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P  Ë  R  M  B  A  J  T  J  A

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 28.01.2015, “Për uljen e normës së 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 28.01.2015, “Për  miratimin e Dokumentit 
të Politikës Monetare” 

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 5, datë 28.01.2015, “Për disa ndryshime 
në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 26.02.2014 “Për rishtypjen e 
kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 1000 lekë dhe 500 lekë””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 6, datë 28.01.2015, “Për miratimin e realizimit 
të objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin e trajnimit për mbikëqyrjen FSI-
Connect” nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 2-vjeçare””

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 7, datë 28.01.2015, “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në rregulloren “Për veprimtarinë valutore””

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 25.02.2015, “Për disa shtesa dhe 
ndryshime në rregulloren “Për marrëdhëniet e punës së personelit të Bankës së 
Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.05. 2007, të Këshillit Mbikëqyrës, 
i ndryshuar” 

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 25.02.2015, “Për shfuqizimin e rregullores 
“Mbi rreziqet e tregut”, miratuar me vendimin nr. 72, datë 02.06.1999, të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 25.02.2015, “Për lirimin nga detyra të 
Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë”

9. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 25.02.2015, “Për lirimin nga detyra të 
Drejtorit të Departamentit të Administrimit të Bankës së Shqipërisë”

10. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 25.02.2015, “Për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

11. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 19, datë 04.03.2015, “Për një ndryshim në 
rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës””

12. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 04.03.2015, “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha 
të bankave””
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 3, datë 28.1.2015

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”, i 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 2.25 për qind bëhet 2 për qind. 

2. Ngarkohen Departamenti i Politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi në datën 29 janar 2015.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 4, datë 28.1.2015

PËR 
MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKËS MONETARE 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “ç” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me 
propozim të Departamentit të Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë “Dokumentin e Politikës Monetare”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Politikës Monetare dhe strukturat e tjera të 
Bankës së Shqipërisë me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin dhe për dërgimin 
e këtij dokumenti në Kuvendin e Shqipërisë, në Këshillin e Ministrave 
dhe në institucionet e tjera përkatëse.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 5, datë 28.1.2015

PËR 
DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KËSHILLIT MBIKËQYRES NR. 
15, DATË 26.02.2014 “PËR RISHTYPJEN E KARTËMONEDHAVE 
SHQIPTARE ME KURS LIGJOR, ME PRERJE 1000 LEKË DHE 500 

LEKË”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33 pika 3, nenit 36, nenit 39 pika 2 
dhe nenit 43, shkronjat “c” dhe “d” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe nenit 5, pikat 
5.1.1 dhe 5.1.2 të udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes 
dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike nga 
Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 19.05.2005 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë; si dhe me propozim të 
Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 26.02.2014 të 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) anekset 1 dhe 2 të miratuara me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 15, datë 26.02.2014 të zëvendësohen me anekset 1 dhe 2 
bashkëngjitur këtij vendimi;  

b) në pikën 2 shprehja “viti 2014” zëvendësohet me shprehjen “viti 
2015”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të anekseve 
1 dhe 2, të cilët përmbajnë informacion të klasifikuar jopublik, si 
“sekret bankar”.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 6, datë 28.1.2015

PËR
MIRATIMIN E REALIZIMIT TË OBJEKTIT TË PROKURIMIT “RIABONIMI 

NË MODULIN E TRAJNIMIT PËR MBIKËQYRJEN FSI-CONNECT” 
NËPËRMJET NJË KONTRATE ME KOHËZGJATJE 2-VJEÇARE

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “g” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 45, 
paragrafi i dytë dhe shkronjat “dh” dhe “e” të rregullores “Për procedurat 
e prokurimit në Bankën e Shqipërisë“ miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 81, datë 15.11.2006, e ndryshuar; me propozim të 
Kryetarit të Entit Prokurues, Departamentit të Administrimit, Departamentit 
të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin 
e trajnimit për mbikëqyrjen FSI-CONNECT” nëpërmjet një kontrate 
me kohëzgjatje 2-vjeçare.

2. Fondi për realizimin e vlerës së plotë të objektit të prokurimit sipas 
pikës 1 të këtij vendimi është 7,680 (shtatë mijë e gjashtëqind e 
tetëdhjetë) Euro, i cili duhet të miratohet në vijimësi, në buxhetet 
vjetore të Bankës së Shqipërisë sipas kohëzgjatjes së kontratës.

3. Ngarkohen Kryetari i Entit Prokurues, Departamenti i Administrimit, 
Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës 
dhe Departamenti i Mbikëqyrjes me zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 1

mars 2015

vëllimi 17
numër 1
mars 2015

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 7, datë 28.1.2015

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN
“PËR VEPRIMTARINË VALUTORE” 

Në bazë dhe për zbatim të shkronjës “c” të nenit 43 dhe shkronjave 
“d” dhe “dh” të pikës 3 të nenit 60 të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozimin e Departamentit 
të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

Në rregulloren “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin 
nr.70, datë 30.09.2009 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

1. Përmbajtja e nenit 4, ndryshon si më poshtë vijon:

“Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuar ose përdorur në:

a) nenin 4 të ligjit nr. 9662, datë 23.12.2006 “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

b) ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë 
tregtare”, i ndryshuar;

c) ligjin nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për titujt”; 
d) ligjin nr. 7764, datë 02.11.1993 “Për investimet e huaja”, i 

ndryshuar;
e) ligjin nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit, të 

risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime”, i 
ndryshuar.”

2. Përmbajtja e nenit 9, ndryshon si më poshtë vijon:
 
•	  Shfuqizohet pika “iv” shkronja “a”, paragrafi 3;
•	  Shfuqizohet pika “i” shkronja “b”, paragrafi 4;  
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•	  paragrafi 4, shkronja “h” ndryshon si vijon, cit:
 “h. për transferimin e kapitalit brenda shumës së kapitalit dhe të të 

ardhurave që rezultojnë nga shitjet, nga likuidimi i pjesshëm ose i 
plotë i një investimi, kërkohet si dokumentacion shtesë edhe akti i 
shitjes ose akti i likuidimit nga organi kompetent.”

3. Përmbajtja e nenit 14, paragrafi 1, ndryshon si më poshtë vijon:

“ 1. Dokumentacioni i kërkuar në këtë rregullore dhe në shtojcën nr. 
1 të saj, paraqitet tek subjekti i licencuar nga Banka e Shqipërisë në 
origjinal, ose në fotokopje të noterizuara nga origjinali. Verifikimi i 
dokumentacionit kryhet nga subjekti i licencuar, i cili bën fotokopjen 
e dokumentit të paraqitur dhe vendos një vulë të posaçme (datare) 
mbi secilën nga fletët e fotokopjuara, e cila i jep vlefshmërinë e 
duhur kopjes së dokumentit të mbajtur nga subjekti.”

4. Përmbajtja e shtojcës nr.1, (pjesa I), ndryshon si më poshtë vijon:

“I) Transfertat për veprimet tregtare me mallrat.

1. Për transfertat tregtare me mallra, subjektet e licencuara kërkojnë 
nga klientët e tyre, paraqitjen e dokumentacionit të mëposhtëm:

a. kërkesa për kryerjen e veprimit e nënshkruar nga vetë kërkuesi, 
ku pasqyrohet natyra e veprimit dhe qëllimi për të cilin kryhet ky 
veprim. Në këtë kërkesë, subjekti deklaron se dokumentacioni i 
paraqitur nuk është përdorur më parë për të justifikuar kryerjen e 
transfertave të tjera për të njëjtin mall dhe vlerë;

b. fatura pro-forma dhe/ose kontrata ku përcaktohet dhe forma e 
pagesës.

5. Shfuqizohet shkronja “b” e paragrafit 3.

6. Përmbajtja e shtojcës nr.1, (pjesa II), shkronja “a” ndryshon si më 
poshtë vijon:

“a) kërkesën sipas paragrafit 1, shkronja “a” (pjesa I) të kësaj shtojce”.

7. Përmbajtja e shtojcës nr.1, (pjesa III), shkronja “a” ndryshon si më 
poshtë vijon:

“a) kërkesën sipas paragrafit 1, shkronja “a” (pjesa I) të kësaj shtojce”.

8. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 1

mars 2015

vëllimi 17
numër 1
mars 2015

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

9. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

SEKRETARI ZËVENDËSKRYETARI

ELVIS ÇIBUKU ELISABETA GJONI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 11, datë 25.2.2015

PËR 

DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR 
MARRËDHËNIET E PUNËS SË PERSONELIT TË BANKËS SË 

SHQIPËRISË” MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 21, DATË 16.05. 2007, 
TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS, I NDRYSHUAR

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “f” dhe “h”, nenit 50; 
pika 3, nenit 55, pika 2; dhe nenit 56, pika 1, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të 
Departamentit të Burimeve Njerëzore, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për marrëdhëniet e punës së personelit të Bankës 
së Shqipërisë”, të miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.5.2007 të 
Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 6 pas paragrafit të parë, shtohet paragrafi i dytë me 
përmbajtje si më poshtë:

“2. Kandidatët për drejtorë, përveç kërkesave të përgjithshme të 
parashikuara në pikën 1 të nenit 6 të kësaj rregulloreje, duhet të 
plotësojnë edhe kërkesat specifike të mëposhtme:

a) aftësi për të drejtuar dhe administruar veprimet e ndryshme;
b) aftësi të drejtimit strategjik;
c) vjetërsi në punë;
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d) vizion;
e) ndërtim të marrëdhënieve ndërpersonale;
f) efektivitet;
g) aftësi pune në grup;
h) kuptim të gjerë të kompetencave ndërsektoriale dhe 

ndërinstitucionale;
i) besueshmëri;
j) integritet;
k) të qenët krijues;
l) aftësi komunikimi me personelin;
m) njohuri për sistemin ligjor evropian, nëse kërkohet nga vendi i 

punës”.

b) Paragrafi i parë dhe paragrafi i dytë i nenit 6, numërtohen 
përkatësisht si pika 1 dhe pika 2 të këtij neni;

c) Pas nenit 11, shtohet neni 11/1 me përmbajtje si më poshtë: 

“Neni 11/1
Fazat e konkurrimit për drejtor

1. Konkurrimi i brendshëm për drejtor zhvillohet në këto faza:

a) Në fazën e parë, kryhet verifikimi paraprak, nëse kandidatët 
plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe ato specifike, sipas 
shpalljes së konkurrimit;

b) Në fazën e dytë kryhet intervista me gojë. 

2. Me propozim të Departamentit të Burimeve Njerëzore, 
Guvernatori urdhëron ngritjen e një komisioni të posaçëm (ad 
hoc), i cili ngarkohet me administrimin e procesit të konkurrimit 
për pozicionin e drejtorit. Ky komision përbëhet nga:

a) Zëvendësguvernatori përgjegjës për departamentin për 
drejtorin e të cilit bëhet konkurrimi, në cilësinë e kryetarit 
të komisionit. Për drejtorët e departamenteve në varësi të 
Guvernatorit, kryetar i komisionit të posaçëm (ad hoc) është 
Zëvendësguvernatori i Parë. 

b) Drejtori i Departamentit të Burimeve Njerëzore;
c) Shefi i Kabinetit të Guvernatorit.”

d) Përmbajtja e nenit 12 ndryshon si më poshtë: 

 “Në qoftë se në përfundim të fazës së parë të konkurrimit, kualifikohen 
më pak se tre kandidatë, Departamenti i Burimeve Njerëzore rishpall 
konkurrimin në përputhje me nenin 9, dhe shtyn afatin e paraqitjes 
së kërkesave për punësim, për jo më shumë se dy javë nga data 
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e rishpalljes. Ky rregull nuk zbatohet në rastet e konkurrimit të 
brendshëm për drejtor departamenti.”

e) Në nenin 13, pika 1, ndryshon si më poshtë:

“1.  Komisioni i posaçëm (ad hoc), i ngritur sipas nenit 11, pika 2, 
dhe 11/1, pika 2, të kësaj rregulloreje merr vendim për vlerësimin 
përfundimtar të:

 a) kandidatëve për drejtor, sipas procedurës që përfshin fazat e 
mëposhtme:

i. vlerësimin e jetëshkrimit (CV-së) të kandidatëve, i cili 
përfshin vlerësimin e arsimimit, eksperiencës dhe trajnimeve 
të lidhura me fushën, si dhe vlerësimet e arritjeve vjetore;

ii. intervistën e strukturuar me gojë, e cila synon vlerësimin e 
njohurive, të aftësive dhe cilësive të lidhura me fushën e 
kompetencës. 

b) çdo kandidati tjetër, përveç atyre të parashikuar në pikën 1, 
shkronja “a”, të këtij neni, duke u bazuar në:

i. rezultatet e testimit me shkrim për njohuritë profesionale 
sipas fushës;

ii. rezultatet e testimit me gojë për formimin e përgjithshëm të 
secilit prej tyre;

iii. rezultatet e testimit me shkrim për gjuhën e huaj; si dhe
iv. në të dhënat mbi kualifikimet shtesë, përvojën profesionale, 

publikimet shkencore dhe aftësitë e veçanta të kandidatëve, 
të pasqyruara në relacionin shpjegues mbi rezultatet e 
fazës së parë të konkurrimit, sipas nenit 11, pika 3.”

f) Në nenin 14, pika 1, pas fjalisë së parë, shtohet fjalia me këtë 
përmbajtje:

 “Kjo dispozitë është e detyrueshme për t’u zbatuar në çdo 
rast të shpalljes së konkurrimit për pozicionet e drejtorëve të 
departamenteve.” 

g) Përmbajtja e nenit 18 ndryshon si më poshtë:

 “Organet emëruese në Bankë janë:

a) Këshilli Mbikëqyrës për Sekretarin e këtij këshilli;
b) Guvernatori:

i. për drejtorët e departamenteve, akti i emërimit të të cilëve 
miratohet më pas nga Këshilli Mbikëqyrës;

ii. për Shefin e Kabinetit të Guvernatorit;
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iii. për inspektorët e Departamentit të Kontrollit, me propozim 
të Inspektorit të Përgjithshëm;

iv. për punonjësit e tjerë të Bankës.” 

2. Ngarkohen Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe të gjitha njësitë 
organizative të Bankës së Shqipërisë me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 12, datë 25.2.2015

PËR

SHFUQIZIMIN E RREGULLORES “MBI RREZIQET E TREGUT”, 
MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 72, DATË 02.06.1999, TË KËSHILLIT 

MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË, I NDRYSHUAR

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 43, 
shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997, “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

 VENDOSI:

1. Të shfuqizojë rregulloren “Mbi rreziqet e tregut”, miratuar me 
vendimin nr. 72, datë 02.06.1999, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë, e ndryshuar.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

3. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare të  
Republikës së Shqipërisë. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 13, datë 25.2.2015

PËR

LIRIMIN NGA DETYRA TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 
MBIKËQYRJES TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “h”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe të nenit 
18 të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.05. 2007, e 
ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Lirimin e zotit Indrit Banka nga funksioni i Drejtorit të Departamentit 
të Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 14, datë 25.2.2015

PËR

LIRIMIN NGA DETYRA TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 
ADMINISTRIMIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “h”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “Për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të nenit 
18 të rregullores «Për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë», miratuar me vendimin nr. 21, datë 16.05. 2007, e 
ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Lirimin e zotit Agron Skënderaga nga funksioni i Drejtorit të 
Departamentit të Administrimit të Bankës së Shqipërisë.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 15, datë 4.3.2015

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 2,0 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 Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 19, datë 4.3.2015

PËR 
NJË NDRYSHIM NË RREGULLOREN “PËR KAPITALIN RREGULLATOR 

TË BANKËS”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe të nenit 
43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar;  nenit 59, pika 2 dhe 8 të ligjit nr.9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës” miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.69, datë 18.12.2014, të bëhet 
ndryshimi i mëposhtëm:

a) Në nenin 5, pas pikës 3, shtohet pika 4, me përmbajtjen si më 
poshtë:

“4. Bankat përfshijnë kapitalin e nivelit të dytë në kapitalin rregullator 
të tyre sipas kufijve dhe afateve të mëposhtme:

a) deri në 50% të kapitalit të nivelit të parë (deri më 31.12.2016);
b) deri në 33.3% të kapitalit të nivelit të parë (duke filluar nga 

01.01.2017).”

2. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë me zbatimin 
e këtij vendimi.
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3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Stabilitetit 
Financiar dhe Statistikave në Bankën e Shqipërisë, për ndjekjen e 
zbatimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 20, datë 4.3.2015

PËR MIRATIMIN E
DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN “PËR ADMINISTRIMIN E 

RREZIKUT NGA EKSPOZIMET E MËDHA TË BANKAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a” dhe të nenit 
43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar;  nenit 57, pika 2, nenit 58, shkronjat “b” 
dhe “c”, neneve 60, 62, 63, 64, 65 dhe 131 të ligjit nr.9662, datë 
18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë. 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha 
të bankave” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.10, datë 
26.02.2014, të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 9,  pika 2, shtohet shkronja “o” me përmbajtjen e 
mëposhtme:

“o) ekspozimet, me jo më shumë se 80% të vlerës së tyre, ndaj 
institucioneve të  mbikëqyrura, të cilave  u caktohet një peshë rreziku 
20%, në përputhje me rregulloren e mjaftueshmërisë së kapitalit”.

b) Në aneksin 2, bashkëlidhur kësaj rregulloreje:

i) në sqarimin në fund të faqes së aneksit nr.2 të “Raportit mbi 
ekspozimin e madh”, (footnote nr. 4) togfjalëshi “totalit të kolonës 
4” zëvendësohet me togfjalëshin “totalit të kolonës 10”;
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ii) në sqarimin në fund të faqes të “Raportit mbi ekspozimin e 
madh në tërësi” (footnote nr. 8)  togfjalëshi “totalit të kolonës 6” 
zëvendësohet me togfjalëshin “totalit të kolonës 12”.

2. Ngarkohen bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë, me zbatimin 
e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes dhe Departamenti i Stabilitetit 
Financiar dhe Statistikave në Bankën e Shqipërisë, për ndjekjen e 
zbatimit të këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

5. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimin në Fletoren Zyrtare. 

SEKRETARI KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë

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

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

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën Albdesign.


