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Vendimi Vendime dhe RRegulloRe Buletini Zyrtar

nr. datë PëRmBajTja Vëllimi numër

prot. 
4084 10.7.2015

urdhër i Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së 
Shqipërisë “Për miratimin e metodologjisë “Për raportimin 

e instrumenteve të pagesave me para elektronike 
nga ana e institucioneve të parasë elektronike””

18 1

03 6.1.2016  “Për miratimin e realizimit të disa objekteve të prokurimit 
nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet” 18 1

05 3.2.2016 “Për mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 18 1

06 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”
18 1

07 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””

18 1

11 3.2.2016 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa vlerave 
materiale në Bankën e Shqipërisë” 18 1

12 3.2.2016 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit Këshillimor të Stabilitetit Financiar”” 18 1

13 3.2.2016
 “Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 
licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve 

të skemave kombëtare të pagesave me kartë“
18 1

14 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””
18 1

15 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””

18 1

16 3.2.2016
“Për disa ndryshime në rregulloren “mbi asgjësimin 

e kartëmonedhave, monedhave metalike 
shqiptare dhe bonove të privatizimit””

18 1

24 25.11.2015

 “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””

18 2

26 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”
18 2

27 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””
18 2
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29 2.3.2016 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e departamentit të operacioneve monetare”” 18 2

30 2.3.2016
“Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “mbi 

organizimin dhe funksionimin e departamentit të 
Kontrollit””

18 2

32 2.3.2016 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e njësisë së administrimit të Projekteve”” 18 2

33 2.3.2016  “Për miratimin e emërimit të drejtorit të departamentit të 
Burimeve njerëzore të Bankës së Shqipërisë” 18 2

34 2.3.2016 “Për miratimin e emërimit të drejtorit të departamentit të 
mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë” 18 2

35 2.3.2016 “Për miratimin e emërimit të drejtorit të departamentit të 
administrimit të Bankës së Shqipërisë” 18 2

36 2.3.2016 “Për miratimin e emërimit të drejtorit të departamentit të 
Teknologjisë së informacionit të Bankës së Shqipërisë” 18 2

36 10.3.2016 licencë “Për të vepruar si objekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë” 18 2

37 18.3.2016 licencë “Për të vepruar si objekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë” 18 2

39 30.3.2016
“Për miratimin e pasqyrave financiare të Bankës së 

Shqipërisë për vitin 2015 në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të raportimit financiar”

18 3

42 30.3.2016 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e departamentit të Kërkimeve”” 18 3

43 30.3.2016
 “Për disa ndryshime në rregulloren (Statutin) “Për 

organizimin dhe funksionimin e muzeut të Bankës së 
Shqipërisë””

18 3

44 30.3.2016  “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e departamentit të mbikëqyrjes”” 18 3

46 30.3.2016
“Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 

veprimtarive shtesë nga Banka ndërkombëtare Tregtare 
sh.a.”

18 3

47 30.3.2016 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”” 18 3

48 30.3.2016
 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin, 

organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të 
këmbimit valutor””

18 3

49 30.3.2016  “Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”“ 18 3

50 30.3.2016
“Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të 

huaja”“
18 3

52 6.4.2016 “Për një ndryshim në rregulloren “Për depozitën njëditore”” 18 3
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53 6.4.2016  “Për një ndryshim në rregulloren “Për kredinë njëditore”” 18 3

54 6.4.2016 “Për miratimin e normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë” 18 3

55 6.4.2016  “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” 18 3

38 09.05.2016 licencë “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë” 18 4

39 30.05.2016 licencë “Për të vepruar si subjekt financiar jobankë në 
Republikën e Shqipërisë” 18 4

Prot.
2398 09.05.2016

urdhër “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 
veprimtarisë së agjentit në sigurime nga subjekti financiar 

jobankë “noa” sh.a.”
18 4

57 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””

18 4

59 4.5.2016 “Për uljen e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjella të riblerjes” 18 4

60 4.5.2016 “Për miratimin e normave të interesit të depozitës njëditore 
dhe të kredisë njëditore në Bankën e Shqipërisë” 18 4

66 1.6.2016 “Për disa ndryshime në rregulloren “mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjella të riblerjes”“ 18 4

67 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””

18 4

69 1.6.2016 “Për miratimin e emërimit të drejtorit të departamentit të 
emisionit të Bankës së Shqipërisë” 18 4

70 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”

18 5

71 6.7.2016  “Për miratimin e dokumentit “Për politikën e administrimit 
të rrezikut operacional në Bankën e Shqipërisë”” 18 5

72 6.7.2016
 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 

funksionimin e Komitetit të Shpenzimeve Kapitale në 
Bankën e Shqipërisë””

18 5

74 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””

18 5

75 6.7.2016
“Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “mbi 
minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e 

Shqipërisë nga bankat””
18 5

76 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””
18 5
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77 6.7.2016  “Për disa ndryshime në vendimin “Për marrëdhëniet e 
punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”” 18 5

78 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””

18 5

80 6.7.2016 “Për disa ndryshime në rregulloren “mbi raportimet në 
Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar”” 18 5

81 6.7.2016 “Për miratimin e rregullores “Për kontrollin për autenticitet 
dhe kriteret e riciklimit të monedhave metalike shqiptare”” 18 5

83 6.7.2016  “Për zgjedhjen e universitetit oxford si bashkëpunëtor i 
jashtëm i Bankës së Shqipërisë” 18 5

85 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”

18 6

86 3.8.2016
“Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e 

veprimtarive shtesë nga Banka amerikane e investimeve 
sh.a.”

18 6

88 3.8.2016 “Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 
arkën numizmatike për shitje në Bankën e Shqipërisë”” 18 6

89 3.8.2016
 “Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për 

procedurat e blerjes së vlerave numizmatike në Bankën e 
Shqipërisë””

18 6

90 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””
18 6

91 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””

18 6

92 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””
18 6

94 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”
18 6

96 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””
18 6

98 7.9.2016  “Për miratimin e rregullores “Për procedurat e botimeve në 
Bankën e Shqipërisë”” 18 6
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99 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””
18 6

100 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””

18 6

102 7.9.2016 “Për miratimin e rregullores “Për nënshkrimet e autorizuara 
në Bankën e Shqipërisë”” 18 6

103 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”

18 7

104 5.10.2016
 “Për miratimin e rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve 

të tyre”” 
18 7

105 5.10.2016
 “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut në 
veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve 

të tyre””
18 7

106 5.10.2016  “Për miratimin e “Sistemit raportues për shoqëritë e kursim-
kreditit dhe unionet e tyre” 18 8

107 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””
18 8

108 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”

18 8

109 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”
18 8

110 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)””

18 8

111 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””
18 8

113 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”

18 9

114 9.11.2016  “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e aktiveve 
të qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë”” 18 9

117 9.11.2016  “Për miratimin e rregullores “Për nxjerrjen e vlerave 
materiale jashtë përdorimit”” 18 9

118 9.11.2016 udhëzim “Për procedurat e nxjerrjes së akt-zhdëmtimeve 
në Bankën e Shqipërisë” 18 9
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120 9.11.2016  “Për rishtypjen e monedhave metalike shqiptare me kurs 
ligjor, me prerje 20 lekë” 18 9

121 9.11.2016 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe 
ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”” 18 9

122 9.11.2016  “Për një ndryshim në rregulloren “Për instrumentet e 
pagesave elektronike”” 18 9

123 9.11.2016  “Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë 
shtesë nga Banka Societe generale albania sh.a.” 18 9

124 9.11.2016
“Për miratimin e realizimit të objektit të prokurimit “abonimi 

pranë një agjencie renditjeje” për një kohëzgjatje 
trevjeçare”

18 9

Prot.
5380 17.11.2016

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

jobankë “albanian Financial institution” sh.p.k. 
18 9

Prot. 
5510 30.11.2016  “mbi revokimin e licencës të subjektit financiar jobankë 

“TiRana leaSing” Sh.a.” 18 9

125 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””
18 10

126 23.11.2016
 “Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për 

funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes 
së titujve (aFiSaR)””

18 10

127 23.11.2016  “Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për rregullat 
e brendshme të funksionimit të sistemit aFiSaR”” 18 10

129 23.11.2016 “Për një ndryshim në rregulloren “mbi organizimin dhe 
funksionimin e departamentit juridik”” 18 10

130 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”” 
18 10

133 7.12.2016
“Për miratimin e rregullores “Për shtypjen, rishtypjen, 

hedhjen dhe tërheqjen nga qarkullimi të kartëmonedhave 
dhe monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor””

18 10

134 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”

18 10

136 29.12.2016
“Për miratimin e delegimit të kompetencës për nënshkrimin 
e marrëveshjes së bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë 

dhe Bankës Qendrore europiane”
18 10
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