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Vendimi VENDIME DHE RREGULLORE Buletini Zyrtar

Nr. Datë PËRMBAJTJA Vëllimi Numër

03 28.01.2015 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 1

04 28.01.2015 “Për miratimin e Dokumentit të Politikës Monetare” 17 1

05 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””

17 1

06 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””

17 1

07 28.01.2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për 
veprimtarinë valutore”” 17 1

11 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”

17 1

12 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”
17 1

13 25.02.2015 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të 
Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë” 17 1

14 25.02.2015 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të 
Administrimit të Bankës së Shqipërisë” 17 1

15 25.02.2015 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 1

19 04.03.2015 “Për një ndryshim në rregulloren “Për kapitalin rregullator 
të bankës”” 17 1

20 04.03.2015
“Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 
administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të 

bankave””
17 1

21 25.03.2015 “Për miratimin e “Pasqyrave financiare të Bankës së 
Shqipërisë për vitin 2014”” 17 2

22 25.03.2015
“Për 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””

17 2

23 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””

17 2

25 01.04.2015
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për kërkesat 

minimale të publikimit të informacionit nga bankat dhe 
degët e bankave të huaja””

17 2
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26 01.04.2015
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të 

huaja””
17 2

27 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”

17 2

30 27.02.2015 “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në Republikën 
e Shqipërisë” 17 2

31 27.02.2015 “Për të vepruar si institucion i parasë elektronike në 
Republikën e Shqipërisë” 17 2

32 27.02.2015 “Për të vepruar si institucion financiar i mikrokredisë në 
Republikën e Shqipërisë” 17 2

29 06.05.2015 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 3

33 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”

17 3

34 06.05.2015
“Për disa ndryshime në rregulloren nr. 42, datë 

27.06.2012, “Për transparencën dhe konfidencialitetin në 
Bankën e Shqipërisë”

17 3

35 06.05.2015 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për procedurat e 
botimeve në Bankën e Shqipërisë”” 17 3

36 06.05.2015 “Për “Emërimin e Zëvendësguvernatorit të Dytë të Bankës 
së Shqipërisë” 17 3

37 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”

17 3

38 06.05.2015 “Për caktimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komitetit të 
Auditit të Bankës së Shqipërisë” 17 3

39 03.06.2015 “Për miratimin e dokumentit “Politika e auditimit të 
brendshëm në Bankën e Shqipërisë” 17 4

42 03.06.2015
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për ekspozimin e 

vlerave numizmatike dhe administrimin e ruajtjen e tyre 
nga Banka e Shqipërisë””

17 4

43 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””

17 4

44 03.06.2015
“Për miratimin e emërimit të Drejtorit të Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës të 

Bankës së Shqipërisë”
17 4

45 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”

17 4
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46 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”

17 4

33 26.06.2015 Licencë, “Për të vepruar si institucion financiar i 
mikrokredisë në Republikën e Shqipërisë” 17 4

47 1.07.2015 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 5

48 1.07.2015 “Për miratimin e rregullores “Për kredinë konsumatore 
dhe kredinë hipotekare” 17 5

49 1.07.2015 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit” 17 5

50 1.07.2015 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave” 17 5

51 1.07.2015 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë shtesë nga Banka Alpha Albania sh.a. 17 5

52 1.07.2015 “Për rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 200 lekë” 17 5

54 6.08.2015 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 5

56 6.08.2015 “Për miratimin e rregullores “Për veprimet me fondet në 
vlera monetare në Bankën e Shqipërisë” 17 5

57 6.08.2015
“Për një ndryshim në rregulloren “Mbi asgjësimin e 

kartëmonedhave, monedhave metalike shqiptare dhe 
bonove të privatizimit”

17 5

58 6.08.2015 “Për politikën e sigurisë së informacionit” 17 5

61 6.08.2015 “Për një ndryshim në rregulloren “Mbi raportimet në 
Bankën e Shqipërisë sipas Sistemit Raportues të Unifikuar” 17 5

62 6.08.2015 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë shtesë nga Banka Alpha Albania sh.a.” 17 5

63 6.08.2015 “Për miratimin e emërimit të Drejtorit të Departamentit të 
Sigurimit dhe Mbrojtjes së Bankës së Shqipërisë” 17 5

66 2.09.2015 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 6

67 2.09.2015 “Për miratimin e rregullores “Për sistemin e kontrollit të 
brendshëm” 17 6

68 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”

17 6

69 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”

17 6
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70 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”

17 6

71 2.09.2015 “Për miratimin e rregullores “Për arkën numizmatike për 
shitje në Bankën e Shqipërisë” 17 6

72 2.09.2015 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për procedurat e 
blerjes së vlerave numizmatike në Bankën e Shqipërisë” 17 6

73 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 sh.a., nga 

Tranzit shpk”

17 6

75 7.10.2015 “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë shtesë nga Banka Kombëtare Tregtare sh.a.” 17 6

76 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”

17 6

77 7.10.2015 “Për miratimin e rregullores “Mbi organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit të Investimit” 17 6

78 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”

17 6

34 02.10.2015 Licencë “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë” 17 7

80 4.11.2015 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 7

81 4.11.2015 “Për miratimin e “Strategjisë afatmesme të zhvillimit të 
Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2018”” 17 7

82 4.11.2015
“Për miratimin e rregullores “Për licencimin, rregullimin 

dhe mbikëqyrjen e operatorëve të sistemeve të pagesave 
dhe shtëpive të klerimit të pagesave””

17 7

83 25.11.2015
“Për miratimin e rregullores “Mbi strukturën, kodifikimin 
dhe amortizimin e aktiveve të qëndrueshme në Bankën e 

Shqipërisë””
17 7

85 25.11.2015
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për nxjerrjen e vlerave 

materiale jashtë përdorimit” miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr.39, datë 26.05.2004”

17 7

86 25.11.2015 “Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka”” 17 7

35 16.11.2015 Licencë “Për të vepruar si institucion i parasë elektronike 
në Republikën e Shqipërisë” 17 8
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90 2.12.2015 “Për miratimin e statutit të Bankës së Shqipërisë” 17 8

91 2.12.2015 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”” 17 8

nr. 
prot. 

6169
10.12.2015

Urdhër “Për dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin 
e veprimtarisë financiare shtesë nga subjekti financiar 

jobankë FINAL sh.a.”
17 8

nr. 
prot. 

6195
14.12.2015

Urdhër “Për dhënien e miratimit paraprak për ushtrimin 
e veprimtarisë financiare shtesë nga subjekti financiar 

jobankë TIRANA FACTORING & LEASE sh.a.”
17 8

94 16.12.2015 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 17 8

95 16.12.2015 “Për për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë shtesë nga Banka NBG Albania sh.a.” 17 8

97 16.12.2015
“Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me 

përthithje të Bankës Credins sh.a. me subjektin financiar 
jobankë Credins Leasing sh.a.”

17 8

98 16.12.2015
“Për lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të 
Stabilitetit Financiar dhe Statistikave dhe emërimin e 
Drejtorit të Departamentit të Stabilitetit Financiar”

17 8
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

Tel: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 241 94 08

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

Tirazhi: 350 kopje


