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p  ë  R  M  B  A  J  T  J  A

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 66, datë 2.09.2015 “për mbajtjen e pandryshuar 
të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 2.09.2015 “për miratimin e rregullores 
“për sistemin e kontrollit të brendshëm” 

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 2.09.2015 “për disa ndryshime në 
Fondin Numizmatik të Bankës së Shqipërisë të miratuar me vendimin nr. 9, datë 
6.02.2008, të këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 2.09.2015 “për disa shtesa dhe 
ndryshime në udhëzimin “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit 
të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për qëllime numizmatike, nga Banka 
e Shqipërisë”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 70, datë 2.09.2015 “për disa ndryshime në 
vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 08.12.2004, “për miratimin e   
kritereve për caktimin e çmimeve të shitjes për kartëmonedhat dhe monedhat 
metalike, vlera të tjera numizmatike, ambalazhe dhe katalogë”, si dhe  të “Metodikës 
për llogaritjen e çmimeve të tyre”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 2.09.2015 “për miratimin e rregullores 
“për arkën numizmatike për shitje në Bankën e Shqipërisë”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 2.09.2015 “për disa ndryshime në 
rregulloren “për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë”

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 73, datë 7.10.2015 “për dhënien e miratimit 
paraprak për zotërimin e 100 për qind të pjesëmarrjes influencuese në kapitalin 
aksioner të Bankës Credit Agricole Shqipëri sha, nga Tranzit shpk” 

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 7.10.2015 “për dhënien e miratimit 
paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka kombëtare Tregtare sh.a.”

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 7.10.2015 “për miratimin e delegimit 
të kompetencës për nënshkrimin e aplikimit të Bankës së Shqipërisë në programin 
për harmonizimin e Vrojtimeve të Besimit konsumator dhe të Biznesit të komisionit 
Evropian”

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 77, datë 7.10.2015 “për miratimin e rregullores 
“Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit të Investimit”

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 7.10.2015 “për miratimin e delegimit 
të kompetencës për nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit të Bankës së 
Shqipërisë dhe vendeve të rajonit me Autoritetin Bankar Evropian”
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM
NR. 66, DATë 2.09.2015

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 për 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. 67, DATë 2.09.2015

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLoRES “pëR SISTEMIN E koNTRoLLIT Të 

BRENDShëM” 

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 47, pikat 3 dhe 4, të ligjit nr. 9662, datë 
18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 
me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për sistemin e kontrollit të brendshëm”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimin e këtij 
vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun, për publikimin 
e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet rregullorja “për sistemin 
e kontrollit të brendshëm në bankat dhe degët e bankave të huaja”, 
miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 26.03.2008.

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

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJko
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kREU I 
Të pëRGJIThShME 

Neni 1
objekti

objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për organizimin, 
funksionimin dhe strukturat përgjegjëse të sistemit të kontrollit të 
brendshëm të bankës dhe degës së bankës së huaj. 

Neni 2
Subjektet

Subjekte të kësaj rregulloreje janë bankat dhe degët e bankave të 
huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari 
bankare dhe/ose financiare në Republikën e Shqipërisë, të cilat këtu 
e më poshtë në këtë rregullore do të quhen me termin e përbashkët 
“banka”.

Neni 3
Baza ligjore

kjo rregullore hartohet në mbështetje të nenit 12, pika “a”, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, dhe nenit 47, 
pikat 3 dhe 4, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, i cili këtu e më poshtë në këtë 
rregullore do të quhet ligji “për bankat”.

Neni 4
përkufizime

1. Termat e përdorur në këtë rregullore kanë të njëjtin kuptim me termat 
e përkufizuara në ligjin “për bankat”, si dhe në akte të tjera nënligjore 
të Bankës së Shqipërisë. 

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllim zbatimin e 
kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 

a) “Sistemi i kontrollit të brendshëm” përfshin:

I. procesin e monitorimit dhe të vlerësimit të vazhdueshëm të 
mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të akteve të brendshme dhe 
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mekanizmave të kontrollit brenda një banke dhe të cilësisë së 
operacioneve të veprimtarisë së saj, të kryera nga strukturat 
përgjegjëse, për realizimin e funksioneve të sistemit të kontrollit 
të brendshëm,

II. bashkërendimin e veprimtarisë së strukturave, të mekanizmave 
dhe procedurave të kontrollit që duhet të sigurojnë:

i. monitorimin e zbatimit të politikave të bankës, duke 
vlerësuar shkallën e realizimit të objektivave të shprehura 
në këto politika,

ii. vlerësimin e efektivitetit të veprimtarisë bankare dhe 
financiare të saj,

iii. identifikimin, matjen dhe monitorimin e nivelit të rreziqeve, 
si dhe parandalimin dhe administrimin efektiv të tyre,

iv. ruajtjen e aktiveve,
v. informacion të përshtatshëm, të saktë dhe të besueshëm 

të gjendjes financiare të bankës, administrimin e tij sipas 
procedurave të bankës, dhe

vi. përputhshmërinë me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi, 
si dhe zbatimin e akteve të brendshme, të miratuara nga 
organet drejtuese të bankës;

b) “Matrica e rrezikut” është tabela e hartuar nga vetë banka, për 
vlerësimin e rreziqeve të identifikuara në bankë, ku çdo rrezik 
vlerësohet duke pasur parasysh mundësinë e ndodhjes dhe shkallën 
e ndikimit në gjendjen financiare të bankës.

kREU II
SISTEMI I koNTRoLLIT Të BRENDShëM 

Neni 5
Strukturat e sistemit të kontrollit të brendshëm

1. Strukturat kryesore përgjegjëse për realizimin e funksioneve të sistemit 
të kontrollit të brendshëm janë:

a) këshilli drejtues; 
b) komiteti i kontrollit;
c) drejtoria dhe çdo njësi organizative në bankë që i përket linjës së 

parë dhe të dytë të kontrollit, siç përcaktohet në aneksin 1 të kësaj 
rregulloreje;

d) njësia e kontrollit të brendshëm; 
e) komitetet e veçanta, të ngritura me vendim të këshillit drejtues 

për trajtimin e çështjeve që kanë lidhje me sistemin e kontrollit të 
brendshëm të bankës.
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2. Strukturat e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni janë përgjegjëse 
për realizimin e funksioneve të sistemit të kontrollit të brendshëm, në 
përputhje me detyrat dhe kompetencat e përcaktuara në ligjin “për 
bankat”, aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë, si dhe në aktet e 
brendshme të bankës së miratuara nga organet drejtuese të saj.

Neni 6
kërkesa të përgjithshme

1. Banka, në varësi të natyrës, madhësisë, kompleksitetit të veprimtarisë 
dhe profilit të saj të rrezikut, harton aktet e brendshme, mbi mënyrën 
e funksionimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, të cilat miratohen 
nga këshilli drejtues. 

2. Banka siguron verifikimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm për 
një veprimtari efektive të sistemit të kontrollit të brendshëm, duke 
e organizuar atë në mënyrë të mjaftueshme për të garantuar 
administrimin e rreziqeve në të gjitha proceset e bankës, përfshirë 
edhe ato të kryera nga palë të treta apo nga degët dhe filialet e saj.

3. Banka siguron burime të mjaftueshme - përfshirë edhe ato financiare 
- për kualifikimin, vlerësimin dhe motivimin e punonjësve të kontrollit 
të brendshëm, të organizuar sipas modelit të tre linjave të kontrollit, 
si edhe për realizimin e planit vjetor të veprimtarisë së njësisë së 
kontrollit të brendshëm. 

Neni 7
përgjegjësitë e këshillit drejtues 

1. këshilli drejtues i bankës, në kuadër të sistemit të kontrollit të brendshëm, 
përveç përgjegjësive kryesore të përcaktuara në ligjin “për bankat”, 
miraton dhe rishikon në mënyrë periodike, minimalisht:

a) strukturën organizative përgjegjëse të bankës për realizimin e 
funksioneve të sistemit të kontrollit të brendshëm, marrëdhëniet 
raportuese dhe kontrolluese brenda bankës; 

b) rregullat për përcaktimin e kufijve të kompetencave, delegimin e 
tyre dhe ndarjen e përgjegjësive për administratorët dhe punonjësit 
e bankës;

c) kompetencat për autorizimin, ndjekjen dhe raportimin e operacioneve 
të bankës;

d) rregullat e brendshme për monitorimin e rreziqeve dhe vlerësimin e 
efektivitetit të procedurave dhe metodave për administrimin e tyre;

e) rregullat e brendshme të administrimit dhe përdorimit të sistemeve të 
teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIk);

f) mënyrën e raportimit të mangësive (pamjaftueshmërive), të 
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identifikuara në sistemin e kontrollit të brendshëm të bankës; 
g) kodin e etikës dhe të trajtimit të konflikteve të interesit për 

administratorët dhe punonjësit e bankës;
h) rregullat mbi papajtueshmërinë dhe ndalimet në ushtrimin njëkohësisht 

të më shumë se një funksioni në lidhje me autorizimin, kryerjen dhe 
raportimin e operacioneve të bankës;

i) kompetenca të tjera që i shërbejnë përmirësimit të funksionimit të 
sistemit të kontrollit të brendshëm.

2. këshilli drejtues cakton një njësi organizative përgjegjëse për ndjekjen 
dhe raportimin e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të autoritetit 
mbikëqyrës, ekspertëve kontabël të autorizuar, strukturave të kontrollit 
të bankës mëmë etj.

3. këshilli drejtues ka përgjegjësinë përfundimtare për të siguruar që 
drejtoria e bankës ka ngritur një sistem kontrolli të brendshëm të 
mjaftueshëm, eficient dhe efektiv, si dhe vlerëson performancën e 
sistemit të kontrollit të brendshëm, të paktën një herë në vit.

4. këshilli drejtues miraton strukturën e njësisë së kontrollit të brendshëm të 
bankës, për të cilën duhet të merren në konsideratë natyra, madhësia, 
kompleksiteti i veprimtarisë dhe profili i rrezikut të saj (bankës), dhe që 
në çdo rast, përbëhet nga të paktën 2 (dy) punonjës. 

5. këshilli drejtues emëron dhe shkarkon drejtuesin dhe punonjësit e 
njësisë së kontrollit të brendshëm. 

6. këshilli drejtues dhe/ose komiteti i kontrollit bën vlerësimin për punën 
e kryer dhe përcakton shpërblimin e punonjësve të njësisë së kontrollit 
të brendshëm të bankës. Shpërblimi i punonjësve të njësisë së kontrollit 
të brendshëm duhet të jetë në përputhje me politikat e shpërblimit të 
bankës dhe duhet të shmangë konfliktin e interesit dhe cenimin e 
pavarësisë dhe të objektivitetit.

7. këshilli drejtues paraqet në Bankën e Shqipërisë, brenda 3-mujorit 
të parë të vitit pasardhës, raportin vjetor mbi aktivitetin e njësisë së 
kontrollit të brendshëm të përcaktuar në nenin 19 të kësaj rregulloreje, 
dhe me kërkesë të Bankës së Shqipërisë, raportet mbi kryerjen e 
kontrolleve dhe të aktiviteteve të tjera të kësaj njësie. 

Neni 8
përgjegjësitë e komitetit të kontrollit 

1. komiteti i kontrollit, në kuadër të sistemit të kontrollit të brendshëm 
përveç përgjegjësive kryesore të përcaktuara në ligjin “për bankat”: 

a) monitoron efektivitetin e njësisë së kontrollit të brendshëm;
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b) siguron që njësia e kontrollit të brendshëm t’i kryejë përgjegjësitë e 
saj në mënyrë të pavarur dhe në bazë të standardeve të kontrollit të 
brendshëm;

c) siguron që njësia e kontrollit të brendshëm të ketë komunikim të 
hapur dhe të vazhdueshëm me drejtorinë, ekspertët kontabël të 
autorizuar dhe autoritetin mbikëqyrës;

d) siguron që drejtoria të ketë ngritur dhe të mbajë një linjë të parë 
dhe të dytë të kontrollit të brendshëm, të mjaftueshme dhe efektive, 
duke siguruar në vazhdimësi mbarëvajtjen e proceseve në fusha 
të tilla si: raportimi (financiar, operacional, i rrezikut), monitorimi 
i përputhshmërisë me ligjet, me aktet nënligjore dhe me aktet e 
brendshme, si dhe eficienca dhe efektiviteti i operacioneve dhe 
ruajtjes së aktiveve;

e) mund t’i propozojë këshillit drejtues emërimin ose shkarkimin e 
drejtuesit dhe punonjësve të njësisë së kontrollit të brendshëm. 

Neni 9
përgjegjësitë e drejtorisë së bankës 

1. Drejtoria, në kuadër të sistemit të kontrollit të brendshëm, ka 
përgjegjësitë e mëposhtme:

a) realizon drejtimin dhe kontrollin e përditshëm të veprimtarisë së 
bankës, duke zbatuar rregullat e miratuara nga këshilli drejtues për 
identifikimin, matjen, monitorimin dhe kontrollin e rreziqeve ndaj të 
cilave është e ekspozuar banka;

b) raporton në këshillin drejtues të paktën 1 (një) herë në vit, mbi 
zbatimin e përgjegjësive të saj lidhur me ecurinë e sistemit të 
kontrollit të brendshëm dhe procedurën e vlerësimit të kërkesave për 
kapital të bankës;

c) siguron që njësia e kontrollit të brendshëm të informohet në kohë 
mbi zhvillimet, iniciativat, projektet, produktet e reja dhe ndryshimet 
operacionale, me qëllim identifikimin e rreziqeve në një periudhë 
sa më të hershme nga kjo njësi;

d) në bashkëpunim me këshillin drejtues, krijon një strukturë organizative 
që siguron një ndarje të qartë të detyrave, përgjegjësive dhe 
raportimit, sipas modelit të tre linjave të kontrollit, siç përcaktohet në 
aneksin 1 të kësaj rregulloreje;

e) është përgjegjëse për marrjen në kohë të masave të përshtatshme 
për adresimin e rekomandimeve të kontrollit të brendshëm.

Neni 10
përgjegjësitë e njësisë së administrimit të rrezikut

1. Njësia e administrimit të rrezikut organizohet dhe realizon funksionet 
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e saj siç përcaktohet në rregulloren “Mbi parimet bazë të drejtimit të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e 
administratorëve të tyre”. 

2. Njësia e administrimit të rrezikut, në kuadër të sistemit të kontrollit të 
brendshëm, është përgjegjëse për monitorimin e njësive që ndërmarrin 
rrezik në të gjithë bankën.

3. Njësia e administrimit të rrezikut duhet të ketë autoritetin e mjaftueshëm 
në bankë për të realizuar funksionet e saj. 

Neni 11
përgjegjësitë e njësisë së përputhshmërisë

1. Njësia e përputhshmërisë organizohet dhe realizon funksionet e 
saj siç përcaktohet në rregulloren “Mbi parimet bazë të drejtimit të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e 
administratorëve të tyre”. 

2. Njësia e përputhshmërisë, në kuadër të sistemit të kontrollit të 
brendshëm, është përgjegjëse për të garantuar se banka vepron me 
integritet dhe në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi, si dhe 
me aktet e brendshme që lidhen me realizimin e funksioneve të saj. 

3. Njësia e përputhshmërisë duhet të ketë autoritet të mjaftueshëm në 
bankë për të realizuar funksionet e saj. 

kREU III
oRGANIZIMI, pëRGJEGJëSITë DhE FUNkSIoNIMI I NJëSISë Së 

koNTRoLLIT Të BRENDShëM

Neni 12
kërkesa të përgjithshme për njësinë e kontrollit të brendshëm

1. Njësia e kontrollit të brendshëm është njësi organizative e veçantë 
e bankës, e pavarur nga veprimtaritë, strukturat dhe personat që ajo 
shqyrton ose kontrollon, e cila raporton përpara këshillit drejtues dhe/
ose komitetit të kontrollit të bankës.

2. Çdo veprimtari, çdo departament, çdo degë dhe çdo njësi tjetër 
organizative e bankës, përfshihet në fushën e kontrollit të njësisë së 
kontrollit të brendshëm. 

3. Njësia e kontrollit të brendshëm në degën e bankës së huaj, 
organizohet nga banka mëmë, në bazë të rregullave dhe procedurave 
të brendshme të saj, të përcaktuara nga organet drejtuese, si dhe në 
përshtatje me kërkesat e kësaj rregulloreje dhe akteve të tjera ligjore 
në fuqi.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 6

tetor 2015

vëllimi 17
numër 6
tetor 2015

12 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 13

Neni 13
Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtuesit të njësisë së kontrollit të 

brendshëm

1. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm, përveç sa parashikohet 
në pikën 2 të këtij neni, plotëson të gjitha kërkesat për administratorët, 
të përcaktuara në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë. 

2. Drejtues i njësisë së kontrollit të brendshëm zgjidhet një person me:

a) reputacion të lartë etik dhe profesional;
b) përvojë të mjaftueshme në fushën bankare dhe të kontrollit;
c) përvojë të përshtatshme dhe të mjaftueshme në pozicione drejtuese 

(të paktën 3-vjeçare në sistemin bankar ose financiar). 

3. Drejtuesi i njësisë së kontrollit siguron dhe mbikëqyr zbatimin e 
parimeve dhe të standardeve të praktikës profesionale të kontrollit 
të brendshëm dhe eficiencën e veprimtarisë së njësisë së kontrollit të 
brendshëm.

4. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm miraton programet për 
kryerjen e detyrave të detajuara të kontrollit, në zbatim të planit vjetor 
të veprimtarisë së njësisë së kontrollit të brendshëm.

5. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm njofton menjëherë 
me shkrim këshillin drejtues dhe komitetin e kontrollit, çdo herë që 
konstaton se vendimi i marrë nga drejtoria mbart rreziqe për bankën 
dhe është në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore ose me aktet 
e brendshme të saj.

Neni 14
punonjësit e njësisë së kontrollit të brendshëm

1. punonjësit e njësisë së kontrollit të brendshëm duhet të kenë aftësi 
profesionale dhe përvojë të mjaftueshme në fushat e mëposhtme:

a) aftësi profesionale në zbatimin e standardeve të kontrollit të 
brendshëm, të procedurave dhe teknikave të kontrollit në të gjitha 
fushat e aktivitetit të bankës;

b) njohje dhe/ose përvojë në zbatimin e standardeve të kontabilitetit; 
c) njohje të parimeve të administrimit të rrezikut dhe teknikave të 

kujdesshme bankare. 

2. Banka siguron që, në përputhje me natyrën, vëllimin dhe kompleksitetin 
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e veprimtarisë së saj, njohuritë, eksperiencat dhe kualifikimet e 
punonjësve të njësisë së kontrollit të brendshëm të plotësojnë njëra-
tjetrën, në mënyrë që të krijohet një kualifikim kolektiv, i përshtatshëm 
i njësisë së kontrollit të brendshëm. 

3. punonjësit e njësisë së kontrollit të brendshëm:

a) zbatojnë parimet dhe praktikat më të mira të drejtimit etik (kodin 
e etikës së bankës, kodin Ndërkombëtar të Etikës për kontrollin e 
brendshëm etj.);

b) karakterizohen nga standardet më të mira etike, në kontaktet dhe 
marrëdhëniet e tyre me të tretët;

c) respektojnë konfidencialitetin e informacionit të marrë gjatë 
ushtrimit të detyrës, nuk e përdorin këtë informacion për përfitime 
personale ose për veprime keqdashëse dhe kujdesen për ruajtjen e 
informacionit;

d) shmangin konfliktin e interesit dhe, për një kohë të mjaftueshme, nuk 
përfshihen në kontrollin e njësive për të cilat kanë qenë përgjegjës 
më parë.

Neni 15
Aktet e brendshme të njësisë së kontrollit të brendshëm

1. Banka, në kuadër të funksionimit të njësisë së kontrollit të brendshëm, 
harton dhe miraton akte të brendshme për funksionimin dhe ushtrimin 
e veprimtarisë së kësaj njësie. 

2. Aktet e brendshme hartohen dhe rishikohen sa herë gjykohet e 
nevojshme nga drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm dhe 
miratohen nga këshilli drejtues i bankës.

3. Aktet e brendshme që përcaktojnë mënyrën e funksionimit dhe të 
ushtrimit të veprimtarisë së njësisë së kontrollit të brendshëm, përmbajnë 
minimalisht elementët e mëposhtëm:

a) qëllimin dhe fushën e veprimit të njësisë së kontrollit të brendshëm;
b) rolin, autoritetin dhe përgjegjësitë e njësisë së kontrollit të brendshëm;
c) marrëdhëniet e njësisë së kontrollit të brendshëm me funksione të 

tjera të sistemit të kontrollit brenda bankës;
d) mënyrat dhe linjat e komunikimit të rezultateve të veprimtarisë së 

kontrollit;
e) procedurat për koordinimin me ekspertët kontabël të autorizuar si 

dhe me autoritetin mbikëqyrës;
f) metodologjinë e bazuar në rrezik (e cila përfshin edhe matricën e 

rrezikut);
g) të drejtën për të përdorur në mënyrë të plotë dhe të pakushtëzuar çdo 
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regjistrim, dosje, bazë të dhënash, aktive fizike të bankës si edhe 
çdo dokumentacion të organeve këshilluese dhe vendimmarrëse 
apo njësive organizative në bankë të nevojshme për kryerjen e 
funksioneve të tij;

h) të drejtën e drejtuesit të njësisë së kontrollit të brendshëm për të 
pasur kontakt të drejtpërdrejtë me organet drejtuese;

i) të drejtën e planifikimit dhe përcaktimit të kontrolleve në mënyrë të 
pavarur nga ana e drejtuesit të njësisë së kontrollit të brendshëm;

j) sigurimin e shmangies së çdo konflikti interesash në kryerjen e 
detyrave të kontrollit të brendshëm;

k) kërkesa për përputhshmërinë me standardet më të mira të kontrollit 
të brendshëm.

Neni 16
përgjegjësitë e njësisë së kontrollit të brendshëm

1. Njësia e kontrollit të brendshëm, në kuadër të sistemit të kontrollit të 
brendshëm, përveç përgjegjësive kryesore të përcaktuara në ligjin 
“për bankat”, në kryerjen e funksioneve të saj, kontrollon dhe vlerëson 
ndër të tjera:

a) mjaftueshmërinë dhe eficiencën e sistemit të kontrollit të brendshëm;
b) zbatimin dhe eficiencën e procedurave të administrimit të rrezikut 

dhe metodologjisë së vlerësimit të rrezikut;
c) eficiencën dhe besueshmërinë e funksionit të përputhshmërisë dhe të 

administrimit të rrezikut;
d) saktësinë dhe besueshmërinë e sistemeve të regjistrimit kontabël dhe 

të pasqyrave financiare;
e) zbatimin dhe eficiencën e strategjive dhe procedurave për vlerësimin 

e brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit;
f) metodat për ruajtjen e aktiveve të bankës;
g) sistemet e informacionit dhe raportimit, duke përfshirë sistemin 

elektronik të informacionit dhe shërbimet elektronike bankare, 
sistemet e teknologjisë dhe informacionit dhe saktësinë e të dhënave;

h) sistemet e mbledhjes së të dhënave dhe vlefshmërinë e informacioneve 
të publikuara;

i) zbatimin e procedurave të pranimit (marrjes) në punë të punonjësve, 
si dhe përshtatshmërinë e përshkrimeve në manualet e punës me 
detyrat e përcaktuara;

j) monitorimin e përputhshmërisë së veprimtarisë së bankës me aktet 
ligjore e nënligjore të autoritetit mbikëqyrës.

2. Njësia e kontrollit të brendshëm nuk përfshihet në hartimin, 
përzgjedhjen dhe zbatimin e masave specifike të sistemit të kontrollit 
të brendshëm, por në çdo rast që gjykohet e arsyeshme, drejtoria 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 6

tetor 2015

vëllimi 17
numër 6
tetor 2015

14 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 15

mund të kërkojë sugjerime nga kjo njësi, mbi çështje që lidhen me 
rreziqet dhe kontrollin e brendshëm. 

3. Në kryerjen e detyrave të tyre, punonjësit e njësisë së kontrollit të 
brendshëm kanë të drejtë:

a) të përdorin çdo regjistrim, dosje ose të dhëna të bankës, përfshirë 
vendimet e organeve drejtuese të bankës dhe drejtuesve ekzekutivë, 
si dhe sistemet e informacionit dhe të kontabilitetit;

b) të kërkojnë dhe mbledhin raporte dhe dokumente të tjera, për të 
kryer kontrollin në lidhje me detyrat e caktuara;

c) të propozojnë marrjen në punë, sipas procedurave të brendshme, 
të ekspertëve për kryerjen e veprimeve të veçanta të kontrollit.

4. Rishikimet dhe veprimet e kontrollit të ndërmarra nga drejtoria, brenda 
kompetencave të saj, nuk mund të zëvendësojnë funksionet e njësisë 
së kontrollit të brendshëm.

5. Njësia e kontrollit të brendshëm siguron, në mënyrë të pavarur, 
këshillin drejtues dhe/ose drejtorinë mbi cilësinë dhe efektivitetin e 
kontrollit të brendshëm të bankës, si dhe mbi sistemin dhe proceset e 
drejtimit/qeverisjes dhe të administrimit të rreziqeve. 

Neni 17
plani i punës së njësisë së kontrollit të brendshëm

1. Në fund të çdo viti, drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm është 
përgjegjës për përgatitjen e planit të punës për vitin e ardhshëm, i cili 
paraqitet për miratim në këshillin drejtues të bankës. 

2. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm, sa herë që ka ndryshime, 
përgatit planin e punës për vitin aktual, me ndryshimet përkatëse, dhe 
e paraqet për miratim në këshillin drejtues të bankës.

3. Frekuenca e kontrollit bazohet në vlerësimin e çdo fushe veprimtarie 
dhe/ose njësie organizative sipas metodologjisë së bazuar në rrezik. 
Të gjitha fushat e veprimtarisë dhe/ose njësitë organizative të bankës 
janë objekt kontrolli nga njësia e kontrollit të brendshëm, të paktën 
çdo tre vjet, përfshirë edhe ato me rrezik të ulët.

4. plani i punës së njësisë së kontrollit të brendshëm përfshin minimalisht:

a) një listë të të gjitha aktiviteteve të planifikuara për t’u kryer nga 
njësia e kontrollit të brendshëm;

b) një listë të fushave të veprimtarisë së bankës që do të mbulohen nga 
kontrolli;

c) periudhën gjatë së cilës parashikohen të realizohen kontrollet e 
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planifikuara.

Neni 18
Dokumentimi i veprimtarisë së kontrollit dhe raportimi i rezultateve 

1. Njësia e kontrollit të brendshëm përgatit një raport për çdo kontroll të 
kryer, i cili përmban të paktën:

a) objektin e kontrollit;
b) përshkrimin e punës së kontrollit (përshkrimin e metodologjisë, hapat 

dhe procedurat e ndjekura për të arritur objektivat e kontrollit etj.);
c) gjetjet e kontrollit;
d) komentet e drejtuesve përgjegjës të njësisë organizative të 

kontrolluar, për gjetjet e kontrollit;
e) vlerësime për kualifikimin e personelit, mjaftueshmërinë e akteve 

të brendshme dhe sistemet e vlerësimit të rrezikut, sipas rasteve 
përkatëse;

f) rekomandime për korrigjimin dhe përmirësimet e gjetjeve, të 
vërejtura gjatë aktit të kontrollit; si dhe 

g) nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga kontrollet e 
mëparshme.

2. Raportet dhe dokumentet e përgatitura dhe të mbledhura nga anëtarët 
e njësisë së kontrollit të brendshëm, miratohen nga drejtuesi i njësisë 
së kontrollit të brendshëm.

3. Gjatë procesit të kontrollit, duhet t’i kushtohet kujdes dokumentimit dhe 
mbajtjes së evidencës së punës së njësisë së kontrollit të brendshëm, 
në mënyrë që informacioni i mbledhur të mbështesë gjetjet, vlerësimet 
dhe rekomandimet e bëra. 

4. Raporti i kontrollit, i përgatitur sipas pikës 1 të këtij neni, i paraqitet 
drejtuesit të njësisë organizative të kontrolluar nga drejtuesi i njësisë 
së kontrollit të brendshëm.

5. Drejtuesi i njësisë organizative të kontrolluar, paraqet shpjegimet dhe/
ose pretendimet lidhur me gjetjet dhe rekomandimet e parashtruara, 
brenda afateve të përcaktuara në aktet e brendshme të bankës.

6. punonjësit e njësisë së kontrollit të brendshëm paraqesin konkluzione 
mbi secilin nga rekomandimet e parashtruara, për të cilat drejtuesi i 
njësisë organizative të kontrolluar ka dhënë shpjegime ose pretendime 
me shkrim.

7. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm, paraqet raportin 
përfundimtar dhe dokumentet sipas pikave 5 dhe 6 të këtij neni, në 
organet drejtuese përkatëse të bankës, sipas mënyrës së përcaktuar 
nga këshilli drejtues.
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8. organet drejtuese të bankës, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e 

raportit të njësisë së kontrollit të brendshëm, nëse është e nevojshme, 
vendosin për masa korrektuese dhe njoftojnë për to drejtuesin e njësisë 
së kontrollit dhe njësinë organizative të ngarkuar me zbatimin e tyre.

9. këshilli drejtues i bankës, analizon raportet e njësisë së kontrollit të 
brendshëm jo më pak se 1 (një) herë në 6 (gjashtë) muaj.

10. komiteti i kontrollit kontrollon dhe mbikëqyr zbatimin e të gjitha 
detyrave të përcaktuara nga këshilli drejtues i bankës, në lidhje me 
gjithë problematikën e paraqitur në raportet e njësisë së kontrollit të 
brendshëm.

11. Drejtori i përgjithshëm dhe drejtuesit e njësive organizative përkatëse, 
koordinojnë punën për zbatimin e të gjitha masave korrektuese, të 
përcaktuara nga organet drejtuese të bankës, në zbatim të vërejtjeve 
dhe rekomandimeve të paraqitura në raportin e njësisë së kontrollit të 
brendshëm.

Neni 19
Raporti vjetor i njësisë së kontrollit të brendshëm

1. Drejtuesi i njësisë së kontrollit të brendshëm paraqet një raport vjetor 
mbi punën e njësisë së kontrollit të brendshëm tek organet përkatëse 
të bankës (këshilli drejtues, komiteti i kontrollit dhe drejtoria e bankës) 
sipas mënyrës së përcaktuar nga këshilli drejtues ose nga organet 
vendimmarrëse të bankës së huaj (asambleja e aksionerëve, këshilli 
drejtues etj.), në rastin e degës së bankës së huaj. 

2. Raporti vjetor i njësisë së kontrollit të brendshëm përmban minimalisht 
elementët e mëposhtëm:

a) një raport mbi nivelin e zbatimit të planit vjetor të punës së njësisë së 
kontrollit të brendshëm;

b) një listë të të gjitha aktiviteteve të planifikuara dhe të realizuara nga 
njësia e kontrollit të brendshëm;

c) një listë të të gjitha aktiviteteve të realizuara, por të paplanifikuara 
në planin vjetor të punës së njësisë së kontrollit të brendshëm;

d) një listë të të gjitha aktiviteteve të planifikuara, por të parealizuara 
nga njësia e kontrollit të brendshëm, shoqëruar me arsyet e 
mosrealizimit;

e) një përmbledhje e gjetjeve më të rëndësishme të identifikuara gjatë 
kontrolleve;

f) një vlerësim të përgjithshëm të mjaftueshmërisë dhe eficiencës së 
sistemit të kontrollit të brendshëm në fushat e mbuluara nga njësia e 
kontrollit të brendshëm;

g) një vlerësim të përgjithshëm të mjaftueshmërisë dhe eficiencës së 
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sistemit të administrimit të rrezikut;
h) një raport mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve dhe masave 

korrektuese të përcaktuara në bazë të rekomandimeve, si dhe arsyet 
e moszbatimit të tyre. 

kREU IV
pRoCESI I MBIkëqYRJES 

Neni 20
Mbikëqyrja dhe komunikimi me strukturat e sistemit të kontrollit të 

brendshëm 

1. Banka e Shqipërisë vlerëson organizimin dhe eficiencën e sistemit 
të kontrollit të brendshëm në bankë dhe, në rastet kur e gjykon të 
arsyeshme, mund të mbështetet në raportet e njësisë së kontrollit të 
brendshëm, në kryerjen e funksioneve të saj mbikëqyrëse.

2. Banka e Shqipërisë (Departamenti i Mbikëqyrjes) kryen takime 
periodike me strukturat e sistemit të kontrollit të brendshëm të bankës, 
për të diskutuar mbi fushat me rrezik të identifikuara nga banka dhe 
autoriteti mbikëqyrës, gjetjet, rekomandimet, planin e kontrollit dhe 
masat e marra, si dhe funksionimin në tërësi të njësisë së kontrollit të 
brendshëm. 

3. periodiciteti i këtyre takimeve përcaktohet në përputhje me natyrën, 
vëllimin dhe kompleksitetin e veprimtarisë së bankës. 

Neni 21 
Masat parandaluese dhe ndëshkimore

Banka e Shqipërisë, në rast mosplotësimi të detyrimeve të kësaj 
rregulloreje, zbaton dispozitat e parashikuara në nenet 74 deri 80 dhe 
në nenin 89, të ligjit “për bankat” dhe në aktet e tjera nënligjore në 
zbatim të tij.

kREU V
DISpoZITA Të FUNDIT
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Neni 22
Fusha e përbashkët e zbatimit

kërkesat e përcaktuara në rregulloren “Mbi parimet bazë të drejtimit 
të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin 
e administratorëve të tyre”, miratuar me vendimin nr.63, datë 
14.11.2012, të këshillit Mbikëqyrës, zbatohen edhe për sistemin e 
kontrollit të brendshëm në bankat dhe degët e bankave të huaja, për sa 
kohë nuk parashikohet ndryshe në këtë rregullore.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS

GENT SEJko
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ANEkS 1

MoDELI I “TRE LINJAVE Të koNTRoLLIT”

 
Modeli i “tre linjave të kontrollit” – paraqet marrëdhënien midis njësive 
të biznesit të bankës, njësive mbështetëse dhe njësisë së kontrollit të 
brendshëm. 

•	 Linja e parë e kontrollit përbëhet nga njësitë e biznesit, të cilat 
ndërmarrin rrezik brenda niveleve të lejuara dhe janë përgjegjëse për 
identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin e vazhdueshëm të rreziqeve të 
njësive përkatëse. 

•	 Linja e dytë e kontrollit përfshin njësitë mbështetëse, të cilat, në 
bashkëpunim edhe me linjën e parë të kontrollit, garantojnë në mënyrë 
të vazhdueshme identifikimin dhe administrimin e përshtatshëm të 
rreziqeve. Njësitë mbështetëse, në bashkëpunim me njëra-tjetrën, 
punojnë për përcaktimin e strategjive, zbatimin e politikave dhe 
procedurave të bankës, si dhe mbledhin informacion për të krijuar 
një pamje të përgjithshme të rreziqeve të bankës. 

•	 Linja e tretë e kontrollit përfaqësohet nga njësia e kontrollit të 
brendshëm të bankës, e cila vlerëson në mënyrë të pavarur 
efektivitetin e proceseve të krijuara në linjën e parë dhe të dytë të 
kontrollit, si dhe siguron mbarëvajtjen e këtyre proceseve.

Linja e kontrollit Njësitë organizative që përfshihen në secilën linjë Lloji dhe frekuenca e kontrollit

Linja e parë Çdo njësi biznesi dhe që ka marrëdhënie direkte 
me klientin

I bazuar në transaksione, i 
vazhdueshëm

Linja e dytë

Njësia e administrimit të rrezikut, e 
përputhshmërisë ligjore, e burimeve njerëzore, 

e financës, e operacioneve dhe njësia e 
teknologjisë së informacionit etj.

I bazuar në rrezik, i 
vazhdueshëm ose periodik.

Linja e tretë Njësia e kontrollit të brendshëm I bazuar në rrezik, periodik

përgjegjësitë e kontrollit të brendshëm të përcaktuara për çdo linjë sipas 
modelit të “Tre linjave të kontrollit” nuk mund të transferohen nga njëra 
linjë kontrolli te tjetra.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 6

tetor 2015

vëllimi 17
numër 6
tetor 2015

20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 21

REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

 VENDIM
NR.68, DATë 2.09.2015

pëR
DISA NDRYShIME Në FoNDIN NUMIZMATIk Të BANkëS Së 

ShqIpëRISë Të MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 9, DATë 6.02.2008, 
Të këShILLIT MBIkëqYRëS, I NDRYShUAR

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjën “g”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 9, pika 
2, të vendimit nr. 41, datë 03.06.2015, “për miratimin e rregullores 
(statutit) “për organizimin dhe funksionimin e Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë””; të nenit 10 shkronja “c”, të rregullores “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Departamentit të Marrëdhënieve me publikun”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 06.05.2015; 
të rregullores “për funksionimin e Departamentit të Emisionit”, miratuar me 
vendimin nr. 26, datë 27.03.2014; me propozimin e Departamentit 
të Marrëdhënieve me publikun dhe Departamentit të Emisionit, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë shtimin e fondit numizmatik të Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë, të përcaktuar në vendimin nr. 9, datë 6.02.2008, “për 
miratimin e fondit numizmatik të Bankës së Shqipërisë”, i ndryshuar, 
me monedhat dhe objektet me metal argjend të përcaktuara sipas 
aneksit, bashkëlidhur dhe pjesë e këtij vendimi.

2. Të miratojë pakësimin e Fondit të paprekshëm miratuar me vendimin 
nr. 9, datë 6.02.2008, “për miratimin e fondit numizmatik të Bankës 
së Shqipërisë”, i ndryshuar, me monedhat e përcaktuara sipas pikës 
III të aneksit bashkëlidhur këtij vendimi.

 
3. Të miratojë kalimin, me qëllim ekspozimi në Muzeun e Bankës 

së Shqipërisë, nga Arka Stok e Departamentit të Emisionit, pranë 
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Departamentit të Marrëdhënieve me publikun (Sektori i Muzeut dhe 
Edukimit Financiar), të monedhave dhe objekteve me metal argjend 
të përcaktuara sipas aneksit bashkëlidhur këtij vendimi, si dhe 
procesverbalit të dorëzimit të Arkës Stok. 

4. Shtesa në fondin numizmatik, sipas pikës 1 të këtij vendimi, do të 
merret në dorëzim në përputhje me procedurat e parashikuara në 
rregulloren “për organizimin dhe funksionimin e Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë”.

5. Ngarkohen Departamenti i Emisionit, Departamenti i Marrëdhënieve 
me publikun dhe Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit 
dhe Financës, me zbatimin e këtij vendimi. 

6. 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.69, DATë 2.09.2015

pëR 
DISA ShTESA DhE NDRYShIME Në UDhëZIMIN “MBI 

pRoCEDURAT E ShTYpJES, Të RIShTYpJES DhE Të EMETIMIT Të 
MoNEDhAVE METALIkE DhE kARTëMoNEDhAVE pëR qëLLIME 

NUMIZMATIkE, NGA BANkA E 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; si dhe me 
propozimin e Departamentit të Marrëdhënieve me publikun, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në udhëzimin “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të 
emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për qëllime 
numizmatike, nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 3, 
datë 17.01.2007, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i 
ndryshuar, të bëhen ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

a) kudo në udhëzim ku përmenden togfjalëshat “Departamenti i 
Emisionit” dhe “Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit”, zëvendësohen me togfjalëshin 
“Departamenti i Marrëdhënieve me publikun”;

b) në titullin e udhëzimit pas togfjalëshit “për qëllime numizmatike”, 
shtohet togfjalëshi “si dhe medaljoneve përkujtimore’;

c) në nenin 3, pas shkronjës “c”, shtohet shkronja “d” me përmbajtje 
si më poshtë vijon:

“Medaljone - janë medaljonet e shtypura nga Banka e Shqipërisë 
për qëllime përkujtimore dhe që trajtojnë tematika, të cilat lidhen 
me historinë dhe aktivitetin e saj.”;
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d) pas nenit 18 shtohet neni 18/1 me përmbajtje si më poshtë vijon:

“Tematika dhe shtypja e medaljoneve përkujtimore

1.  Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun propozon 
tematikat, specifikimet teknike dhe realizon vizatimet për 
medaljonin.

2. Vizatimet, të dhënat teknike, tirazhi, sasitë për fond të 
paprekur, fond për dhurata, fond për Muze dhe fond për shitje të 
medaljonit miratohen nga Guvernatori. 

3. Procedura e shtypjes së medaljoneve realizohet sipas akteve 
rregullative të miratuara nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e 
blerjeve apo shërbimeve të ndryshme.”

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për zbatimin 
e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për 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. 70, DATë 2.09.2015

pëR 
DISA NDRYShIME Në VENDIMIN E këShILLIT MBIkëqYRëS NR. 78, 

DATë 08.12.2004, “pëR MIRATIMIN E kRITEREVE pëR CAkTIMIN 
E ÇMIMEVE Të ShITJES pëR kARTëMoNEDhAT DhE MoNEDhAT 

METALIkE, VLERA Të TJERA NUMIZMATIkE, AMBALAZhE DhE 
kATALoGë”, SI DhE Të “METoDIkëS pëR LLoGARITJEN E ÇMIMEVE 

Të TYRE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 
10 shkronja “k”, të rregullores “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Departamentit të Marrëdhënieve me publikun”, miratuar me vendimin 
e këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 06.05.2015, me propozimin e 
Departamentit të Marrëdhënieve me publikun, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në Shtojcën nr. 1 “kriteret për caktimin e çmimeve të blerjes dhe 
të shitjes për kartëmonedhat dhe monedhat metalike, vlerat e tjera 
numizmatike, ambalazhet dhe katalogët”, si dhe të “Metodikës për 
llogaritjen e çmimeve të tyre”, të miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 78, datë 08.12.2004, i ndryshuar, të bëhen 
ndryshimet dhe shtesat e mëposhtme:

a) në titullin e vendimit, pas togfjalëshit “vlera të tjera numizmatike”, 
shtohet togfjalëshi “medaljonet përkujtimore”; 

b) kudo në vendim ku përmendet togfjalëshi “Departamenti i Emisionit”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “Departamenti i Marrëdhënieve me 
publikun”;
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c) në shtojcën 1, pika 4.4 e vendimit ndryshon me përmbajtje si vijon:

“Caktimi i çmimeve të shitjes së kartëmonedhave e monedhave 
metalike të shtypura për qëllime numizmatike, pas vitit 2000 (të 
cilat nuk janë publikuar në katalogët ndërkombëtarë sipas pikës 
4.1 të këtij akti), si dhe për medaljonet përkujtimore, ambalazhet 
me realizim artistik e katalogët, bëhet mbi bazën e kostos së 
realizimit, me të cilën ato janë regjistruar në cashbook. Çmimi i 
shitjes është kostoja e realizimit shtuar me fitimin në përqindje mbi 
këtë kosto.”;

d) në shtojcën 1, shkronja “b” e pikës 4.4.1 ndryshon me përmbajtje 
si vijon:

“b)  në masën 10% për kartëmonedha me vlerë nominale nga 
200 deri në 5000 Lekë, emetuar pas vitit 1996 (përfshirë këtu 
edhe emisionin e ri të vitit 1996), duke mos aplikuar diferencime 
për çmimet e shitjes me shumicë;”;

e) në shtojcën 1, shkronja “c” e pikës pika 4.4.2 ndryshon me 
përmbajtje si vijon: 

“c) 100 për qind për medaljone përkujtimore, katalogë apo 
publikime të ngjashme me të, mbi koston e tyre të realizimit”: 

f) “Në  pikën 5.2, pas  togfjalëshit “të monedhave dhe 
kartëmonedhave”, shtohet togfjalëshi “medaljonet përkujtimore”;

g) në shtojcën 1, pas pikës 5.2, shtohet pika 5.2.1 me përmbajtje si 
vijon:

“Përjashtim nga çmimet e përcaktuara në pikën 5.2 më sipër 
bëjnë çmimet e shitjes për monedha metalike me material ari 
dhe argjendi, të cilat llogariten çdo muaj sipas metodikës 
së përcaktuar në pikën IV të shtojcës 2 dhe miratohen nga Drejtori 
i Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun.”;

h) në shtojcën 1, shkronja “a” e pikës 6.1 ndryshon me përmbajtje si 
vijon:

“a) çmimet e miratuara, sipas pikave 5.2 dhe 5.2.1 të këtij akti”.
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2. Ngarkohen Departamenti i Marrëdhënieve me publikun dhe 
Departamenti i Sistemit të pagesave, kontabilitetit dhe Financës për 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për 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. 71, DATë 2.09.2015

pëR
MIRATIMIN E RREGULLoRES “pëR ARkëN NUMIZMATIkE pëR ShITJE 

Në BANkëN E ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozim 
të Departamentit të Marrëdhënieve me publikun, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për arkën numizmatike të shitjes në Bankën e 
Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun, Departamenti 
i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës dhe Departamenti 
i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për publikimin 
e këtij vendimi.

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i këshillit 
Mbikëqyrës nr. 07, datë 06.02.2008, “për miratimin e rregullores 
“për arkën numizmatike në Bankën e Shqipërisë”.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEkRETARI kRYETARI

ELVIS ÇIBUkU GENT SEJko
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RREGULLoRE
“pëR ARkëN NUMIZMATIkE pëR ShITJE Në BANkëN E 

ShqIpëRISë”

Neni 1
objekti

objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i organizimit, kontrollit, 
inventarizimit dhe i procedurave të marketingut për Arkën Numizmatike 
për Shitje në Bankën e Shqipërisë. 

Neni 2
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në bazë të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”.

Neni 3
përkufizime

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

1. “Arka numizmatike për shitje” – është mjedisi në Muzeun e Bankës 
së Shqipërisë, ku administrohet dhe kryhen procedurat e shitjes së 
“fondit për shitje në Muze” si dhe artikuj të tjerë të miratuar të jenë 
objekt shitjeje.

2. “Fond për shitje në Muze” - është pjesë e “Fondit numizmatik për 
shitje” të Bankës së Shqipërisë, i cili mbahet në arkën numizmatike 
për shitje.

3. “Arka stok numizmatike” – është vendi ku mbahet pjesa tjetër e 
fondit numizmatik për shitje ku bëjnë pjesë: kartëmonedha e monedha 
metalike me kurs ligjor ose ato jashtë qarkullimit, me destinacion shitje, 
dhurim apo fond për Muzeun. 

4. “Klientë”- janë të gjithë personat e interesuar për të parë dhe/ose 
blerë fondin numizmatik për shitje.

5. “Banka” – është Banka e Shqipërisë.

6. “Departamenti” – është Departamenti i Marrëdhënieve me publikun.

7. “Shitja” - përfshin një ose disa nga veprimtaritë që vijojnë: studimin e 
tregut, bashkëpunimin me kompani numizmatike dhe persona juridikë 
të licencuar, reklamimet, promocione për vlera të reja dhe/ose të 
rralla dhe që ka si qëllim kryerjen e shitjeve nga fondi numizmatik për 
shitje. 
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8. “CBR”- është sistemi informatik për menaxhimin e vlerave monetare 
“cashbook registry” pjesë e sistemit ATM- “Automated Treasure 
Management”.

9. “Inventarizimi” është procedura administrative dhe teknike e 
përcaktuar në rregulloren përkatëse të Bankës së Shqipërisë.

10. “Punonjësi i ngarkuar me vlera” – është punonjësi i cili administron 
arkën numizmatike për shitje dhe është materialisht përgjegjës për 
gjendjen e vlerave në arkë.

pJESA I
oRGANIZIMI I ARkëS NUMIZMATIkE pëR ShITJE

Neni 4
Të përgjithshme

1. Arka Numizmatike për Shitje vendoset në mjediset e Muzeut të Bankës 
së Shqipërisë dhe administrohet nga specialisti i numizmatikës së 
Zyrës së Muzeut, në Sektorin e Muzeut dhe Edukimit Financiar, pranë 
Departamentit të Marrëdhënieve me publikun. 

2. Në këtë arkë mbahet dhe administrohet fondi për shitje në Muze.

3. Fondi numizmatik për shitje në Muze mbahet në një kasafortë të 
vendosur në mjedisin e punës së Arkës Numizmatike për Shitje, pranë 
Muzeut të Bankës së Shqipërisë, dhe administrohet nga punonjësi i 
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 

 
4. kasaforta e Arkës numizmatike funksionon me një çelës dhe një kod 

numerik. Administrimi i çelësave të kasafortës kryhet në përputhje me 
aktet rregullative përkatëse të miratuara në Bankën e Shqipërisë. 

5. Arka Numizmatike për Shitje furnizohet nga Departamenti i Emisionit 
(Arka Stok) me fondin numizmatik për shitje dhe nga Departamenti i 
Administrimit (Magazina qendrore) me botime edukative në fushën e 
numizmatikës të miratuar për shitje. 

6. Fondi numizmatik për shitje në Muze regjistrohet analitikisht në sistemin 
CBR, pjesë e sistemit automatik ATM, dhe pasqyrohet në llogaritë 
përkatëse të Bilancit të Bankës së Shqipërisë “General Ledger” (GL) 
sipas vlerës nominale, kostos së prodhimit/shtypit, si dhe vlerës së 
miratuar.
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Neni 5 
Veprimet dhe dokumentet e Arkës Numizmatike për Shitje për hyrjet 

dhe daljet e vlerave

1. Furnizimi i Arkës Numizmatike për Shitje me monedha prej metaleve 
të çmuara ari dhe argjendi, me monedha përkujtimore dhe me 
medaljone përkujtimore (pjesë e fondit për shitje) bëhet nga Zyra e 
Arkës Stok, bazuar në urdhrin e Zëvendësguvernatorit të Dytë të Bankës 
së Shqipërisë, sipas kërkesës së Departamentit të Marrëdhënieve me 
publikun.

2. Furnizimi i Arkës Numizmatike për Shitje me kartëmonedha dhe 
monedha metalike kombëtare të qarkullimit ose jo të qarkullimit dhe 
specimenet e tyre (pjesë e fondit për shitje) bëhet nga Zyra e Arkës 
Stok, bazuar në urdhrin e brendshëm të Drejtorit të Departamentit të 
Emisionit, sipas kërkesës së Drejtorit të Departamentit të Marrëdhënieve 
me publikun.

3. Furnizimi i arkës numizmatike për shitje me botime edukative në 
fushën e numizmatikës të miratuara për shitje bëhet nga Magazina 
qendrore e Bankës së Shqipërisë, sipas kërkesës së Departamentit të 
Marrëdhënieve me publikun.

4. për çdo rast hyrjeje të vlerave në Arkën Numizmatike për Shitje 
përgatitet procesverbali përkatës në tre kopje, të cilit i bashkëlidhet 
një kopje e dokumentit (dërgesë, fletëdalje etj.) nga njësia që bën 
daljen e artikujve. 

5. Mbi bazën e procesverbalit, sipas pikës 4 të këtij neni, specialisti 
regjistron hyrjen e tyre në sistemin e inventarit të vlerave CBR.

 
6. Daljet e vlerave nga Arka Numizmatike për Shitje bëhen vetëm me 

qëllim shitjeje.

7. Fondi numizmatik shitet me çmim shitjeje të miratuar sipas akteve 
rregullative përkatëse, kundrejt faturës tatimore tip për çdo blerës, të 
miratuar nga institucioni tatimor, e cila plotësohet për totalin e vlerave 
të shitura, sipas listës analitike bashkëlidhur faturës dhe nënshkruhet 
nga specialisti i ngarkuar me shitjen dhe nga klienti që blen vlerat.

8. për çdo rast shitjeje, mbi bazën e faturës dhe mandatit të arkëtimit të 
klientit, kryhen të gjitha veprimet e daljes, në sistemin CBR. 

9. Veprimet e shitjeve nga i ngarkuari me vlera në Arkën Numizmatike 
për Shitje shoqërohen edhe me regjistrimin e tyre manual në Librin 
e Madh (GL). Një kopje e ditarit të librit të madh së bashku me 
kopjen e faturës dërgohen pranë Zyrës së kontrollit në Departamentin 
e Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës.
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10. Regjistrimi i lëvizjeve hyrje/daljeve të vlerave numizmatike nga Arka 
Numizmatike për Shitje në sistemin CBR, të realizuara sipas këtij 
neni, kontrollohen e miratohen nga përgjegjësi i Zyrës së Muzeut në 
Sektorin e Muzeut dhe Edukimit. Në mungesë të tij, ato kontrollohen e 
miratohen nga përgjegjësi i Sektorit të Muzeut dhe Edukimit Financiar 
në Departamentin e Marrëdhënieve me publikun.

11. Dokumenti i gjeneruar nga sistemi CBR për veprimet e hyrje/daljeve 
(shitjet) të përshkruara në këtë nen, nënshkruhet nga specialisti i 
ngarkuar me vlerat, përgjegjësi i Zyrës së Muzeut dhe përgjegjësi 
i Sektorit të Muzeut dhe Edukimit Financiar në Departamentin e 
Marrëdhënieve me publikun. 

12. Një kopje e dokumentit sipas pikës 11 të këtij neni dërgohet në 
Departamentin e Sistemit të pagesave, kontabilitetit dhe Financës, 
për kryerjen e rakordimeve midis sistemit CBR dhe Librit të Madh 
(GL). Në rast mosrakordimi të veprimeve midis sistemeve, vihen në 
dijeni personat përgjegjës në Zyrën e Muzeut dhe vijohet puna deri 
në sistemimin e tyre.

13. Çdo tre muaj, midis punonjësit të Zyrës se kontrollit në Departamentin 
e Sistemeve të pagesave, kontabilitetit dhe Financës dhe të ngarkuarit 
me vlera të Arkës Numizmatike për Shitje, mbahet një procesverbal 
mbi përputhshmërinë e gjendjes së Arkës për shitje, të gjeneruar nga 
sistemi CBR dhe vlerës, sipas llogarive përkatëse në Librin e Madh 
(GL). procesverbali mbahet në dy kopje dhe nënshkruhet nga personat 
përgjegjës.

Neni 6
kufiri i vlerave në Arkën Numizmatike për Shitje

1. Sasia e fondit për shitje në Muze, e mbajtur gjendje në Arkën 
Numizmatike për Shitje (kufiri), nuk mund të jetë më i lartë se:

- deri në 2 (dy) copë për çdo prerje monedhe me metal ar dhe 
argjend;

- deri në 100 (një qind) copë për çdo prerje/monedhë me metal të 
thjeshtë;

- deri në 100 (një qind) copë për çdo prerje kartëmonedhe; dhe
- deri në 5 (pesë) copë katalogë apo botime të fushës edukative.
 

2. kërkesat për furnizimin e Arkës Numizmatike për Shitje drejtuar 
Arkës Stok, mbi kufirin e përcaktuar sipas pikës 1 të këtij neni, do të 
shoqërohen në çdo rast me faturën e arkëtuar për blerjen e tyre. 
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Neni 7
Inventarizimi i Arkës

1. Arka numizmatike për shitje inventarizohet në mënyrë periodike, çdo 
muaj, nga përgjegjësi i Zyrës së Muzeut në Sektorin e Muzeut dhe 
Edukimit Financiar, të Departamentit të Marrëdhënieve me publikun, në 
prani të personit të ngarkuar me vlera. Në përfundim të inventarizimit 
sipas kësaj pike, mbahet procesverbali përkatës, i cili nënshkruhet 
nga të dy palët, dhe një kopje e tij mbahet në dosjen e veprimeve të 
arkës. 

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, Arka Numizmatike 
për Shitje inventarizohet, në përputhje me procedurat e përcaktuara 
në rregulloren “Mbi inventarizimin e vlerave materiale dhe monetare 
në Bankën e Shqipërisë”.

Në rast mungese të konstatuar nga inventarizimi i vlerave në arkë, 
specialisti zhdëmton vlerën sipas akteve rregullative të miratuara në 
Bankën e Shqipërisë.

pJESA II
pRoCEDURAT E MARkETINGUT

Neni 8
procedura e shitjes

1. Veprimtaria e shitjes zhvillohet 5 (pesë) ditë në javë (nga dita e hënë 
në të premte), nga ora 9.00 deri në orën 15.00.

2. për çdo rast shitjeje plotësohet fatura tip me TVSh, sipas përcaktimeve 
në nenin 5 të kësaj rregulloreje. 

3. pagesa e faturës së shitjes në rastet kur klienti kryen veprimet në sportelin 
e Arkës Numizmatike kryhet në një nga mënyrat e mëposhtme:

a) nëpërmjet pajisjes për pagesa elektronike (poS) të instaluar në 
sportelin e Arkës Numizmatike; 

b) nëpërmjet bankave tregtare sipas procedurave të përcaktuara 
për kryerjen e pagesave online nga njësia përkatëse në Bankën 
e Shqipërisë. Në këtë rast, klienti tërheq vlerat e blera nga Arka 
Numizmatike për Shitje, kundrejt paraqitjes së urdhërtransfertës së 
lëshuar nga banka tregtare; 

c) në cash, pranë Arkës për Shpenzime Administrative të Bankën së 
Shqipërisë. kjo e fundit i dërgon Arkës Numizmatike për Shitje 
mandatin e arkëtimit përkatës. Një kopje e faturës i jepet klientit 
dhe tjetra mbetet në Arkën Numizmatike për Shitje për kryerjen e 
veprimeve të daljes nga arka dhe ato të sistemimit të veprimit në 
llogaritë, sipas manualit të Arkës Numizmatike për Shitje të miratuar 
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nga administratori përkatës.

4. Mënyra e kryerjes së pagesës për rastet e shitjes së vlerave pa 
praninë fizike të klientit, kryhet në përputhje me Manualin e Arkës 
Numizmatike për Shitje:

a) kërkesa për blerje të vlerave mund të dërgohet me postë elektronike 
dhe/ose me postë të regjistruar nga klientë brenda dhe/ose jashtë 
territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilët nuk paraqiten fizikisht 
në mjediset e Bankës;

b) në rastin e përcaktuar në germën (a) të kësaj pike, personi i ngarkuar 
me vlera nis faturën e plotësuar elektronikisht me postë elektronike 
dhe/ose me postë të regjistruar, të cilës i bashkëlidh kursin e ditës 
dhe informacionin me modalitetet e kryerjes së pagesës;

c) Zyra e Back office e Departamentit të Sistemeve të pagesave, 
kontabilitetit dhe Financës, njofton personin e ngarkuar me vlera për 
arkëtimin e shumës përkatëse nga klienti, sipas faturës së përcaktuar 
në pikën 3, të këtij neni;

d) personi i ngarkuar me vlera kryen dërgimin e vlerave me postë 
të regjistruar, duke kërkuar dhe konfirmimin e mbërritjes së vlerave 
nga klienti, i cili i bashkëlidhet praktikës së transaksionit përkatës. 
Në çdo rast, në praktikën e veprimeve të shitjes regjistrohet numri i 
protokollit dhe data e nisjes nga Zyra e Shërbimit postar;

e) për rastet referuar shkronjës “d” të kësaj pike, kur vlerat dëmtohen 
gjatë rrugës apo nuk pranohen nga klienti për shkak të cilësisë së 
tyre, pranohet të kthehen vetëm kartëmonedha apo monedha me 
metal të thjeshtë, të cilat nuk kanë kurs ligjor. këto vlera bëhen përsëri 
hyrje në Arkë dhe klientit i jepen vlera të tjera, kundrejt shumës 
korresponduese të vlerave të kthyera, duke mbajtur procesverbalin 
përkatës.

5. pas kryerjes së transaksioneve për rastet e shitjes sipas pikave 3 
dhe 4 të këtij neni, të gjitha veprimet që lidhen me faturën, kryhen 
në përputhje me manualin për hedhjen e veprimeve financiare në 
Sistemin kontabël dhe të Administrimit të Thesarit (ATM), për Arkën 
Numizmatike për Shitje, miratuar nga administratori përkatës. 

6. Dokumenti përmbledhës që gjenerohet nga sistemi informatik, pas 
regjistrimit të veprimeve sipas pikës 5 të këtij neni, nënshkruhet sipas 
procedurës së parashikuar në pikën 9 të nenit 5 të kësaj rregulloreje.

7. për rastet e kryerjes së veprimeve me klientë në rrethe të ndryshme 
brenda vendit, realizimi i veprimeve të tregtimit kryhen me 
ndërmjetësimin e degëve të Bankës së Shqipërisë në rrethe. 
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pJESA III
Të FUNDIT

Neni 9
Zëvendësimi i personit të ngarkuar me vlera në Arkën Numizmatike për 

Shitje

1. Zëvendësimi i personit/ave të ngarkuar me vlera bëhet sipas rregullave 
të parashikuara në rregulloren “për marrëdhëniet e punës së personelit 
të Bankës së Shqipërisë” dhe në rregulloren “Mbi administrimin dhe 
përdorimin e çelësave dhe kodeve të kombinatorëve numerikë të 
dyerve në Bankën e Shqipërisë”, si dhe me miratim të Drejtorit të 
Departamentit të Marrëdhënieve me publikun.

2. Në çdo rast zëvendësimi të personit të ngarkuar me vlera, Arka 
Numizmatike për Shitje inventarizohet, sipas procedurave të 
përcaktuara në rregulloren për inventarizimin e vlerave në Bankën e 
Shqipërisë. 

Neni 10
Dispozitë shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje, shfuqizohet rregullorja “për Arkën 
Numizmatike në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendim të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 07, datë 06.02.2008 

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS

GENT SEJko
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM
NR. 72, DATë 2.09.2015

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLoREN “pëR pRoCEDURAT E BLERJES 

Së VLERAVE NUMIZMATIkE Në BANkëN E ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997, “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe me 
propozimin e Departamentit të Marrëdhënieve me publikun, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Në rregulloren “për procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në 
Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 20, datë 26.02.2014, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a) kudo në rregullore ku përmendet togfjalëshi “kabineti i Guvernatorit”, 
zëvendësohet me togfjalëshin “Departamenti i Marrëdhënieve me 
publikun”;

b) kudo në rregullore ku përmendet togfjalëshi “Zyra e Numizmatikës 
dhe Muzeut”, zëvendësohet me togfjalëshin “Zyra e Muzeut”.

2. Ngarkohen Departamenti i Marrëdhënieve me publikun, Departamenti 
i Sistemeve të pagesave dhe kontabilitetit e Financës dhe Departamenti 
i Emisionit të Bankës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për publikimin 
e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.
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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. 73, DATë 7.10.2015

pëR 
DhëNIEN E MIRATIMIT pARApRAk pëR ZoTëRIMIN E 100 pëR 

qIND Të pJESëMARRJES INFLUENCUESE Në kApITALIN AkSIoNER 
Të BANkëS CREDIT AGRICoLE ShqIpëRI ShA, NGA TRANZIT Shpk 

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; të pikës 1, shkronja “gj”, dhe pikave 3 dhe 4, të nenit 24, 
si dhe të nenit 25 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të rregullores “për licencimin 
dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe të degëve të bankave të 
huaja në Republikën e Shqipërisë”, e miratuar me vendimin nr. 14, 
datë 11.03.2009, të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
e ndryshuar; me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100% të aksioneve me 
të drejtë vote të kapitalit aksioner të Bankës Credit Agricole Shqipëri 
ShA, nga Tranzit Shpk. 

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij 
vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për 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. 75, DATë 7.10.2015

pëR
DhëNIEN E MIRATIMIT pARApRAk pëR kRYERJEN E VEpRIMTARISë 

ShTESë NGA BANkA koMBëTARE TREGTARE Sh.A.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “e” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë“, i ndryshuar; nenit 193, 
pika 1 e ligjit nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “për veprimtarinë e 
sigurimit dhe risigurimit”; nenit 23, pikat 1 dhe 3, të nenit 24, pika 
1, shkronja “ç” të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të nenit 18, pika 8 të 
rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe 
degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 11.03.2009, e 
ndryshuar; si dhe bazuar në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr.36, datë 
26.05.2010 “për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen 
e veprimtarive bankare dhe financiare”, i ndryshuar, Shtojca 1; me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka kombëtare 
Tregtare sh.a. të veprimtarisë financiare shtesë të ndërmjetësimit në 
sigurime dhe risigurime.

   
2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, të bëjë ndryshimet 

përkatëse në aneksin e licencës së “Bankës kombëtare Tregtare” 
sh.a., pas kryerjes së ndryshimit sipas pikës 1 të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij 
vendimi.

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

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. 76, DATë 7.10.2015

“pëR 
MIRATIMIN E DELEGIMIT Të koMpETENCëS

pëR NëNShkRIMIN E ApLIkIMIT Të BANkëS Së ShqIpëRISë Në 
pRoGRAMIN pëR hARMoNIZIMIN E VRoJTIMEVE Të BESIMIT 
koNSUMAToR DhE Të BIZNESIT Të koMISIoNIT EVRopIAN”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, paragrafi i fundit i ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar 
dhe bazuar në propozimin e Guvernatorit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të autorizojë Zëvendësguvernatorin e parë, Zonjën Elisabeta Gjoni, 
për nënshkrimin e aplikimit të Bankës së Shqipërisë në programin për 
harmonizimin e Vrojtimeve të Besimit konsumator dhe të Biznesit të 
komisionit Evropian, si dhe për nënshkrimin e të gjithë dokumentacionit 
në funksion të përmbushjes së qëllimit të këtij aplikimi.

 
2. Ngarkohet Zëvendësguvernatori i parë me zbatimin e këtij vendimi.

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

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.77, DATë 7.10.2015

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLoRES 

“MBI oRGANIZIMIN DhE FUNkSIoNIMIN E koMITETIT Të 
INVESTIMIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 ”për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; nenit 9.9 
të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me vendimin nr. 100, 
datë 19.12.2000 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
i ndryshuar; të neneve 6-12 të vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 
37, datë 16.05.2001 “për miratimin e rregullores mbi “Rregullat 
procedurale të Bankës së Shqipërisë”; me propozimin e Guvernatorit, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit 
të Investimit”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Rregullorja “Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit të 
Investimit”, miratuar nga këshilli Mbikëqyrës me vendim nr. 65, datë 
30.08.2006, i ndryshuar, shfuqizohet. 

3. Ngarkohet Departamenti i operacioneve Monetare, anëtarët e 
komitetit të Investimit, kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i 
kontrollit për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me publikun për publikimin 
e këtij vendimi dhe të rregullores në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.
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ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë.

SEkRETARI ZëVENDëSkRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ELISABETA GJoNI
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RREGULLoRE
“pëR oRGANIZIMIN DhE FUNkSIoNIMIN E koMITETIT Të 

INVESTIMIT”

Neni 1
objekti 

objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit 
dhe funksionimit të komitetit të Investimit (komiteti).

Neni 2
qëllimi

komiteti është organ kolegjial që ka si qëllim të sigurojë zbatimin e 
politikës së investimit për administrimin e rezervës valutore, të miratuar 
nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 

Neni 3
Baza juridike

komiteti krijohet dhe funksionon në përputhje dhe për zbatim të:

a) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 19.12.2000 “për 
miratimin e Statutit të Bankës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

b) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001 “për 
miratimin e rregullores mbi “Rregullat procedurale të Bankës së 
Shqipërisë””;

 
c) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 14.06.2006 “për 

miratimin e rregullores “Mbi funksionet e strukturave drejtuese në 
procesin e vendimmarrjes për administrimin e rezervës valutore”;

d) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 15.09.2010 “për 
miratimin e rregullores “për politikën dhe mënyrën e administrimit të 
rezervës valutore”, i ndryshuar;

e) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 57, datë 31.08.2010 “për 
politikën dhe mënyrën e administrimit të arit”.

Neni 4
përbërja
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1. komiteti përbëhet në çdo rast të paktën nga:

a) Administratori që ka në varësi Departamentin e operacioneve 
Monetare, në cilësinë e kryetarit të komitetit;

b) Drejtori i Departamentit të operacioneve Monetare, në cilësinë e 
zëvendëskryetarit;

c) Drejtori i Departamentit të politikës Monetare;
d) Drejtori i Departamentit të kërkimeve;
e) Drejtori i Departamentit të Sistemeve të pagesave dhe kontabilitetit 

e Financës; 
f) Një punonjës i Departamentit të operacioneve Monetare, me 

eksperiencë pune prej të paktën 3 vjetësh në fushën e administrimit 
të rezervës valutore.

përbërja e komitetit përcaktohet me urdhër të Guvernatorit.

2. Në rast se kryetari i komitetit mungon ose është në pamundësi për të 
ushtruar kompetencat, zëvendëskryetari merr dhe ushtron kompetencat 
e tij.

 
3. Në rast se ndonjë anëtar i komitetit mungon apo është në pamundësi 

për të marrë pjesë në mbledhjet e komitetit, ai zëvendësohet 
në përputhje me rregullat procedurale të Bankës së Shqipërisë. 
Zëvendësuesit i kalojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e anëtarit të 
zëvendësuar.

4. Me kërkesën e të paktën një prej anëtarëve dhe pëlqimin e drejtuesit 
të mbledhjes së komitetit, në mbledhjet e këtij të fundit, mund të 
ftohen të marrin pjesë pa të drejtë vote, punonjës të tjerë të Bankës 
së Shqipërisë, prezenca e të cilëve evidentohet në procesverbalin e 
mbledhjes. 

Neni 5
Detyrat e komitetit 

1. Në përputhje me kompetencat e parashikuara në rregulloren “Mbi 
funksionet e strukturave drejtuese në procesin e vendimmarrjes për 
administrimin e rezervës valutore”, komiteti miraton dokumentin 
“procedurat operacionale të Investimit”, i cili rishikohet të paktën 
një herë në vit. ky dokument ka në përmbajtje tregues sasiorë në 
zbatim të parimeve dhe kritereve cilësore të miratuara në politikën e 
investimit. 

2. komiteti monitoron përputhshmërinë e zhvillimit të aktivitetit të 
administrimit të rezervës valutore me aktet e miratuara nga organet 
vendimmarrëse të Bankës së Shqipërisë, duke siguruar që:
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a) niveli i rrezikut të benchmark-ut përzgjidhet në përputhje me shkallën 
e rrezikut të pranuar;

b) niveli i rrezikut të portofolit në krahasim me benchmark-un përputhet 
me kufizimet e vendosura;

c) respektohen kufizimet e vendosura për përbërjen e portofolit të 
monedhave, për kohëzgjatjen e investimit gjatë administrimit aktiv 
dhe kufizimet e tjera.

3. komiteti, si rregull, shqyrton në çdo mbledhje të tij treguesit dhe 
raportimet, të cilat paraqiten nga Departamenti i operacioneve 
Monetare dhe, sipas rastit, bazuar në to, merr vendimet përkatëse. 

4. Treguesit dhe raportimet janë si më poshtë:

a) madhësia dhe përbërja sipas monedhave e çdo transhi të rezervës; 
b) treguesit e rrezikut në nivel portofoli dhe transhi;
c) kthimi absolut dhe kthimi relativ (kundrejt benchmark-ut) i portofoleve 

të administruar nga administratorë të brendshëm dhe të jashtëm;
d) raportimi mbi rrezikun e kreditit, në të cilin pasqyrohen zhvillimet 

në cilësinë e kreditit të emrave të lejuar për investim, shpërndarja 
e portofolit total të rezervës sipas emetuesit dhe sipas renditjes së 
cilësisë së kreditit;

e) raportimi mbi rastet e shkeljes së kufizimeve;
f) raportime të tjera.

5. komiteti i Investimit merr informacion dhe për gjetjet e Departamentit 
të kontrollit gjatë auditimit të funksionit të administrimit të rezervës 
valutore. 

Neni 6
Mbledhja

1. Mbledhjet e komitetit zhvillohen, si rregull, të paktën një herë në muaj 
dhe drejtohen nga kryetari i komitetit.

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, kryetari mund të 
mbledhë komitetin në çdo rast që e gjykon të nevojshëm. Në mungesë 
të kryetarit, në përputhje me nenin 4, pika 2 të kësaj rregulloreje, 
komiteti mblidhet nga zëvendëskryetari. 

3. komiteti mblidhet nëse janë të pranishëm të paktën 3 anëtarë të tij, 
ku njëri prej tyre është punonjës i Departamentit të operacioneve 
Monetare.

4. Në periudhën mes dy mbledhjeve, Departamenti i operacioneve 
Monetare u dërgon anëtarëve të komitetit informacione javore lidhur 
me ecurinë e procesit të administrimit të rezervës valutore.
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Neni 7
kompetencat e kryetarit

kryetari i komitetit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) cakton datën, orën dhe vendin e zhvillimit të mbledhjes së komitetit; 
b) përcakton rendin e ditës për çdo mbledhje;
c) orienton në përgjithësi veprimtarinë e komitetit për realizimin e 

qëllimit të tij.

Neni 8
Sekretari i komitetit 

1. komiteti cakton si sekretar të komitetit një punonjës të Sektorit Middle-
Office pranë Departamentit të operacioneve Monetare. Sekretari i 
komitetit nuk gëzon të drejtën e votës.

2. Sekretari i komitetit ushtron detyrat e mëposhtme:

a) vë në dispozicion të anëtarëve rendin e ditës të çështjeve që do të 
shqyrtohen në mbledhje dhe materialet përkatëse, të paktën 2 (dy) 
ditë pune para ditës së mbledhjes;

b) përgatit vendimet e marra nga komiteti në 3 kopje. Elementët juridikë 
të vendimit mund të shqyrtohen paraprakisht me Departamentin 
Juridik;

c) mban procesverbalin e mbledhjes, i cili përgatitet në 3 kopje;
d) dërgon te Guvernatori një kopje të vendimeve dhe të procesverbalit, 

për dijeni; 
e) mban një kopje të vendimeve dhe të procesverbalit në zyrën e 

Sekretarit;
f) dërgon një kopje të vendimeve dhe të procesverbalit për t’u arkivuar 

në Zyrën e Arkivës;
g) përgatit informacionin mujor mbi ecurinë e administrimit të rezervës 

valutore, për t’iu përcjellë këshillit Mbikëqyrës.

Neni 9
Vendimmarrja

1. Vendimet e komitetit merren me shumicën e thjeshtë të votave të 
anëtarëve të pranishëm në mbledhje. 

2. Në rast të ndarjes së votave pro dhe kundër në mënyrë të barabartë, 
vota e drejtuesit të mbledhjes së komitetit është përcaktuese. “Votat 
kundër” të anëtarëve pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes.
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3. Vendimet e marra nga komiteti dhe procesverbali i mbledhjes 
nënshkruhet nga kryetari, sekretari dhe të gjithë anëtarët e komitetit të 
pranishëm në mbledhje.

4. Në përputhje me sa parashikohet në nenin 6, pika 3 të kësaj 
rregulloreje, në pamundësi të realizimit të mbledhjes së komitetit, 
vendimmarrja e kërkuar mund të kryhet përmes një vendimi qarkullues.

ZëVENDëSkRYETARI I këShILLIT 
MBIkëqYRëS

ELISABETA GJoNI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM
NR. 78, DATë 7.10.2015

“pëR 
MIRATIMIN E DELEGIMIT Të koMpETENCëS

pëR NëNShkRIMIN E MEMoRANDUMIT Të BAShkëpUNIMIT 
Të BANkëS Së ShqIpëRISë DhE VENDEVE Të RAJoNIT ME 

AUToRITETIN BANkAR EVRopIAN”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4, shkronja “a” dhe paragrafi 
i fundit i ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar, dhe nenit 29 të kodit të procedurave Administrative, 
bazuar në propozimin e Guvernatorit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të autorizojë Zëvendësguvernatorin e Dytë, Zonjën Natasha Ahmetaj, 
për nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit të Bankës së 
Shqipërisë dhe vendeve të rajonit me Autoritetin Bankar Evropian 
(European Banking Authority-EBA). 

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletore Zyrtare.

SEkRETARI ZëVENDëSkRYETARI

ELVIS ÇIBUkU ELISABETA GJoNI
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 17, NUMëR 1, 
MARS 2015

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 FSIConnect” 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, e 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””

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR 
VëLLIMI 17, NUMëR 2, pRILL 2015

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 25.03.2015, “për 
miratimin e “pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2014””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 25.03.2015, “për 
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një ndryshim në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 
11.06.2008, “për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 1 lek””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 25.03.2015, “për 
një ndryshim në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 
29.10.2008, “për rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me 
kurs ligjor, me prerje 10 lekë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 01.04.2015, “për disa 
ndryshime në rregulloren “për kërkesat minimale të publikimit të 
informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 01.04.2015, “për disa 
ndryshime në rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 01.04.2015, “për 
miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Rikonstruksioni i 
godinës së ish-hotel “Dajtit””, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
deri në 3 vjet”

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 17, NUMëR 3, 
MAJ 2015

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 06.05.2015, “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 06.05.2015, “për 
një ndryshim në vendimin e këshillit mbikëqyrës nr. 15, datë 
26.02.2014, “për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor , me prerje 500 lekë dhe 1000 lekë”, i ndryshuar”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 06.05.2015, “për 
disa ndryshime në rregulloren nr. 42, datë 27.06.2012, “për 
transparencën dhe konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 06.05.2015”, “për disa 
ndryshime në rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 06.05.2015, “për 
“Emërimin e Zëvendësguvernatorit të Dytë të Bankës së Shqipërisë”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 06.05.2015, “për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e kontratës 
dhe dokumentacionit operacional, në kuadër të marrëveshjes 
SWAp të monedhave, ndërmjet bankës së Shqipërisë dhe bankës 
popullore të kinës”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 06.05.2015, “për 
caktimin e kryetarit dhe anëtarëve të komitetit të Auditit të Bankës së 
Shqipërisë”
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 17, NUMëR 4, 
qERShoR 2015

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 03.06.2015, “për 
miratimin e dokumentit “politika e auditimit të brendshëm në Bankën 
e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 03.06.2015, “për disa 
ndryshime në rregulloren “për ekspozimin e vlerave numizmatike 
dhe administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 03.06.2015, “për 
disa ndryshime në rregulloren “Mbi regjimin e hyrje-daljeve dhe të 
lëvizjes në ambientet e Bankës së Shqipërisë, degëve dhe objekteve 
të saj””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 03.06.2015, “për 
miratimin e emërimit të Drejtorit të Departamentit të Sistemeve të 
pagesave dhe i kontabilitetit dhe Financës të Bankës së Shqipërisë”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 03.06.2015, “për 
miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e marrëveshjes 
dhe gjithë dokumentacionit për saktësimin e kufijve të pronës së 
Bankës së Shqipërisë dhe asaj të ALBTELECoM”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 03.06.2015, “për 
disa ndryshime në vendimin nr. 79, datë 31.10.2005, të këshillit 
Mbikëqyrës “për përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin e 
punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë” dhe në vendimet 
për organizimin e funksionimin e disa departamenteve të Bankës së 
Shqipërisë”

7. Licencë  nr. 33, datë 26.06.2015, “për të vepruar si institucion 
financiar i mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë”

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 17, NUMëR 5, 
GUShT 2015

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 1.07.2015, “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 1.07.2015, “për 
miratimin e rregullores “për kredinë konsumatore dhe kredinë 
hipotekare”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës  nr. 49, datë 1.07.2015, “për disa 
ndryshime në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës  nr. 50, datë 1.07.2015, “për 
disa ndryshime në rregulloren “për administrimin e rrezikut nga 
ekspozimet e mëdha të bankave”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës  nr. 51, datë 1.07.2015, “për 
dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga 
Banka Alpha Albania sh.a.”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 1.07.2015, “për 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 17
numër 6

tetor 2015

vëllimi 17
numër 6
tetor 2015

52 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 53

rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
200 lekë”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 6.08.2015, “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 6.08.2015, “për 
miratimin e rregullores “për veprimet me fondet në vlera monetare 
në Bankën e Shqipërisë”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 57, datë 6.08.2015, “për 
një ndryshim në rregulloren “Mbi asgjësimin e kartëmonedhave, 
monedhave metalike shqiptare dhe bonove të privatizimit”

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 6.08.2015, “për 
politikën e sigurisë së informacionit”

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 6.08.2015, “për një 
ndryshim në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë 
sipas Sistemit Raportues të Unifikuar” 

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 6.08.2015, “për 
dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga 
Banka Alpha Albania sh.a.”

13. Vendim nr. 63, datë 6.08.2015, “për miratimin e emërimit të 
Drejtorit të Departamentit të Sigurimit dhe Mbrojtjes së Bankës së 
Shqipërisë”


