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1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 125, datë 23.11.2016 “Për miratimin e 
realizimit të objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin e trajnimit për 
mbikëqyrjen fsi-connect” nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 3-vjeçare””

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 126, datë 23.11.2016 “Për miratimin e disa 
ndryshimeve në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit 
dhe shlyerjes së titujve (afisaR)””

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 127, datë 23.11.2016 “Për miratimin e një 
ndryshimi në rregulloren “Për rregullat e brendshme të funksionimit të sistemit 
afisaR””

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 129, datë 23.11.2016 “Për një ndryshim 
në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit Juridik”” 

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 130, datë 23.11.2016 “Për ekspozimin 
e një pjese të koleksionit numizmatik të muzeut në ekspozitën e organizuar 
nga Banka e shqipërisë, me rastin e “100-vjetorit të shpalljes së Krahinës 
autonome, në Korçë”” 

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 133, datë 7.12.2016 “Për miratimin e 
rregullores “Për shtypjen, rishtypjen, hedhjen dhe tërheqjen nga qarkullimi të 
kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor””

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 134, datë 21.12.2016 “Për mbajtjen e 
pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella 
të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë 
njëditore në Bankën e shqipërisë”

8. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 136, datë 29.12.2016 “Për miratimin e 
delegimit të kompetencës për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit 
të Bankës së shqipërisë dhe Bankës Qendrore europiane”

9. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 1, shkurt 2016
10. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 2, mars 2016
11. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 3, prill 2016
12. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 4, qershor 2016
13. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 5, korrik 2016
14. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 6, shtator 2016
15. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 7, tetor 2016
16. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 8, tetor 2016
17. treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 9, nëntor 2016
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VenDiM
nR. 125, Datë 23.11.2016

PËR
MIRAtIMIN E REALIzIMIt tË oBjEKtIt tË PRoKURIMIt “RIABoNIMI 

NË ModULIN E tRAjNIMIt PËR MBIKËQYRjEN fSI-coNNEct” 
NËPËRMjEt NjË KoNtRAtE ME KoHËzgjAtjE 3-vjEçARE

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

VenDosi:

1. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “Riabonimi në modulin 
e trajnimit për mbikëqyrjen FSI-CONNECT”, nëpërmjet një kontrate 
me kohëzgjatje 3-vjeçare.

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

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKREtARI KRYEtARI

ELvIS çIBUKU gENt SEjKo
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VenDiM
nR. 126, Datë 23.11.2016

PËR
MIRAtIMIN E dISA NdRYSHIMEvE NË RREgULLoREN “PËR 

fUNKSIoNIMIN E SIStEMIt QENdRoR tË REgjIStRIMIt dHE 
SHLYERjES SË tItUjvE (AfISAR)”

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

VenDosi:

1. Në rregulloren “për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit 
dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”, miratuar me vendimin nr. 76, 
datë 18.12.2014 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 26 pas pikës 2, shtohet pika 3 me përmbajtjen e 
mëposhtme:

 “Për llogaritë e titujve të pjesëmarrësve të tërthortë nëpërmjet Bankës 
së Shqipërisë, të cilat janë të bllokuara në bazë të urdhrave/
vendimeve nga autoritetet përkatëse, Banka e Shqipërisë mund 
të hapë llogari cash-i speciale për kalimin e vlerës së maturimit të 
titujve që gjenden në llogaritë e bllokuara.”

b) Në nenin 50, pika 3 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “3. Përjashtohen nga komisionet Ministria e Financave dhe personat 
fizikë me llogari titulli në Bankën e Shqipërisë. Personat juridikë 
me llogari titulli në Bankën e Shqipërisë përjashtohen vetëm nga 
komisionet e përcaktuara në pikën 5 të këtij neni. Përjashtime të 
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tjera bëhen me vendim të Këshillit Mbikëqyrës.” 

c) Në nenin 50, pas pikës 5, shtohet pika 5/1 sipas përmbajtjes së 
mëposhtme:

 “5/1 Komisionet për operacionet e veçanta, shlyhen në bazë 
ditore, në ditën e nesërme të punës. Administratori mund t’i dërgojë 
pjesëmarrësve në ditën e parë të punës të muajit kalendarik, 
një faturë përmbledhëse për komisionet e paguara në muajin 
paraardhës.”

 
d) Në nenin 50, pika 6 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “Komisionet aplikohen për të dy palët në transaksione, përveç 
rasteve kur njëra palë është e përjashtuar nga komisionet sipas 
pikës 3 ose është Banka e Shqipërisë.” 

e) Neni 76, pika 2, shfuqizohet.

f) përmbajtja e shtojcës 8 të rregullores ndryshon sipas përmbajtjes së 
shtojcës 8 bashkëngjitur këtij vendimi.

g) Shtojcat 13, 14, 17 dhe 18, shfuqizohen.

h) Në rregullore shtohet shtojca 19, sipas përmbajtjes së shtojcës 19 
bashkëngjitur këtij vendimi. Referimi në rregullore për shtojcat 13, 
14, 17 dhe 18 zëvendësohet me Shtojcën 19.

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti i Operacioneve 
Monetare, Departamenti i Sistemeve të pagesave, kontabilitetit 
dhe Financës dhe Departamenti i Teknologjisë së Informacionit në 
Bankën e Shqipërisë, si dhe pjesëmarrësit e sistemit AFISaR.

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

 
ky vendim hyn në fuqi 30 (tridhjetë) ditë pas publikimit në Fletoren 
Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEKREtARI KRYEtARI

ELvIS çIBUKU gENt SEjKo
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SHtojcA 8 - KoMISIoNEt E APLIKUARA NË SIStEMIN AfISAR
Lloji i komisioneve Në vlerë (lek) Në përqindje

A. Komision për anëtarësim dhe mirëmbajtje
komision hyrjeje (anëtarësimi) për pjesëmarrësit e 
drejtpërdrejtë 250,000

komision hyrjeje (anëtarësimi) për pjesëmarrësit e 
tërthortë 0 (zero)

komision vjetor mirëmbajtjeje për pjesëmarrësit 
e tërthortë (persona juridikë) me llogari titulli në 
Bankën e Shqipërisë

250,000

komision vjetor mirëmbajtjeje për pjesëmarrësit e 
drejtpërdrejtë 250,000

komision vjetor mirëmbajtjeje për pjesëmarrësit 
e tërthortë me llogari titulli në pjesëmarrësit e 
drejtpërdrejtë përveç Bankës së Shqipërisë*

150,000

komision daljeje 0 (zero)

B. Komision për operacionet e veçanta 
komision (1) procesimi për operacionet DVp (shitje/
blerjet, kredi brenda ditës me Bankën e Shqipërisë 
dhe transaksioni i kthimit, marrëveshje riblerjeje/ 
të anasjellta riblerjeje me Bankën e Shqipërisë dhe 
transaksioni i anasjelltë)

350

komision (2) procesimi për operacionet DVp 
(marrëveshje riblerjeje/ të anasjellta riblerjeje dhe 
transaksioni i anasjelltë të ndryshme nga ato me 
Bankën e Shqipërisë)

200

komision procesimi për operacionet FOp (transfertat 
e portofolit, transaksionet midis llogarisë vetjake të 
pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë dhe llogarisë së një 
pjesëmarrësi të tërthortë që është klient i të njëjtit 
pjesëmarrës së drejtpërdrejtë, transaksionet midis 
dy pjesëmarrësve që kanë të njëjtin agjent shlyerës 
në AIpS, ekzekutimi i kolateralit, zëvendësimi i titullit 
në një marrëveshje riblerjeje, transaksionet për të 
plotësuar kërkesën për marzhin e ruajtjes së vlerës 
së titullit të tregtuar nëpërmjet marrëveshjeve të 
riblerjes)

350

komision për procesimin e rezultateve të tregut 
primar (emetim, maturim, ankand rihapjeje, ankand 
për blerjen mbrapsht të titullit)

200

komision për operacionet e netimit sipas modelit 
DVp2 për transaksionet e tregut primar 150

komision për procesimin e pagesës së interesave të 
përfituara nga investimi në tituj 1200

komision për procesimin e marrëveshjeve të 
kolateralit financiar (regjistrimi i kolateralit, lirimi i 
kolateralit)

350

komision për kthimin e kuponave nga rishitësi tek 
riblerësi në një marrëveshje repo/reverse repo 350

komision për riciklimin e transaksioneve të tregut 
primar 0 (zero)

komision për procesimin e operacioneve që 
rrjedhin nga thirrja e titujve, nga ankandet e 
marrëveshjeve të riblerjes/ të anasjellta riblerjeje të 
Ministrisë së Financave, nga taksimi i titujve

0 (zero)

C. Komisione të tjera

përgatitja e raporteve sipas kërkesës specifike për t’u vlerësuar në bazë të 
kërkesës specifike

komisione për trajnimin e operatorëve të sistemit 0 (zero)
komision për certifikimin e operatorëve të sistemit 0 (zero)

komision për pajisjen e aksesit në sistemit AFISaR
3 (tre) për pjesëmarrës falas, të 
tjerët me pagesë sipas kostos së 

pajisjes
D. Zbritjet për të inkurajuar procesimin
për vëllimin e procesuar 0 (zero)

për kohën e procesimit 0 (zero)
*Ky komision faturohet dhe mblidhet nga pjesëmarrësi i drejtpërdrejtë dhe më pas i transferohet 
Bankës së Shqipërisë. 
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SHtojcA 19: foRMULARI I KËRKESËS PËR PËRdoRUES

BanKa e sHQiPëRisë
sisteMi afisaR

foRMULARI I KËRKESËS PËR PËRdoRUES NË vPN, PAjISjE 
SIgURIE, cERtIfIKAtË dIXHItALE dHE PËRdoRUES tË LIdHURA ME 

SIStEMIN AfISAR
Të plotësohet ky formular për të administruar kredencialet e një përdoruesi ne rrjetin VpN, në pajisjen e 
sigurisë dhe Certifikatën dixhitale, në FTp, si dhe në sistemin AFISaR

për: Banka e Shqipërisë
Departamenti i Operacioneve Monetare

Nga Institucioni Emetues    
 _______________________________

Data e kërkesës: __/__/____
(dd/mm/vvvv)

1. Kërkesë për ndryshime në rrjetin VPn
Nr Emri/Mbiemri i përdoruesit Veprimi

1 krijim përdoruesi të ri

rivendos fjalëkalimin e përdoruesit

fshirje përdoruesi ekzistues

2. Kërkesë për pajisje të re sigurie
Nr Emri/Mbiemri i përdoruesit Lloji i pajisjes Copë

1

3. Kërkesë për certifikatë dixhitale
Nr Emri/Mbiemri i përdoruesit Veprimi

1 gjenerim certifikate të re

rigjenerim certifikate

zhbllokim dhe rivendosje fjalëkalimi i pajisjes së sigurisë

revokim certifikate

4. Kërkesë për ndryshime në ftP
Nr Emri/Mbiemri i përdoruesit Veprimi

krijim përdoruesi të ri

rivendosje fjalëkalimi të përdoruesit

fshirje përdoruesi ekzistues
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5. Veprime në llogarinë e përdoruesit në sistemin afisaR
(Të plotësohet vetëm në rast të pamundësisë së kryerjes 

së veprimit nga Oficerët e Sigurisë së pjesëmarrësit)

Nr Emri/Mbiemri 
i përdoruesit Veprimi

Emërtimi i profilit 
të përdoruesit

1 krijim përdoruesi

aprovim i krijimit të përdoruesit

rivendosje fjalëkalimi

aprovim i rivendosjes së fjalëkalimit

aktivizim llogarie

aprovim i aktivizimit të llogarisë

çaktivizim llogarie

aprovim i çaktivizimit të llogarisë

modifikim i profilit të përdoruesit

aprovim i modifikimit të profilit të përdoruesit

mbyllje llogarie

aprovim i mbylljes së llogarisë

Arsyeja për veprimin e kërkuar (e detyrueshme për t‘u plotësuar):

 

komente: __________________________________________________
__________________________________________________________

Për Bankën e shqipërisë

autorizuesi i kërkesës

(______________________)

Për institucionin emetues

autorizuesi i kërkesës

(______________________)
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

 VenDiM
nR. 127, Datë 23.11.2016

PËR 
MIRAtIMIN E NjË NdRYSHIMI NË RREgULLoREN “PËR RREgULLAt E 

BRENdSHME tË fUNKSIoNIMIt tË SIStEMIt AfISAR” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të rregullores 
“për organizimin dhe funksionimin e Departamentit të Operacioneve 
Monetare” miratuar me vendimin nr. 29, datë 02.03.2016 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të 
Operacioneve Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VenDosi:

1. Në rregulloren “për rregullat e brendshme të funksionimit të sistemit 
AFISaR”, miratuar me vendimin nr. 75, datë 18.12.2014 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, bëhet ndryshimi i 
mëposhtëm:

 Shtojca A ndryshon sipas përmbajtjes së shtojcës bashkëngjitur 
këtij vendimi. 

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohen Departamenti i Operacioneve 
Monetare dhe Departamenti i Teknologjisë së Informacionit.

 
3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 

në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKREtARI KRYEtARI

ELvIS çIBUKU gENt SEjKo
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BanKa e sHQiPëRisë
DePaRtaMenti oPeRacioneVe MonetaRe
KëRKesë PëR aPRoViM PRofil PëRDoRuesi

autorizuesi
( _______________ )

 
Tiranë, më   /  /    

Pronari: Departamenti i operacioneve Monetare

sistemi: afisaR

Departamenti:  ___________________________________________

sektori: ___________________________________________________ 
     

Punonjësit: _______________ me detyrë: _______________

t'i jepen të drejtat sipas tabelës:
      dREjtoRI I dEP.    

 
QË BËN KËRKESËN

      ( _______________ )

NR pROFILI GRUpI
Lejohet

pO JO

1 Admin Administrator                                       

2 BOA_Admin_User Administrator                                       

3 BOA_Business User 1 Administrator                                     

4 BOA_Business User 2 Administrator                                     

5 BOA_Business User 3 Administrator                                     

6 BOA_Business User 4 Administrator                                     

7 BOA_Monitor Administrator                                     

8 BOA_Security_Officer Administrator                                       

9 BOA_Branch Restricted                                       

10 GROUp Restricted                                       

11 MOF Mof                                       

KoNfIdENcIAL
SHtojcA A
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Departamenti i Teknologjisë së Informacionit Drejtori i DTI
(______________)

punonjësi _______________________________

Username _______________________________ Data Nënshkrimi (Firma)

krijoi _______________________________ __ /__ /____

kontrolloi _______________________________ __ /__ /____
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VenDiM
nR. 129, Datë 23.11.2016

“PËR 
NjË NdRYSHIM NË RREgULLoREN “MBI oRgANIzIMIN dHE 

fUNKSIoNIMIN E dEPARtAMENtIt jURIdIK” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, neni 53, pika 
4, shkronja “c” të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Departamentit Juridik, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VenDosi:

1. Në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit 
Juridik” miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 
09.03.2011, pas nenit 12 të shtohet neni 12/1 me përmbajtjen 
si vijon:

 “Përfaqësimi në organet gjyqësore dhe organet e administratës 
shtetërore

  
 Përfaqësimi ligjor i Bankës së Shqipërisë në organet gjyqësore 

dhe organet e administratës shtetërore kryhet nga punonjësit e 
Departamentit Juridik në përputhje me autorizimin e lëshuar nga 
Guvernatori.”

2. Ngarkohet Departamenti Juridik me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve  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. 130, Datë 23.11.2016

PËR 
EKSPozIMIN E NjË PjESE tË KoLEKSIoNIt NUMIzMAtIK tË 
MUzEUt NË EKSPozItËN E oRgANIzUAR NgA BANKA E 
SHQIPËRISË, ME RAStIN E “100-vjEtoRIt tË SHPALLjES SË 

KRAHINËS AUtoNoME, NË KoRçË” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “g”, të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 9, pika 
2, shkronja “d”, nenit 14 shkronja “b” të rregullores “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Departamentit të kërkimeve”, miratuar me vendim të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.42, datë 30.03.2016; 
të nenit 2, nenit 3, shkronja “b”, të nenit 5, dhe nenit 25 të rregullores 
“për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe administrimin e ruajtjen e tyre 
nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë nr. 40, datë 13.06.2012, i ndryshuar; me 
propozim të Departamentit të kërkimeve, këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VenDosi:

1. Në kuadër të festimeve për “100-vjetorin e shpalljes së krahinës 
Autonome, në korçë”, të miratojë realizimin e ekspozimit të 
kartëmonedhave, pjesë e fondit numizmatik të Muzeut, në 
ekspozitën e Bankës së Shqipërisë, që do të organizojë në qytetin 
e korçës, sipas Aneksit nr. 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e 
këtij vendimi. 

2. Lista e kartëmonedhave sipas Aneksit nr. 1 të këtij vendimi, 
përjashtimisht nga sa është përcaktuar në nenin 13 të rregullores 
së miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 
13.06.2016, të ndryshuar, do të tërhiqet nga Fondi i Muzeut i 
miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr.9, datë 06.02.2008, 
i ndryshuar. 
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3. Ngarkohen Departamenti i kërkimeve, Departamenti i Sistemit të 
pagesave, kontabilitetit dhe Financës me ndjekjen e procedurave 
përkatëse të kalimit të vlerave nga/për në arkë, gjatë periudhës së 
ekspozimit të tyre. 

4. Ngarkohet Departamenti i Sigurimit dhe Mbrojtjes me ndjekjen e 
procedurave për transportin e vlerave numizmatike, miratuar sipas 
pikës nr.1 të këtij vendimi, nga Banka e Shqipërisë në ekspozita 
dhe anasjelltas.

5. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEKREtARI KRYEtARI

ELvIS çIBUKU gENt SEjKo

ANEKS NR. 1

(MIRAtUAR ME vENdIMIN E KËSHILLIt MBIKËQYRËS 
NR. 130, dAtË 23.11.2016)

kartëmonedha Sasia për 
ekspozim

Çmimi i tregut 
(Vlera e katalogut  

x kursin USD)

Çmimi  
në rast zhdëmtimi 
(Çmim tregu x 2)

 prerja dhe viti (në copë) (në lekë ) (në lekë )

kartëmonedhë 1/2 Franga v.1917 germa-A 2 1903.8 3807.6

kartëmonedhë 1/2 Franga v.1917 germa-B 2 1903.8 3807.6

kartëmonedhë 1/2 Franga v.1917 germa-C 2 1903.8 3807.6

kartëmonedhë 1/2 Franga v.1918 germa-A 2 1523.04 3046.08

kartëmonedhë 1 Franga v.1917 germa-A 2 1903.8 3807.6

kartëmonedhë 1 Franga v.1917 germa-B 2 1903.8 3807.6

kartëmonedhë 1 Franga v.1917 germa-C 2 1903.8 3807.6

kartëmonedhë 1 Franga v.1918 germa-A 2 1523.04 3046.08



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 10

dhjetor 2016

vëllimi 18
numër 10
dhjetor 2016

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VenDiM
nR. 133, Datë 7.12.2016

PËR 
MIRAtIMIN E RREgULLoRES “PËR SHtYPjEN, RISHtYPjEN, HEdHjEN 

dHE tËRHEQjEN NgA QARKULLIMI tË KARtËMoNEdHAvE dHE 
MoNEdHAvE MEtALIKE SHQIPtARE ME KURS LIgjoR”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33, pika 2, nenit 39, pika 2 dhe 
nenit 43, shkronjat “c” dhe “d” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, me propozimin e Departamentit 
të Emisionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VenDosi:

1. Të miratojë rregulloren “për shtypjen, rishtypjen, hedhjen dhe 
tërheqjen nga qarkullimi të kartëmonedhave dhe monedhave 
metalike shqiptare me kurs ligjor”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit në Bankën e Shqipërisë për 
zbatimin e këtij vendimi. 

3. Udhëzimi “Mbi procedurat e shtypjes, rishtypjes dhe të emetimit 
të kartëmonedhave dhe monedhave metalike nga Banka e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 36, 
datë 19.05.2005 dhe udhëzimi “për hedhjen në qarkullim të 
prerjeve të reja të kartëmonedhave dhe të monedhave kombëtare 
e për tërheqjen nga qarkullimi të parasë” miratuar me vendimin e 
këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 30.03.1998, shfuqizohen.

4. Ngarkohet Departamenti i kërkimeve me publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
SEKREtARI KRYEtARI

ELvIS çIBUKU gENt SEjKo
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KREU I
tË PËRgjItHSHME 

neni 1
objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe procedurave 
për shtypjen, rishtypjen, hedhjen dhe tërheqjen nga qarkullimi të 
kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor.

 
neni 2

Baza juridike

kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 33, pika 2, nenit 39, pika 2 dhe nenit 43, shkronjat “c” dhe 
“d” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; 

b) nenit 7 dhe nenit 8, shkronja “a”, të rregullores “për organizimin dhe 
funksionimin e Departamentit të Emisionit”, miratuar me vendimin e 
këshillit Mbikëqyrës nr. 2, datë 06.01.2016, i ndryshuar; dhe

c) akteve të tjera ligjore dhe nënligjore të zbatueshme në Bankën e 
Shqipërisë.

neni 3
Përkufizimet

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

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

b) statutin e Bankës së Shqipërisë. 

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, për qëllime të 
zbatimit të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm do të kenë këto 
kuptime: 

a) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;
b) seria e monedhës – është tërësia e prerjeve të kartëmonedhave 

dhe monedhave metalike me kurs ligjor;
c) “viti i shtypjes” – është viti i shfaqur në kartëmonedhë ose monedhë 

metalike. për kartëmonedhat, viti i shtypjes ndryshon sa herë 
ndryshon konfigurimi i kartëmonedhës, ndërsa për monedhat 
metalike viti i shtypjes ndryshon në çdo rishtypje të tyre; 

d) tematikë e monedhës – është subjekti kryesor i trajtuar dhe pasqyruar 
në të dy anët e kartëmonedhës ose monedhës metalike;

e) konfigurim i monedhës – është tërësia e elementeve përbërëse të 
kartëmonedhës ose monedhës metalike si vizatimet dhe elementet e 
sigurisë të vendosur në të dy anët e kartëmonedhës ose monedhës 
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metalike;
f) hedhje në qarkullim – është procedura dhe veprimtaria e nxjerrjes 

në qarkullim për herë të parë të një prerjeje kartëmonedhe ose 
monedhe metalike të një viti shtypjeje;

g) tërheqje nga qarkullimi – është procedura e ndërprerjes së kursit 
ligjor, si mjet pagese i prerjeve të kartëmonedhave dhe/ose 
monedhave metalike të një viti të caktuar shtypjeje.

KREU II
SERIA E MoNEdHËS dHE tEMAtIKA

neni 4
seria e monedhës

1. Seria e monedhës, e plotë ose e pjesshme, miratohet në parim 
nga këshilli Mbikëqyrës bazuar në propozimin e Departamentit 
të Emisionit, ku përcaktohet vlera nominale për çdo prerje të 
kartëmonedhës dhe/ose monedhës metalike.

2. Miratimi në parim i një ose disa prerjeve të serisë së monedhës 
kombëtare kryhet i studiuar dhe me qëllim:

a) mbajtjen e një strukture të përshtatshme të prerjeve;
b) plotësimin e nevojave të ekonomisë me para fizike;
c) sigurimin e besueshmërisë ndaj monedhës kombëtare, për sa i 

takon rrezikut të falsifikimit të saj.

3. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, seria e monedhës 
miratohet në parim nga këshilli Mbikëqyrës edhe për çdo ndryshim 
tematike në prerjet ekzistuese të kartëmonedhave ose monedhave 
metalike.

neni 5
Përzgjedhja e tematikave

1. përzgjedhja dhe propozimi i tematikave të serisë së monedhës 
kryhet nga grupi i studimit të tematikave i ngritur me urdhër të 
Guvernatorit.

2. Grupi i studimit të tematikës përbëhet nga 9 anëtarë, ku 3 
anëtarë përfaqësojnë Bankën e Shqipërisë dhe 6 anëtarë të tjerë 
të jashtëm të cilët përfaqësojnë institucione qendrore të kulturës, 
arteve, historisë, filatelisë dhe institute studimore të gjuhësisë, 
albanologjisë etj. Grupi i studimit të tematikës kryesohet nga drejtori 
i Departamentit të Emisionit, i cili është njëkohësisht edhe anëtar i 
grupit. Një anëtar i komisionit punonjës i Bankës, caktohet dhe 
sekretar i komisionit.

3. Mbledhjet e grupit të studimit të tematikës janë të vlefshme kur në 
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të marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve dhe vendimet 
merren me shumicë të thjeshtë. Në rastin e votave të barabarta, 
përcaktuese është vota e kryetarit të grupit të studimit të tematikës.

4. Vendimi i grupit të studimit për përzgjedhjen e tematikës përmban 
të paktën elementet e mëposhtme:

a) subjektin kryesor që do të shfaqet në të dyja anët e kartëmonedhës 
ose monedhës metalike;

b) subjektin apo elementet plotësuese që shfaqen në kartëmonedhë 
ose monedhë metalike;

c) tekstet shoqëruese që shfaqen në kartëmonedhë ose monedhë 
metalike;

d) relacionin shoqërues të vendimit.  

5. Anëtarët e grupit të studimit, të cilët nuk janë punonjës të Bankës 
së Shqipërisë, shpërblehen për punën e kryer mbas miratimit të 
tematikës nga ana e këshillit Mbikëqyrës. Masa e shpërblimit 
caktohet në urdhrin e Guvernatorit dhe është deri në një pagë 
mujore të pozicionit kryespecialist I.

neni 6
Miratimi i tematikave

1. Departamenti i Emisionit paraqet për miratim në këshillin Mbikëqyrës 
tematikën e përzgjedhur nga grupi i studimit i ngritur për këtë qëllim. 

2. këshilli Mbikëqyrës, bazuar në propozimin sipas pikës 1 të këtij 
neni, miraton:

a) tematikën që do të përfshihet në të dy faqet e kartëmonedhës ose 
monedhës metalike;

b) përmasat e kartëmonedhës dhe/ose monedhës metalike.

KREU III 
oRgANIzIMI I PRocESIt tË PËRzgjEdHjES SË vIzAtIMEvE

neni 7
Komisioni për përzgjedhjen e vizatimeve

1. Organizimi i konkursit dhe përzgjedhja e vizatimeve bëhet nga një 
komision i veçantë i ngritur për këtë qëllim.

2. Ngritja e komisionit për përzgjedhjen e vizatimeve kryhet me 
urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë.

3. komisioni përbëhet nga një numër prej 5 anëtarësh dhe kryesohet 
nga drejtori i Departamentit të Emisionit. Një punonjës i Bankës/
anëtar i komisionit, caktohet sekretar i komisionit.
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4. Në përbërje të komisionit do të jenë 2 specialistë të jashtëm nga 
institucionet e arteve ose të historisë. Anëtarët e komisionit për 
përzgjedhjen e vizatimeve duhet të jenë të ndryshëm nga anëtarët 
e komisionit që kanë përzgjedhur tematikën, me përjashtim të 
drejtorit të Departamentit të Emisionit.

5. kryetari i komisionit është përgjegjës për mbarëvajtjen e punës në 
komision dhe zbatimin e të gjitha rregullave të përcaktuara në këtë 
rregullore.

6. komisioni është përgjegjës për ushtrimin e kompetencave dhe 
përgjegjësive të parashikuara në këtë rregullore, si dhe të detyrave 
shtesë që kanë lidhje me to, të përcaktuara në urdhrin për ngritjen 
e tij.

7. Mbledhjet e komisionit zhvillohen me praninë e të paktën 2/3 të 
anëtarëve të tij.

8. Anëtarët e komisionit, të cilët nuk janë punonjës të Bankës së 
Shqipërisë, shpërblehen për punën e kryer. Masa e shpërblimit 
caktohet në urdhrin e Guvernatorit dhe është deri në një pagë 
mujore të pozicionit kryespecialist I.

neni 8
organizimi dhe njoftimi i konkursit 

1. konkursi për përzgjedhjen e vizatimeve organizohet i hapur 
me konkurrentë brenda vendit, si dhe duke ftuar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë kompani të huaja të specializuara në dizenjimin dhe 
shtypjen e kartëmonedhave ose monedhave metalike, me të cilat 
banka ka pasur eksperienca të mëparshme kontraktore. 

2. Banka publikon njoftimin për shpalljen e konkursit të vizatimeve të 
kartëmonedhave ose monedhave metalike në të paktën dy nga 
gazetat kombëtare me tirazhin më të madh, në të paktën tre ditë të 
njëpasnjëshme, si dhe në faqen zyrtare të internetit të Bankës.

3. Njoftimi për shtyp ose ftesa përmban të paktën elementet e 
mëposhtme:

a) objektin (qëllimin) e konkursit për vizatimet; 
b) masën e shpërblimit për vizatimin e shpallur fitues, kushtin e 

transferimit tek Banka të së drejtës së autorit në përputhje me ligjin 
“për të drejtën e autorit” për vizatimet, si dhe të drejtën e Bankës 
për të kërkuar ndryshime në vizatim; 

c) vendin dhe afatin e tërheqjes së informacionit sipas pikës 4 të këtij 
neni;

d) vendin dhe afatin e paraqitjes së vizatimeve. 
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4. Banka e Shqipërisë u vë në dispozicion konkurrentëve, informacionin 
e mëposhtëm:

a) të dhënat teknike të kartëmonedhës ose monedhës metalike; 
b) emërtimin e kartëmonedhës (vlera nominale);
c) tematikën, duke përfshirë elementet plotësuese dhe tekstet 

shoqëruese, si dhe përshkrimin historik të saj; si dhe
d) materiale të tjera orientuese për realizimin e vizatimit.

5. Në rastin e ftesave të drejtpërdrejta drejtuar kompanive të huaja 
të specializuara në dizenjimin dhe shtypjen e kartëmonedhave ose 
monedhave metalike, me të cilat banka ka pasur eksperienca të 
mëparshme kontraktore, informacioni sipas pikës 4 të këtij neni 
përfshihet në ftesën për pjesëmarrje drejtuar kompanive.

6. Afati përfundimtar për tërheqjen e informacionit sipas pikës 4 të 
këtij neni caktohet nga komisioni, por ky afat nuk mund të jetë më 
pak se 15 ditë nga data e fundit e njoftimit për shtyp. 

7. Afati për paraqitjen e vizatimeve përcaktohet nga komisioni, por 
ky afat nuk mund të jetë më pak se 45 ditë kalendarike nga data 
e fundit e përcaktuar për tërheqjen e informacionit sipas pikës 6 të 
këtij neni.

neni 9
Vizatimet dhe procedura e dorëzimit 

1. konkurrentët punojnë vizatimin në mënyrë të lirë me dorë ose 
kompjuter duke përdorur laps ose bojëra etj.

2. Vizatimet (bocetat), paraqiten në Bankë dhe regjistrohen në Zyrën 
e Arkiv-protokollit të saj brenda afatit të përcaktuar në shkronjën 
“d”, të pikës 3 të nenit 8 të kësaj rregulloreje, duke plotësuar këto 
kërkesa të detyrueshme:

a) të jenë në format jo më të vogël se A4 (210 x 297);
b) të jenë të vendosura në zarf të mbyllur;
c) zarfi të ketë të shënuar emrin dhe adresën e plotë të konkurrentit.

3. punonjësi i Zyrës së Arkiv-protokollit, nuk kryen hapjen e zarfit, por 
mban një evidencë ku shënohet emri i konkurrentit dhe numri i 
referimit të zarfit. 

4. Sekretari i komisionit bën tërheqjen e zarfeve pranë Zyrës së Arkiv-
protokollit një ditë pune përpara ditës në të cilën është caktuar 
zhvillimi i konkursit. 
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neni 10
Procesi i vlerësimit të vizatimeve

1. komisioni vazhdon procedurën e përzgjedhjes së vizatimeve në 
rast se rezulton që të jenë paraqitur jo më pak se 3 (tre) konkurrentë.

2. komisioni vlerëson vizatimet e paraqitura nga konkurrentët, për të 
dy faqet e kartëmonedhës ose monedhës metalike, duke zbatuar 
kriteret e përcaktuara në këtë rregullore.

3. Vizatimet vlerësohen në mënyrë individuale nga secili prej anëtarëve 
të komisionit. 

4. Vlerësimi kryhet në bazë të kritereve të mëposhtme:
a) vlerësim për idetë krijuese dhe kompozicionale 60 pikë

b) vlerësim për realizimin e vizatimeve për përmbajtjen dhe formën e tyre në funksion të tematikës 40 pikë

5. pas vlerësimit nga secili prej anëtarëve të komisionit, ky i fundit 
përcakton renditjen përfundimtare të konkurrentëve në bazë të 
shumës së pikëve të marra nga çdo vlerësim individual i anëtarëve.

6. Në përfundim të konkurrimit, komisioni informon Guvernatorin mbi 
vizatimin/et e vlerësuar/a me numrin më të madh të pikëve, së 
bashku me relacionin shoqërues. 

7. Autori i vizatimit më të mirë të përzgjedhur nga komisioni, do ta 
ripunojë vizatimin me qëllim realizimin e tij në kartëmonedhë sipas 
kërkesës së Departamentit të Emisionit.

8. pagesa për fituesin e vizatimit kryhet pas miratimit të konfigurimit 
të kartëmonedhës ose monedhës metalike nga ana e këshillit 
Mbikëqyrës dhe përfshin shpërblimin për punën e kryer, si 
dhe pagesën për transferimin e së drejtës së autorit tek Banka 
e Shqipërisë. pagesa për transferimin e së drejtës së autorit 
realizohet sipas kontratës së lidhur midis Bankës së Shqipërisë dhe 
fituesit të vizatimit. Në emër të Bankës, kontrata nënshkruhet nga 
administratori që ka në varësi Departamentin e Emisionit.

neni 11
Konflikti i interesit

1. Asnjë nga anëtarët e komisionit nuk duhet të ketë marrëdhënie 
biznesi apo interesash privatë me kandidatët apo lidhje gjaku deri 
në shkallën e dytë.

2. Anëtarët e komisionit duhet të deklarojnë ekzistencën ose jo të 
konfliktit të interesave. për këtë qëllim, në momentin e përcaktimit të 
ftesave për kandidatët e huaj dhe përpara vlerësimit të vizatimeve 
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për të gjithë konkurrentët bëhet deklaratë me shkrim nga secili 
anëtar. 

3. Në rastet kur ndonjë nga anëtarët deklaron se ekzistojnë këto 
lidhje, ata nuk mund të marrin pjesë në vendimin e komisionit për 
përcaktimin e fituesit të konkursit.

KREU Iv
KoNfIgURIMI I MoNEdHËS

neni 12
Miratimi i konfigurimit

1. këshilli Mbikëqyrës, bazuar në vendimin e komisionit për 
përzgjedhjen e vizatimeve dhe propozimin shoqërues të përgatitur 
nga Departamenti i Emisionit, miraton konfigurimin e kartëmonedhës 
ose të monedhës metalike, që përbëhet nga:

a) vizatimet e të dyja pamjeve të kartëmonedhës dhe monedhës 
metalike (bazuar në përzgjedhjen e bërë nga konkurrimi);

b) ngjyrën dominuese;
c) elementet e sigurisë së kartëmonedhave.

neni 13
ndryshimi i konfigurimit

1. Banka, bazuar në zhvillimet më të fundit në fushën e shtypjes 
së kartëmonedhave ose monedhave metalike mund të vendosë 
ndryshimin e konfigurimit të kartëmonedhave ose monedhave 
metalike me qëllim përmirësimin e pamjeve të kartëmonedhave dhe 
ose integrimin në kartëmonedha të risive dhe/ose inovacioneve 
më të fundit në fushën e elementeve të sigurisë.

2. Ndryshimi i konfigurimit të kartëmonedhave konsiston në ndryshimin 
e të paktën një prej elementeve të mëposhtme:

a) ndryshim i përmasave; 
b) ndryshim i ngjyrave;
c) përmirësim i vizatimeve të kartëmonedhave ose monedhave 

metalike pa ndryshuar tematikën e tyre;
d) ndryshim ose ripozicionim i elementeve të sigurisë. 

3. për përmirësimin e vizatimeve të kartëmonedhave ose monedhave 
metalike ndiqet e njëjta procedurë e përcaktuar në kreun III 
“Organizimi i procesit të përzgjedhjes së vizatimeve” të kësaj 
rregulloreje, me përjashtim të përcaktimeve të mëposhtme:

a) komisioni përbëhet vetëm nga punonjës të Bankës së Shqipërisë;
b) konkurrimi bëhet me ftesa të drejtpërdrejta drejtuar kompanive të 

specializuara në dizenjimin dhe prodhimin e kartëmonedhave ose 
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monedhave metalike, me të cilat banka ka pasur marrëdhënie 
kontraktore të mëparshme;

c) procesi i konkurrimit zhvillohet me pjesëmarrjen e të paktën 2 
kompanive të ndryshme.

 Afati i paraqitjes së vizatimeve nga konkurrentët është 30 (tridhjetë) 
ditë nga njoftimi i tyre me shkrim.

4. Çdo ndryshim i konfigurimit të kartëmonedhave miratohet me 
vendim të këshillit Mbikëqyrës sipas kritereve të përcaktuara në 
nenin 12 të kësaj rregulloreje dhe shoqërohet me ndryshimin e vitit 
të shtypjes së shfaqur në kartëmonedhë.

KREU v 
SHtYPjA / RISHtYPjA E KARtËMoNEdHËS dHE MoNEdHËS 

MEtALIKE

neni 14
Miratimi i shtypjes së kartëmonedhave dhe/ose monedhave metalike

1. Departamenti i Emisionit – bazuar në treguesit e qarkullimit të tyre, 
kërkesën e ekonomisë për para cash, jetëgjatësinë në qarkullim 
të kartëmonedhave ose monedhave metalike dhe sasinë stok në 
arkat e Bankës së Shqipërisë, si dhe faktorë të tjerë që ndikojnë 
në këto tregues – harton planet e shtypjes së kartëmonedhave ose 
monedhave metalike me kurs ligjor, duke propozuar në buxhetin 
vjetor të Bankës fondet e nevojshme për shtypjen e tyre.

2. këshilli Mbikëqyrës, bazuar në propozimin e Departamentit 
të Emisionit dhe buxhetin vjetor të Bankës, miraton shtypjen e 
kartëmonedhave dhe monedhave metalike me kurs ligjor.

3. Në vendimin për miratimin e shtypjes së kartëmonedhave ose 
monedhave metalike përcaktohen:

a) Vlera nominale;
b) Sasia;
c) konfigurimi i kartëmonedhave ose monedhave metalike të miratuara 

sipas përcaktimeve të nenit 12 ose 13 të kësaj rregulloreje;
d) Viti i shtypjes.

neni 15
shtypja e kartëmonedhave ose monedhave metalike

1. Bazuar në vendimin e këshillit Mbikëqyrës për shtypjen e 
kartëmonedhave ose monedhave metalike dhe në buxhetin e 
miratuar nga këshilli Mbikëqyrës, Departamenti i Emisionit, në 
përputhje me rregulloren “për procedurat e prokurimit në Bankën e 
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Shqipërisë” paraqet kërkesën pranë Departamentit të Administrimit 
për nisjen e procedurës së prokurimit për shtypjen e kartëmonedhës 
dhe/ose të monedhës metalike. 

2. Departamenti i Emisionit ndjek zbatimin e anës tekniko-teknologjike, 
të shtypjes së kartëmonedhës ose monedhës metalike.

3. Departamenti i Administrimit në bashkëpunim me Departamentin 
e Emisionit dhe Departamentin e Sigurimit dhe Mbrojtjes, marrin 
masa dhe organizojnë procesin e pritjes dhe pranimin e sasisë së 
kartëmonedhave dhe monedhave të prodhuara nga prodhuesit e 
kontraktuar, sipas detyrave të përcaktuara në urdhrin e administratorit 
përkatës.

neni 16
Rishtypja e kartëmonedhave ose monedhave metalike

1. Departamenti i Emisionit bazuar në treguesit e qarkullimit të 
kartëmonedhave ose monedhave metalike, kërkesën e ekonomisë 
për para cash, jetëgjatësinë në qarkullim të kartëmonedhave 
ose monedhave metalike dhe sasinë stok në arkat e Bankës së 
Shqipërisë, si dhe faktorë të tjerë që ndikojnë në këto tregues, harton 
planet e rishtypjes së kartëmonedhave ose monedhave metalike me 
kurs ligjor, duke propozuar në buxhetin vjetor të Bankës fondet e 
nevojshme për rishtypjen e tyre.

2. këshilli Mbikëqyrës, bazuar në propozimin e Departamentit të 
Emisionit dhe buxhetin vjetor të Bankës, miraton rishtypjen e 
kartëmonedhave dhe monedhave metalike me kurs ligjor.

3. Në vendimin për miratimin e rishtypjes së kartëmonedhave ose 
monedhave metalike përcaktohen:

a) vlera nominale;
b) sasia;
c) konfigurimi i kartëmonedhave ose monedhave metalike, i cili është 

i njëjtë me atë të shtypjes më të fundit;
d) viti i shtypjes.

4. pamja e kartëmonedhave ose monedhave metalike të rishtypura 
është e njëjtë me atë të shtypjes më të fundit. Ndryshimet e kryera 
gjatë rishtypjeve, të tilla si: ndryshim i firmës së Guvernatorit, 
ndryshim i firmës së Drejtorit të Emisionit, numri serial ose korrektime 
të vogla të natyrës gramatikore nuk konsiderohen si ndryshim i 
konfigurimit të kartëmonedhës.
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KREU vI
HEdHjA NË QARKULLIM dHE tËRHEQjA NgA QARKULLIMI E 

KARtËMoNEdHAvE oSE MoNEdHAvE MEtALIKE

neni 17
Hedhja në qarkullim

1. Guvernatori, bazuar në propozimin e Departamentit të Emisionit, 
urdhëron hedhjen në qarkullim për herë të parë të kartëmonedhave 
ose monedhave për çdo vit shtypjeje.

2. hedhja në qarkullim e shtypjes së re paraprihet kurdoherë e 
shoqëruar me njoftim publik për të gjithë përdoruesit e parasë. për 
këtë qëllim, Banka përdor forma të ndryshme publikimi në organet 
e medias elektronike dhe asaj të shkruar.

3. Banka njofton me shkrim sistemin bankar të paktën 15 ditë 
kalendarike para datës së hedhjes në qarkullim të prerjeve 
të shtypjes së re me kurs ligjor. publiku informohet nëpërmjet 
publikimit të njoftimit në faqen zyrtare të Bankës. ky njoftim mund 
të shoqërohet edhe me përgatitjen e fletëpalosjeve të nevojshme. 
Njoftimi në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë ose fletëpalosjet 
e përgatitura për këtë qëllim duhet të përmbajnë:

a) pamjet e kartëmonedhës ose monedhës metalike;
b) shpjegimin e elementeve teknike të nevojshme për publikun;
c) risitë e kartëmonedhës ose monedhës metalike të re etj.

neni 18
tërheqja nga qarkullimi

1. Tërheqja nga qarkullimi e prerjeve të kartëmonedhave ose 
monedhave metalike të një viti shtypjeje të caktuar, bëhet me 
vendim të këshillit Mbikëqyrës të Bankës.

2. Në vendimin e këshillit Mbikëqyrës për tërheqjen nga qarkullimi 
përcaktohen të paktën elementet e mëposhtme:

a) prerja dhe viti i shtypjes së kartëmonedhës ose monedhës metalike 
për të cilën përfundon kursi ligjor; 

b) afati brenda të cilit përfundon kursi ligjor dhe kartëmonedha ose 
monedha nuk mund të përdoret më si mjet pagese, afat i cili si 
rregull është më i madh se 1 vit nga data e miratimit të vendimit;

c) afati brenda të cilit kartëmonedha ose monedha metalike mund 
të paraqitet në sistemin bankar për t’u këmbyer me vlerën e saj 
nominale.
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3. Me përfundimin e periudhës së caktuar për mbledhjen e prerjes ose 
prerjeve të emetimit të kartëmonedhave ose monedhave metalike 
të hequra nga qarkullimi, vlera e kartëmonedhave ose monedhave 
metalike e pakthyer fizikisht në arkat e Bankës do të zbritet nga 
vlera e monedhës në qarkullim në regjistrat e Bankës.

neni 19
asgjësimi i kartëmonedhave ose monedhave metalike të tërhequra 

nga qarkullimi

kartëmonedhat dhe monedhat metalike të tërhequra nga qarkullimi dhe 
materialet e përdorura në shtypjen apo rishtypjen e tyre asgjësohen, 
duke zbatuar procedurat e përcaktuara në rregulloren “Mbi asgjësimin 
e kartëmonedhave, monedhave metalike shqiptare dhe bonove të 
privatizimit”.

KREU vII
dISPozItA tË fUNdIt

neni 20
numri serial

1. Numri serial i kartëmonedhës përbëhet nga 9 karaktere, 2 shkronja 
të mëdha të shtypit dhe 7 numra, si më poshtë:

a) Shkronja e parë përfaqëson prerjen e kartëmonedhës ndërsa 
shkronja e dytë është e njëjtë ose e ndryshme në varësi të kombinimit 
në përdorimin e saj. Bazuar në alfabetin e gjuhës shqipe shkronjat 
e dyta që do të shoqërojnë të parën janë 25, duke përjashtuar 
germat dyshe të alfabetit si dhe germat “ç” dhe “ë”.

b) 7 numrat pas germave, përfaqësojnë numrat serialë në trendin 
rritës të kartëmonedhave të shtypura ose rishtypura. 

2. Drejtori i Departamentit të Emisionit, me propozim të Zyrës së Emisionit 
dhe Back Office, miraton numrat serialë të kartëmonedhave për 
çdo shtypje (seri) ose rishtypje të kartëmonedhave sipas kritereve të 
përcaktuara në pikën 1 të këtij neni.

neni 21
Dispozitë e fundit

Viti i shtypjes në rishtypjet e kartëmonedhave që do të miratohen pas 
hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje do të jetë viti i rishtypjes më të fundit 
të kartëmonedhës ose monedhës metalike.

KRYEtARI I KËSHILLIt MBIKËQYRËS
gENt SEjKo
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI MBIKËQYRËS

VenDiM
nR. 134, Datë 21.12.2016

“PËR
MBAjtjEN E PANdRYSHUAR tË NoRMËS SË INtERESIt tË 

MARRËvESHjEvE tË RIBLERjES dHE tË ANASjELLA tË RIBLERjES 
dHE tË NoRMAvE tË INtERESIt tË dEPozItËS NjËdItoRE dHE tË 

KREdISË NjËdItoRE NË BANKËN E SHQIPËRISË”

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

VenDosi:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 1.25 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes 
(REpO dhe REpO të anasjella).

2. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 0.25 për qind, normën e 
interesit që Banka e Shqipërisë i paguan një banke tregtare për 
depozitën njëditore. 

3. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 2.25 për qind, normën e 
interesit që një bankë tregtare i paguan Bankës së Shqipërisë për 
kredinë njëditore. 

4. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare të njoftojë 
menjëherë bankat tregtare për këtë vendim.

5. Ngarkohen Departamenti i Operacioneve Monetare dhe të gjitha 
strukturat e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

6. Ngarkohet kabineti i Guvernatorit dhe Departamenti i kërkimeve 
për publikimin e këtij vendimi, përkatësisht në faqen zyrtare të 
internetit dhe 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
QaRKullues

nR. 136, Datë 29.12.2016

“PËR
MIRAtIMIN E dELEgIMIt tË KoMPEtENcËS PËR NËNSHKRIMIN E 

MARRËvESHjES SËBASHKËPUNIMIt tË BANKËS SË SHQIPËRISË dHE 
BANKËS QENdRoRE EURoPIANE”

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; neneve 
28 dhe 29 të ligjit 44/2015 “kodi i procedurave Administrative të 
Republikës së Shqipërisë, si dhe bazuar në propozimin e Departamentit 
të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VenDosi:

1. Të autorizojë Drejtorin e Departamentit të Mbikëqyrjes, zotin Deniz 
Deralla, për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit të Bankës 
së Shqipërisë dhe Bankës qendrore Europiane.

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

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

SEKREtARI KRYEtARI

ELvIS çIBUKU gENt SEjKo 
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 1, 
SHKURt 2016

1. Urdhër i Zëvëndësguvernatorit të parë të Bankës së Shqipërisë nr. 
prot. 4084, datë 10.7.2015 “për miratimin e metodologjisë “për 
raportimin e instrumenteve të pagesave me para elektronike nga 
ana e institucioneve të parasë elektronike””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 3, datë 
6.1.2016 “për miratimin e realizimit të disa objekteve të prokurimit 
nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet” 

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 5, datë 
3.2.2016 “për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 6, datë 
3.2.2016 “për disa ndryshime në rregulloren “për nxjerrjen e 
vlerave materiale jashtë përdorimit” miratuar me vendimin e këshillit 
Mbikëqyrës nr. 39, datë 26.05.2004, i ndryshuar””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 7, datë 
3.2.2016 “për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “Marrja 
me qira e ambienteve në kompleksin “halili” nëpërmjet një kontrate 
me kohëzgjatje 3-vjeçare””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.11, datë 
3.2.2016 “për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa vlerave materiale 
në Bankën e Shqipërisë”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.12, 
datë 3.2.2016 “për miratimin e rregullores “për organizimin dhe 
funksionimin e komitetit këshillimor të Stabilitetit Financiar””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.13, datë 
3.2.2016 “për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për 
licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve të skemave 
kombëtare të pagesave me kartë“

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 14, datë 
3.2.2016 “për një ndryshim në vendimin nr. 39, datë 25.6.2014 
“për miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar dhe të tepricave të subjekteve bankare””

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 15, datë 
3.2.2016 “për disa ndryshime në rregulloren “për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në 
Republikën e Shqipërisë””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 16, 
datë 3.2.2016 “për disa ndryshime në rregulloren “Mbi asgjësimin 
e kartëmonedhave, monedhave metalike shqiptare dhe bonove të 
privatizimit””
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 2, 
MARS 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 2.3.2016 “për miratimin 
e disa ndryshimeve në vendimin e këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë nr 83, datë 25.11.2015 “për miratimin e rregullores mbi 
strukturën, kodifikimin dhe amortizimin e aktiveve të qëndrueshme në 
Bankën e Shqipërisë””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 2.3.2016 “për një ndryshim 
në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 26.2.2014 “për 
rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 500 
lekë dhe 1000 lekë”, i ndryshuar”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 2.3.2016 “për një ndryshim 
në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 1.7.2015 “për rishtypjen 
e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 200 lekë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 2.3.2016 “për miratimin 
e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
Operacioneve Monetare””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 2.3.2016 “për miratimin e 
disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Departamentit të kontrollit””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 2.3.2016 “për miratimin e 
rregullores “për organizimin dhe funksionimin e Njësisë së Administrimit 
të projekteve””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 2.3.2016 “për miratimin e 
emërimit të Drejtorit të Departamentit të Burimeve Njerëzore të Bankës 
së Shqipërisë” 

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 2.3.2016 “për miratimin 
e emërimit të Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë” 

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 2.3.2016 “për miratimin 
e emërimit të Drejtorit të Departamentit të Administrimit të Bankës së 
Shqipërisë” 

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 2.3.2016 “për miratimin e 
emërimit të Drejtorit të Departamentit të Teknologjisë së Informacionit të 
Bankës së Shqipërisë” 

11. Licencë nr. 36, datë 10.3.2016 “për të vepruar si objekt financiar 
jobankë në Republikën e Shqipërisë”

12. Licencë nr. 37, datë 18.3.2016 “për të vepruar si objekt financiar 
jobankë në Republikën e Shqipërisë”
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 3, 
PRILL 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 30.3.2016 “për miratimin 
e pasqyrave financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2015 në 
përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 30.3.2016 “për miratimin 
e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
kërkimeve””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 30.3.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren (Statutin) “për organizimin dhe funksionimin e 
Muzeut të Bankës së Shqipërisë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 30.3.2016 “për miratimin 
e rregullores “për organizimin dhe funksionimin e Departamentit të 
Mbikëqyrjes””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 30.3.2016 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Ndërkombëtare Tregtare sh.a.”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 30.3.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
nga subjektet financiare jobanka””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 30.3.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe 
mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 49, datë 30.3.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”“

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 30.3.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja”“

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 6.4.2016 “për një ndryshim 
në rregulloren “për depozitën njëditore””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 6.4.2016 “për një ndryshim 
në rregulloren “për kredinë njëditore””

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 6.4.2016 “për miratimin e 
normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore në 
Bankën e Shqipërisë”

13. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 6.4.2016 “për uljen e normës 
së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 4, 
QERSHoR 2016

1. Licencë nr. 38, datë 09.05.2016 “për të vepruar si subjekt 
financiar jobankë në Republikën e Shqipërisë”

2. Licencë nr. 39, datë 30.05.2016 “për të vepruar si subjekt 
financiar jobankë në Republikën e Shqipërisë”

3. Urdhër “për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
së agjentit në sigurime nga subjekti financiar jobankë “NOA” 
sh.a.”

4. Vendim qarkullues nr. 57, datë 29.4.2016 “për disa ndryshime 
në vendimin e këshillit Mbikëqyrës “për miratimin e procedurës së 
veçantë të prokurimit për përzgjedhjen e agjencive të udhëtimit për 
pajisjen e personelit të Bankës së Shqipërisë me bileta udhëtimi””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 4.5.2016 “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të 
riblerjes” 

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 4.5.2016 “për miratimin 
e normave të interesit të depozitës njëditore dhe të kredisë njëditore 
në Bankën e Shqipërisë”

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 66, datë 1.6.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjella të riblerjes”“

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 1.6.2016 “për miratimin 
e rregullores “për kërkesat minimale të sigurisë në ambientet ku 
kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e 
vlerave monetare””

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 1.6.2016 “për miratimin 
e emërimit të Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 5,  
KoRRIK 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 70, datë 6.7.2016 “për mbajtjen e 
pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të 
anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 6.7.2016 “për miratimin 
e dokumentit “për politikën e administrimit të rrezikut operacional në 
Bankën e Shqipërisë””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 6.7.2016 “për miratimin e 
rregullores “për organizimin dhe funksionimin e komitetit të Shpenzimeve 
kapitale në Bankën e Shqipërisë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 74, datë 6.7.2016 “për miratimin e 
disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës 
së Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 6.7.2016 “për miratimin e 
disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 76, datë 6.7.2016 “për një ndryshim 
në vendimin nr. 39, datë 25.06.2014 për “Miratimin e normës së 
interesit për remunerimin e rezervës së detyruar dhe të tepricave të 
subjekteve bankare, të ndryshuar””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 77, datë 6.7.2016 “për disa 
ndryshime në vendimin “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 6.7.2016 “për disa ndryshime 
në vendimin “për miratimin e kontratave - tip të marrëdhënieve të punës 
për drejtorët e departamenteve të Bankës së Shqipërisë””

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 80, datë 6.7.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas 
sistemit raportues të unifikuar””

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 81, datë 6.7.2016 “për miratimin 
e rregullores “për kontrollin për autenticitet dhe kriteret e riciklimit të 
monedhave metalike shqiptare””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 6.7.2016 “për zgjedhjen e 
Universitetit Oxford si bashkëpunëtor i jashtëm i Bankës së Shqipërisë” 
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 6, 
SHtAtoR 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 85, datë 3.8.2016 “për mbajtjen e 
pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të 
anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 86, datë 3.8.2016 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Amerikane e Investimeve sh.a.”

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 88, datë 3.8.2016 “për miratimin e 
disa ndryshimeve në rregulloren “për arkën numizmatike për shitje në 
Bankën e Shqipërisë””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 89, datë 3.8.2016 “për miratimin 
e një ndryshimi në rregulloren “për procedurat e blerjes së vlerave 
numizmatike në Bankën e Shqipërisë””

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 3.8.2016 “për miratimin e 
një ndryshimi në udhëzimin “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe 
të emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për qëllime 
numizmatike nga Banka e Shqipërisë””

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 91, datë 3.8.2016 “për miratimin 
e disa ndryshimeve 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 shitjes së kartëmonedhave e monedhave metalike me dhe 
pa kurs ligjor, si dhe për katalogun e tyre””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 92, datë 3.8.2016 “për miratimin e 
disa ndryshimeve në rregulloren “për ekspozimin e vlerave numizmatike 
dhe administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 94, datë 7.9.2016 “për dhënien 
e miratimit paraprak për transferimin e kontrollit (të tërthortë) në masën 
97.64% të kapitalit të Veneto Bankës sh.a., tek quaestio Capital 
Management SGR S.p.A., Itali”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 96, datë 7.9.2016 “për disa ndryshime 
në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 108, datë 24.12.2003 “për 
strukturën e pagave bazuar në klasifikimin e vendeve përkatëse të punës 
në Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar””

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 98, datë 7.9.2016 “për miratimin e 
rregullores “për procedurat e botimeve në Bankën e Shqipërisë””

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 99, datë 7.9. 2016 “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””
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12. Vendim nr. 100, datë 7.9.2016 “për një ndryshim në vendimin e 
këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 01.07.2015, “për rishtypjen e 
kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 200 lekë””

13. Vendim  i këshillit Mbikëqyrës nr. 102, datë 7.9.2016 “për miratimin 
e rregullores “për nënshkrimet e autorizuara në Bankën e Shqipërisë” 

tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 7, 
tEtoR 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 103, datë 5.10.2016 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të 
anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 104, datë 5.10.2016 “për miratimin 
e rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të 
kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”” 

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 105, datë 5.10.2016 “për miratimin 
e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të 
kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre””

tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 8, 
tEtoR 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 106, datë 5.10.2016 “për miratimin 
e “Sistemit raportues për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 107, datë 5.10.2016 “për disa 
shtesa në rregulloren “për kërkesat minimale të sigurisë në ambientet ku 
kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave 
monetare””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 108, datë 5.10.2016 “për miratimin e 
delegimit të kompetencës për nënshkrimin e dokumentacionit për hapjen 
dhe funksionimin e dy llogarive në eur me JpMorgan Chase”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 109, datë 5.10.2016 “për miratimin 
e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e kontratës me Agjencinë 
kombëtare të Standardizimit të Botimeve të Librit për botimet joperiodike 
të Bankës së Shqipërisë”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 110, datë 5.10.2016 “për miratimin 
e delegimit të kompetencës “për nënshkrimin e kontratave ndërmjet 
Bankës së Shqipërisë dhe Bankës kombëtare Tregtare sh.a dhe Bankës 
Raiffeisen sh.a, për kryerjen e pagesave me kartë nëpërmjet pajisjeve 
elektronike (pOS)”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 111, datë 5.10.2016 “për miratimin 
e delegimit të kompetencës për nënshkrimin e kontratave për dhënien 
e të drejtës së autorit të veprave të botimit “Arkitektura e Bankës së 
Shqipërisë”
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tREgUESI I LËNdËS PËR BULEtININ zYRtAR vËLLIMI 18, NUMËR 9, 
NËNtoR 2016

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 113, datë 9.11.2016 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të 
anasjella të riblerjes dhe të normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë”

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 114, datë 9.11.2016 “për miratimin 
e rregullores “për administrimin e aktiveve të qëndrueshme në Bankën e 
Shqipërisë””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 117, datë 9.11.2016 “për miratimin 
e rregullores “për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë përdorimit””

4. Udhëzim i këshillit Mbikëqyrës nr. 118, datë 9.11.2016 “për 
procedurat e nxjerrjes së akt-zhdëmtimeve në Bankën e Shqipërisë”

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.120, datë 9.11.2016 “për rishtypjen 
e monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 20 Lekë”

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.121, datë 9.11.2016 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
nga subjektet financiare jobanka””

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 122, datë 9.11.2016 “për një 
ndryshim në rregulloren “për instrumentet e pagesave elektronike””

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 123, datë 9.11.2016 “për dhënien e 
miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka Societe 
Generale Albania sh.a.”

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 124, datë 9.11.2016 “për miratimin e 
realizimit të objektit të prokurimit “Abonimi pranë një agjencie renditjeje” 
për një kohëzgjatje trevjeçare”

10. Vendim i Guvernatorit nr. prot. 5380, datë 17.11.2016 “për dhënien 
e miratimit paraprak për ushtrimin e veprimtarive financiare shtesë nga 
subjekti financiar jobankë “Albanian Financial Institution” sh.p.k. 

11. Vendim i Guvernatorit nr. prot. 5510, datë 30.11.2016 “Mbi revokimin 
e licencës të subjektit financiar jobankë “TIRANA LEASING” Sh.a.”
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