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1. Urdhër 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 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 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 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 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 nr.11, datë 3.2.2016 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të disa vlerave 
materiale në Bankën e Shqipërisë”

7. Vendim nr.12, datë 3.2.2016 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit Këshillimor të Stabilitetit Financiar”

8. Vendim 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 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 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 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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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

ZËVENDËSGUVERNATORI I PARË

Nr. Prot. 4084    
Datë: 10.7.2015

URDHËR
“PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË “PËR RAPORTIMIN E 

INSTRUMENTEVE TË PAGESAVE ME PARA ELEKTRONIKE NGA ANA 
E INSTITUCIONEVE TË PARASË ELEKTRONIKE””

Në bazë dhe për zbatim të nenit 10, pika 4 të Statutit të Bankës 
së Shqipërisë, miratuar me vendimin nr. 100, datë 19.12.2000, 
i ndryshuar; nenit 34 të rregullores “Për instrumentet e pagesave 
elektronike”, miratuar me vendimin nr. 11, datë 06.02.2008 të Këshillit 
Mbikëqyrës, i ndryshuar, bazuar në propozimin e Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës,

URDHËROJ:

1. Miratimin e metodologjisë “Për raportimin e instrumenteve të pagesave 
me para elektronike, nga ana e institucioneve të parasë elektronike”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri. 

2. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës me ndjekjen e zbatimit të këtij urdhri nga ana e 
institucioneve të parasë elektronike. 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin 
e këtij urdhri dhe të Metodologjisë në Buletinin Zyrtar të Bankës së 
Shqipërisë.  

4. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit 
dhe Financës me dërgimin e këtij urdhri në të gjitha institucionet e 
parasë elektronike.    

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.   

ELISABETA GJONI                         
ZËVENDËSGUVERNATOR I PARË
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METODOLOGJIA “PËR RAPORTIMIN E INSTRUMENTEVE TË 
PAGESAVE ME PARA ELEKTRONIKE NGA ANA E INSTITUCIONEVE 

PARASË ELEKTRONIKE”

I. Të përgjithshme 

Në përmbushje të funksionit të saj publik si mbikëqyrës dhe katalizator i 
sistemeve të pagesave, Bankës së Shqipërisë i nevojitet një informacion 
i plotë lidhur me treguesit cilësorë dhe sasiorë në fushën e sistemit të 
pagesave, në mënyrë që të kryejë një mbikëqyrje efektive, si dhe të nxisë 
zhvillimet në këtë fushë. Grumbullimi, përpunimi dhe publikimi i këtyre 
treguesve statistikorë mundëson analizimin e tendencave, monitorimin 
e zhvillimeve, minimizimin e rrezikut, si dhe nxitjen e transparencës 
ndaj publikut. Kështu, instrumentet e pagesave me para elektronike si 
pjesë integrale e sistemit të pagesave, gjithnjë e më shumë po tërheqin 
vëmendjen e autoriteteve mbikëqyrëse. Për këtë qëllim, metodologjia 
për raportimin e instrumenteve të pagesave, e hartuar nga Banka e 
Shqipërisë, synon ndërtimin e një baze të dhënash mbi përdorimin e 
instrumenteve të pagesave me para elektronike në funksion të objektivave 
të lartpërmendura. 

Bazuar në anekset bashkëlidhur këtij dokumenti, raportimi mbi 
përdorimin e instrumenteve të parasë elektronike bëhet nga institucionet 
e parasë elektronike. Periodicitetet e këtyre raportimeve përcaktohen në 
pikën III (Procedura për grumbullimin dhe paraqitjen e raporteve) të këtij 
dokumenti. 

Struktura e metodologjisë është ndërtuar duke u bazuar në llojet e 
instrumenteve të pagesave, në llojet e transaksioneve dhe/ose në llojet 
e terminaleve, ku instrumentet e pagesave përdoren. Kjo metodologji 
është hartuar në përputhje me standardet ndërkombëtare të vendosura 
nga Banka Qendrore Evropiane (Blue Book) dhe Banka për Rregullimet 
Ndërkombëtare – BIS (Red Book). 

Në mënyrë të hollësishme metodologjia përfshin: 

a) anekset për raportim;
b) procedurën për grumbullimin dhe paraqitjen e raporteve; 
c) instruksione mbi hartimin e raporteve sipas anekseve bashkëlidhur.

II. Anekset për raportim

Anekset bashkëlidhur kësaj metodologjie janë pjesë përbërëse e saj 
dhe i listojmë si më poshtë:

Aneksi 1. Pagesat sipas instrumenteve; 
Aneksi 2. Transaksione sipas terminaleve; 
Aneksi 3.  Kartat e parasë elektronike;
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Aneksi 4. Terminalet për kartat dhe paranë elektronike; 
Aneksi 5.  Statistika mbi numrin e llogarive të klientëve; 
Aneksi 6. Teprica e parasë elektronike.

III. Procedura për grumbullimin dhe paraqitjen e raporteve

1. Subjektet të cilat raportojnë janë institucionet e parasë elektronike të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë.

2. Periodiciteti dhe afati i raportimit është si më poshtë: 

 Periudha për të cilën raportohet është nga 1 deri në datën 31 të 
çdo muaji.

•	 Anekset 1 dhe 2 raportohen çdo muaj nga institucionet e parasë 
elektronike jo më vonë se data 15 e muajit pasardhës. 

•	 Anekset 3 dhe 4 raportohen çdo tre muaj nga institucionet e parasë 
elektronike jo më vonë se data 25 janar, 25 prill, 25 korrik dhe 25 
tetor. 

•	 Anekset 5 dhe 6 raportohen nga institucionet e parasë elektronike 
çdo fundvit, dhe afati i raportimit është jo më vonë se data 25 janar 
e vitit pasardhës. 

3. Njësia ku raportohet është Sektori i Licencimit, Politikave dhe 
Mbikëqyrjes pranë Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe 
Kontabilitetit dhe Financës, Banka e Shqipërisë. Informacioni 
dërgohet me shkresë zyrtare, si dhe në formë elektronike në formatin 
bashkëlidhur, në adresën e mëposhtme:

 
 Statistika-IPE@bankofalbania.org 

4. Njësia monetare e raportimit është LEK-u. Raportimi bëhet i veçantë 
për secilën valutë, sipas njësisë monetare të instrumentit nëpërmjet të 
cilit kryhet pagesa si: ALL, USD, EUR dhe valuta të tjera. Konvertimi 
i pozicioneve të valutave të huaja në LEK bëhet me kursin zyrtar të 
këmbimit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë në ditën e fundit të 
periudhës raportuese. Raportimi përfshin vëllimin  (numrin e pagesave) 
dhe vlerën e tyre në total, e shprehur në milion lekë.

5. Në të gjitha anekset e kësaj metodologjie, raportimi do të kryhet në 
monedhën në të cilën ndodh pagesa dhe jo në monedhën në të cilën 
është llogaria, e cila preket për kryerjen e saj.

6. Banka e Shqipërisë publikon të dhënat e raportuara nga institucionet 
e parasë elektronike  në mënyrë të agreguar, përveç rasteve kur ky 
informacion përdoret për arsye analizash dhe studimesh, si dhe për 
përmbushjen e funksioneve të autoriteteve mbikëqyrëse që lidhen në 
mënyrë direkte apo indirekte me fushën e sistemit të pagesave. Në 
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këtë rast, Banka e Shqipërisë njofton subjektet raportuese të kësaj 
metodologjie.

7. Institucionet e parasë elektronike raportojnë në përputhje me afatet 
dhe formën e përcaktuar në këtë metodologji. Në rast mosrespektimi 
të kësaj metodologjie dhe cenimit të mbarëvajtjes së funksioneve të 
saj, Banka e Shqipërisë merr masa të parashikuara në kuadrin ligjor 
dhe rregullativ. 

8. Kjo metodologji rishikohet nga Banka e Shqipërisë sa herë konsiderohet 
e nevojshme, duke marrë masa paraprake për konsultimin dhe 
informimin e institucioneve të parasë elektronike.

IV. Instruksione për hartimin e raporteve sipas anekseve bashkëlidhur

ANEKSI 1: PAGESAT SIPAS INSTRUMENTEVE 

Në këtë aneks raportohen pagesat me para elektronike, të iniciuara 
nga mbajtësi i parasë elektronike (urdhëruesi) në favor të përfituesit. 
Këto pagesa raportohen të ndara sipas: (1) pagesa me para elektronike 
nëpërmjet një karte (2) pagesa me para elektronike të tjera si (në formën 
e produkteve të parapaguara kompjuterike). 

Në aneks duhet të plotësohet numri dhe vlera e pagesave, brenda ose 
jashtë vendit. Në këtë aneks përfshihen edhe transfertat në të njëjtin 
emër, por vetëm kur ato kryhen në llogari të institucioneve të parasë 
elektronike të ndryshme. Në këtë aneks, kryesisht për institucionet 
e parasë elektronike të cilat emetojnë para elektronike me karta,  
përfshihen pagesa të kryera në terminale fizike (POS-e ), si dhe në 
terminale virtuale (në internet, celular në funksion të  tregtisë elektronike). 

Në këtë ankes nuk përfshihen transaksione në terminale për mbushjen 
dhe shkarkimin e parasë elektronike. Gjithashtu, për efekt të kësaj 
metodologjie, në këtë aneks, si dhe në anekset në vijim, pagesat e 
anuluara ose të kthyera si rrjedhojë e mostërheqjes nga pritësi brenda 
afateve të përcaktuara, nuk duhen raportuar si pagesa. 

Raportimi bëhet i ndarë sipas valutave: në ALL, EUR, USD dhe valuta 
të tjera. 

ANEKSI 2: TRANSAKSIONET SIPAS TERMINALEVE 

Ky aneks përfshin raportimin në numër dhe vlerë të transaksioneve me 
para elektronike në lidhje me: 

a) Transaksione në terminale për mbushjen dhe shkarkimin e parasë 
elektronike. Këto transaksione mundësojnë transmetimin e vlerës së 
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parasë elektronike nga emetuesi te përdoruesi dhe të kundërtën. 
Emetimi i parasë elektronike mund të bëhet nëpërmjet kartave ose 
programeve dhe pajisjeve kompjuterike. 

b) Pagesa me para elektronike, të cilat mund të bëhen nëpërmjet 
kartave ose pajisjeve dhe programeve kompjuterike.

 Llojet e transaksioneve të cilat raportohen në këtë aneks, janë si më 
poshtë:

i. Transaksione të kryera në terminalet e vendosura në vend, me anë 
të parasë elektronike të emetuara nga institucioni raportues;

ii. Transaksione të kryera në terminalet e vendosura jashtë vendit, me 
anë të parasë elektronike të emetuar nga institucioni raportues; dhe

iii. Transaksione të kryera në terminalet e vendosura nga institucioni 
raportues, me anë të parasë elektronike të emetuara nga 
institucione të parasë elektronike jashtë vendit.

Në këtë aneks raportohen vetëm pagesat me karta të kryera vetëm në 
terminale fizike (POS-e). 

Në secilën nga rubrikat e mësipërme, pavarësisht valutës së origjinimit 
të transaksionit, transaksionet raportohen në monedhën Lek.

ANEKSI 3: KARTAT E PARASË ELEKTRONIKE 

Kartat me funksion para elektronike - raportohet numri i kartave të 
parapaguara, të cilat mund të rimbushen dhe përdoren për shumë 
qëllime në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Në këtë zë futen dhe 
(iii.1) kartat me funksion para elektronike, të cilat janë rimbushur të 
paktën një herë.

Në këtë aneks raportohet numri total i kartave të emetuara nga 
institucioni raportues dhe të vlefshme/aktive në periudhën e raportimit. 
Këtu raportohet numri total i kartave lëshuar klientëve, pavarësisht 
sa shpesh ato janë përdorur gjatë periudhës së raportimit apo nëse 
përdoren brenda ose jashtë vendit. Kartat, të cilat janë të skaduara apo 
që nuk janë marrë në dorëzim nga klientët (joaktive), nuk përfshihen në 
këtë aneks. Këtu përfshihen edhe kartat e lëshuara nga institucioni  në 
bashkëpunim me kompanitë, nëse ka të tilla. 

Aneksi 3 i kartave shoqërohet me informacionin mbi operatorin e kartave 
të emetuara nga raportuesi: kartat lokale (emetuar nga vetë institucioni 
pa ndërmjetësinë e një operatori ndërkombëtar kartash), Visa, Master 
Card, American Express apo të tjerë (operatorët e tjerë specifikohen 
nga vetë institucioni raportues). 
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ANEKSI 4: TERMINALET PËR PËRDORIMIN E PARASË ELEKTRONIKE 

Në aneksin 4, raportohet numri total i terminaleve në operim, që janë 
në pronësi dhe/ose të instaluara nga institucioni raportues deri në fund 
të periudhës për të cilën raportohet. Këtu raportohen terminalet për 
përdorimin e parasë elektronike si më poshtë:

i. Terminalet për përdorimin e parasë elektronike – raportohet numri 
total i terminaleve që lejojnë përdorimin e  parasë elektronike. 
Këto terminale ndahen në:

(1) terminale për rimbushjen apo shkarkimin e tyre. Këto 
terminale lejojnë transferimin e fondeve elektronike nga 
emetuesi tek përdoruesi. 

(2) terminale për kryerjen e pagesave me para 
elektronike. Terminalet në pikat e shitjes 
(point of sale), të cilat lejojnë transferimin e parasë 
elektronike nga karta tek tregtari ose tek balanca e tregtarit 
ose tek çdo përfitues tjetër.  

ANEKSI 5: STATISTIKA MBI NUMRIN E LLOGARIVE TË KLIENTËVE 

Në aneksin 5, raportohet numri i llogarive të klientëve në funksion 
të përdorimit të parasë elektronike. Llogaritë në funksion të parasë 
elektronike të klientëve raportohen të ndara sipas valutës së llogarisë në 
LEK, EUR, USD apo valuta të tjera.

ANEKSI 6: TEPRICA  E PARASË ELEKTRONIKE  

Në aneksin 6, raportohet teprica e parasë elektronike, e emetuar nga 
institucionet e parasë elektronike dhe e ruajtur në karta, kompjuter 
personal, servera ose në celular. Teprica e parasë elektronike ndahet 
në: 

1) Tepricën e parasë elektronike Card- based, ku raportohet teprica e 
parasë elektronike e ruajtur në karta. 

2) Tepricën e parasë elektronike Computer- based, ku përfshihen:
      

a) software- based: raportohet teprica e parasë elektronike e ruajtur në 
produkte, të cilat bazohen në programe të instaluara në kompjuter 
personal duke mundësuar transmetimin e vlerave elektronike 
nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit, si për shembull interneti. 

b) network-based: raportohet teprica e parasë elektronike me 
produkte, të cilat ruajnë vlerën monetare në një server qendror. 
Kjo vlerë monetare përdoret për blerje në internet. 
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c) mobile-based: raportohet teprica e parasë elektronike, ku vlera 
monetare e parasë ruhet në pajisje celulare.

Teprica e parasë elektronike do të raportohet si mesatare vjetore. 
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ANEKSI 2.  TRANSAKSIONET SIPAS TERMINALEVE  

 
Përshkrimi 

Transaksionet 
Rubrika Numër Vlera (mln leke)
I Transaksione në terminalet e instaluara në vend, me  para elektronike të emetuar nga institucioni raportues    
  1-Transaksione për mbushjen, rimbushjen ose tërheqjen e vlerës së mbetur të parasë elektronike 0.00 0.00
  nga të cilat:    
    a-me karta    
    b-me software    
  2-Pagesa me para elektronike 0.00 0.00
  nga të cilat:    
    a-me karta    
    b-me software    

II Transaksione në terminalet e instaluara jashtë vendit, me  para elektronike të emetuara nga institucioni 
raportues    

  1-Transaksione për mbushjen, rimbushjnen ose tërheqje e vlerës së mbetur  të parasë elektronike 0.00 0.00
  nga të cilat:    
    a-me karta    
    b-me software    
  2-Pagesa me para elektronike 0.00 0.00
  nga të cilat:    
    a-me karta    
    b-me software    

III Transaksione në terminalet e instaluara nga banka  raportuese, me  para elektronike të emetuara nga 
institucione jashtë vendit    

  1-Transaksione për mbushjen, rimbushjnen ose tërheqje e vlerës së mbetur  të parasë elektronike 0.00 0.00
  nga të cilat:    
    a-me karta    
    b-me software    
  2-Pagesa me para elektronike 0.00 0.00
  nga të cilat:    
    a-me karta    
    b-me software    

Drejtuesi i Institucionit   --------------------------------------------/ ----------------------------------------------------/
     Firma                emër, mbiemër

Përgatitur nga: --------------------------------------------------------------------             
        emër, mbiemër, nr. telefoni                                         
           Nënshkruar datë
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ANEKSI 3.  KARTAT E PARASË ELEKTRONIKE

Rubrika Numri i Kartave sipas funksioneve/operatorëve kartë lokale VISA MasterCard Americ.Express Të tjera* Totali 

               

I Karta me funksion para elektronike            

  prej të cilave:            

   - Karta me funksion para elektronike me rimbushje të 
paktën një herë            

Drejtuesi i Institucionit    --------------------------------------------/ ----------------------------------------------------/
             Firma              emër, mbiemër
 

Përgatitur nga:  --------------------------------------------------------------------             
         emër, mbiemër, nr. telefoni                                         
           Nënshkruar datë
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ANEKSI 4. TERMINALET PËR PARANË ELEKTRONIKE

Rubrika Përshkrimi Numër

     

     

I Terminale për përdorimin e parasë elektronike (1+2)  

  Prej të cilave:  

  1-terminale për rimbushjen apo shkarkimin e parasë elektronike  

  2-terminale për kryerjen e pagesave me para elektronike  

     

Drejtuesi i Institucionit  --------------------------------------------/ ----------------------------------------------------/
    Firma              emër, mbiemër

Përgatitur nga:  --------------------------------------------------------------------             
       emër, mbiemër, nr. telefoni                                         
         
            Nënshkruar datë
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ANEKSI 5. STATISTIKA MBI NUMRIN E LLOGARIVE TË KLIENTËVE

Përshkrimi 
 Numër

Llogaritë në ALL Llogaritë në EUR Llogaritë në USD Valuta të tjera Totali 

           

Numri i llogarive të parasë elektronike          

   

Drejtuesi i Institucionit    --------------------------------------------/ ----------------------------------------------------/
    Firma                emër, mbiemër

Përgatitur nga:  --------------------------------------------------------------------             
     emër, mbiemër, nr. telefoni                                         
           Nënshkruar datë



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 1

shkurt 2016

vëllimi 18
numër 1
shkurt 2016

16 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 17

ANEKSI 6. TEPRICA E PARASË ELEKTRONIKE (NË MILIONË LEKË) 

Rubrika Përshkrimi ALL Euro Në valuta të tjera 

         

I Trepriaca e parasë elektronike e ruajtur në produkte (a+b): 0.00 0.00 0.00

        

  a)  Card- based      

  b) Computer- based 0.00 0.00 0.00

  nga të cilat :      

                i) software- based      

               ii) network-based      

                iii) mobile-based      

         

Drejtuesi i Institucionit    --------------------------------------------/ ----------------------------------------------------/
      Firma                emër, mbiemër

Përgatitur nga:  --------------------------------------------------------------------             
         emër, mbiemër, nr. telefoni                                         
           Nënshkruar datë
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 3, datë 6.1.2016

“PËR
MIRATIMIN E REALIZIMIT TË DISA OBJEKTEVE TË PROKURIMIT 
NËPËRMJET KONTRATAVE ME KOHËZGJATJE DERI NË 3 VJET” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
nenit 45, shkronja “dh”, të rregullores “Për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, dhe 
me propozim të Departamentit të Administrimit, Departamentit të 
Teknologjisë së Informacionit, Departamentit të Operacioneve 
Monetare, Departamentit të Emisionit, Departamentit të Sistemeve të 
Pagesave dhe Kontabilitetit dhe Financës, Departamentit të Stabilitetit 
Financiar, Departamentit të Statistikave Financiare dhe Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e objekteve të prokurimit të përcaktuara më 
poshtë, nëpërmjet kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet:

a) Mirëmbajtje e aplikimit të sistemit ndërbankar të pagesave AIPS 
dhe sistemit të shlyerjeve me vlerë të vogël AECH;

b) Mirëmbajtje e sistemit IDBS (sistemi internet/ intranet i faqes së 
BSH-së);

c) Mirëmbajtje e sistemit ClearSwift Security Email Gateway;
d) Abonimi në modulin e trajnimit për mbikëqyrjen FSI-Connect;
e) Lidhja me rrjetin Secure IP Network (SIPN) të kompanisë Swift;
f) Shërbimi i vendosjes së repetitorëve të sistemit të radiondërlidhjes 

në stacionet e Dajtit, Cervenakës, Gllavës, Taraboshit dhe 
Petreshit;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 1

shkurt 2016

vëllimi 18
numër 1
shkurt 2016

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 19

g) Shërbimi i vendosjes së repetitorit të sistemit të radiondërlidhjes në 
stacionin e Ardenicës;

h) Abonimet në shërbimet Reuters;
i) Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemit të menaxhimit të thesarit 

INFOREX-LORO;
j) Shërbimi i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve sortuese;
k) Shërbimi i mirëmbajtjes dhe suportit të versionit të automatizuar 

të sistemit raportues për të dhënat monetare, bankare dhe 
mbikëqyrjes;

l) Kryerja e vrojtimeve dhe sigurimi i informacionit statistikor nga 
INSTAT-i;

m) Abonimet në shërbimet Bloomberg;
n) Shërbimi i suportit për licencat MATLAB;
o) Shërbimi i mirëmbajtjes për databazat Oracle;
p) Shërbimi i suportit “Eviews Enterprise Volume Licence 

Renewal”. 

2. Të miratojë fondet e nevojshme për realizimin e objekteve të 
prokurimit të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi, nëpërmjet 
kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet, si më poshtë:

a) Për mirëmbajtjen e aplikimit të sistemit ndërbankar të pagesave 
AIPS dhe sistemit të shlyerjeve me vlerë të vogël AECH, fondi në 
total të jetë jo më i madh se 61.875.000 lekë;

b) Për mirëmbajtjen e sistemit IDBS (sistemi internet/ intranet i faqes 
së BSH-së), fondi në total të jetë jo më i madh se 3.200.000 lekë;

c) Për mirëmbajtjen e sistemeve ClearSwift Security Email Gateway, 
fondi në total të jetë jo më i madh se 6.650.000 lekë;

d) Për riabonimin në modulin e trajnimit për mbikëqyrjen FSI-Connect, 
fondi në total të jetë jo më i madh se 1.613.000 lekë;

e) Për lidhjen me rrjetin Secure IP Network (SIPN) të kompanisë Swift, 
fondi në total të jetë jo më i madh se 40.534.000 lekë;

f) Për shërbimet e vendosjes së repetitorëve të sistemit të 
radiondërlidhjes në stacionet e Dajtit, Cervenakës, Gllavës, 
Taraboshit, Petreshit dhe Ardenicës, fondi në total të jetë jo më i 
madh se 7.800.000 lekë;

g) Për abonimet në shërbimet Reuters, fondi në total të jetë jo më i 
madh se 49.555.000 lekë;

h) Për shërbimin e mirëmbajtjes së sistemit të menaxhimit të thesarit 
INFOREX-LORO, fondi në total të jetë jo më i madh se 24.160.000 
lekë;

i) Për shërbimin e mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve sortuese, 
fondi në total të jetë jo më i madh se 192.000.000 lekë;

j) Për shërbimin e mirëmbajtjes dhe suportit të versionit të automatizuar 
të sistemit raportues për të dhënat monetare, bankare dhe 
mbikëqyrjes, fondi në total të jetë jo më i madh se 21.211.000 
lekë;

k) Për kryerjen e vrojtimeve dhe sigurimin e informacionit statistikor 
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nga INSTAT, fondi në total të jetë jo më i madh se 131.189.000 
lekë;

l) Për abonimet në shërbimet Bloomberg, fondi në total të jetë jo më 
i madh se 81.776.000 lekë;

m) Për shërbimin e suportit për licencat MATLAB, fondi në total të jetë 
jo më i madh se 3.900.000 lekë;

n) Për shërbimin e mirëmbajtjes për databazat Oracle, fondi në total 
të jetë jo më i madh se 20.066.000 lekë;

o) Për shërbimin e suportit “Eviews Enterprise Volume Licence 
Renewal”, fondi në total të jetë jo më i madh se 2.900.000 lekë.

3. Fondet e përcaktuara sipas pikës 2 të këtij vendimi, do të miratohen 
përkatësisht e në vijimësi në buxhetet vjetore të Bankës së Shqipërisë, 
sipas kohëzgjatjes në vite të kontratave.

4. Ngarkohet Departamenti i Administrimit, Departamenti i Teknologjisë 
së Informacionit, Departamenti i Mbikëqyrjes, Departamenti i 
Operacioneve Monetare, Departamenti i Emisionit, Departamenti 
i Stabilitetit Financiar, Departamenti i Statistikave Financiare dhe 
Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe Kontabilitetit dhe 
Financës për zbatimin e këtij vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve 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. 5, datë 3.2.2016

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 1.75 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 Kërkimeve 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. 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 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “f”, nenit 53, pika 
4, paragrafi i fundit i ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën 
e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 9874, datë 14.02.2010 “Për 
ankandin publik”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 
1719, datë 17.12.2008, ”Për miratimin e rregullave të ankandit 
publik”, i ndryshuar, me propozim të Guvernatorit, të Departamentit 
të Administrimit dhe të Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe 
Kontabilitetit dhe Financës,  Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë disa ndryshime në rregulloren “Për nxjerrjen e vlerave 
materiale jashtë përdorimit”, miratuar me vendimin nr. 39, datë 
26.05.2004 të Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar, si më poshtë:

•	  Në nenin 2, pika 4, shtohet gërma “d” me përmbajtje si vijon:

“kur kanë humbur aktualitetin dhe nuk mund të përdoren më për qëllimin 
për të cilin janë blerë”.

•	 Në nenin 6, pika 6.4, ndryshon si vijon:

“6.4. Shitja e vlerave të nxjerra jashtë përdorimit bëhet me ankand 
publik në përputhje me ligjin “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 
14.02.2008, i ndryshuar dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Në të 
gjitha rastet kur ligji “Për ankandin publik”, nr. 9874, datë 14.02.2008, 
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i ndryshuar, nuk gjen zbatim, shitja e vlerave të nxjerrja jashtë përdorimit 
kryhet në përputhje me procedurat e veçanta të miratuara nga Këshilli 
Mbikëqyrës”.

•	 Në nenin 6, shtohet pika 6.5 me përmbajtje si vijon:

“6.5. Në rastin e shitjes me ankand publik, do të ndiqet procedura e 
përcaktuar në ligjin “Për ankandin publik” nr. 9874, datë 14.02.2008, 
i ndryshuar dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij, nga Njësia e 
Ankandit dhe jo nga komisionet e veçanta të evadimit të parashikuara 
në pikën 6.1 dhe  6.2 të këtij neni. 

Për të gjitha vlerat materiale të nxjerra jashtë përdorimit dhe të destinuara 
për t’u shitur me ankand publik, Departamenti i Administrimit i propozon 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, që me urdhër të tij të ngrejë, 
në fillim të çdo viti, Njësinë e Ankandit, e cila është njësia që do të 
administrojë në mënyrë të vazhdueshme procesin e ankandit në Bankën 
e Shqipërisë. Përbërja e Njësisë së Ankandit përcaktohet me urdhër të 
Guvernatorit, bazuar në kriteret e përcaktuara në vendimin përkatës të 
Këshillit të Ministrave.

Në të gjitha rastet që në Bankën e Shqipërisë do të ketë shitje të 
vlerave me ankand publik, bazuar në propozimin e Departamentit të 
Administrimit, Guvernatori me urdhër të tij, ngre Komisionin e Posaçëm 
të Vlerësimit, i cili ka si detyrë të përcaktojë vlerën fillestare të ankandit. 
Përbërja e Komisionit përcaktohet me urdhër të Guvernatorit, bazuar në 
kriteret e përcaktuara në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave. Ky 
urdhër angazhon njëkohësisht Njësinë e Ankandit, e cila duhet të kryejë 
dhe verifikimet e detyrat e parashikuara në pikat 1 dhe 2 të nenit 7 të 
kësaj rregulloreje.

Bazuar në informacionin e vënë në dispozicion nga Komisioni i Posaçëm 
i Vlerësimit dhe nga Njësia e Ankandit, Guvernatori miraton Urdhrin 
e Ankandit, i cili duhet të përmbajë të paktën: objektin e ankandit, 
vlerën fillestare të ankandit, llojin e procedurës së ankandit dhe arsyet 
e përdorimit të saj, emrat e anëtarëve të Njësisë së Ankandit, si dhe 
ngarkon Njësinë e Ankandit të zbatojë procedurat e përcaktuara në 
vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave. 

Departamenti i Administrimit do të: 
 
•	  Përcjellë për botim, në Agjencinë e Prokurimit Publik, njoftimin e 

ankandit publik, njoftimin mbi fituesin e ankandit dhe njoftimin për 
anulimin e ankandit;

•	 Dërgojë në Agjencinë e Prokurimit Publik çdo 6 muaj raportin mbi 
veprimtaritë e ankandit të Bankës së Shqipërisë;

•	 Lidhë në emër të Bankës së Shqipërisë kontratat në vijim të 
procedurave të ankandit. Kontratat në fjalë do të nënshkruhen nga 
Drejtori i Departamentit të Administrimit”.
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•	 Në nenin 7, paragrafi “Për shitje: Zbatohen procedurat e miratuara 
nga Këshilli Mbikëqyrës për këtë qëllim”, i pikës 3,  ndryshon si 
vijon:

“Për shitje: Zbatohen procedurat e parashikuara në ligjin “Për ankandin 
publik”, nr. 9874, datë 14.02.2008, i ndryshuar dhe aktet nënligjore 
në zbatim të tij. Në të gjitha rastet kur ligji “Për ankandin publik”, 
nr. 9874, datë 14.02.2008, i ndryshuar, nuk gjen zbatim, zbatohen 
procedura të veçanta të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës për këtë 
qëllim”.

•	 Në të gjithë rregulloren, togfjalëshi: “Departamenti i Shërbimeve 
Logjistike” zëvendësohet nga togfjalëshi: “Departamenti i 
Administrimit”.

2. Ngarkohet Departamenti i Administrimit për zbatimin e këtij vendimi.

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

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet Rregullorja 
“Mbi procedurat e shitjes së mallrave me ankand në Bankën e 
Shqipërisë” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, 
datë 23.04.2003.

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. 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” 

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, 
shkronja “dh”, të rregullores “Për procedurat e prokurimit në Bankën e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; dhe me propozim 
të Departamentit të Administrimit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “Marrja me qira e 
ambienteve në kompleksin “Halili”, nëpërmjet një kontrate me 
kohëzgjatje 3-vjeçare.

2. Të miratojë fondin e nevojshëm për realizimin e objektit të prokurimit 
“Marrja me qira e ambienteve në kompleksin “Halili”, nëpërmjet një 
kontrate me kohëzgjatje 3- vjeçare, në masën 106.866.000 lekë. 

3. Fondi i përcaktuar sipas pikës 2 të këtij vendimi, do të miratohet 
përpjesëtimisht në buxhetet vjetore të Bankës së Shqipërisë, sipas 
kohëzgjatjes në vite të kontratës. 

4. Ngarkohet Kryetari i Entit Prokurues, Departamenti i Administrimit dhe 
Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës 
për zbatimin e këtij vendimi.
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5. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve 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.11, datë 3.2.2016

PËR 
“NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMIT TË DISA VLERAVE MATERIALE 

NË BANKËN E SHQIPËRISË” 

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “g” dhe nenit 53, pika 4 të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; 
nenit 2, pika 4, shkronja “d”, nenit 3, pika 1, shkronja “c”, dhe nenit 
5, pika 1, dhe 4 të rregullores “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave 
materiale në Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 39, datë 
26.05.2004 të Këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar; si dhe bazuar në 
relacionin e Departamentit të Administrimit dhe Departamentit të 
Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës, Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale në Bankën 
e Shqipërisë si më poshtë:

•	 automjetin	e	blinduar	tip	Mitsubishi	L200,	me	nr.	shasie		 	
 MMBJNK740YD029679 dhe me targë TR 9327G; 
•	 automjetin	e	blinduar	tip	Mitsubishi	L200,	me	nr.	shasie		 	
 MMBJNK740YD056452 dhe me targë TR 9328G;  
•	 automjetin	e	blinduar	tip	Mitsubishi	L200,	me	nr.	shasie		 	
 MMBJNK740YD056454 dhe me targë TR 9329G.

2. Vlerat materiale të nxjerra jashtë përdorimit sipas pikës 1 të këtij 
vendimi, t’i dhurohen Drejtorisë së Policisë së Shtetit. 

3. Të autorizojë Zëvendësguvernatorin e Dytë për nënshkrimin para 
noterit të kontratës, që do të lidhet ndërmjet Bankës së Shqipërisë 
dhe Drejtorisë së Policisë së Shtetit për dhurimin e kësaj të fundit, të 
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vlerave materiale të nxjerrja jashtë përdorimit sipas pikës 1 të këtij 
vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Administrimit për ndjekjen e procedurave 
për zbatimin e këtij vendimi dhe për ngritjen e Komisionit të Evadimit 
në përputhje me rregulloren “Për nxjerrjen e vlerave materiale jashtë 
përdorimit”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 39, 
datë  26.05.2004, i ndryshuar.

5. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe 
Financës për kryerjen e sistemimeve përkatëse në kontabilitet. 

6. 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.12, datë 3.2.2016

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE 

FUNKSIONIMIN E KOMITETIT KËSHILLIMOR TË STABILITETIT 
FINANCIAR”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 ”Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 10, 
pika 4 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me vendimin nr. 
90, datë 2.12.2015 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, 
i ndryshuar; të neneve 6.4 dhe 6.9 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 
dhe të Departamentit të Stabilitetit Financiar, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit 
Këshillimor të Stabilitetit Financiar”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij 
vendimi.

2. Rregullorja “Mbi organizimin dhe funksionimin e Komitetit Këshillimor 
të Stabilitetit Financiar”, miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës me 
vendimin nr. 79, datë 12.12.2007, shfuqizohet.

3. Ngarkohen të gjitha njësitë e Bankës së Shqipërisë me zbatimin e 
këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve 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 KRYETARI

ELVIS ÇIBUKU GENT SEJKO
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Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit 
dhe funksionimit të Komitetit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, si organ 
kolegjial me funksion këshillimor.

Neni 2
Baza juridike

Komiteti funksionon në përputhje dhe për zbatim të:

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

b) Statutit të Bankës së Shqipërisë;

c) Rregullave procedurale të Bankës së Shqipërisë;

d) akteve të tjera nënligjore të Bankës së Shqipërisë.

Neni 3
Përkufizime

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

a) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;

b) “Këshilli Mbikëqyrës” – është Këshilli Mbikëqyrës i Bankës;

c) “Guvernatori” – është Guvernatori i Bankës;

d) “Zëvendësguvernatori i Dytë” – është Zëvendësguvernatori i Dytë i 
Bankës;

e) “Administrator” – është Guvernatori dhe secili nga 
Zëvendësguvernatorët e Bankës;

f) ”Komiteti” – është Komiteti Këshillimor i Stabilitetit Financiar, i 
cilësuar ndryshe me akronimin “KKSF”;

g) “Kryetari” – është Kryetari i Komitetit;

h) “Zëvendëskryetari” – është Zëvendëskryetari i Komitetit;
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i) “Sekretariati” – është Sekretariati i Komitetit, që krijohet dhe 
funksionon sipas nenit 11;

j) “Funksioni i stabilitetit financiar” – është roli dhe tërësia e veprimeve 
të Bankës për ruajtjen e qëndrueshmërisë së sistemit financiar dhe 
të infrastrukturës së tij, sipas përcaktimeve në kuadrin ligjor dhe 
rregullator; 

k) “Rrezik financiar sistemik” – është mundësia që një situatë e zhvilluar 
ose me ndikim në sistemin financiar, të dëmtojë rëndë aftësinë e 
të gjithë sistemit financiar për të ushtruar funksionet kryesore, duke 
përfshirë ato të ndërmjetësimit financiar dhe të administrimit të 
rreziqeve financiare dhe duke sjellë kështu, pasoja të rënda për 
veprimtarinë e ekonomisë reale dhe të agjentëve ekonomikë;

l) “Politika makroprudenciale” – përfshin objektivat dhe instrumentet, 
kryesisht prudencialë, për trajtimin e rrezikut financiar sistemik;

m) “GKSF-ja” – është Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar, krijuar 
sipas Ligjit;

n) “KKSP-ja” – është Komiteti Kombëtar i Sistemeve të Pagesave, krijuar 
sipas Ligjit për Sistemin e Pagesave dhe që organizohet e funksionon 
sipas vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr.37, datë 25.06.2014;

o) “Mbledhja” – është takimi i anëtarëve të Komitetit, i cili thërritet 
sipas përcaktimeve në këtë rregullore;

p) “Drejtues i mbledhjes” – është Kryetari ose në mungesë të tij, 
Zëvendëskryetari;

q) “Kalendari i mbledhjeve” – është dokumenti ku përcaktohen datat e 
mbledhjeve të rregullta të Komitetit për vitin, lista e materialeve që 
shqyrtohen në mbledhje, anëtari përgjegjës për përgatitjen e secilit 
prej tyre, vlerësimi për paraqitjen ose jo në Këshillin Mbikëqyrës, 
vlerësimi për nevojën e diskutimit të tyre me institucione të tjera dhe 
vlerësimi për mundësinë e publikimit të tyre;

r) “Materialet e mbledhjes” – janë tërësia e të dhënave, e analizave, 
e konkluzioneve, të cilat paraqiten në mbledhjen e Komitetit nga 
ana e anëtarëve;

s) “Konkluzionet e mbledhjes” – janë qëndrimet e Komitetit, të cilat 
rezultojnë konsensuale ose mbizotërojnë gjatë diskutimeve në 
mbledhje. Këto qëndrime përfshijnë edhe kërkesat ose propozimet 
që formulohen për struktura të tjera të Bankës, duke përfshirë edhe 
Këshillin Mbikëqyrës ose institucione të tjera.
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Neni 4
Qëllimi i Komitetit

Komiteti, nëpërmjet veprimtarisë së tij këshillimor, ka si qëllim të 
mbështesë vlerësimet dhe vendimmarrjen e Bankës për çështje që lidhen 
me stabilitetin e sistemit financiar. 

Neni 5
Funksionet e Komitetit

Për realizimin e qëllimit, Komiteti ushtron funksionet e mëposhtme:

a) shqyrton dhe vlerëson politikat e Bankës në lidhje me stabilitetin 
financiar dhe mbikëqyrjen e sektorit bankar (në veçanti të bankave 
me rëndësi sistemike, të sistemeve të pagesave, të tregjeve 
financiare), gjendjen e stabilitetit të sistemit financiar dhe veprimet 
e Bankës e të autoriteteve të tjera për ruajtjen e tij, nivelet e rrezikut 
në sistemin financiar dhe masat për administrimin e tij, kuadrin e 
veprimeve për trajtimin e situatave të jashtëzakonshme në sistemin 
financiar;

b) shqyrton metodologji të ndryshme dhe akte juridike që hartohen për 
çështjet e përmendura në shkronjën “a”;

c) formulon vlerësime për Këshillin Mbikëqyrës dhe për administratorët; 
dhe

d) shërben si një forum për të harmonizuar rolin dhe veprimet e Bankës 
në këtë kuadër, me forume dhe institucione të tjera, si për shembull 
me GKSF-në ose KKSP-në.

Neni 6
Detyrat e Komitetit 

1. Për përmbushjen e qëllimit dhe realizimin e funksioneve, në veprimtarinë 
e tij Komiteti: 

a) vlerëson përshtatshmërinë dhe koordinimin e politikave 
makroprudenciale dhe mikroprudenciale, si edhe ndërveprimin e 
tyre me politikën monetare;

b) shqyrton teknikat dhe metodologjitë që ekzistojnë për vlerësimin e 
rreziqeve, në nivel makro dhe mikro;
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c) vlerëson dhe monitoron rreziqet për sistemin financiar dhe sektorin 
bankar, duke synuar  edhe përcaktimin sasior të tyre;

d) vlerëson masat e nevojshme për trajtimin e rreziqeve, veçanërisht 
të rreziqeve sistemike, cakton përparësitë dhe shqyrton mënyrën e 
zbatimit dhe të ndikimit të këtyre masave;

 
e) shqyrton çështje të natyrës mikroprudenciale, por që kanë potencialin 

për t’u shndërruar në rreziqe financiare sistemike;

f) vlerëson planet e veprimit të Bankës për administrimin e situatave të 
jashtëzakonshme në sistemin financiar;

g) vlerëson përshtatshmërinë e akteve juridike që kanë rëndësi për 
çështjet e stabilitetit financiar;

h) vlerëson nevojën dhe mundësinë për veprime të përbashkëta mes 
Bankës dhe autoriteteve të tjera mbikëqyrëse të sistemit financiar 
ose me autoritete të huaja financiare;

i) synon harmonizimin e punës së Bankës me atë të autoriteteve të 
tjera në drejtim të trajtimit të rreziqeve; 

j) mbikëqyr përgatitjen e Deklaratës së Stabilitetit Financiar, të Raportit 
të Stabilitetit Financiar, të Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes dhe analiza 
të tjera që përgatiten në emër të Bankës për çështje të stabilitetit 
financiar, si edhe jep pëlqimin për vlerësimet e këtyre dokumenteve 
në versionin që i përcillet për miratim Këshillit Mbikëqyrës apo për 
informacion institucioneve të tjera;

k) vlerëson nevojën për publikimin e dokumenteve të ndryshme që 
merr në shqyrtim.

2. Për realizimin e detyrave, Komiteti ndërmerr këto veprime organizative:

a) në fillim të çdo viti, përcakton kalendarin e mbledhjeve;

b) pavarësisht nga përcaktimet në shkronjën “a”, mblidhet sa herë e 
gjykon të nevojshme për të vlerësuar zhvillimet që mund të ndikojnë 
ecurinë e rreziqeve për stabilitetin financiar;

c) kërkon informacion nga anëtarët për të mundësuar ndjekjen e 
zhvillimeve në sistemin financiar dhe nxit bashkëpunimin me 
industrinë financiare dhe me ekspertë të jashtëm për çështjet me 
interes; 

d) nxit nismën individuale dhe punën në grup të anëtarëve të Komitetit 
dhe të ekspertëve të Bankës ose iu cakton atyre detyra për analizimin 
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më të hollësishëm të dukurive me interes për trajtimin e çështjeve të 
stabilitetit financiar;

e) realizon një proces të rregullt komunikimi dhe mbikëqyrjeje të ecurisë 
së nismave dhe të zbatimit të detyrave të përshkruara në shkronjat 
“c” dhe “d”;

f) krijon kushtet për një diskutim dhe gjykim kolektiv, profesional dhe 
të hapur, në lidhje me çështjet që shqyrton;

g) mbikëqyr ecurinë e projekteve për përgatitjen e akteve dhe politikave 
të ndryshme që lidhen me çështjet e stabilitetit financiar, ku Banka 
vepron e vetme ose në bashkëpunim me autoritete të tjera;

h) mbikëqyr zbatimin e rekomandimeve për të cilat Banka është 
angazhuar ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare.  

Neni 7
Përbërja e Komitetit

1. Komiteti kryesohet nga Guvernatori i Bankës në cilësinë e Kryetarit. 
Zëvendëskryetar është Zëvendësguvernatori i Dytë.

2. Anëtarët e tjerë të Komitetit caktohen me urdhër të Guvernatorit.  

3. Në rastin kur Kryetari mungon ose është në pamundësi për të 
ushtruar kompetencat e tij, këto kompetenca i merr dhe i ushtron 
Zëvendëskryetari.

4. Çdo anëtar i Komitetit:

a) në rast mungese, ka të drejtë të autorizojë një person tjetër për 
ta përfaqësuar në mbledhjet e Komitetit. Në të gjitha rastet, 
zëvendësuesi ka të njëjtat të drejta dhe detyrime si i zëvendësuari;

b) mund të shoqërohet në mbledhje nga nëpunës të zgjedhur prej tij.

5. Kur vlerësohet e nevojshme, me miratimin e drejtuesit të mbledhjes 
ftohen të marrin pjesë në mbledhje:

a) punonjës të Bankës, të tjerë prej atyre të parashikuar sipas 
paragrafëve 2 dhe 4;

b) përfaqësues të autorizuar të institucioneve të tjera.
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Neni 8
Mbledhja e Komitetit

1. Mbledhja e Komitetit realizohet vetëm nëse në të janë të pranishëm 
Kryetari ose Zëvendëskryetari. 

2. Mbledhjet e Komitetit ndahen në:

a) të rregullta, të cilat zakonisht zhvillohen çdo tre muaj, sipas 
kalendarit;

b) të posaçme, të cilat zhvillohen sipas nevojës.

3. Mbledhjet e Komitetit mund të jenë:

a) me pjesëmarrje të zakonshme, ku marrin pjesë vetëm anëtarët e 
Komitetit;

b) me pjesëmarrje të zgjeruar, ku marrin pjesë edhe persona të 
përcaktuar sipas nenit 7, paragrafi 5. 

4. Mbledhja e posaçme e Komitetit mund të kërkohet nga çdo anëtar i 
Komitetit dhe kërkesa i dërgohet Sekretariatit.

5. Sekretariati e paraqet kërkesën pranë Kryetarit, i cili nëse e vlerëson 
të arsyeshme, e thërret mbledhjen duke përcaktuar nëse ajo do të jetë 
me pjesëmarrje të zakonshme apo të zgjeruar. 

6. Pas njoftimit nga Kryetari për vendimin e tij, Sekretariati njofton 
pjesëmarrësit në mbledhje. 

Neni 9
Përmbajtja e mbledhjes

1. Përmbajtja e mbledhjes së Komitetit, reflekton funksionin dhe detyrat 
e tij, llojin e mbledhjes (e rregullt ose e posaçme) dhe përcaktimet në 
kalendarin e mbledhjes.

2. Anëtarët e Komitetit, sipas fushës së veprimit, përmes materialeve që 
prezantojnë dhe diskutimeve që kryejnë në mbledhje, kontribuojnë 
për përmbushjen me efektivitet të detyrave të Komitetit dhe për 
mbarëvajtjen e mbledhjes. 
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Neni 10
Kompetencat e Kryetarit

Kryetari ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) vepron sipas nenit 7, paragrafëve 2 dhe 5, si edhe sipas nenit 8, 
paragrafëve 5 dhe 6;

b) vepron sipas nenit 11, paragrafi 1;

c) miraton kalendarin e mbledhjeve;

d) drejton mbledhjet;

e) nënshkruan procesverbalin e mbledhjes ku, sipas rastit, përfshihen 
konkluzionet e saj;

f) përcakton veprimet në lidhje me përdorimin e informacionit jopublik 
të Komitetit, sipas nenit 13, paragrafi 2;

g) orienton në përgjithësi veprimtarinë e Komitetit për përmbushjen e 
qëllimit të tij.

Neni 11
Sekretariati i Komitetit 

1. Veprimtaria e Komitetit mbështetet nga Sekretariati, i cili përbëhet 
nga dy persona, njëri punonjës i Departamentit të Stabilitetit Financiar 
dhe tjetri punonjës i Departamentit të Mbikëqyrjes. Përbërja konkrete 
e Sekretariatit miratohet me urdhër të Guvernatorit, pas propozimit 
përkatës të drejtorëve të këtyre departamenteve.

2. Sekretariati, në fillim të vitit, dhe në vijim të konsultimit me Sekretarin 
e Këshillit Mbikëqyrës dhe me anëtarët e Komitetit:

a) përgatit dhe paraqet për miratim pranë Kryetarit kalendarin e 
mbledhjeve të rregullta të tij;

b) e shpërndan kalendarin tek të gjithë anëtarët e Komitetit.

3. Përpara mbledhjes, Sekretariati:

a) me qëllim organizimin e mbledhjes:

i. konsulton kalendarin;
ii. konsulton procesverbalin dhe rekomandimet e mbledhjes së 

mëparshme;
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iii. komunikon me Kryetarin dhe me anëtarët, me qëllim konfirmimin e 
datës dhe të programit të mbledhjes.

b) mbështetur në përcaktimet e nenit 8, njofton pjesëmarrësit për 
zhvillimin e mbledhjes së rregullt të paktën 10 ditë pune përpara 
datës së mbledhjes, duke përfshirë në njoftim edhe programin e 
mbledhjes. Në rastin e organizimit të mbledhjeve të posaçme, 
Sekretariati vepron sipas mundësive më të mira dhe në bazë të 
kohës që ka në dispozicion;

c) vë në dispozicion të Komitetit, të paktën 2 ditë pune përpara 
zhvillimit të mbledhjes së rregullt, materialet e sjella nga anëtarët 
për t’u paraqitur në mbledhje. Në rastin e zhvillimit të mbledhjeve 
të posaçme, Sekretariati vepron sipas mundësive më të mira dhe në 
bazë të kohës në dispozicion.

4. Gjatë zhvillimit të mbledhjes, personat që përbëjnë Sekretariatin 
marrin pjesë në mbledhje dhe mbajnë procesverbalin e mbledhjes, 
ku kujdesen që të evidentohen:

a) lloji i mbledhjes, si edhe data dhe ora e zhvillimit të saj;

b) pjesëmarrësit në mbledhje dhe drejtuesi i saj;

c) çështjet që shqyrtohen dhe statusi i tyre (publik ose jopublik);

d) lloji dhe burimi i materialeve që paraqiten në mbledhje për shqyrtim;

e) personat që diskutojnë dhe përmbajtja e diskutimit të tyre;

f) konkluzionet e mbledhjes; 

g) çdo informacion mbi datën e mundshme të zhvillimit të mbledhjes së 
ardhshme dhe përmbajtjen përkatëse. 

5. Pas mbledhjes, Sekretariati kryen detyrat e mëposhtme:

a) zbardh procesverbalin e mbledhjes; e dërgon atë me postë 
elektronike pranë anëtarëve të Komitetit për konfirmim brenda 3 
ditësh; pas reflektimit të komenteve, e printon variantin përfundimtar 
të procesverbalit dhe e nënshkruan; në përfundim merr në dokument 
nënshkrimet e anëtarëve që morën pjesë në mbledhje. 

b) i dërgon Kryetarit për dijeni një kopje të procesverbalit;  

c) e arkivon dokumentin pranë njësisë përkatëse të Bankës;



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 1

shkurt 2016

vëllimi 18
numër 1
shkurt 2016

38 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 39

d) me pëlqimin e Kryetarit dhe sipas nevojës, dërgon pranë Këshillit 
Mbikëqyrës dhe strukturave të tjera, brenda ose jashtë Bankës, 
konkluzionet përkatëse të mbledhjes së Komitetit.

6. Sekretariati, jep informacionin e nevojshëm dhe publik lidhur 
me veprimtarinë e Komitetit, në rastin kur kjo kërkohet si pjesë e 
publikimeve të Bankës.

7. Krahas detyrave të përcaktuara në këtë nen dhe në përputhje me 
funksionin e tij në Komitet, Sekretariati kryen detyra të tjera që mund 
t’i caktohen nga Kryetari.

Neni 12
Arritja e konkluzioneve

1. Për çështjet që diskutohen në Komitet nuk kryhet votim.

2. Në Komitet, mënyra e drejtimit dhe diskutimet do të synojnë të 
mbështeten mbi analiza sa më të plota, me qëllim që konkluzionet të 
jenë gjerësisht të pranuara nga anëtarët.

3. Në rastin kur qëndrimet e shprehura të anëtarëve të Komitetit nuk 
arrijnë të përafrohen drejt një konkluzioni gjerësisht të pranuar, 
atëherë, në dokumentin që iu dërgohet strukturave vendimmarrëse të 
Bankës, konkluzioni paraqitet me variante dhe i shoqëruar nga arsyet 
për secilin variant. 

Neni 13
Trajtimi i informacionit jopublik

1. Materialet, konkluzionet, procesverbali dhe çdo dokument tjetër që 
lidhet me mbledhjen e Komitetit, si rregull, përbëjnë informacion 
jopublik. Anëtarët e Komitetit, Sekretariati dhe punonjësit e Bankës që 
marrin dijeni mbi këto dokumente, mbajnë përgjegjësi për respektimin 
e akteve rregullative që përcaktojnë trajtimin e informacionit jopublik. 

2. Pavarësisht nga përcaktimi në paragrafin 1, Kryetari ka të drejtë 
të vendosë t’iu mundësojë palëve të interesuara njohjen me këtë 
informacion, në mënyrë të plotë ose të pjesshme, si dhe në një formë 
të përshtatshme, kur kjo nuk ndalohet nga kërkesat përkatëse të akteve 
rregullative. 
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Neni 14
Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi pas botimit në Buletin Zyrtar të Bankës.

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS 

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
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““

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c”, si dhe nenit 53, 
pika 4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar; dhe me propozimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë 
dhe të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe 
Financës, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 
operatorëve të skemave kombëtare të pagesave me kartë”, miratuar 
me vendimin nr. 42, datë 26.06.2013 të Këshillit Mbikëqyrës, 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 9, pika 3, togfjalëshi “Guvernatori i Bankës” zëvendësohet 
me togfjalëshin “Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës”.

b) Në nenin 17, pika 3, togfjalëshi “Zëvendësguvernatori i Parë i 
Bankës” zëvendësohet me togfjalëshin “Drejtori i DSPKF-së i Bankës”.

c) Në nenin 30, pika 4, togfjalëshi “Guvernatori i Bankës” zëvendësohet 
me togfjalëshin “Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës”.

2. Në të gjithë përmbajtjen e rregullores togfjalëshi “Departamenti 
i Sistemeve të Pagesave”, zëvendësohet me togfjalëshin 
“Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës”. 
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3. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe 
Financës me zbatimin e këtij vendimi.

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

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

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 14, datë 3.2.2016

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” 
 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12/1, pika 4 të rregullores “Mbi 
minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në bankën e Shqipërisë 
nga bankat” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, 
datë 16.07.2008, i ndryshuar, me propozim të Departamentit të 
Operacioneve Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Pika 6 e vendimit të Këshillit Mbikëqyrës 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 ndryshojë si më poshtë:

 “Norma e interesit e remunerimit të tepricës në euro është 25 pikë 
bazë më e ulët se norma e interesit të depozitës, e përcaktuar nga 
BQE-ja”. 

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare me zbatimin e 
këtij vendimi.

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

Ky vendim hyn në fuqi në datë 1.3.2016.

SEKRETARI KRYETARI

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

          
VENDIM 

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”

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 Kreut II të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së 
bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.14, datë 11.03.2009 të 
Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, të bëhen ndryshimet e 
mëposhtme:

a)  Nënpika “ii” e shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 14  ndryshon me 
përmbajtjen e mëposhtme:

 “vlerësimi i përgjithshëm më i fundit i bankës, sipas Sistemit të 
Vlerësimit të Rrezikut, nuk është “i dobët” ose “i rrezikshëm”; 

b)   Nënpika “ii” e shkronjës “c” të pikës 5, të nenit 19 ndryshon me 
përmbajtjen e mëposhtme:

 “vlerësimi i përgjithshëm më i fundit i bankës, sipas Sistemit të 
Vlerësimit të Rrezikut, nuk është “i dobët” ose “i rrezikshëm”; 
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2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi.

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

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

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 16, datë 3.2.2016

PËR 
DISA NDRYSHIME NË RREGULLOREN “MBI ASGJËSIMIN E 

KARTËMONEDHAVE, MONEDHAVE METALIKE SHQIPTARE DHE 
BONOVE TË PRIVATIZIMIT”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 40, pika 2 dhe 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 Emisionit, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi asgjësimin e kartëmonedhave, monedhave 
metalike shqiptare dhe bonove të privatizimit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.29, 
datë 10.04.2013, i ndryshuar, të bëhen shtesat dhe ndryshimet e 
mëposhtme:

a) Në nenin 1, pas fjalës “të pavlefshme” të shtohet shprehja “të 
materialeve të printimit të monedhave dhe kartëmonedhave të 
tërhequra nga qarkullimi, të kartëmonedhave dhe monedhave të 
cilësuara të falsifikuara”.

b) Në nenin 3, pika 2 pas shkronjës “e” të shtohet shkronja “f” me 
përmbajtjen si më poshtë:

 “materiale printimi – janë materialet që përdoren për shtypjen ose 
rishtypjen e monedhave dhe kartëmonedhave të tilla si: stampa, 
modele, filma, memorie elektronike (CD, USB etj.), mostra të 
elementëve teknikë, skica, tabakë reference  etj.”
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c) Në nenin 4 pas shkronjës “e” shtohen shkronjat “f” dhe “g” me 
përmbajte si më poshtë: 

 “f) materialet e printimit të monedhave dhe kartëmonedhave të 
tërhequra nga qarkullimi;”

 “g) kartëmonedhat dhe monedhat e cilësuara të falsifikuara”.

d) Në nenin 5, pas pikës 4 shtohet pika 5 me përmbajtje si vijon:

 “Asgjësimi i materialeve të printimit të kartëmonedhave ose 
monedhave metalike dhe asgjësimi i kartëmonedhave dhe 
monedhave të falsifikuara kryhet në mënyrë mekanike nëpërmjet 
grirjes, shtypjes, prerjes, thyerjes, shkrirjes etj.”

e) Në nenin 6,  pika 2 ndryshon si më poshtë:

 “Asgjësimi i kartëmonedhave, monedhave metalike, bonove 
të privatizimit, materialeve të printimit të kartëmonedhave ose 
monedhave metalike dhe asgjësimi i kartëmonedhave dhe 
monedhave të falsifikuara, përveç rastit të parashikuar në shkronjën 
“a” të pikës 2, të nenit 5 të kësaj rregulloreje, bëhet nga Komisioni 
i Asgjësimit i ngritur për këtë qëllim”. 

f) Në nenin 7, pika 1 ndryshon si më poshtë:

 “Ngritja e Komisionit të Asgjësimit të parashikuar në pikën 2, të 
nenit 6 të kësaj rregulloreje, kryhet për një periudhë 6-mujore, me 
urdhër të Administratorit Përgjegjës. Në rastin e asgjësimit jashtë 
mjediseve të Bankës, urdhri për ngritjen e Komisionit të Asgjësimit 
është i veçantë për çdo proces asgjësimi, në të cilin përcaktohen 
sasia dhe vlera e kartëmonedhave dhe monedhave metalike që do 
të asgjësohen”. 

g) Pas nenit 7, shtohet neni 7/1 “kriteret skualifikuese për anëtarët e 
Komisionit” me përmbajtje si më poshtë:

“1) Nuk mund të përzgjidhen si anëtarë të Komisionit punonjësit të cilët:

 a) kanë marrë pjesë në Komisionin paraardhës të ngritur për 
asgjësimin e fondeve;

 b) kanë kryer përpunimin e fondeve ose janë të ngarkuar me vlera 
monetare, objekt i punës së Komisionit.

2) Kriteret skualifikuese të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, verifikohen 
nga Departamenti i Emisionit.” 
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 h) Neni 8 ndryshohet sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “1) Kartëmonedhat dhe monedhat shqiptare të tërhequra nga 
qarkullimi si të papërshtatshme për t’u ricikluar si të dëmtuara ose të 
cilave u ka përfunduar kursi ligjor, kartëmonedhat e cilësuara si të 
pavlefshme, si dhe bonot e privatizimit depozitohen për asgjësim 
në arkën për veprim.

 2) Materialet e printimit të kartëmonedhave ose monedhave 
metalike, depozitohen për asgjësim në arkën stok.

 3) Kartëmonedhat ose monedhat metalike të falsifikuara, depozitohen 
për asgjësim në zyrën e qendrës kombëtare të analizës.

 4) Përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, kartëmonedhat 
dhe monedhat shqiptare të tërhequra nga qarkullimi si të 
papërshtatshme për t’u ricikluar si të dëmtuara ose të cilave u ka 
përfunduar kursi ligjor, kartëmonedhat e cilësuara si të pavlefshme, 
si dhe bonot e privatizimit, të cilat ndodhen gjendje në arkën stok, 
do të asgjësohen duke u tërhequr nga  arka stok”.

i) Në nenin 9, pika 3 ndryshon sipas përmbajtjes së mëposhtme:

 “Fondet për asgjësim të paketuara në kontenier (koli) të mbyllur, 
dorëzohen në qendrën e asgjësimit nga punonjësit që i kanë në 
ngarkim dhe merren në dorëzim nga Komisioni i ngarkuar me 
asgjësimin”. 

1) Në nenin 9, pas pikës 3 shtohet pika 4 me përmbajtje si më poshtë:

 “Anëtarët e Komisionit të Asgjësimit kontrollojnë integritetin e 
elementëve të sigurisë të kolisë (kontejnerit) dhe marrin në dorëzim 
fondet sipas përmbajtjes së etiketës dhe fletë dërgesës së arkës, 
duke nënshkruar fletë dërgesën e arkës”.

j) Në nenin 10, pika 1, ndryshon përmbajtje si më poshtë:

 “Komisioni i Asgjësimit bën kontrollin për saktësinë e gjendjes fizike të 
dërgesës për asgjësim sipas procedurave të përcaktuara në aneksin 
nr. 5 bashkëngjitur dhe pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje.”

k) Në nenin 10, pika 2 shfuqizohet.

l) Neni 11 shfuqizohet.

m) Neni 12 ndryshon përmbajtje si më poshtë:
 “1) Procesi i asgjësimit të fondeve bëhet detyrimisht në praninë e 
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të gjithë anëtarëve të Komisionit dhe të punonjësve të ngarkuar me 
mbikëqyrjen e procesit.

 2) Përpara fillimit të procesit të asgjësimit, Kryetari i Komisionit 
të Asgjësimit sigurohet nëpërmjet instrumenteve përkatëse për 
funksionimin e rregullt të pajisjes së asgjësimit dhe merr masat 
për mbylljen e dyerve të pajisjes së asgjësimit dhe të Qendrës së 
Asgjësimit.

 3) Pas kryerjes së procedurës për verifikimin e funksionimit të rregullt 
të pajisjes së asgjësimit, Komisioni i Asgjësimit dhe mbikëqyrësit 
dalin, mbyllin derën e Qendrës së Asgjësimit dhe vëzhgojnë nga 
jashtë funksionimin e pajisjes. 

 4) Kryetari i Komisionit organizon vëzhgimin e herëpashershëm të 
funksionimit të pajisjes së asgjësimit.

 5) Në përfundim të procesit të asgjësimit të sasisë së plotë të 
kartëmonedhave, bëhet verifikimi i të gjitha pjesëve të pajisjes së 
asgjësimit, dhe nëse konstatohen kartëmonedha, bono të privatizimit 
apo copa të tyre që i kanë shpëtuar grirjes, vazhdohet puna me 
asgjësimin e plotë të tyre.

 6) Në fund të fazës ditore të asgjësimit përgatitet dhe nënshkruhet 
sipas rastit procesverbali i parashikuar në aneksin nr. 1, aneksin nr. 
2 ose aneksin nr. 3 të kësaj rregulloreje. Procesverbali plotësohet 
në tre kopje, një nga të cilat i dërgohet Departamentit të Sistemeve 
të Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës, një kopje i dërgohet Arkës 
për Veprim/Arkës Stok (në varësi ku është kryer lëvizja) dhe një 
kopje ruhet në dokumentet e Komisionit të Asgjësimit, në Qendrën 
e Asgjësimit. Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e 
Komisionit të Asgjësimit.”

n) Pas nenit 12 shtohet neni 12/1 “Mbikëqyrja e procesit të asgjësimit” 
me përmbajtje si më poshtë:

“1) Gjatë kohës së funksionimit të Komisionit të Asgjësimit do të jetë i 
pranishëm një specialist i DSM-së, i cili ka për detyrë të mbikëqyrë:

 a) kryerjen e kontrollit të funksionimit të pajisjes së asgjësimit në fillim 
të ditës së punës;

 b) zhvillimin e procedurave për marrjen në dorëzim dhe të kontrollit 
të fondeve për asgjësim në vendet e përcaktuara për këtë qëllim 
nën vëzhgimin e kamerave;

 c) praninë e të gjithë anëtarëve të Komisionit të Asgjësimit gjatë 
marrjes në dorëzim të fondeve dhe kontrollit të saktësisë së gjendjes 
fizike;

 d) praninë e të gjithë anëtarëve të Komisionit të Asgjësimit gjatë 
veprimtarisë së furnizimit të pajisjes së asgjësimit;
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 e) zbatimin e rregullores së hyrje daljeve të Komisionit të Asgjësimit 
dhe personave të tjerë gjatë funksionimit të Komisionit të Asgjësimit;

 f) zbatimin e rregullave për përdorimin e çelësave për hapjen e 
mbylljen e dritareve të pajisjes së asgjësimit dhe dyerve të Qendrës 
së Asgjësimit;

 g) zbatimin e detyrës së verifikimit të  pajisjeve të asgjësimit nëse 
ka copë ose pjesë kartëmonedhe të mbetura pa asgjësuar, të cilat 
duhet të asgjësohen plotësisht, pasi ka përfunduar asgjësimi ditor.

2) Kontrollor Mbikëqyrësi dhe/ose një punonjës tjetër i Departamentit 
të Emisionit, i caktuar nga Drejtori i Departamentit të Emisionit, 
mbikëqyr respektimin e kuadrit rregullativ gjatë procesit të asgjësimit 
të fondeve nga Komisioni i Asgjësimit, nëpërmjet pranisë fizike 
dhe/ose kontrollit elektronik të pamjeve.            

3) Kontrollor Mbikëqyrësi ose punonjësi tjetër i caktuar sipas pikës 2 
të këtij neni, raporton çdo ditë mbarëvajtjen e procesit të asgjësimit 
dhe zbatimin e rregullave të përcaktuara në këtë rregullore.”

 o) Në nenin 14 pas fjalës “monedhave” shtohen fjalët “materialeve 
të printimit dhe kartëmonedhave ose monedhave të falsifikuara”.

 p) Në nenin 19, pika 2 pas fjalës “komisionit” shtohen fjalët 
“Përgjegjësi i Zyrës së Arkës për Veprim/Stok (në varësi ku është 
kryer lëvizja)”.

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit dhe Departamenti i Sigurimit 
dhe Mbrojtjes për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve 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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