të vazhdueshme të dhënat 

e qëndrueshme për bankat korrespondente, kujdestarët dhe 
kundërpalët në tregtim sipas matricës së produkteve investuese për 
çdo monedhë të përcaktuara nga DoM-i;

b) Verifikon produktet e tregtuara nga DoM-i dhe të regjistruara në 
pAT2;

c) Regjistron në pAT2 aktivitetin operacional që lidhet me flukset që 
prekin llogaritë rrjedhëse të Bankës, sa i përket interesave rrjedhëse 
dhe marxhinave të kontratave të ardhshme të normave të interesit. 
Verifikon kalimin me saktësi nga ndërfaqja Inforex - pAT2 të flukseve 
hyrëse/dalëse në funksion të pagesave të të tretëve apo nevojave 
të brendshme të administrimit të Bankës, si dhe shpenzimet/të 
ardhurat që mund të lindin gjatë aktivitetit operacional;

d) Regjistron, mbështetur në informacionin e dërguar nga DoM, 
flukset që lidhen me transaksionet në monedhën SDR dhe XAU, me 
qëllim përditësimin e gjendjes së llogarive në këto monedha;

e) Verifikon në pAT2 veprimet e brendshme të transferimit të titujve 
ose të cash-it mbështetur në informacionin e dërguar nga DoM-i;
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f) Verifikon dhe dërgon në SAA Workstation mesazhet e Swift-it;
g) Ndjek ndërfaqet pAT2 - Inforex dhe anasjelltas, për verifikimin e 

pasqyrimit me korrektësi të informacionit ndërmjet këtyre sistemeve;
h) kujdeset për rakordimin ditor të balancave të llogarive të Bankës 

me raportimet e korrespondentëve/kujdestarëve;
i) personi i autorizuar pranë DSpkF firmos raportin final të veprimeve 

financiare të pAT2, dorëzuar paraprakisht nga DoM, dhe ia 
bashkëlidh praktikës ditore;

j) Realizon procesin EoD në pAT2. procesi fillon me marrjen e 
njoftimit nga DoM dhe realizohet në ditën pasardhëse të punës;

k) kujdeset për rakordimin mujor të gjendjes së portofolit të titujve të 
Bankës me raportimet e bankave kujdestare;

l) Realizon mbylljen e periudhave kontabël (muaji apo viti) dhe 
procedurat e lidhura me këtë veprimtari;

m) Realizon kontrolle paraprake midis modulit të portofolit dhe atij të 
kontabilitetit përpara eksportimit të të dhënave në GL;

n) pasqyron në GL, në përputhje me parimet e kontabilitetit, ngjarjet 
financiare të aktivitetit ditor të pAT2;

o) Realizon kontrolle mbi saktësinë dhe pasqyrimin kontabël të 
veprimtarisë financiare të pAT2 në GL;

p) Në rast konstatimi parregullsish në regjistrimin/kontrollin e 
veprimeve financiare apo hedhjen e të dhënave të qëndrueshme 
të pAT2, njofton menjëherë departamentin iniciues të veprimit dhe/
ose kujdestarin e pAT2, me postë elektronike dhe/ose telefon. 
Departamenti iniciues i veprimit merr masa të menjëhershme 
dhe bashkërendon veprimet me njësitë e tjera për sistemimin 
përfundimtar të parregullsive të evidentuara. DSpkF-ja realizon 
sistemimin manual kontabël të parregullsive të evidentuara;

q) Në bashkëpunim me njësitë e tjera të përfshira në pAT2, harton 
skemat kontabël për pasqyrimin në pAT2 të produkteve të reja 
investuese dhe politikave të reja kontabël;

r) kryen hapjen, mbylljen apo modifikimin e llogarive kontabël të 
pAT2 sipas procedurave teknike të tij;

s) përcakton llogaritë korresponduese në GL të llogarive kontabël të 
pAT2;

t) Njofton DTI-në për problemet që dalin gjatë funksionimit të pAT2, 
kur gjykon që zgjidhja e tyre kërkon ndihmë të specializuar; si dhe

u) kryen çdo detyrë tjetër që konsiderohet e nevojshme për mbarëvajtjen 
e punës në pAT2.

Neni 7
Funksionet e DTI

DTI është kujdestar i pAT2. punonjësi i këtij departamenti, në cilësinë 
e përdoruesit të pAT2, ushtron detyrat si më poshtë:
a) Administron teknikisht pAT2;
b) Ndjek në mënyrë të vazhdueshme procedurat që sigurojnë 

mirëfunksionimin e pAT2 dhe të ndërfaqeve të tij me sistemet/
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modulet e tjera Inforex-Loro, SWIFT dhe GL;
c) Ndjek nevojat për përmirësim dhe përditësim të vazhdueshëm të pAT2;
d) Ndjek në mënyrë të veçantë zbatimin e procedurave të administrimit 

të ndryshimeve në pAT 2 dhe ndërfaqeve të lidhura me të;
e) Realizon teknikisht krijimin e përdoruesve dhe të profileve të 

përdoruesve në pAT2, me kërkesë dhe pas çdo miratimi nga 
përgjegjësi i pAT2;

f) Mbështet teknikisht njësitë e tjera në përdorimin e moduleve të 
pAT2 për zbatimin e veprimeve operacionale të aktivitetit të tyre të 
përditshëm;

g) Shërben si pikë kontakti me firmën ofruese për sa i përket 
mirëmbajtjes dhe zhvillimit të pAT2;

h) Ndjek dhe realizon, në përputhje me aktet rregullative të Bankës, 
aktivitetet që lidhen me sigurimin e konfidencialitetit, integritetit dhe 
të disponueshmërisë; 

i) Në bashkëpunim me Agjentin ndjek procesin e rishikimit të manualit 
të përdorimit të pAT2; si dhe

j) kryen çdo detyrë tjetër që konsiderohet e nevojshme për mbarëvajtjen 
e mirëfunksionimit të pAT2.

Neni 8
procedura e krijimit të profileve të përdoruesve

1. përgjegjësi i pAT2 në bashkëpunim me kujdestarin e pAT2, 
përcaktojnë profilet e përdoruesve.

2. Formulari për profilin e përdoruesit në pAT2 i firmosur nga drejtuesi 
i njësisë kërkuese dhe përgjegjësi i pAT2 i dërgohet për zbatim 
kujdestarit të pAT2, i cili realizon teknikisht procedurën e përcaktimit/
përkufizimit të përdoruesit në pAT2.

3. Formulari i profilit të përdoruesit të pAT2, i nënshkruar nga drejtori 
i departamentit kërkues, drejtori i departamentit përgjegjës të 
pAT2 dhe drejtori i departamentit kujdestar pAT2 përgatitet në 3 
(tre) kopje. Secila palë nënshkruese mban nga një kopje të këtij 
formulari.

4. Administratori përkatës, në varësinë e të cilit ndodhet departamenti 
kërkues, mund të përcaktojë përdorues nga departamente të tjera, 
të ndryshme nga ato të përcaktuara në këtë rregullore.

Neni 9
Siguria e pAT2

për zbatimin dhe mirëmbajtjen e sigurisë të pAT2, përveç rregullave të 
parashikuara në aktet nënligjore të Bankës mbi sigurinë e informacionit, 
përcaktohen edhe rregullat e mëposhtme:
a) rishikimi i listës së përdoruesve të pAT2 – kujdestari i pAT2 

bashkë me përgjegjësin e pAT2, rishikojnë në mënyrë periodike 
[minimalisht 2 (dy) herë në vit] listën e përdoruesve të tij dhe 
profilet e tyre;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 16
numër 4

qershor 2014

vëllimi 16
numër 4
qershor 2014

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 13

b) ruajtja dhe mbrojtja e sistemeve – informacioni i regjistruar 
në pAT2, në përputhje me karakteristikat teknike të vetë pAT2, 
ruhet në çdo kohë në dy mbartës të ndryshëm informacioni, 
të cilat janë subjekt kontrolli periodik. Niveli i sigurisë i këtyre 
pajisjeve përcaktohet nga kujdestari i pAT2, në bashkëpunim me 
përgjegjësin e pAT2.

Neni 10
Manualet

1. organizimi i brendshëm i punës brenda njësive organizative të 
Bankës, të cilat janë të ngarkuara me zbatimin e kësaj rregulloreje, 
përcaktohet nëpërmjet manualeve të veprimeve financiare, manualit 
të veprimeve të DTI-së dhe të vendeve të punës të përdoruesve të 
pAT2.

2. Manualet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, hartohen në 
përputhje me manualin e përdorimit të pAT 2 dhe me dispozitat 
e rregulloreve të brendshme të departamenteve përkatëse. këto 
manuale miratohen nga Zëvendësguvernatori i parë i Bankës.

ARDIAN FULLANI

kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

ZëVENDëSGUVERNAToR I pARë

Nr. prot. 1438 Datë10.06.2014

URDhëR

pëR
pEZULLIMIN E LICENCëS Të SUBJEkTIT FINANCIAR JoBANkë

“pLATINIUM INVESTMENT” Sh.p.k.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 1, shkronja “a”, të 
rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, si dhe shtojcës 3, 
pika 4, të rregullores “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, e ndryshuar; pasi u njoha me kërkesën e pLATINIUM 
INVESTMENT sh.p.k, me nr. prot. 01, datë 17.03.2014, dhe bazuar 
në propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes,

URDhëRoJ:

1. pezullimin e licencës nr. 25, datë 26.06.2012, për subjektin 
financiar jobankë “pLATINIUM INVESTMENT” sh.p.k. deri në datën 
30 shtator 2014.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë me 
zbatimin e këtij urdhri. 

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij urdhri në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

ELISABETA GJoNI

ZëVENDëSGUVERNAToR I pARë
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 35, datë 25.06.2014

pëR
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NoRMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLA Të RIBLERJES

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozimin e Departamentit të 
politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 2,50 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REpo dhe REpo të anasjella).

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 36, datë 25.06.2014

pëR
MIRATIMIN E pRoCEDURëS Së VEÇANTë Të pRokURIMIT “pëR 

pëRZGJEDhJEN E AUDITUESIT Të JAShTëM Të pASqYRAVE 
FINANCIARE Të BANkëS Së ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g”, dhe 
neneve 67 dhe 68 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar; të paragrafit të dytë të nenit 3, si dhe 
paragrafit të parë dhe shkronjës “dh” të nenit 45 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 
dhe Departamentit të Sistemeve të pagesave dhe kontabilitetit dhe 
Financës, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë procedurën e veçantë për prokurimin e objektit 
“përzgjedhja e audituesit të jashtëm të pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë”, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij 
vendimi.

2. Të miratojë fondin limit të nevojshëm për prokurimin e objektit 
“përzgjedhja e audituesit të jashtëm të pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë” për vitet 2014-2018, në masën 22.680.000 
Lekë.

3. Fondi limit i përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, nuk do t’i 
nënshtrohet procedurave për rishikimin e tij, sipas 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 do të miratohet në vijimësi 
në buxhetet vjetore të Bankës së Shqipërisë, sipas kohëzgjatjes së 
kontratës.
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4. Me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe në 
procedurën e miratuar me këtë vendim, për prokurimin e objektit 
“përzgjedhja e audituesit të jashtëm të pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë“ do të zbatohen dispozitat e zbatueshme 
të parashikuara për procedurën e prokurimit “Tender i kufizuar 
kombëtar”, në rregulloren “për procedurat e prokurimit në Bankën 
e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, të 
këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar.

5. procedura e veçantë, e parashikuar në këtë vendim, të zbatohet sa 
herë që të kërkohet prokurimi i objektit “përzgjedhja e audituesit të 
jashtëm të pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë”.

6. Të miratojë realizimin në vijimësi të objektit të prokurimit 
“përzgjedhja e audituesit të jashtëm të pasqyrave financiare të 
Bankës së Shqipërisë”, nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje 5 
(pesë)-vjeçare.

7. Ngarkohet kryetari i Entit prokurues, Departamenti i Administrimit 
dhe Departamenti i Sistemeve të pagesave dhe kontabilitetit dhe 
Financës, me zbatimin e këtij vendimi.

8. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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pRoCEDURA E VEÇANTë
pëR pRokURIMIN E oBJEkTIT “pëRZGJEDhJA E AUDITUESIT Të 

JAShTëM Të pASqYRAVE FINANCIARE Të BANkëS Së ShqIpëRISë”

pëRMBAJTJA

1. objekti
2. Baza ligjore
3. përkufizime
4. paraqitja e kërkesës për prokurim
5. Ftesat
6. Subjektet pjesëmarrëse
7. Termat e Referencës
8. hapja dhe shqyrtimi i ofertave
9. kriteret e vlerësimit
10. Vlerësimi dhe klasifikimi i ofertave dhe përzgjedhja e ofertës
 fituese
11. Shpallja e ofertës fituese 
12. Anulimi dhe/ose përsëritja e procedurës së prokurimit
13. pezullimi i procedurës dhe kthimi i saj për rivlerësim, nga kEp

1. Objekti

objekti i kësaj procedure prokurimi për përzgjedhjen e audituesit 
të jashtëm është përcaktimi i kritereve, kushteve dhe procedurave për 
përzgjedhjen e audituesit të jashtëm, i cili, në përputhje me përcaktimet 
ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, do të shprehë opinionin nëse raportet e përgatitura nga 
Banka e Shqipërisë paraqesin në mënyrë të plotë dhe të drejtë situatën 
financiare të Bankës së Shqipërisë, në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar.

2. Baza ligjore

kjo procedurë e veçantë është hartuar në bazë dhe për zbatim të:
•	 ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; dhe
•	 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.

3. Përkufizime

Termat e përdorur në këtë procedurë të veçantë, kanë të njëjtin 
kuptim me termat e përkufizuar ose të përdorur në:
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•	 ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar;

•	 rregulloren “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;

•	 ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009, “për auditimin ligjor, 
organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të 
kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

përveç sa parashikohet më sipër, për qëllime të zbatimit të kësaj 
procedure të veçantë prokurimi, termat e mëposhtëm do të kenë këto 
kuptime:

a) ACCA – Shoqata e Ekspertëve kontabël të Certifikuar 
(ndërkombëtare)1;

b) EkR – Ekspert kontabël i regjistruar”;
c) CpA –Ekspert kontabël i certifikuar2;
d) DSpkF – është Departamenti i Sistemeve të pagesave dhe i 

kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë;
e) Auditues i jashtëm – ka të njëjtin kuptim me termin kontrollori i 

jashtëm në përputhje me ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997, “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

f) ortaku kryesor i auditimit – është eksperti kontabël i regjistruar, 
i cili, në një angazhim auditimi, është ngarkuar nga shoqëria e 
auditimit me përgjegjësinë kryesore për kryerjen e auditimit në 
emër të shoqërisë së auditimit;

g) komisioni i prokurimit – është njësia përgjegjëse për realizimin e 
procedurës së prokurimit të përcaktuar në këtë vendim. Në përbërje 
të tij janë: kryetari i komisionit të prokurimit, tre përfaqësues nga 
DSpkF dhe një përfaqësues nga Departamenti i Teknologjisë 
së Informacionit. Në çdo rast, një punonjës i Departamentit të 
Administrimit mbikëqyr procedurën;

h) Bordi i mbikëqyrjes publike – është njësia përgjegjëse e krijuar në 
përputhje me dispozitat e ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009, “për 
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të 
regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

4. Paraqitja e kërkesës për prokurim

4.1 paraqitja e kërkesës nga DSpkF për Departamentin e Administrimit, 
për prokurimin e objektit të sipërpërmendur, duhet të bëhet jo më vonë 
se muaji maj i vitit përpara periudhës për të cilën kërkohet auditimi.

4.2 përjashtimisht nga sa parashikohet në pikën 4.1 të kësaj 
procedure, për vitin 2014 afati për paraqitjen e kërkesës nga DSpkF për 
Departamentin e Administrimit të jetë jo më vonë se muaji qershor 2014.

1  Association of Certified Chartered Accountant
2  Certified Public Accountant
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5. Ftesat

komisioni i prokurimit do të ftojë për të marrë pjesë në procedurën e 
prokurimit për përzgjedhjen e audituesit të jashtëm të paktën 3 shoqëri 
auditimi.

Afati nga data e dërgimit të ftesave deri në datën e pranimit të 
ofertave duhet të jetë jo më pak se 15 ditë kalendarike.

6. Subjektet pjesëmarrëse

Çdo shoqëri auditimi që do të ftohet për të marrë pjesë në këtë 
procedurë, do të quhet kandidate dhe duhet të plotësojë kriteret e 
mëposhtme për kualifikim:

a) të jetë e regjistruar në regjistrin publik të ekspertëve kontabël;
b) të jetë filial/degë/zyrë lokale/partner i një shoqërie të njohur 

ndërkombëtare në fushën e auditimit;
c) të jetë i miratuar nga Banka e Shqipërisë për auditimin e bankave 

tregtare, në përputhje me rregulloren “për ekspertin kontabël të 
autorizuar të bankave dhe degëve të bankave të huaja, miratuar 
me vendimin nr. 42, datë 15.06.2011, të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë;

d) të ketë të paktën 5 (pesë) vjet eksperiencë në fushën e auditimit të 
pasqyrave financiare të bankave tregtare në Shqipëri (eksperienca 
të evidentohet në CV); 

e) të ketë të paktën 3 (tre) vjet eksperiencë në fushën e auditimit 
të pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë ose të paktën 5 
(pesë) vjet në auditimin e bankave qendrore të huaja nga shoqëria 
e auditimit filial/degë/zyrë lokale/partner i/e së cilës është 
(eksperienca të evidentohet në CV);

f) të deklarojë se:
•	 zhvillon auditimin në përputhje me standardet ndërkombëtare 

të auditimit dhe/ose aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi që 
gjejnë zbatim për auditimin, si dhe në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit financiar,

•	 ka etikë të lartë profesionale,
•	 nuk ka konflikt interesi me Bankën e Shqipërisë,
•	 do të përmbushë të gjitha kërkesat, përgjegjësitë dhe 

raportimet kundrejt Bankës së Shqipërisë brenda afateve dhe 
në përputhje me specifikimet teknike,

•	 ndërmerr të gjithë hapat e nevojshëm për të siguruar pavarësi, 
cilësi dhe efektivitet gjatë procesit të auditimit,

•	 do të sigurojë nënshkrimin e opinionit nga një zyrë e huaj e 
dytë partnere për çdo auditim vjetor të zhvilluar;

g) Nuk është penalizuar më parë me masë disiplinore (në përputhje 
me nenin 57 të ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009, “për 
auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël 
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të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar) nga 
Bordi i Mbikëqyrjes publike.

komisioni i prokurimit ka të drejtë të vendosë kërkesa dhe kritere të 
tjera shtesë për kualifikimin e kandidatëve, përveç atyre të përcaktuara 
më sipër.

Një shoqëri auditimi mund të përzgjidhet fituese në dy procedura 
prokurimi të njëpasnjëshme për auditimin e pasqyrave financiare, me 
kusht që të ketë ndryshuar ortakun kryesor. Në asnjë rast, ky shërbim 
nuk mund të kryhet nga e njëjta shoqëri auditimi për një periudhë 
kohore më të gjatë se 10 vite.

7. Termat e Referencës

Termat e referencës që do të jenë pjesë e dokumenteve të tenderit, 
duhet të paraqesin të paktën:

a) informacion të përgjithshëm mbi Bankën e Shqipërisë;
b) informacion mbi situatën aktuale të sistemit kontabël të Bankës së 

Shqipërisë;
c) organizimin dhe rolin e Departamentit të Sistemeve të pagesave 

dhe kontabilitetit dhe Financës;
d) kërkesat për zhvillimin e auditimit sipas Standardeve Ndërkombëtare 

të Auditimit, si dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit dhe të raportimit financiar;

e) përgjegjësitë që duhet të realizojë shoqëria e auditimit;
f) raportet që duhen përgatitur nga shoqëria e auditimit dhe t’i 

dorëzohen Bankës së Shqipërisë dhe përmbajtjen e tyre; dhe
g) udhëzime për paraqitjen e ofertës ku duhet të kërkohet, të paktën:

Historia e kandidatit. Eksperienca të mëparshme të punës në Shqipëri 
dhe në vende të tjera (përshkrimi i shërbimeve financiare, volumet, 
natyrën e operacioneve). Eksperienca të mëparshme në auditimin 
e bankave qendrore dhe bankave tregtare. klientela e kandidatit, 
shpërndarja gjeografike, burimet dhe mjetet që sigurojnë, numri i 
punonjësve në Shqipëri dhe kualifikimi i tyre. Numri i auditimeve të 
kryera gjatë një viti.

Anëtarët e grupit të propozuar për auditim. kandidati duhet të japë 
listën e anëtarëve të grupit të auditimit, të përshkruajë strukturën e 
grupit dhe ndarjen e përgjegjësive për çdo anëtar grupi në lidhje me 
planin e auditimit, përfshirë këtu kontributin në kohë të secilit prej tyre. 
CV-në e anëtarëve të grupit të propozuar, për të vlerësuar kualifikimet e 
përgjithshme, përshtatshmërinë me projektin dhe eksperiencën në punë. 
Eksperiencat ndërkombëtare, kualifikimet akademike dhe profesionale, 
eksperiencat në auditimin e bankave qendrore, eksperiencat në 
shoqërinë e auditimit.
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Grupi i auditimit, i propozuar nga çdo kandidat pjesëmarrës, duhet 
të plotësojë kriteret e mëposhtme:

i. të ketë në përbërjen e tij të paktën tre prej anëtarëve me të paktën 
3 (tre) vjet eksperiencë në fushën e auditimit të pasqyrave financiare 
të bankave tregtare dhe/ose qendrore (eksperienca të evidentohet 
në CV);

ii. të ketë në përbërjen e tij të paktën dy prej anëtarëve të pajisur me 
titull profesional ACCA dhe EkR/CpA;

iii. të mos ketë konflikt interesash me Bankën e Shqipërisë (mungesa e 
konfliktit të interesit të evidentohet me deklaratë të vetë anëtarëve 
të grupit).

Metodologjia/Procedurat e auditimit. kandidati duhet të përshkruajë 
se si siguron organizimin e procesit të auditimit në përputhje me 
Standardet Ndërkombëtare të Auditimit dhe me aktet ligjore dhe 
nënligjore në fuqi që gjejnë zbatim për auditimin, si dhe në përputhje 
me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit 
financiar.

Dhënia e informacionit nga ana e kandidatit për procedurat 
e tij të auditimit kërkohet me qëllim garantimin e kontrollit cilësor. 
Metodologjia për vlerësimin e pasqyrave financiare, përputhshmëria 
me standardet, përcaktimin e risqeve, testet dhe kontrollet që do të 
kryhen gjatë periudhës së auditimit, periodiciteti i tyre. paraqitja e 
burimeve teknologjike të disponueshme. përcaktimi i një skeduli dhe 
afatet për auditimin, takimet dhe përgatitjen e raporteve përfundimtare. 

Marrëdhëniet me Bankën e Shqipërisë. procedurat për ndërtimin e 
marrëdhënieve me stafin e Bankës së Shqipërisë, për komunikimin e 
objektivave, planit të punës, për diskutimet e gjithë çështjeve që lidhen 
me procesin e auditimit.

planin e veprimtarisë me qëllim minimizimin e çrregullimeve në ritmin 
e punës.

Strukturën e planifikimit të auditit përfshirë metodologjinë e përdorur 
dhe përshtatjen e saj me nevojat specifike të Bankës së Shqipërisë.

Detaje të praktikave të brendshme për të siguruar përputhshmërinë 
për kërkesat për pavarësi dhe liri nga konfliktet e interesit.

8. Hapja dhe shqyrtimi i ofertave

hapja dhe shqyrtimi i dokumentacionit për kualifikim dhe ofertave 
teknike dhe ekonomike do të bëhet si më poshtë.

a) Faza e parë, gjatë së cilës bëhet hapja dhe shqyrtimi i dokumentacionit 
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vërtetues për plotësimin e kërkesave për kualifikim, të përcaktuara në 
dokumentet e tenderit, duke hartuar për këtë qëllim procesverbalin 
përkatës.

Vetëm kandidatët që kanë përmbushur kërkesat e kërkuara për 
kualifikim, do të kalojnë në fazën e dytë.

kandidatët duhet të lejohen të marrin pjesë në hapjen dhe shqyrtimin 
e dokumentacionit për kualifikim.

b) Faza e dytë, gjatë së cilës bëhet hapja dhe shqyrtimi i ofertave 
teknike (pa çmime), për shkallën e përmbushjes së kërkesave dhe/ose 
të specifikimeve teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit nga 
secili prej kandidatëve.

përpara vlerësimit dhe klasifikimit të ofertave teknike, komisioni i 
prokurimit do të caktojë një datë për prezantimet verbale të ofertave 
teknike të paraqitura nga kandidatët.

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës dhe të kualifikuar në fazën e parë 
do të njoftohen për datën dhe orën e zhvillimit të prezantimeve të 
paktën 3 ditë përpara.

prezantimi verbal duhet të bëhet nga anëtarët kryesorë të grupeve të 
kontrollit të propozuar nga kandidatët. Në rast se prezantimi i ofertave 
verbale do të bëhet në gjuhë të huaj, kandidatët duhet të sigurojnë 
gjatë prezantimit përkthimin në gjuhën shqipe.

ky prezantim bëhet me qëllim dhënien e mundësisë komisionit të 
prokurimit për të kërkuar sqarime të mëtejshme apo për të kuptuar 
qartë propozimet e kandidatëve për të vazhduar më tej me vlerësimin 
e ofertave.

prezantimi verbal duhet të shtjellojë në mënyrë të ngjashme propozimet 
e bëra dhe nuk duhet të përdoret për paraqitjen e propozimeve të 
reja apo të ndryshme nga ato të paraqitura me shkrim. Në rast 
mospërputhjeje midis prezantimit verbal dhe ofertës teknike të paraqitur 
me shkrim, do të merret për bazë oferta teknike e paraqitur me shkrim.

prezantimi verbal do të jetë një tregues në vlerësimin e përgjithshëm 
të ofertës teknike të kandidatit.

Moskryerja e prezantimit nga kandidati, do të çojë në vlerësimin e 
prezantimit me 0 pikë.

prezantimet verbale do të evidentohen në një procesverbal, i cili 
do të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit të prokurimit 
dhe kandidatët prezent, dhe një kopje e tij u shpërndahet të gjithë 
kandidatëve të pranishëm.
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komisioni i prokurimit mund t’u kërkojë kandidatëve të japin sqarime 
ose shpjegime mbi ofertat teknike të paraqitura, me qëllim që ta 
ndihmojnë atë në shqyrtimin dhe në vlerësimin teknik të tyre.

komisioni i prokurimit vlerëson ofertat teknike dhe i klasifikon ato në 
përputhje me kriterin e vlerësimit: Cilësia e shërbimit, 60 pikë.

kandidati, oferta teknike e të cilit vlerësohet për cilësinë e shërbimit 
me më pak se 45 pikë, do të skualifikohet.

oferta teknike dhe ekonomike dorëzohen nga kandidatët në zarfe të 
veçantë. Në rast të kundërt, kandidati skualifikohet.

komisioni i prokurimit vlerëson dhe klasifikon ofertat teknike deri në 
datën e caktuar për hapjen e ofertave ekonomike. Data dhe ora e 
hapjes së ofertave ekonomike caktohet paraprakisht në procesverbalin 
që mbahet për prezantimet verbale të ofertave teknike. Data për hapjen 
e ofertave ekonomike nuk mund të caktohet më larg se një javë nga 
kryerja e prezantimeve verbale.

Në rast se koha deri në datën e caktuar për hapjen e ofertave 
ekonomike, rezulton e pamjaftueshme për shqyrtimin dhe vlerësimin e 
ofertave teknike, komisioni mund të vendosë të shtyjë datën e hapjes 
së ofertave ekonomike dhe të njoftojë të gjithë kandidatët e kualifikuar 
në fazën e parë, për datën dhe orën e re.

c) Faza e tretë, gjatë së cilës komisioni i prokurimit (kryetari) 
deklaron kandidatët e kualifikuar teknikisht, duke dhënë edhe arsyet e 
moskualifikimit të kandidatëve të tjerë, të cilëve u kthehen të pahapur 
zarfet e ofertës ekonomike. kandidatët e skualifikuar teknikisht, nuk 
kanë të drejtë të ndjekin fazën e hapjes së ofertave ekonomike.

Më pas bëhet hapja e ofertave ekonomike, në prani të kandidatëve 
të kualifikuar teknikisht që janë paraqitur, si dhe leximi i ofertave 
ekonomike dhe i pikëve të marra për cilësinë e shërbimit.

pas mbajtjes së procesverbalit përkatës, kandidatët largohen dhe 
komisioni i prokurimit shqyrton e vlerëson ofertat e paraqitura.
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9. Kriteret e vlerësimit

a. Cilësia e shërbimit (e detajuar sipas komponentëve më poshtë) 60 pikë

Eksperienca specifike e kandidatit prezantuar në CV-në përkatëse 10 pikë

Mjaftueshmëria e një plani pune të propozuar dhe metodologjia në 
përgjigje të Termave të Referencës 10 pikë

kualifikimet dhe eksperiencat e stafit kryesor të angazhuar në 
procesin e auditimit të Bankës së Shqipërisë, të përcaktuara sipas:

30 pikë në total, detajuar 
si më poshtë:

•  kualifikimeve të përgjithshme 10 pikë
•  përshtatshmërisë për projektin 10 pikë
•  eksperiencës në fushën e auditimit 10 pikë

prezantimi verbal i ofertës teknike 10 pikë

për lehtësi vlerësimi, çdo anëtar i komisionit të prokurimit do të 
vlerësojë secilin prej komponentëve të përcaktuar në tabelën më sipër, 
me maksimumi 5 pikë. pikët e dhëna për secilin komponent do të 
konvertohen në përputhje me pikët e përcaktuara në tabelën më sipër.

përllogaritja e numrit të pikëve me të cilin komisioni i prokurimit 
vlerëson cilësinë e shërbimit të secilës ofertë teknike, kryhet duke 
mbledhur mesataret aritmetike të vlerësimeve të secilit prej anëtarëve 
të komisionit të prokurimit, për çdo komponent. Vlerësimi i komisionit 
të prokurimit për cilësinë e shërbimit është individual.

b. oferta ekonomike (vlera ekonomike më e ulët)  40 pikë

Llogaritja e pikëve sipas kriterit b. bëhet me formulën: Pi = Vmin x 
Pmax / Vi, ku: Pi janë pikët e ofertës që vlerësohet; Pmax janë pikët 
maksimale; Vi është vlera e ofertës që vlerësohet dhe Vmin është vlera 
e ofertës më të ulët.

10. Vlerësimi dhe klasifikimi i ofertave dhe përzgjedhja e ofertës fituese

Vlerësimi i ofertave teknike dhe ekonomike do të bëhet sipas pikës 9 
të kësaj procedure të veçantë prokurimi dhe procedura e vlerësimit do 
të bëhet sipas nenit 38 të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 
81, datë 15.11.2006, i ndryshuar, duke përfshirë në të ndryshimet dhe 
parashikimet e mëposhtme.

komisioni i prokurimit i vlerëson dhe i klasifikon ofertat e vlefshme në 
përputhje me kriteret e vlerësimit të caktuara në dokumentet e tenderit 
dhe për këtë qëllim harton një raport vlerësues. ky raport nënshkruhet 
nga të gjithë anëtarët e komisionit të prokurimit. Në të mund të shprehen 
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votat kundër, qëndrimet, mendimet, pretendimet dhe argumentet e 
anëtarëve për to, në rast se ka të tilla. oferta konsiderohet e vlefshme 
vetëm në qoftë se ajo është në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 
dokumentet e tenderit.

komisioni i prokurimit nuk vendos për përzgjedhjen e ofertës fituese.

Në përfundim të vlerësimit dhe klasifikimit të ofertave të vlefshme, 
kryetari i komisionit të prokurimit ka për detyrë të paraqesë tek kryetari 
i Entit prokurues raportin e komisionit të prokurimit shoqëruar me një 
informacion përmbledhës për të gjithë procedurën e ndjekur.

kryetari i Entit prokurues i paraqet këshillit Mbikëqyrës raportin e 
vlerësimit dhe klasifikimit të ofertave së bashku me një informacion për 
procedurën e ndjekur.

Bazuar në raportin e vlerësimit të komisionit të prokurimit të paraqitur 
nga kryetari i Entit prokurues, këshilli Mbikëqyrës përzgjedh kandidatin 
dhe ofertën përkatëse fituese.

Në rast se nga raporti i komisionit të prokurimit, rezultojnë oferta 
pretendente të barabarta, këshilli Mbikëqyrës mund të vendosë radhën 
e renditjes së tyre me short. 

pavarësisht sa më sipër, këshilli Mbikëqyrës mund të vendosë të 
përzgjedhë si fitues secilin prej kandidatëve/ofertave, pavarësisht 
radhës së klasifikimit nga komisioni i prokurimit.

11. Shpallja e ofertës fituese 

Brenda 2 javëve nga përzgjedhja e kandidatit dhe ofertës përkatëse 
fituese nga këshilli Mbikëqyrës, kryetari i Entit prokurues bën shpalljen 
e ofertës fituese, duke nënshkruar njoftimin e kandidatit fitues, gjithnjë 
brenda periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

Sektori i prokurimit dërgon njoftimin për kandidatin fitues, si dhe 
njofton të gjithë kandidatët e tjerë jo të suksesshëm.

Bazuar në shpalljen e ofertës fituese, Departamenti i Administrimit 
ndërmerr hapat e nevojshëm për lidhjen e kontratës. kontrata do të 
lidhet vetëm pasi të ketë kaluar afati 10-ditor, i parashikuar për ankimin 
administrativ.

Nëse kandidati fitues, brenda afatit kohor të përcaktuar në dokumentet 
e tenderit, nuk pranon të lidhë kontratën, Banka e Shqipërisë bën 
konfiskimin e sigurimit të ofertës dhe kryetari i Entit prokurues i kërkon 
këshillit Mbikëqyrës përzgjedhjen si fitues të njërit prej kandidatëve të 
tjerë të renditur në raportin e komisionit të prokurimit.
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12. Anulimi dhe/ose përsëritja e procedurës së prokurimit

procedura e prokurimit mund të anulohet dhe/ose përsëritet 
plotësisht, kur:

a) pas ftesave dërguar kandidatëve, shfaqin interes dhe paraqesin 
zarfat me dokumentacionet përkatëse, më pak se 2 kandidatë;

b) asnjë kandidat nuk kalon fazën e kualifikimit (fazën e parë) ose e 
kalon vetëm 1 kandidat;

c) asnjë ofertë nuk plotëson kërkesat dhe/ose specifikimet teknike të 
kërkuara nga Banka e Shqipërisë, ose i plotëson vetëm njëra prej tyre;

d) në përfundim të vlerësimit teknik, asnjë prej ofertave teknike nuk 
është vlerësuar për cilësinë e shërbimit, me një numër të barabartë 
ose më të madh se 45 (dyzet e pesë) pikë, ose është vlerësuar 
vetëm njëra prej tyre;

e) asnjëra prej ofertave ose vetëm njëra prej tyre është brenda fondit 
limit të përcaktuar për procedurën e prokurimit;

f) vendoset nga kryetari i Entit prokurues deri para paraqitjes në 
këshillin Mbikëqyrës të raportit të vlerësimit dhe klasifikimit të 
ofertave, për shkak të të metave të konstatuara;

g) vendoset nga Guvernatori në përputhje me nenin 56 të rregullores 
së prokurimit;

h) asnjë prej kandidatëve nuk pranon të lidhë kontratën;

i) vendoset nga këshilli Mbikëqyrës deri para shpalljes së ofertës fituese.

pas çdo anulimi të procedurës, kryetari i Entit prokurues vendos:

•	 për përsëritjen ose jo të procedurës së prokurimit;
•	 t’i drejtohet këshillit Mbikëqyrës për të kërkuar ndryshimin e 

formës së procedurës së prokurimit ose të ndonjë pjese të saj.

Në rastet kur vendoset anulimi dhe/ose përsëritja e procedurës 
së prokurimit, Banka e Shqipërisë nuk ka detyrimin të rimbursojë, 
kompensojë ose zhdëmtojë në çfarëdo mënyre shpenzimet e subjekteve 
ose të kandidatëve, që rrjedhin nga anulimi ose përsëritja e procedurës 
së prokurimit.

13. Pezullimi i procedurës dhe kthimi i saj për rivlerësim, nga KEP

Në rast se, deri para paraqitjes në këshillin Mbikëqyrës të raportit të 
vlerësimit dhe klasifikimit të ofertave, kryetari i Entit prokurues konstaton 
parregullsi, të meta, mangësi ose shkelje në procedurën e prokurimit, 
ai pezullon këtë procedurë dhe ia kthen komisionit të prokurimit për 
rivlerësim.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 37, datë 25.06.2014

pëR
MIRATIMIN E RREGULLoRES

“pëR oRGANIZIMIN DhE FUNkSIoNIMIN E koMITETIT koMBëTAR 
Të SISTEMIT Të pAGESAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, paragrafi 4, shkronja “dh”, 
dhe nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 të ligjit nr. 133/2013, 
datë 29.04.2013, “për sistemin e pagesave”; me propozimin e 
Departamentit të Sistemeve të pagesave dhe i kontabilitetit dhe 
Financës, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Miratimin e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e komitetit 
kombëtar të Sistemit të pagesave”, sipas tekstit bashkëlidhur 
vendimit.

2. Me zbatimin e vendimit ngarkohet Departamenti i Sistemeve të 
pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e rregullores në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të 
Republikës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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“MBI oRGANIZIMIN DhE FUNkSIoNIMIN E koMITETIT 
koMBëTAR Të SISTEMIT Të pAGESAVE”

Neni 1
objekti 

objekti i rregullores është përcaktimi i qëllimit, funksioneve, detyrave, 
përbërjes, si dhe rregullave të organizimit dhe funksionimit të komitetit 
kombëtar të Sistemit të pagesave, si organ kolegjial këshillimor.

Neni 2
Baza juridike

komiteti krijohet dhe funksionon në bazë të akteve të mëposhtme:

a) ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013, “për Sistemin e pagesave”;
b) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”,
  i ndryshuar; dhe
c) akteve nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
qëllimi

komiteti ka qëllim që nëpërmjet veprimtarisë së tij, të mbështesë dhe 
të kontribuojë në rritjen e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të 
sistemit kombëtar të pagesave në Shqipëri, në përmbushje të objektivit 
ligjor të Bankës së Shqipërisë për të nxitur funksionimin normal të 
sistemit të pagesave.

Neni 4
përbërja

1. komiteti përbëhet nga anëtarët me të drejtë vote, si më poshtë:

a) Zëvendësguvernatori i parë i Bankës së Shqipërisë, në cilësinë e 
kryetarit të komitetit;

b) Drejtori i Departamentit të Sistemeve të pagesave dhe i 
kontabilitetit dhe Financës në Bankën e Shqipërisë, në cilësinë e 
Zëvendëskryetarit të komitetit;

c) një përfaqësues nga kabineti i Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, në cilësinë e Anëtarit;

d) Drejtori i Departamentit të Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, 
në cilësinë e Anëtarit;

e) një përfaqësues në nivel ekzekutiv nga Ministria e Financave, në 
cilësinë e Anëtarit;
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f) një përfaqësues në nivel ekzekutiv nga Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në cilësinë e Anëtarit;

g) një përfaqësues në nivel ekzekutiv nga Ministria e Inovacionit 
dhe Administratës, në cilësinë e Anëtarit;

h) një përfaqësues në nivel ekzekutiv nga Ministria e punëve të 
Brendshme, në cilësinë e Anëtarit;

i) një përfaqësues në nivel drejtues nga Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare, në cilësinë e Anëtarit;

j) kryetari i Shoqatës së Bankave, në cilësinë e Anëtarit;
k) kryetari i komitetit të pagesave pranë Shoqatës Shqiptare të 

Bankave, në cilësinë e Anëtarit.

2. Në mbledhjen e komitetit marrin pjesë edhe:

a) Sekretariati i komitetit, i përbërë nga të paktën një punonjës i 
Departamentit të Sistemeve të pagesave dhe i kontabilitetit dhe 
Financës dhe i Departamentit Juridik në Bankën e Shqipërisë, në 
cilësinë e pjesëmarrësve pa të drejtë vote; dhe

b) Sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Shqiptare të Bankave, në 
cilësinë e pjesëmarrësit pa të drejtë vote.

3. Në mbledhjen e komitetit, në varësi të tematikave të përcaktuara 
në rendin e ditës, mund të marrin pjesë si vëzhgues aktorë të tjerë 
kryesorë të sistemit të pagesave dhe infrastrukturës së tregjeve 
financiare të tillë si: institucione financiare jobanka që operojnë në 
fushën e pagesave apo të transferimit të parave, shoqëritë utilitare, 
shoqëritë e telekomunikacionit, përfaqësues të Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë Tiranë, përfaqësues të Autoritetit të konkurrencës, 
ekspertë të huaj të fushës së sistemeve apo shërbimeve të pagesave etj.

4. Sekretariati i komitetit, në rastet e përcaktuara në pikën 3 të këtij 
neni, me propozimin e të paktën një anëtari dhe/ose dërgimin e 
kërkesës nga subjekti i interesuar në adresën elektronike komiteti@
bankofalbania.org, dhe me miratimin e drejtuesit të mbledhjes, 
kujdeset për komunikimin në kohë të arsyeshme të këtij vendimi tek 
subjekti i interesuar për të marrë pjesë, në mënyrë që të garantohet 
pjesëmarrja në kohë. personi i ftuar nuk ka të drejtë vote në 
mbledhjen e komitetit.

5. Çdo anëtar i komitetit, në varësi të tematikës së seancës, mund të 
shoqërohet në mbledhje nga një ose disa nëpunës nga institucioni 
që përfaqëson, duke njoftuar paraprakisht Sekretariatin, i cili 
përcjell informacionin pranë drejtuesit të mbledhjes. Nëpunësi/it 
shoqërues nuk ka të drejtë vote në mbledhjen e komitetit.

6. Anëtarët e komitetit përcaktohen nga institucionet pjesëmarrëse 
në këtë komitet, me kërkesë të Bankës së Shqipërisë.
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7. përbërja e komitetit mund të rishikohet në varësi të zhvillimeve 
të tregut dhe objektivave të përcaktuar në fushën e sistemit të 
pagesave.

Neni 5
Funksionet

1. për realizimin e qëllimit të përcaktuar në nenin 3 të rregullores, 
komiteti ushtron funksionet e mëposhtme:

a) këshillon kryesisht organet vendimmarrëse të Bankës së 
Shqipërisë për çështje të sistemit të pagesave dhe të përdorimit 
të instrumenteve të pagesave;

b) këshillon organet vendimmarrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare për çështje të licencimit dhe të mbikëqyrjes së sistemit 
të shlyerjes së titujve dhe të shtëpisë së klerimit të titujve;

c) këshillon institucionet pjesëmarrëse për çështje në lidhje me 
sistemet dhe instrumentet e pagesave;

d) këshillon institucionet pjesëmarrëse me qëllim promovimin dhe 
standardizimin e proceduarve dhe sistemeve të pagesave;

e) harton pozicione të përbashkëta, deklarata dhe udhëzime, me 
aktorët e tregut, për çështje strategjike të sistemeve të pagesave 
dhe të shlyerjes;

f) nxit dhe lehtëson bashkëpunimin e nevojshëm ndërmjet palëve të 
interesuara në fushën e sistemit të pagesave dhe infrastrukturës 
së tregjeve financiare;

g) identifikon nevojat infrastrukturore dhe juridike në fushën e 
sistemit të pagesave duke dhënë rekomandime/sugjerime, si 
dhe, sipas rastit, ngre grupe pune, të cilat mbështesin procesin 
vendimmarrës të komitetit për këto qëllime;

h) analizon dhe diskuton inovacionet dhe praktikat/standardet më 
të mira ndërkombëtare në fushën e sistemit të pagesave duke 
vlerësuar rast pas rasti mundësinë e zbatimit të tyre në tregun 
shqiptar, si dhe ndikimet që krijohen në treg nga implementimi i 
tyre;

i) informon dhe diskuton me institucionet pjesëmarrëse, si dhe 
me aktorët e tregut financiar, mbi të rejat e fundit në fushën e 
përafrimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian;

j) harton politika/strategji me qëllim që të mbështesë rritjen e 
sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të sistemit kombëtar 
të pagesave në Shqipëri, duke përcaktuar objektivat dhe duke 
monitoruar e vlerësuar ndikimin që ato kanë në treg, si dhe 
zbatimin e tyre;

k) bashkëpunon, direkt apo indirekt, me autoritete vendase 
apo të huaja, me qëllim shkëmbimin e informacioneve apo 
bashkërendimin e veprimtarive që lidhen me fushën e sistemit 
të pagesave në bazë të memorandumeve të bashkëpunimit të 
lidhura me këto autoritete; dhe
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l) çdo lloj funksioni tjetër që i shërben qëllimit ligjor të krijimit të tij.

2. komiteti përgatit dhe publikon në faqen zyrtare të internetit të 
Bankës së Shqipërisë një informacion përmbledhës të veprimtarisë 
së tij bazuar në mbledhjet e kryera gjatë periudhës.

Neni 6
Mbledhja

1. komiteti mblidhet si rregull të paktën 2 (dy) herë në vit, si dhe me 
kërkesë të anëtarëve me të drejtë vote, të përcaktuar në nenin 4, 
pika 1, sa herë që gjykohet e nevojshme.

2. Mbledhja e komitetit drejtohet nga kryetari dhe në rast se ai 
mungon ose është në pamundësi për të ushtruar kompetencat, 
zëvendëskryetari merr dhe ushtron kompetencat e tij.

3. komiteti, mblidhet nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma 
e anëtarëve. Në rast pamundësie pjesëmarrjeje, anëtarët i 
komunikojnë paraprakisht Sekretariatit, përfaqësuesin e tyre, i cili 
merr pjesë në mbledhje pa të drejtë vote.

4. pjesëmarrësit në mbledhje i përcjellin zhvillimet e mbledhjes nivelit 
drejtues të institucionit të cilin përfaqësojnë.

Neni 7
kompetencat e kryetarit

kryetari i komitetit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) drejton mbledhjen;
b) cakton ditën e mbledhjes;
c) miraton rendin e ditës për çdo mbledhje, të përgatitur nga 

Sekretariati, me propozime kryesisht nga Departamenti i Sistemeve 
të pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financave, dhe/ose çështje të 
propozuara nga anëtarët;

d) miraton pjesëmarrjen e përfaqësuesve të subjekteve të interesuara 
sipas pikës 3 të nenit 4 të rregullores;

e) nënshkruan vendimet e komitetit; dhe
f) orienton në përgjithësi veprimtarinë e punës së komitetit, për 

realizimin e qëllimit të tij.

Neni 8
kompetencat e Sekretariatit

1. Sekretariati i komitetit ushtron detyrat e mëposhtme:
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a) mbledh propozimet, përgatit rendin e ditës për mbledhjen dhe e 
dërgon për miratim pranë kryetarit të komitetit;

b) përgatit shkresat dhe dokumentacionin e nevojshëm për 
organizimin e mbledhjes;

c) vë në dispozicion të çdo pjesëmarrësi rendin e ditës të shoqëruar 
me materialet përkatëse, të paktën 10 (dhjetë) ditë pune para 
ditës së mbledhjes;

d) mban procesverbalin e mbledhjes, i cili miratohet nga komiteti 
në një periudhë kohore të arsyeshme për përmbushjen e 
procedurave, pas zhvillimit të mbledhjes. procesverbali përmban 
të paktën:

i. datën dhe orën e zhvillimit të mbledhjes,
ii. emrat e të gjithë pjesëmarrësve në mbledhje (drejtuesin, 

anëtarët, të ftuarit etj),
iii. çështjet që shqyrtohen, dhe nëse është rasti, konfidencialitetin 

e tyre, të përcaktuara nga komiteti,
iv. llojin dhe burimin e materialeve që paraqiten në mbledhje për 

shqyrtim,
v. personat që diskutojnë dhe objektin e diskutimit të tyre,
vi. propozimet që kalojnë për votim,
vii. kryerjen ose jo të votimit dhe rezultatin e tij, duke përfshirë 

votat pro dhe kundër me argumentimet përkatëse,
viii. konkluzionet e mbledhjes,
ix. etj;

e) përgatit vendimin/ konkluzionin (propozimet/rekomandimet/
sugjerimet) e marra nga komiteti në të paktën 2 (dy) kopje, 
një prej të cilave e mban vetë dhe tjetrën ia vë në dispozicion 
kryetarit për t’ia përcjellë Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, apo institucioneve 
të tjera, në varësi të tematikës;

f) mirëmban dhe përditëson materialet për publikim në faqen 
zyrtare të internetit të Bankës së Shqipërisë;

g) përgatit informacionin përmbledhës mbi veprimtarinë e komitetit 
dhe e dërgon për mendim tek anëtarët, me qëllim miratimin e 
tij; dhe

h) çdo detyrë tjetër që i shërben mbarëvajtjes së punës së komitetit 
dhe që i caktohet nga kryetari.

Neni 9
Vendimmarrja

1. Vendimet e komitetit synohet të merren me dakordësinë e të gjithë 
anëtarëve. Në rast të kundërt, vendimi merret me shumicë të 
thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje.

2. Vota e drejtuesit të mbledhjes është përcaktuese në ndarjen/
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numërimin e votave pro dhe kundër në mënyrë të barabartë. 
Mendimet kundër pasqyrohen në mënyrë nominative dhe të 
detajuar në procesverbalin e mbledhjes.

3. Vendimi i komitetit nënshkruhet nga kryetari, anëtarët e pranishëm 
dhe Sekretariati, në 2 (dy) kopje, një prej të cilave e mban 
Sekretariati dhe tjetrën ia vë në dispozicion kryetarit për t’ia përcjellë 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, apo institucioneve të tjera, në varësi të tematikës.

4. Vendimet e komitetit nuk janë detyruese për institucionet 
pjesëmarrëse, por kanë karakter këshilluese, bazuar në qëllimin 
për të cilin është krijuar ky komitet.

Neni 10
Grupet e punës

1. komiteti mund të vendosë që për çështje të caktuara të ngrihen 
grupe pune me ekspertë të fushës. Vendimi për ngritjen e grupeve 
të punës u dërgohet pjesëmarrësve të caktuar, në varësitë objektit 
që mbulon secili institucion. Institucionet përkatëse angazhohen 
të finalizojnë ngritjen e grupeve të përbashkëta pune, nëpërmjet 
akteve përkatëse.

2. komiteti përcakton drejtuesin e grupit të punës, objektivat, afatet 
dhe mënyrën e raportimit pranë komitetit.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS

ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 38, datë 25.06.2014

pëR
MIRATIMIN E DISA NDRYShIMEVE Në

RREGULLoREN “MBI MINIMUMIN E REZERVëS Së DETYRUAR 
MBAJTUR Në BANkëN E ShqIpëRISë NGA BANkAT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 19 dhe nenit 43, shkronjat “a” dhe 
“c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; bazuar në propozimin e Departamentit të operacioneve 
Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur 
në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, miratuar me Vendimin e 
këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012, bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) Në nenin 4 “përkufizime”, pas shkronjës “g”, shtohet shkronja 
“gj” me përmbajtje si më poshtë:

“Remunerimi i tepricës në llogarinë e rezervës së detyruar” – 
është interesi që paguhet nga bankat për Bankën e Shqipërisë 
për tepricën e mbajtur në këtë llogari.

b) Në nenin 4 “përkufizime”, shkronja “g” ndryshon sipas 
përmbajtjes së mëposhtme:

“Remunerimi i rezervës së detyruar” – është shuma e interesit 
që paguhet nga Banka e Shqipërisë për bankat, për rezervën e 
detyruar të mbajtur nga këto të fundit në Bankën e Shqipërisë.

c) pas nenit 12 me titull “Remunerimi i rezervës së detyruar”, 
shtohet neni 12/1 me titull “Remunerimi i tepricës në llogarinë e 
rezervës së detyruar” me përmbajtje si më poshtë:
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1. Teprica e llogarisë rezervë në lekë është diferenca e gjendjes 
mesatare në llogarinë rezervë së bashku me “cash në 
kujdestari” në periudhën e mbajtjes me rezervën e detyruar, në 
ditën e fundit të periudhës së mbajtjes së rezervës së detyruar, 
por jo më e vogël se niveli minimal i tepricës.

2. Teprica e llogarisë rezervë në valutë është diferenca e gjendjes 
në llogarinë rezervë me rezervën e detyruar, e llogaritur çdo 
ditë, por jo më e vogël se niveli minimal i tepricës.

3. Banka e Shqipërisë remuneron tepricën, në gjithë shumën e 
saj, vetëm në rastet kur tejkalohet niveli minimal i saj, ku si i 
tillë konsiderohet shuma për të cilën bankat nuk remunerohen. 
Si nivel minimal për rezervën e detyruar në Lekë, Euro dhe USD 
konsiderohen përkatësisht shumat 50 milionë Lekë, 500,000 
Euro dhe 500,000.00 USD.

4. Norma e remunerimit të tepricave në llogarinë e rezervës së 
detyrueshme në Lekë, Euro dhe USD përcaktohet me vendim 
të Këshillit Mbikëqyrës dhe u komunikohet bankave.

5. Interesi për remunerimin e tepricës llogaritet sipas formulës së 
përcaktuar në pikën 3 të nenit 12 të rregullores.

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i operacioneve 
Monetare.

3. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 39, datë 25.06.2014

pëR
MIRATIMIN E NoRMëS Së INTERESIT pëR REMUNERIMIN E REZERVëS 

Së DETYRUAR DhE Të TEpRICAVE Të SUBJEkTEVE BANkARE

Në bazë dhe për zbatim të nenit 19, pika 3, dhe nenit 43, shkronja 
“a”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar; të nenit 12, pika 4, si dhe të nenit 12/1, pika 4, të rregullores 
“Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë 
nga bankat” miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 
16.07.2008, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të politikës 
Monetare dhe të Departamentit të operacioneve Monetare, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Norma e interesit e remunerimit për rezervën e detyruar në lekë të 
jetë 70 (shtatëdhjetë) për qind e normës së interesit të marrëveshjeve 
të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes, të miratuar nga këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në ditën e fundit të periudhës 
bazë. 

2. Norma e interesit e remunerimit të rezervës së detyruar në USD të 
jetë 0 (zero).

3. Norma e interesit e remunerimit të rezervës së detyruar në Euro të 
jetë 0 (zero).

4. Norma e interesit e remunerimit të tepricës në Lekë të jetë 0 (zero). 

5. Norma e interesit e remunerimit të tepricës në USD të jetë 0 (zero).

6. Norma e interesit e remunerimit të tepricës në Euro të jetë 0.10% më 
e ulët se norma e interesit të depozitës, e përcaktuar nga ECB-ja.
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7. Vendimi nr. 28, datë 27.04.2011, shfuqizohet me hyrjen në fuqi 
të këtij vendimi.

8. Ngarkohet Departamenti i operacioneve Monetare me zbatimin e 
këtij vendimi.

9. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi në datë 15.07.2014.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 40, datë 25.06.2014

pëR
ShTYpJEN E MoNEDhAVE METALIkE pëR qëLLIME NUMIZMATIkE,

Në VITET 2014 DhE 2015

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, nenit 6, shkronja “a”, 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 kabinetit të Guvernatorit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDoSI:

1) Të miratojë shtypjen për vitin 2014, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “Ngjarje historike: 
70-vjetori i Çlirimit të Shqipërisë (1944-2014), 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 CuNiZn/e verdhë 12.00 gr. 27.25 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 

2014”.
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2. Të miratojë shtypjen për vitin 2014, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “Loro Boriçi, figurë 
e shquar e futbollit shqiptar (1922-1984)” 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

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 

2014”.

3. Të miratojë shtypjen për vitin 2015, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “Shkenca dhe 
studiuesit: kostandin kristoforidhi (1827-1895)”, 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

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 

2015”.

4. Të miratojë shtypjen për vitin 2015, të monedhave metalike për 
qëllime numizmatike, pa kurs ligjor, me tematikë “Arti shqiptar: 
kompozitori i shquar Çesk Zadeja (1927-1997)” 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

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 

2015”.
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5. përzgjedhja e vizatimeve, procedurave të konkurrimit, si dhe kriteret 
e vlerësimit të vizatimeve të monedhave, të përcaktuara në pikën 1 
të këtij vendimi, do të bëhen nga komisioni i ngritur për këtë qëllim, 
me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë.

6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit për publikimin dhe zbatimin e 
këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ARDIAN FULLANI
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 16, NUMëR 1, 
JANAR 2014

1. Urdhër nr. prot. 43, datë 09.01.2014, “për miratimin e 
metodologjisë “për raportimin e instrumenteve të pagesave””

2. Urdhër nr. prot. 202, datë 04.10.2013, “për miratimin e licencës 
për subjektin paylink sh.a si operator skeme kombëtare pagesash 
me kartë”

3. Licencë nr. 1, datë 04.10.2013, “operator skeme kombëtare 
pagesash me kartë”

4. Vendim nr. 3, datë 29.01.2014, “për mbajtjen e pandryshuar të 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes”

5. Vendim nr. 4, datë 29.01.2014, “për miratimin e disa ndryshimeve 
në Rregulloren “për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave 
me vlerë të vogël (AECh)””

6. Vendim nr. 5, datë 29.01.2014, “për miratimin e disa ndryshimeve 
në Rregulloren “për funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare 
me vlerë të madhe – AIpS””

7. Vendim nr. 6, datë 29.01.2014, “për miratimin e rregullores 
“Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Stabilitetit 
Financiar dhe të Statistikave””

8. Vendim nr. 7, datë 29.01.2014, ”për disa ndryshime në 
rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
Administrimit””

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 16, NUMëR 2, 
ShkURT 2014

1. Vendim nr. 8, datë 26.02.2014, “për uljen e normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim nr. 9, datë 26.02.2014, “për miratimin e dokumentit 
“politika e Mbikëqyrjes””

3. Vendim nr. 10, datë 26.02.2014, “për miratimin e rregullores “për 
administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave””

4. Vendim nr. 11, datë 26.02.2014, “për miratimin e udhëzimit “Mbi 
planet e rimëkëmbjes””

5. Vendim nr. 12, datë 26.02.2014, “për një ndryshim në rregulloren 
mbi garancitë në operacionet kredituese të bankës së Shqipërisë”

6. Vendim nr. 13, datë 26.02.2014, “për disa ndryshime në rregulloren 
“Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes””

7. Vendim nr. 15, datë 26.02.2014, “për rishtypjen e kartëmonedhave 
shqiptare me kurs ligjor, me prerje 1000 Lekë dhe 500 Lekë”

8. Vendim nr. 16, datë 26.02.2014, “për rishtypjen e monedhës 
metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 5 Lekë”

9. Vendim nr. 20, datë 26.02.2014, “për miratimin e rregullores 
“për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në Bankën e 
Shqipërisë””
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10. Vendim nr. 21, datë 27.02.2014, ”për miratimin e “Raportit Vjetor 
të Bankës së Shqipërisë për vitin 2013””

11. Vendim nr. 22, datë 27.02.2014, ”për disa shtesa dhe ndryshime 
në rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja””

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 16, NUMëR 3, 
pRILL 2014

1. Vendim nr. 23, datë 27.03. 2014, “për mbajtjen e pandryshuar të 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”

2. Vendim nr. 25, datë 27.03.2014, “për shtypjen e kartëmonedhës 
shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10000 lekë“

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 27.04.2014, “për 
miratimin e Raportit të politikës Monetare për tremujorin e parë të 
vitit 2014”

4. Vendim nr. 28, datë 30.04.2014, “për mbajtjen e pandryshuar të 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes”

5. Vendim nr. 29, datë 30.04.2014, “për miratimin e Raportit të 
Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2013”

6. Vendim nr. 30, datë 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”

7. Vendim nr. 31, datë 30.04.2014, “për disa shtesa dhe ndryshime 
në rregulloren “për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe 
mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor””

8. Vendim nr. 32, datë 30.04.2014, “për miratimin e dokumentit 
“politika e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes””
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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 “Albdesign”.


