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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”

13. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar vëllimi 18, numër 1, shkurt 2016 51
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
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” 

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; dhe 
me propozim të Departamentit të Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit 
dhe Financës, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi strukturën, kodifikimin dhe amortizimin e 
aktiveve të qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 25.11.2015, bëhen 
ndryshimet e mëposhtme:

a) Seksioni NDËRTIME në tabelën e normave të amortizimit sipas 
grupaktiveve të qëndrueshme të shprehura në përqindje (%) dhe 
jetëgjatësinë në vite, në nenin 8 të rregullores, ndryshon si vijon:

GRUPIMET E AKTIVEVE TË QËNDRUESHME Normat e amortizimit
% Jetëgjatësia në vite

B. NDËRTIME
BA  Ndërtesa (Godina Qendrore) 2 50
BB  Ndërtesat në Tiranë
Godina e Emisionit 1.43 70
Godina e ish-hotel Dajtit 2.5 40
Godina e Parkut 2.22 45
BC  Ndërtesat në Berat dhe degë
Godina Berat 2.22 45
Godinat në Shkodër, Elbasan, Lushnjë, Gjirokastër 
(lagjja Varosh) dhe Korçë 2.5 40

Godina Gjirokastër (lagjja “18 Shtatori”) 1.43 70
BD  Vepra infrastrukturore 4 25
BE  Rinovime, përmirësime etj. 4 25
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b) Për efekt të tranzicionit në SNRF/SNK, për zërat e kategorive:

- “Ndërtime” zbatohen normat e amortizimit sipas pikës 1 të këtij 
vendimi, duke filluar nga data 1 janar 2015;

- “Instalime Teknike” zbatohen normat e amortizimit sipas nenit 8 të 
rregullores “Mbi strukturën, kodifikimin dhe amortizimin e aktiveve 
të qëndrueshme në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 25.11.2015, duke filluar nga 
data 1 janar 2015. 

2. Ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave, Kontabilitetit dhe 
Financës për 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.26, datë 2.3.2016

“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

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33 pika 2 dhe 3, nenit 36, nenit 
39 pika 2 dhe nenit 43, shkronja “c” dhe “d” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe 
nenit 5, pikat 5.1.1 dhe 5.1.2 të Udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, 
të rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave 
metalike nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 
19.05.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me 
propozim të Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 26.02.2014, i 
ndryshuar me vendimin nr. 5 datë 28.01.2015, të bëhet ndryshimi 
i mëposhtëm:

 
 Anekset 1 dhe 2 të miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës 

nr. 15, datë 26.02.2014, të ndryshuar me vendimet e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 5, datë 28.01.2015 dhe nr. 33, datë 06.05.2015, 
të zëvendësohen me anekset 1 dhe 2 bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të 
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anekseve 1 dhe 2, të cilët përmbajnë informacion të klasifikuar 
jopublik, si “sekret bankar”.

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. 27, datë 2.3.2016

“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”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 33 pika 2 dhe 3, nenit 36, nenit 
39 pika 2 dhe nenit 43, shkronja “c” dhe “d” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 4 dhe 
nenit 5, pikat 5.1.1 dhe 5.1.2 të Udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, 
të rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave 
metalike nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 
19.05.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, me 
propozim të Departamentit të Emisionit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 01.07.2015,  të 
bëhet ndryshimi i mëposhtëm:

 Aneksi 1 i miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 
01.07.2015, të zëvendësohet me aneksin 1 bashkëngjitur këtij 
vendimi. 

2. Ngarkohet Departamenti i Emisionit me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Kërkimeve me publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë, me përjashtim të aneksit 
1, i cili përmban informacion të klasifikuar jopublik, si “sekret 
bankar”.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

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

VENDIM
Nr. 29, datë 2.3.2016

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE 

FUNKSIONIMIN E DEPARTAMENTIT TË OPERACIONEVE MONETARE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f”, nenit 53, paragrafi 
4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 ”Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, dhe të nenit 14, pika 1 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, 
miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 2.12.2015, 
të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 31.10.2005 “Për 
përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në 
organikë të Bankës së Shqipërisë“, i ndryshuar; me propozimin e 
Guvernatorit dhe të Departamentit të Operacioneve Monetare, Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
            

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e 
Departamentit të Operacioneve Monetare”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

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

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr. 
16, datë 09.03.2011 ”Për miratimin e rregullores “Mbi organizimin 
dhe funksionimin e Departamentit të Operacioneve Monetare”, 
shfuqizohet.

4. 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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KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti 

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit, 
funksionimit dhe i kompetencave të veprimtarisë së Departamentit të 
Operacioneve Monetare.

Neni 2
Baza juridike

Departamenti kryen detyrat e tij në bazë dhe në zbatim të:

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

b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar;

c) Statutit të Bankës së Shqipërisë; dhe

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) “Ligji për Bankën” – është ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

c) “Ligji për bankat” – është ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

d) “Departamenti” – është Departamenti i Operacioneve Monetare; 

e)  “SOM” – Sektori i Operacioneve Monetare; 

f) “SMQSRT” – është Sektori i Marrëdhënieve me Qeverinë dhe 
Sistemit të Regjistrit të Titujve;
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g) “SAARr” – është Sektori i Analizës dhe Administrimit të Rreziqeve;

h) DSPKF – është Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe Kontabilitet 
Financës;

i) Subjekte – janë Qeveria, Banka për Rregullime Ndërkombëtare, 
Banka Qendrore, institucione shumëpalëshe, agjenci, autoritete 
eeveritare, organe publike, banka dhe institucione financiare të 
tjera, instrumentet apo shërbimet financiare të së cilave përdoren 
me qëllim investimin apo kryerjen e aktiviteteve të tjera, të lidhura 
me administrimin e rezervës valutore.

KREU II
ORGANIZIMI I DEPARTAMENTIT

Neni 4
Struktura organizative e Departamentit 

Në përputhje me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë”, Departamenti ka në përbërjen e tij:

A. Sektorin e Operacioneve, i përbërë nga:

I. Zyra e Zbatimit të Politikës Monetare; dhe
II. Zyra e Administrimit të Rezervës Valutore.

B. Sektorin e Marrëdhënieve me Qeverinë dhe Sistemit të Regjistrit të 
Titujve, i përbërë nga:

I. Zyra e Marrëdhënieve me Qeverinë;
II. Zyra e Bonove të Thesarit; dhe
III. Zyra e Regjistrit të Titujve.

C. Sektorin e Analizës dhe Administrimit të Rreziqeve, i përbërë nga:

I. Zyra e Strategjisë dhe Analizës së Kundërpalëve; dhe
II. Zyra e Matjes së Rrezikut dhe Analizës së Rezultatit të Investimit.

D.  Njësi koordinimi
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Neni 5
Drejtimi

1. Departamenti drejtohet nga Drejtori, i cili është përgjegjës për 
administrimin dhe mbarëvajtjen e punës së Departamentit.

2. Drejtori i Departamentit e drejton Departamentin me ndihmën e  
zëvendësdrejtorëve dhe përgjegjësve të sektorëve dhe të zyrave.

3. Në përputhje me rregulloren “Mbi rregullat procedurale të Bankës së 
Shqipërisë”, në mungesë ose në pamundësi të drejtorit për të ushtruar 
detyrat e tij, Departamenti përfaqësohet nga Zëvendësdrejtori 
dhe Përgjegjësi i Sektorit të Operacioneve dhe në mungesë ose 
në pamundësi të këtij të fundit, Departamenti përfaqësohet nga 
Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi i SMQSRT-së.

4. Në mungesë ose në pamundësi për të ushtruar detyrat nga Drejtori 
dhe zëvendësdrejtorët, Departamenti përfaqësohet nga punonjësit 
e Departamentit në përputhje me rregulloren “Mbi rregullat 
procedurale të Bankës së Shqipërisë”. 

Neni 6
Varësia

1. Departamenti është në varësi të drejtpërdrejtë administrative të 
Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës.

2. Drejtori i Departamentit përgjigjet përpara Zëvendësguvernatorit të 
Parë dhe në rastet kur kërkohet nga Guvernatori, edhe përpara këtij 
të fundit. 

3. Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi i Sektorit të Operacioneve, 
Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi i SMQSRT-së, Përgjegjësi i SAAR-
së,  si dhe specialisti i Njësisë së Koordinimit përgjigjen përpara 
Drejtorit.

4. Përgjegjësit e zyrave, në përputhje me strukturën organizative të 
Departamentit, përgjigjen  sipas përkatësisë përpara  Zëvendësdrejtorit 
dhe Përgjegjësit të Sektorit të Operacioneve, Zëvendësdrejtorit dhe 
Përgjegjësit të SMQSRT-së, Përgjegjësit të SAAR-it, si dhe përpara 
Drejtorit.

5. Punonjësit e Departamentit, në përputhje me strukturën organizative 
të Departamentit, përgjigjen përpara Përgjegjësve të Zyrave, si dhe/
ose sipas përkatësisë përpara Zëvendësdrejtorit dhe Përgjegjësit 
të Sektorit të Operacioneve, Zëvendësdrejtorit dhe Përgjegjësit të 
SMQSRT-së, Përgjegjësit të SAAR-it dhe  Drejtorit.
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KREU III 
FUNKSIONIMI DHE DETYRAT E DEPARTAMENTIT

   
Neni 7

Qëllimi i Departamentit dhe detyrat kryesore të sektorëve

1. Departamenti ka për qëllim zbatimin e politikës monetare dhe të 
kursit të këmbimit të Bankës në tregun e brendshëm, administrimin 
e rezervës valutore, si dhe kryerjen e veprimeve në funksion të 
realizimit të detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshjet e Bankës me 
Ministrinë e Financave.

2. Detyrat kryesore të sektorëve, paraqiten si më poshtë:

a) Sektori i Operacioneve, zbaton politikën monetare dhe të kursit 
të këmbimit të Bankës së Shqipërisë nëpërmjet instrumenteve që 
ka në dispozicion në tregun e brendshëm, ndjek dhe analizon 
zhvillimet në tregjet e brendshme financiare; në kuadër të procesit 
të administrimit të rezervës valutore, ndjek dhe analizon zhvillimet 
në tregjet e huaja financiare dhe realizon investimin e portofolit të 
rezervës valutore të Bankës. 

b) Sektori i Marrëdhënieve me Qeverinë dhe Sistemit të Regjistrit të 
Titujve, kryen veprime në funksion të realizimit të detyrimeve që 
rrjedhin nga marrëveshjet që Banka lidh me Ministrinë e Financave, 
analizon zhvillimet në tregun e titujve të Qeverisë dhe politikën e saj 
fiskale, administron sistemin e regjistrit të titujve dhe kryen veprimet e 
kujdestarit për llogaritë e titujve të klientëve juridikë dhe fizikë, mban 
dhe pasqyron marrëdhëniet e Bankës me individët për blerjen e 
bonove të thesarit, bën parashikimin e likuiditetit të sistemit bankar, 
bën investimin e fondit të pensionit të punonjësve të Bankës. 

c) Sektori i Analizës dhe Administrimit të Rreziqeve ka përgjegjësinë 
kryesore në përgatitjen e propozimit të politikës së investimit për 
administrimin e rezervës valutore të Bankës dhe për akte të tjera 
rregullatore të lidhura me aktivitetin e administrimit të rezervës 
valutore, realizon vlerësime për ndërtimin e portofolit strategjik të 
rezervës valutore, vlerëson dhe ndjek rreziqet që merren përsipër 
gjatë procesit të administrimit të rezervës valutore dhe raporton 
mbi ecurinë e këtij procesi në nivelet drejtuese, analizon dhe ndjek 
ecurinë e cilësisë së kreditit të subjekteve me të cilët investohet 
rezerva valutore.

d) Njësia e koordinimit ndjek dhe administron rrezikun operacional 
për proceset apo pjesët e proceseve të realizuara në Departament, 
ndjek përputhshmërinë e veprimeve në lekë me aktet në fuqi, harton 
dhe ndjek buxhetin e Departamentit.
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3. Detyrat konkrete në Departament realizohen nga personat 
përgjegjës, në përputhje me  bazën rregullative, me manualet e 
vendeve të punës, manualet e veprimeve financiare, me planet e 
punës dhe në afatet e përcaktuara për këtë qëllim. 

4. Departamenti kryen detyra të paparashikuara në këtë rregullore, por 
në zbatim të vendimeve të marra nga Këshilli Mbikëqyrës dhe nga 
komitetet përkatëse.

5. Departamenti përgatit informacione, analiza dhe studime, që 
lidhen me detyrat dhe funksionet e Departamentit. Informacioni 
që disponohet në Departament, kategorizohet dhe trajtohet 
sipas kërkesave të rregulloreve përkatëse të transparencës dhe të 
konfidencialitetit. 

Neni 8
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Zbatimit të Politikës Monetare 

Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative 
Zyra kryen detyrat si më poshtë: 

a) Propozon strukturën e instrumenteve për zbatimin e politikës 
monetare, si dhe harton rregulloret përkatëse në lidhje me këto 
instrumente; 

b) Ndjek zhvillimet në tregun ndërbankar të parasë, regjistron veprimet 
e kryera dhe, mbi bazën e tyre, përgatit informacione dhe analiza; 

c) Në bazë të zhvillimeve në tregun e parasë, faktorëve që kanë 
ndikuar dhe mund të ndikojnë këto zhvillime në afatin e shkurtër, 
propozon ndërhyrjen në tregun e parasë dhe llojin e instrumentit të 
ndërhyrjes;

d) Realizon ankandet e marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes, sipas rregulloreve në fuqi, me qëllim ndikimin e përkohshëm 
të situatës së likuiditetit të sistemit bankar;

e) Realizon blerjen ose shitjen përfundimtare të titujve shtetërorë 
(operacionet e tregut të hapur), nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe 
ose ankandeve, me qëllim ndikimin e përhershëm të situatës së 
likuiditetit të sistemit bankar;

f) Në përputhje me vendimin e Komitetit të Zbatimit dhe Këshillimit të 
Politikës Monetare dhe me rregulloret në fuqi, akordon kredinë për 
mbështetje me likuiditet për bankat tregtare që gjenden në vështirësi 
të përkohshme likuiditeti;

g) Akordon kredinë njëditore, sipas rregulloreve në fuqi, për bankat 
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tregtare me mungesë të përkohshme dhe afatshkurtër të likuiditetit;

h) Kryen vlerësimin e garancive të operacioneve kredituese të Bankës, 
si dhe ndjek në vazhdimësi ecurinë e vlerës së tregut të tyre, në 
përputhje me rregulloret në fuqi;

i) Pranon depozita njëditore, sipas rregulloreve në fuqi, me qëllim 
tërheqjen e përkohshme dhe afatshkurtër të likuiditetit të tepërt nga 
sistemi bankar;

j) Pranon depozita dhe ofron kredi në përputhje me Ligjin për Bankën 
dhe aktet rregullative të miratuara;

k) Ndjek në vazhdimësi ecurinë e rezervës së detyruar të bankave 
tregtare, evidenton nivelin e saj, kryen veprimet e nevojshme për 
remunerimin e tyre, llogarit gjobat, nëse një gjë e tillë është e 
nevojshme, si dhe përgatit informacione dhe analiza periodike në 
lidhje me këtë tregues;

l) Ndjek portofolin e titujve në lekë të Bankës, si dhe kryen riinvestimin 
e tyre në tregun primar të titujve, në përputhje me aktet në fuqi;

m) Përgatit informacione dhe analiza në lidhje me përdorimin e 
instrumenteve për zbatimin e politikës monetare; 

n) Llogarit dhe publikon normat fikse në tregun ndërbankar të parasë, 
në përputhje me aktet përkatëse;

o) Ndjek zhvillimet në tregun e brendshëm e të jashtëm të këmbimeve 
valutore, identifikon faktorët që kanë ndikuar e mund të ndikojnë 
kursin e këmbimit dhe, mbi bazën e tyre, harton informacione dhe 
analiza të ndryshme;

p) Propozon dhe realizon ndërhyrjen në tregun e brendshëm të 
këmbimeve valutore, në përputhje me rregulloren e ndërhyrjes në 
tregun e brendshëm të këmbimeve valutore; 

q) Llogarit vëllimin ditor të tregut të brendshëm të këmbimeve valutore, 
mbi bazën e raportimeve të operatorëve të këtij tregu, me qëllim 
përcaktimin e vëllimit dhe pozicionit valutor në tërësi të sistemit e për 
çdo operator në veçanti;

r) Realizon dhe evidenton të gjitha veprimet e këmbimeve valutore, në 
emër dhe për llogari të Bankës ose të klientëve të saj;

s) Në përputhje me rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë” dhe vendimit përkatës, llogarit dhe 
dërgon për ekzekutim në DSPKF interesin për t’u marrë apo për t’u 
paguar ndaj rezervave të tepërta të bankave në/nga llogaritë e 
Bankës;
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t) Llogarit dhe evidenton vlerën e fiksuar të kursit të këmbimit të lekut 
(Fix-i), kundrejt valutave të huaja të përcaktuara në aktet rregullative 
në fuqi; 

u) Harton dhe rishikon akte juridike dhe dokumente të tjera, që 
përcaktojnë mënyra dhe kritere, në bazë të të cilave kryhen veprimet 
financiare;

v) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, të 
cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit ose nga administratorët 
e Bankës, të lidhura me zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që 
mbulohen nga kjo zyrë.

 

Neni 9
Funksionet dhe detyrat  e Zyrës së Administrimit të Rezervës Valutore

Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative 
Zyra kryen detyrat si më poshtë: 

a) Ndjek dhe kryen veprimet e nevojshme për ruajtjen e limiteve në 
transhet e rezervës valutore në përputhje me “benchmark-ët” e 
miratuar;

b) Përgatit informacione dhe analiza për ecurinë e tregjeve financiare, 
si dhe mënyrën e investimit të rezervës valutore të Bankës;

c) Harton strategji afatshkurtër për mënyrën e investimit të rezervës 
valutore të Bankës, brenda kornizës së lejuar të rrezikut financiar;

d) Realizon, brenda kuadrit të politikës së investimit për administrimin 
e rezervës valutore dhe në përputhje me/sipas parimit të kujdesit të 
arsyeshëm, të gjitha veprimet e nevojshme për një administrim sa 
më efektiv të rezervës valutore që mbahet nga Banka; 

e) Evidenton të gjitha veprimet që kryhen në kuadrin e investimit të 
rezervës valutore të Bankës; 

f) Në përputhje me aktet përkatëse, propozon pranë Drejtorit të 
Departamentit, partnerët e tregtimit, institucionet dhe instrumentet, 
në të cilët do të kryhet investimi i rezervës valutore;  

g) Harton dhe rishikon akte juridike dhe dokumente të tjera, që 
përcaktojnë mënyra dhe kritere, në bazë të të cilave kryhen veprimet 
financiare;

h) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, të 
cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit ose nga administratorët 
e Bankës, të lidhura me zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që 
mbulohen nga kjo zyrë.
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Neni 10
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Marrëdhënieve me Qeverinë

Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative, 
Zyra kryen detyrat si më poshtë:

a) Analizon zhvillimet në ecurinë e treguesve të buxhetit dhe faktorëve 
të tjerë të likuiditetit të sistemit bankar dhe, në bazë të tyre, bën 
parashikimin për ndikimin e tyre në likuiditetin e qeverisë dhe të 
sistemit bankar. Bashkëpunon me Zyrën e Zbatimit të Politikës 
Monetare, për propozimin mbi ndërhyrjet në tregun e parasë;

b) Ndjek dhe analizon zhvillimet në tregun primar dhe në tregun 
sekondar të titujve shtetërorë;

c) Realizon akordimin e kredisë direkte për Ministrinë e Financave, në 
përputhje me aktet nënligjore të Bankës, si edhe me marrëveshjet 
përkatëse, të lidhura midis Bankës dhe Ministrisë së Financave;

d) Realizon depozitimin e likuiditetit të Qeverisë pranë Bankës, në 
përputhje me rregullat në fuqi, si dhe me marrëveshjet përkatëse, të 
lidhura midis Bankës dhe Ministrisë së Financave;

e) Dërgon konfirmimin për informacionin e dërguar nga Ministria e 
Financave mbi të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore në zbatim të 
Marrëveshjeve përkatëse midis Bankës dhe Ministrisë së Financave; 

f) Në përputhje me marrëveshjet me Ministrinë e Financave, mban 
evidenca të veprimeve buxhetore të Qeverisë dhe e dërgon këtë 
informacion në Ministrinë e Financave; 

g) Mban marrëdhënie me Ministrinë e Financave, lidhur me politikat 
fiskale që ndiqen ose do të ndiqen prej saj në të ardhmen dhe 
përgatit informacione dhe analiza;

h) Bën analiza  dhe jep opinione për zhvillimet në borxhin publik të 
Qeverisë, si dhe për strategjinë e borxhit të përgatitur nga Ministria 
e Financave; 

i) Organizon, në emër dhe për llogari të Ministrisë së Financave, 
ankandet e tregut primar dhe sekondar të titujve të shtetit shqiptar, 
mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura me Ministrinë e Financave;

j) Përcjell tek Ministria e Financave njoftimet e marra në lidhje me 
shlyerjen e borxhit të huaj të trashëguar;

k) Ndjek borxhin e Bankës kundrejt Fondit Monetar Ndërkombëtar;
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l) Kryen veprimet në sistemin përkatës për prodhimin e raportit 
të rikoncilimit të informacionit mbi veprimet në tregun primar të 
individëve me llogari titulli në Bankë; 

m) Përgatit informacione dhe jep të dhëna, sipas kërkesave të bëra 
nga departamentet e tjera të Bankës apo edhe jashtë saj;

n) Harton dhe rishikon akte juridike dhe dokumente të tjera, që 
përcaktojnë mënyra dhe kritere, në bazë të të cilave kryhen veprimet 
financiare;

o) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, të 
cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit ose nga administratorët 
e Bankës, të lidhura me zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që 
mbulohen nga kjo Zyrë.

Neni 11
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Regjistrit të Titujve

Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative, 
Zyra kryen detyrat si më poshtë:

a) Administron sistemin qendror të shlyerjes dhe të regjistrimit  të titujve 
të shtetit shqiptar, AFISaR; 

b) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, lidh kontrata me 
pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë dhe pjesëmarrësit e tërthortë juridikë 
në sistemin AFISaR; 

c) Në bazë të kontratës dhe të rregulloreve në fuqi, hap, mbyll ose 
kufizon llogaritë e titujve të pjesëmarrësve sipas shkronjës b të këtij 
neni; 

d) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi administron kalendarin dhe 
oraret e funksionimit të sistemit AFISaR;

e) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, autorizon veprimet e 
iniciuara nga pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë për kredinë brenda 
ditës;

f) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, monitoron transaksionet e 
kryera në sistemin AFISaR dhe veçanërisht radhët, arsyet e anulimit 
dhe refuzimit të transaksioneve dhe/ose mesazheve hyrëse në 
sistem;

g) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, mban kontaktet me 
pjesëmarrësit e sistemit për çdo ngjarje me karakter funksional të 
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sistemit AFISaR, si dhe për shkëmbimin e informacionit mbi personat 
e kontaktit në lidhje me sistemin AFISaR;

h) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, mban kontakte me 
institucionet që kërkojnë informacion që gjendet në sistemin AFISaR 
dhe informacion mbi vetë sistemin AFISaR dhe rregullat e tij;

i) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, kryen veprimet operacionale 
në rast të problemeve të pjesëmarrësit të drejtpërdrejtë, për llogarinë 
vetjake të Ministrisë së Financave apo për llogari të Bankës, në 
rastet e parashikuara në aktet rregullative;

j) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi anulon veprimet e 
pjesëmarrësve në rastet e parashikuara në rregulloren e Sistemit 
AFISaR;

k) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi zbaton legjislacionin tatimor 
që lidhet me veprimet me tituj;  

l) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi kryen procedurat për mbylljen 
e veprimeve në sistemin AFISaR, në rast të dështimit të ndërfaqeve të 
këtij sistemi me sistemet e tjera të Bankës së Shqipërisë;

m) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, kryen rakordimet me 
pjesëmarrësit në sistemin AFISaR dhe me Ministrinë e Financave. 
Informon Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare mbi gjendjen e 
llogarive të pjesëmarrësve në sistemin AFISaR; 

n) Pasqyron në sistemin AFISaR urdhrat për veprime me titujt të 
personave juridikë, që kanë llogari në sistemin AFISaR nëpërmjet 
Bankës së Shqipërisë;

o) Dërgon tek DSPKF-ja urdhra për shlyerjen e veprimeve të tregut 
primar, të cilat nuk realizohen nga ndërveprimi automatik i sistemit 
AFISaR me sistemin AIPS;

p) Kryen analiza dhe në bazë të tyre propozon tarifat e shërbimeve në 
sistemin AFISaR;

q) Kryen analiza për zhvillimin e sistemit AFISaR;

r) Propozon ndryshime në bazën rregullative të sistemit AFISaR;
s) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, të 

cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit ose nga administratorët 
e Bankës, të lidhura me zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që 
mbulohen nga kjo zyrë.

Neni 12
Funksionet dhe detyrat e Zyrës të Bonove të Thesarit
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Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative, 
Zyra kryen detyrat si më poshtë:

a) Realizon procedurat, në përputhje me aktet rregullative në fuqi, për 
pjesëmarrjen e individëve në ankandin primar të bonove të thesarit 
të Qeverisë, nëpërmjet Bankës;

b) Në zbatim të akteve rregullative në fuqi, hap llogarinë e titullit 
për individët në sistemin AFISaR, kryen veprimet për reflektimin e 
kërkesës për pjesëmarrjen e individëve në ankandet e tregut primar 
të bonove të thesarit, si dhe realizon rikoncilimin e të dhënave të 
gjeneruara nga kërkesat e individëve në sistemin AFISaR me të 
dhënat e dërguara nga bankat tregtare mbi veprimet e individëve 
me llogaritë e tyre të cash-it në funksion të investimit të tyre në tregun 
primar; 

c) Jep vërtetime mbi pjesëmarrjen e individëve në ankandet e tregut 
primar të bonove të thesarit, si dhe mbi gjendjen e llogarisë së 
titujve të individëve në sistemin AFISaR;

d) Realizon veprimet për transaksionet në tregun sekondar të individëve, 
si dhe transfertat e titujve në përputhje me urdhrat e dhëna nga 
individët;

e) Kryen transfertat e urdhëruara nga individët nga llogaritë e tyre të 
cash-it për në llogaritë e tyre të cash-it në sistemin bankar deri në 
mbylljen e llogarive të cash-it në përputhje me bazën rregullative;

f) Rakordon çdo ditë pune me DSPKF-në, në lidhje me transfertat e 
kryera sipas shkronjës “e” të këtij neni;

g) Administron llogaritë e cash-it të hapura për individët, të cilët 
kanë llogari titulli të bllokuar në bazë të vendimeve të autoriteteve 
përkatëse;  

h) Çdo fund muaji përgatit bilanc kontabël të veprimeve me individët 
e Sportelit të Bonove të Thesarit në Tiranë dhe e dërgon atë pranë 
DSPKF-së;

i) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, të 
cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit ose nga administratorët 
e Bankës, të lidhura me zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që 
mbulohen nga kjo zyrë. 

Neni 13
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Strategjisë dhe Analizës së 

Kundërpalëve 
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Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative, 
Zyra kryen detyrat si më poshtë:

a) Vlerëson në mënyrë periodike dhe/ose sipas nevojës portofolin 
strategjik, duke përdorur metodologji sasiore që marrin në 
konsideratë objektivat e procesit të investimit, si dhe kufizimet në 
shkallën e rrezikut të lejuar;

 
b) Në bashkëpunim me Zyrën e Matjes së Rrezikut dhe Analizës së 

Rezultatit të Investimit dhe Zyrën e Administrimit të Rezervës Valutore 
në Sektorin e Operacioneve dhe struktura të tjera brenda apo jashtë 
Departamentit, formulon propozimin për ndryshime në portofolin 
strategjik për Komitetin e Investimit;

c) Në bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Rezervës Valutore 
në Sektorin e Operacioneve ndjek zhvillimet në tregjet financiare 
për klasa të ndryshme instrumentesh me qëllim identifikimin e 
alternativave të reja investuese. Pas marrjes së miratimit nga drejtuesit, 
në bashkëpunim me Zyrën e Matjes së Rrezikut dhe Analizës së 
Rezultatit të Investimit, përgatit analiza të plota të alternativave të 
investimit në  instrumente financiare të reja ose sipas strategjive të 
reja të investimit;

d) Sipas vendimmarrjes për vënien në  zbatim të  instrumenteve të  
reja financiare apo strategjive të reja në investim, në bashkëpunim 
me struktura të tjera brenda ose jashtë Departamentit, koordinon 
procesin e ngritjes së infrastrukturës së nevojshme;

e) Pas kërkesës së Drejtorit të Departamentit, përgatit analiza dhe 
propozon shtimin e institucioneve financiare, me qëllim investimin 
apo kryerjen e aktiviteteve të tjera, të lidhur me administrimin e 
rezervës valutore; 

f) Vlerëson dhe propozon kufizime në ekspozimin ndaj subjekteve 
të lejuara, në përputhje me shkallën e rrezikut të kreditit të lejuar. 
Pasqyron në sistemet e brendshme kufizimet e miratuara, ndjek 
ecurinë e respektimit të këtyre kufizimeve dhe raporton rastet e 
shkeljeve; 

g) Përgatit dhe paraqet pranë strukturave drejtuese, informacione 
periodike mbi zhvillime në cilësinë e kreditit të subjekteve dhe mbi 
investimin e portofolit të  rezervës, sipas profilit/karakteristikave 
të subjekteve. Rishikon strukturën e këtyre raporteve, me qëllim 
përmirësimin e tyre;

h) Ndjek ecurinë e subjekteve dhe, në varësi të zhvillimeve të lidhura 
me përmbushjen e kritereve të parashikuara në bazën rregullative 
apo cilësinë e shërbimeve të ofruara prej tyre, propozon ndërmarrjen 
e hapave të nevojshme për sa i takon vijueshmërisë së investimit 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 2

mars 2016

vëllimi 18
numër 2
mars 2016

24 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 25

apo ecurisë së mëtejshme të marrëdhënies së biznesit. Pasqyron në 
sistemet e brendshme ndryshimet në listën e subjekteve;

i) Vendos dhe mban marrëdhënie biznesi me subjektet me të cilat 
veprohet në kuadër të procesit të administrimit të rezervës valutore,  
në funksion të detyrave dhe çështjeve të mbuluara nga SAARr;

j) Angazhohet në shqyrtimin dhe ofrimin e asistencës për plotësimin 
e dokumentacionit të nevojshëm për qëllime të vendosjes dhe 
mbarëvajtjes së marrëdhënies së biznesit. Mban dhe administron 
dokumentacionin e krijuar në çastin e vendosjes së marrëdhënieve 
të biznesit e në vijim;

k) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, 
si dhe analiza që kërkohen nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i 
Departamentit ose nga administratorët e Bankës, në lidhje me 
zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që mbulohen nga Zyra.

Neni 14
Funksionet dhe detyrat e Zyrës së Matjes së Rrezikut dhe Analizës së 

Rezultatit të Investimit

Në ushtrimin e funksioneve dhe në përputhje me strukturën organizative, 
Zyra kryen detyrat si më poshtë:

a) Në përputhje dhe me qëllim zbatimin e portofolit strategjik ndërton 
dhe mirëmban sipas nevojës portofolet benchmark për matjen e 
rezultatit të investimit dhe për ndjekjen e pozicionimit të administratorit 
të  portofolit gjatë administrimit aktiv;

b) Përcakton treguesit për matjen dhe ndjekjen e shkallës së rrezikut, 
sipas faktorëve të tregut gjatë investimit, për secilin portofol në 
veçanti dhe për rezervën në total, dhe i rishikon ato për të  siguruar 
në çdo kohë plotësinë e informacionit për burimet e rrezikut. Në 
bashkëpunim me Zyrën e Administrimit të Rezervës Valutore vlerëson 
informacionin dhe përllogarit kohëzgjatjen e detyrimeve në valutë;

c) Vlerëson dhe propozon vendosjen e kufizimeve për ekspozimin ndaj 
rrezikut të  tregut në përputhje me buxhetin e rrezikut të lejuar, të cilat 
janë të matshme dhe të qëndrueshme në kohë. Raporton tek eprorët 
rregullisht në lidhje me respektimin e kufizimeve të vendosura, duke 
evidentuar rastet e shkeljeve; 

d) Rivlerëson në mënyrë periodike instrumentet ku investohet rezerva 
valutore, me qëllim llogaritjen e rezultatit të krijuar gjatë investimit të 
saj dhe analizon faktorët që kanë ndikuar në shmangien e kthimit 
të portofolit nga kthimi i portofolit benchmark. Në bashkëpunim me 
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DSPKF-në rakordon në bazë mujore rezultatet e raportuara me ato 
të  pasqyruara në  bilancin financiar;

e) Identifikon dhe raporton faktorët që kanë ndikuar ndryshimin e 
stokut të  rezervës valutore në bazë ditore dhe përgatit pasqyrat 
përmbledhëse mujore për efekt të  rakordimit  dhe plotësimit të  
pasqyrës mujore të  flukseve (cash-flow);

f) Pasqyron dhe përditëson në sistemet e brendshme, sipas nevojës, 
të dhënat statike për instrumentet/produktet financiare ku investohet 
rezerva valutore, strukturën e portofoleve të rezervës si dhe për 
portofolet benchmark.

g) Përgatit dhe paraqet pranë strukturave drejtuese, informacione 
periodike mbi ecurinë e procesit të administrimit të rezervës valutore 
(rreziqet e mbartura dhe rezultati i krijuar) dhe mbi aktivitete të tjera 
të kryera në kuadër të administrimit të rezervës. Rishikon strukturën e 
këtyre raporteve, me qëllim përmirësimin e tyre; 

h) Përllogarit tregues të kthimit për njësi rreziku me qëllim vlerësimin dhe 
analizën e strategjive të ndjekura nga specialistët e administrimit 
të rezervës, në bazë portofoli ose për rezervën në total. Në 
bashkëpunim me Përgjegjësin e Sektorit vlerëson dhe propozon 
tek Drejtori i Departamentit shpërndarjen e buxhetit të rrezikut midis 
administratorëve/specialistëve të administrimit të rezervës;

i) Bashkëpunon me Zyrën e Strategjisë dhe Analizës së Kundërpalëve 
për realizimin e analizës në rastin e përzgjedhjes së  administratorëve 
të jashtëm. Ndjek dhe raporton ecurinë e administrimit të portofolit 
nga administratorët e jashtëm;

j) Angazhohet në zhvillimin dhe vënien në zbatim të modeleve dhe 
metodologjive sasiore me qëllim kryerjen dhe përmirësimin e 
analizave të realizuara nga Zyra; 

k) Përgatit informacione të ndryshme, periodike dhe të veçanta, 
si dhe analiza që kërkohen nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i 
Departamentit ose nga administratorët e Bankës, në lidhje me 
zhvillimet dhe perspektivën e çështjeve që mbulohen nga Zyra.

Neni 15
Përmbushja e detyrave të njësive përbërëse të Departamentit

Drejtori i Departamentit, kur e çmon të arsyeshme dhe me qëllim realizimin 
e plotë dhe në kohë të detyrave të planifikuara të Departamentit, 
ngarkon punonjësit e Departamentit përfshirë drejtuesit e çdo niveli për 
përmbushjen e detyrave, të cilat nuk janë pjesë e manualit të vendit 
të tyre të punës. Për këto detyra të ngarkuara, njoftohet eprori direkt i 
punonjësit dhe zëvendësdrejtorët apo përgjegjësi i sektorit përkatës. 
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 Neni 16
Detyrat e Drejtorit të Departamentit

1. Drejtori i Departamentit ka për detyrë:

a) të organizojë, koordinojë dhe të drejtojë punën në Departament, si 
dhe të mundësojë kushte të përshtatshme, me qëllim përmbushjen e 
plotë dhe brenda afateve të detyrave;

b) të identifikojë nevojat për zhvillimin e mëtejshëm profesional të 
punonjësve të Departamentit, si dhe mbi këtë bazë të organizojë 
punën për materializimin e tyre;

c) harton dhe implementon strategjinë e zhvillimit të Departamentit në 
përputhje me funksionet dhe detyrat që ka Departamenti dhe çdo 
njësi përbërëse e tij, në përmbushje të objektivave strategjike të 
Bankës;

d) të përcaktojë mënyrën e përmbushjes së detyrave dhe procedurat 
për zgjidhjen e çështjeve të papërcaktuara në aktet rregullative të 
Departamentit;

e) të ndjekë në vijimësi cilësinë dhe sasinë e punës së kryer nga 
punonjësit e Departamentit dhe njëkohësisht realizimin në afat të 
detyrave që rrjedhin nga baza rregullative si dhe/ose të ngarkuara 
veçanërisht;

f) të informojë Zëvendësguvernatorin e Parë mbi realizimin e detyrave 
kryesore të Departamentit dhe Guvernatorin, në rastet kur i kërkohet 
nga ky i fundit;

g) të përfaqësojë Departamentin në marrëdhëniet me strukturat e 
Bankës, me departamentet dhe me subjekte të tjera;

h) të bashkëpunojë me Departamentet dhe njësitë e tjera organizative 
të Bankës;

i) të realizojë detyra dhe përgjegjësi të tjera, të përcaktuara në 
Statutin e Bankës dhe në manualin e vendit të punës të miratuar nga 
administratorët.

2. Drejtori, përkatësisht në bashkëpunim me zëvendësdrejtorët dhe 
përgjegjësit e sektorëve, Përgjegjësin e sektorit dhe përgjegjësit e 
zyrave;

a) ndan ndërmjet njësive përbërëse të Departamentit detyrat konkrete 
të përcaktuara nga kjo rregullore dhe të tjera rast pas rasti;
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b) analizon mbarëvajtjen e përmbushjes së detyrave;

c) organizon bashkëpunimin midis njësive përbërëse të Departamentit, 
bashkëpunimin me departamentet e tjera dhe me njësitë e tjera 
organizative.

Neni 17
Detyrat e Zëvendësdrejtorit dhe Përgjegjësit të Sektorit, Përgjegjësit të 

Sektorit dhe Përgjegjësit e Zyrës

1. Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi i Sektorit, si dhe Përgjegjësi i 
Sektorit ka për detyrë:

a) të raportojë tek drejtori për çështje që ndikojnë në funksionimin 
normal të zyrave që janë nën varësinë e tyre;

b) të analizojë cilësinë dhe sasinë e punës të kryer në njësitë që ka në 
varësi dhe të informojë drejtorin, si dhe të paraqesë opinione në 
lidhje me to;

c) jep mendime dhe paraqet kërkesa pranë Drejtorit, për nevojat për 
trajnime për punonjësit e njësive që janë nën varësinë e tij;

d) të përcaktojë procedurat dhe mënyrat e punës, të japë instruksione 
dhe ndihmën e domosdoshme për vartësit e tij, me synim përmbushjen 
e detyrave në afat e me cilësi; 

e) të kontrollojë, analizojë, vlerësojë dhe informojë mbi rezultatet e 
punës të punonjësve në varësi të tyre;

f) në bashkëpunim me përgjegjësit e zyrave përkatës, të përgatisin 
dhe paraqesin për nënshkrim drejtorit, manualet e vendit të 
punës të vartësve të tyre, manualet e veprimeve financiare dhe 
manuale të tjera të proceseve/procedurave, të cilat miratohen nga 
Zëvendësguvernatori i Parë;

g) të zbatojnë detyrat e ngarkuara sipas akteve rregullative në fuqi, 
sipas manualit përkatës të vendit të punës dhe manualeve të 
veprimeve financiare, si dhe të planeve të punës të miratuara nga 
asdministratorët;

h) të mbikëqyrin respektimin nga vartësit përkatës, të kuadrit rregullator 
të Bankës dhe të raportojnë tek njësia e koordinimit, si dhe te Drejtori 
rastet e mosrespektimit të tyre;

i) të kryejë detyra të tjera drejtuese apo që kryhen edhe nga specialistët 
e caktuar nga Drejtori, të paparashikuara në aktet rregullative të 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 2

mars 2016

vëllimi 18
numër 2
mars 2016

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

departamentit.
 

2. Përveç detyrave sipas pikës 1, Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi 
i SMQSRT-së ka për detyrë të përcjellë brenda dhe/ose jashtë 
Bankës informacionet e mëposhtme:

a) informacionin për gjendjet e llogarive të titujve të pjesëmarrësve të 
gjeneruara nga sistemet që përdoren në SMQSRT;

b) informacionet mbi rezultatet e ankandeve për emetimin e titujve të 
gjeneruara nga sistemet që përdoren në SMQSRT;

c) informacionin standard mbi evidentimin e veprimeve në llogaritë e 
Qeverisë në përputhje me marrëveshjet e Bankës me Ministrinë e 
Financave.

3. Përveç detyrave sipas pikës 1, Zëvendësdrejtorët kanë për detyrë të 
autorizojnë veprimet financiare në përputhje me manualin e vendeve 
të punës dhe të manualit të veprimeve financiare.

4. Përgjegjësi i Zyrës ka për detyrë:

a) të kontrollojë, analizojë, vlerësojë dhe informojë mbi rezultatet e 
punës të punonjësve në varësi të tij;

b) të informojë vazhdimisht mbi nevojat e njësisë eprorin e drejtpërdrejtë, 
si dhe Drejtorin e Departamentit, në rastet kur i kërkohet nga ky i 
fundit;

c) të zbatojë detyrat e ngarkuara sipas manualit përkatës të punës dhe 
manualin e veprimeve financiare;

5. Përveç detyrave sipas pikës 4, Përgjegjësi i Zyrës për Bonot e 
Thesarit ka për detyrë të nënshkruajë vërtetimet e gjeneruara 
nga sistemi AFISaR për rezultatin e pjesëmarrjes së individëve në 
ankandin primar nëpërmjet kësaj zyre. 

6. Përveç detyrave sipas pikës 4, Përgjegjësi i Zyrës së Administrimit të 
Rezervës Valutore, në rast mungese apo pamundësie për të vepruar 
të Zëvendësdrejtorit dhe Përgjegjësit të SOM-it, autorizon veprimet 
financiare në përputhje me manualin e vendeve të punës dhe të 
manualit të veprimeve financiare.

Neni 18
Detyrat e specialistit të Departamentit

Specialisti i Departamentit ka për detyrë të:
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a) të njohë hollësisht manualin e vendit të punës, manualin e 
veprimeve financiare, fushën e veprimtarisë së njësisë përbërëse ku 
ai punon, si dhe të ketë njohuri të përgjithshme mbi veprimtarinë e  
Departamentit;

b) të zbatojë detyrat e ngarkuara sipas akteve rregullative, sipas 
manualit përkatës të vendit të punës, detyra të ngarkuara nga 
drejtori i Departamentit, si dhe sipas planeve të punës të miratuara;

c) të informojë eprorin e drejtëpërdrejtë mbi rezultatet e punëve në 
vijimësi dhe mbi vështirësitë e hasura në lidhje më to, si dhe Drejtorin 
e Departamentit, kur kërkohet nga ky i fundit.

Neni 19
Detyrime dhe të drejta për të gjithë punonjësit e Departamentit

Të gjithë punonjësit e departamentit pavarësisht hierarkisë kanë detyrimet 
dhe të drejtat si më poshtë vijon: 

a) të njohin me hollësi dhe zbatojnë me korrektësi këtë rregullore, 
manualet e tyre të vendit të punës dhe akte të tjera që rregullojnë 
veprimtarinë e tyre në Departament;

b) të përpiqen të rrisin kualifikimin e tyre profesional në mënyrë të 
vazhdueshme, duke synuar sjelljen e risive në punën e tyre të 
përditshme; ata kanë të drejtë të jenë pjesë e programeve të trajnimit 
në përputhje me nevojat e tyre profesionale;

c) të bashkëpunojnë me punonjësit e tjerë me profil të njëjtë/ngjashëm 
pune në sigurimin dhe shpërndarjen e njohurive dhe të informacionit 
që lidhet me realizimin e detyrave;

d) të ruajnë sekretin dhe konfidencialitetin e informacionit, në përputhje 
me aktet nënligjore të Bankës;

e) të respektojnë rregullat e etikës në kontaktet zyrtare me vartësit, 
eprorët dhe kolegët e tyre, si dhe të përfaqësojnë në mënyrën e 
duhur Bankën;

f) të informojnë Drejtorin e Departamentit (me kërkesën e këtij të fundit 
ose me nismën e tyre) gojarisht ose me shkrim në lidhje me çështje 
që ndikojnë mbarëvajtjen e punës së tyre në Departament; 

g) të mos zbatojnë instruksione që janë në kundërshtim me rregulloren 
e këtij Departamenti dhe me manualet e vendeve të punës dhe 
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manualeve të veprimeve financiare;

h) të ruajnë konfidencialitetin dhe të mos përhapin infomacionin e 
klasifikuar si “sekret bankar” ose “sekret shtetëror”, në përputhje 
me aktet ligjore dhe nënligjore të Bankës, të prodhuar ose në 
administrim të Bankës; të mos përdorin informacionin e klasifikuar 
“sekret bankar” ose “sekret shtetëror” me të cilin njihen për shkak të 
detyrës në Bankë, për qëllim të përfitimeve personale ose në favor 
të të tretëve.

Neni 20 
Marrëdhëniet midis njësive përbërëse të Departamentit

Drejtori, Zëvendësdrejtorët, Përgjegjësi i Sektorëve dhe Përgjegjësit e 
Zyrave bashkëpunojnë ndërmjet tyre, me qëllim realizimin e detyrave të 
planifikuara dhe atyre suplementare të Departamentit, dhe në veçanti:

a) bashkëpunojnë për përmbushjen e detyrave të përbashkëta, të cilat 
janë detyra të të gjitha njësive përbërëse të Departamentit. Nisma 
për bashkëpunim është detyrë e njësisë përbërëse përgjegjëse për 
kryerjen e detyrës;

b) bëjnë të disponueshme materialet dhe japin ndihmën e domosdoshme 
për njësitë e tjera përbërëse të Departamentit për përmbushjen e 
duhur të detyrave;

c) bashkëpunojnë në krijimin e marrëdhënieve të duhura të punës në 
Departament.

Neni 21
Marrëdhëniet me departamentet, me institucionet e tjera dhe format e 

bashkëpunimit

1. Departamenti bashkëpunon me të gjitha departamentet, njësitë e 
tjera organizative të Bankës, si dhe me institucione të tjera jashtë 
saj, për përmbushjen e detyrave dhe të funksioneve të tij dhe për 
arritjen e objektivave të Bankës në përgjithësi.

2. Departamenti bashkëpunon me departamentet dhe njësitë e tjera 
organizative të Bankës, kur detyrat e tyre lidhen me njëra-tjetrën 
nëpërmjet:

a) kontakteve personale të:
i. Drejtorit të Departamentit me drejtorët e departamenteve të tjera;
ii. Zëvendësdrejtorëve dhe Përgjegjësve të Sektorëve dhe të Zyrës 

me homologët e tyre në departamentet e tjera;
iii. specialistëve të Departamentit me specialistë të departamenteve të 

tjera.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 2

mars 2016

vëllimi 18
numër 2
mars 2016

32 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 33

b) përcjelljes së ndërsjelltë të informacionit;

c) pjesëmarrjes në projekte dhe grupe pune;

d) bashkëpërgatitjes dhe zgjidhjes së çështjeve komplekse në lidhje 
me detyrat që ata kryejnë.

3. Për çdo informacion/analizë që i përcillet departamenteve të tjera, 
vihet në dijeni paraprakisht dhe/ose merret miratimi i Drejtorit, si 
dhe eprorit të drejtpërdrejtë.

KREU IV
DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 22

1. Ngarkohen punonjësit e Departamentit të Operacioneve Monetare 
për zbatimin e kësaj rregulloreje dhe të akteve të tjera, të miratuara 
në zbatim të saj. 

2. Manualet e vendit të punës për çdo punonjës, miratohen 
nga Zëvendësguvernatori i Parë, duke u mbështetur në këtë 
rregullore. 

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

GENT SEJKO      
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 30, datë 2.3.2016

“PËR 
MIRATIMIN E DISA NDRYSHIMEVE NË RREGULLOREN 

“MBI ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DEPARTAMENTIT TË 
KONTROLLIT” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” dhe nenit 54, pika 
3 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 ”Për Bankën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar, të nenit 13 dhe nenit 14 të Statutit të Bankës së Shqipërisë 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 
90, datë 02.12.2015, të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 
31.10.2005 “Për përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin 
e punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë“, i ndryshuar; me 
propozim të Inspektorit të Përgjithshëm, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Departamentit 
të Kontrollit”, miratuar me vendimin nr. 40, datë 03.06.2015 të 
Këshillit Mbikëqyrës, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Në nenin 2, shkronja “b”, termi “i ndryshuar”, shfuqizohet;

b) Në nenin 3, pas shkronjës “m”, shtohet shkronja “n” me përmbajtje 
si më poshtë: 

“Përgjegjësi i Zyrës” – është përgjegjësi i Zyrës së Inspektorëve.”;

c) Në nenin 5, pika 2 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

 “Inspektori i Përgjithshëm e drejton departamentin me ndihmën e 
Zëvendësdrejtorit dhe Përgjegjësit të Zyrës.”;
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d)  Në nenin 6, pika 3 ndryshon me përmbajtje si më poshtë:

“Zëvendësdrejtori dhe Përgjegjësi i Zyrës përgjigjen përpara 
Inspektorit të Përgjithshëm.”;

 

e) Në nenin 8, pika 1, shkronja “b” shfuqizohet;

f) Në nenin 14 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. Titulli i nenit 14 ndryshon në: “Detyrat e Përgjegjësit të Zyrës”;
ii. Në shkronjën “e” pas togfjalëshit “për të cilat informon” shtohet 

togfjalëshi:“Zëvendësdrejtorin dhe”;
iii. Në shkronjën “i” pas fjalës “Paraqesë” shtohet togfjalëshi: “pranë 

Zëvendësdrejtorit dhe”;
iv. Në shkronjën “l” pas togfjalëshit “të caktuara nga” shtohet 

togfjalëshi:“Zëvendësdrejtori dhe”.

g)  Pas nenit 14 shtohet neni 14/1 me përmbajtje si më poshtë: 

“Neni 14/1
Detyrat e Zëvendësdrejtorit

Zëvendësdrejtori ka këto detyra:

a) të njohë thelbësisht fushën e veprimtarisë së funksionit ose njësisë që 
mbikëqyrë ose drejton;

b) të organizojë dhe të mbikëqyrë realizimin e detyrave të njësive 
që ka në varësi, si edhe të propozojë te Inspektori i Përgjithshëm 
drejtimet ose veprimet e nevojshme për përmirësimin e punës;

c) të vlerësojë dhe të informojë mbi rezultatet e punës të punonjësve në 
varësinë e tij, sipas planeve të punës dhe manualeve përkatëse;

d) të monitorojë proceset e punës dhe të sigurojë rishikimin periodik të 
manualeve të vendit të punës të punonjësve që ka në varësi;

e) të konsultojë me Përgjegjësin e Zyrës dhe të propozojë tek Inspektori i 
Përgjithshëm detyrat e planeve të punës për funksionin që mbikëqyr, 
me frekuencën përkatëse;

f) të japë instruksione dhe ndihmën e domosdoshme për vartësit e tij 
në përmbushjen e detyrave, sipas funksionit dhe planeve të punës;

g) të sigurojë që produktet e Departamentit për funksionin që mbulon, 
kalojnë në proceset e nevojshme të analizës dhe të kontrollit, 
përpara paraqitjes së tyre tek Inspektori i Përgjithshëm, tek struktura 
të tjera të Bankës ose përpara publikimit të tyre;
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h) të mbikëqyrë respektimin e kuadrit rregullator të Bankës nga vartësit 
e tij; dhe

i) të kryejë funksione dhe detyra të tjera të caktuara nga Inspektori i 
Përgjithshëm.”

h)   Në nenin 15 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në shkronjën “c” pas togfjalëshit: “Inspektorin e Përgjithshëm” 
shtohet termi: “Zëvendësdrejtorin”;

ii. në shkronjën “g” pas togfjalëshit “të caktuara nga” shtohet 
togfjalëshi:“Zëvendësdrejtori dhe”.

i)    Në nenin 18 bëhen ndryshimet e mëposhtme:

i. në pikën 1, pas togfjalëshit: “në bashkëpunim me” shtohet 
togfjalëshi: “Zëvendësdrejtorin  dhe”;

ii. në pikën 2, pas togfjalëshit: “Inspektori i Përgjithshëm” shtohet 
togfjalëshi:“dhe Zëvendësdrejtori”.

2. Në të gjithë përmbajtjen e Rregullores, togfjalëshi: “Përgjegjësit e 
Zyrave”, zëvendësohet me togfjalëshin: “Përgjegjësi i Zyrës”.

3. Ngarkohet Departamenti i Kontrollit me zbatimin e këtij vendimi.

4. 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. 32, datë 2.3.2016

PËR
MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE 

FUNKSIONIMIN E NJËSISË SË ADMINISTRIMIT TË PROJEKTEVE”

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 vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 31.10.2005 “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë“, i ndryshuar;  si dhe me propozim të Zëvendësguvernatorit 
të Parë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e Njësisë 
së Administrimit të Projekteve”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Njësia e Administrimit të Projekteve për zbatimin e 
rregullores së miratuar me këtë vendim.

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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KREU I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Objekti i rregullores

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit, 
të funksionimit dhe të kompetencave të veprimtarisë së Njësisë së 
Administrimit të Projekteve. 

Neni 2
Baza juridike

Njësia e Administrimit të Projekteve kryen detyrat e saj në bazë dhe 
për zbatim të: 

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

b) ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”;

c) Statutit 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:

1. Terma të përgjithshme:

a) “Banka” – është Banka e Shqipërisë;

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

c) “Guvernatori” – është Guvernatori i Bankës;

d) “Administratori” – është Guvernatori dhe/ose secili nga 
Zëvendësguvernatorët e Bankës;

e) “Njësia” – është Njësia e Administrimit të Projekteve (NJAP);
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f) “projekt” – është një iniciativë e përkohshme e ndërmarrë me qëllim 
krijimin e një produkti ose shërbimi, sipas përcaktimit në aktet 
rregullative të Bankës.

KREU II
ORGANIZIMI I NJËSISË 

Neni 4
Struktura organizative e Njësisë

Në përputhje me vendimin përkatës të Këshillit Mbikëqyrës për miratimin 
e strukturës organizative të Bankës, struktura organizative e Njësisë 
përbëhet nga:

I. Administratori i Projekteve; dhe
II. 1 specialist.

Neni 5
Drejtimi

1. Njësia drejtohet nga Administratori i Projekteve, i cili është përgjegjës 
për administrimin dhe mbarëvajtjen e punës së Njësisë.

2. Në mungesë ose në pamundësi për të ushtruar detyrat, Administratori 
i Projekteve zëvendësohet nga specialisti i Njësisë në përputhje me 
rregullat dhe parimet e përcaktuara në rregulloren “Mbi rregullat 
procedurale të Bankës së Shqipërisë”.

Neni 6
Varësia 

1. Njësia është në varësi të drejtpërdrejtë administrative të 
Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së Shqipërisë.

2. Administratori i Projekteve përgjigjet përpara Zëvendësguvernatorit 
të Parë të Bankës së Shqipërisë.

3. Specialisti përgjigjet përpara Administratorit të Projekteve, si dhe 
përpara Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së Shqipërisë.

 
4. Personeli i Njësisë ka përgjegjësinë të respektojë plotësisht linjat e 

varësisë, për të siguruar efektivitetin maksimal të punës dhe cilësinë 
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e produkteve, përmes respektimit të afateve dhe përmes filtrimit e 
përafrimit të vlerësimeve. 

KREU III
FUNKSIONIMI DHE DETYRAT E NJËSISË 

Neni 7
Qëllimi

Qëllimi i Njësisë është të nxisë zbatimin e projekteve në mënyrë sa më 
efikase brenda burimeve financiare e njerëzore dhe afateve të miratuara 
për zbatimin e tyre, nëpërmjet ndjekjes, koordinimit e informimit në kohë 
të organeve përkatëse të Bankës për statusin e çdo projekti.

Neni 8
Funksioni i Njësisë

Funksioni kryesor i Njësisë është koordinimi e monitorimi i zbatimit 
të projekteve, si dhe hartimi e përmirësimi i vazhdueshëm i akteve 
për administrimin e procesit të realizimit të projekteve në Bankën e 
Shqipërisë, duke u mbështetur në standardet dhe praktikat më të mira 
ndërkombëtare të administrimit të projekteve.

Neni 9
Detyrat e Njësisë

1. Për përmbushjen e funksionit që ka, njësia kryen këto detyra:

a) kujdeset për hartimin dhe përmirësimin e akteve që lidhen me 
planifikimin e realizimin e projekteve në Bankën e Shqipërisë, 
bazuar në standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare për 
administrimin e projekteve;

b) krijon, ruan e administron librarinë e projekteve, kopje elektronike 
të dokumenteve (grafikun e implementimit, buxhetin, vendimet 
etj.)  të të gjitha projekteve të përfunduara ose që janë në proces 
implementimi në Bankë;

c) ndjek statusin e realizimit të projekteve dhe harton raporte periodike 
për administratorët dhe Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 
Kur kërkohet nga administratorët ndjek dhe raporton edhe mbi 
statusin e realizimit të investimeve jo të emërtuara si projekte;
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d) koordinon planet kohore dhe burimet njerëzore të tërësisë së 
projekteve;

e) shkëmben informacion të vazhdueshëm për çështje që lidhen me 
procesin e administrimit për realizimin e projekteve me njësinë 
përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e buxhetit si gjatë procesit të 
hartimit, ashtu edhe gjatë zbatimit të buxhetit;

f) kontribuon aktivisht në format e ndryshme të bashkëpunimit mes 
njësive brenda Bankës.

2. Njësia, në përputhje me qëllimin e veprimtarisë së saj, mund të 
kryejë detyra të tjera që i caktohen nga Këshilli Mbikëqyrës ose 
nga Administratorët, në funksion të përmbushjes të objektivave dhe 
detyrave kryesore të Bankës.

Neni 10
Detyrat e Administratorit të Projekteve

1. Administratori i Projekteve kryen këto detyra:

a) organizon, koordinon dhe drejton veprimtarinë e Njësisë, si edhe 
punon me qëllim përmbushjen e plotë dhe brenda afateve të 
funksioneve e detyrave të Njësisë; 

b) kontrollon, analizon dhe informon mbi rezultatet e punës së Njësisë, 
si dhe identifikon nevojat dhe drejtimet për zhvillim të mëtejshëm 
profesional të punonjësve të saj;

c) informon Zëvendësguvernatorin e Parë të Bankës së Shqipërisë mbi 
realizimin e detyrave të Njësisë;

d) përfaqëson Njësinë në marrëdhëniet me organet e Bankës, me 
departamentet dhe me struktura të tjera mbështetëse të krijuara në 
Bankë si grupe pune, komitete etj;

e) realizon detyra dhe përgjegjësi të tjera, të përcaktuara në Statutin e 
Bankës dhe/ose rregulloret e brendshme të saj;

f) identifikon nevojat për trajnime të personelit dhe i paraqet ato për 
vlerësim pranë Njësisë përkatëse për menaxhimin e nevojave për 
trajnim;

g) harton projektbuxhetin e Njësisë dhe ndjek procedurat e parashikuara 
në aktet rregullative për paraqitjen e tij pranë strukturave përkatëse 
të ngarkuara me hartimin e buxhetit të Bankës.
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Neni 11
Detyrat e specialistit të Njësisë

Specialisti i Njësisë kryen këto detyra:

a) zbaton detyrat e ngarkuara sipas rregulloreve në fuqi, manualit 
përkatës të vendit të punës, si dhe planit të punës të miratuar nga 
Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës së Shqipërisë;

b) njeh hollësisht fushën e veprimtarisë së Njësisë;

c) informon eprorin direkt mbi rezultatet e punëve në vazhdim dhe mbi 
vështirësitë e hasura në lidhje me to;

d) përmirëson njohuritë dhe kualifikimin e tij profesional në mënyrë të 
vazhdueshme dhe sistematike, duke synuar sjelljen e risive në punën 
e tij të përditshme.

Neni 12
Respektimi i kuadrit rregullator

1. Secili punonjës i Njësisë, respekton kërkesat e kuadrit rregullativ 
të Bankës, që përcaktojnë mënyrën e punës dhe të sjelljes në 
institucion.

2. Në veçanti, secili punonjës i Njësisë:

a) respekton rregullat e etikës në komunikimin dhe në bashkëpunimin 
me kolegët, eprorët, përfaqësues të njësive të tjera të Bankës dhe të 
institucioneve të tjera;

a) trajton informacionin që merr gjatë procesit të punës, sipas kërkesave 
përkatëse që përcaktojnë mënyrën e përdorimit dhe të ruajtjes së tij.

Neni 13
Marrëdhëniet me departamentet dhe me institucionet e tjera, si edhe 

format e bashkëpunimit

1. Njësia bashkëpunon më të gjithë departamentet, njësitë e 
tjera organizative të Bankës, si dhe me institucione të tjera, për 
përmbushjen me efektivitet të detyrave dhe funksioneve të saj, si dhe 
për arritjen e objektivave të Bankës në përgjithësi.

2. Në funksion të përmbushjes së detyrave të parashikuara në këtë 
rregullore, Njësia ka të drejtë të kërkojë informacion sa herë 
vlerësohet e nevojshme mbi ecurinë e zbatimit të projekteve nga 
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njësitë e ngarkuara me zbatimin e tyre. Përmbajtja e informacionit, 
mënyra dhe periodiciteti për dhënien e informacionit përcaktohen 
me akt të veçantë të Zëvendësguvernatorit të Parë, që rregullon 
administrimin e procesit të realizimit të projekteve në Bankën e 
Shqipërisë.

3. Njësia bashkëpunon me departamentet dhe njësitë e tjera 
organizative të Bankës, kur detyrat e tyre lidhen me njëra-tjetrën, 
nëpërmjet:

a) kontakteve personale të:

i. Administratorit të Projekteve me drejtorët e departamenteve të tjera,
ii. Administratorit të Projekteve dhe drejtuesve të projekteve apo të 

grupeve të punës,
iii. specialistit të Njësisë me specialistë të departamenteve të tjera/

apo grupet e punës;

b) përcjelljes së ndërsjelltë të informacionit;

c) pjesëmarrjes në projekte dhe grupe pune me objekt hartimin e 
akteve rregullative për administrimin e projekteve në Bankë;

d) bashkëpërgatitjes dhe zgjidhjes së çështjeve komplekse në lidhje 
me detyrat që ata kryejnë.

KREU IV

Neni 14
Dispozita të fundit

1. Ngarkohen punonjësit e Njësisë për zbatimin e kësaj rregulloreje 
dhe të akteve të tjera të miratuara në zbatim të saj. 

2. Mbështetur në këtë rregullore, Zëvendësguvernatori i Parë i Bankës 
së Shqipërisë miraton manualet e vendeve të punës për personelin e 
Njësisë, si dhe rregullat për administrimin e procesit të administrimit 
të projekteve në Bankë dhe për funksionimin e mbarëvajtjen e  punës  
së Njësisë. 

KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS 

GENT SEJKO
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM
Nr. 33, datë 2.3.2016

“PËR 
MIRATIMIN E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 

BURIMEVE NJERËZORE TË BANKËS SË SHQIPËRISË”  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; nenit 18 pika 
“b” shkronja “i” të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.21, datë 16.05.2007 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; të vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr.79, datë 31.10.2005 “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë” i ndryshuar; si dhe bazuar në urdhrin nr.prot. 766, datë 
22.02.2016, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të 
Burimeve Njerëzore të Bankës së Shqipërisë, z. Andi Bala.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore 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. 34, datë 2.3.2016

“PËR
MIRATIMIN E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 

MBIKËQYRJES TË BANKËS SË SHQIPËRISË”  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; nenit 18 pika 
“b” shkronja “i” të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.21, datë 16.05.2007 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; të vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr.79, datë 31.10.2005 “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë” i ndryshuar; si dhe bazuar në urdhrin nr.prot.771 datë 
22.02.2016, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të 
Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë, z. Deniz Deralla.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore 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. 35, datë 2.3.2016

“PËR
MIRATIMIN E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 

ADMINISTRIMIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË”  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; nenit 18 pika 
“b” shkronja “i” të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.21, datë 16.05.2007 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; të vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr.79, datë 31.10.2005 “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë” i ndryshuar; si dhe bazuar në urdhrin nr.prot.767 datë 
22.02.2016, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të 
Administrimit të Bankës së Shqipërisë, zj. Jonida Mero.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore 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. 36, datë 2.3.2016

“PËR
MIRATIMIN E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË DEPARTAMENTIT TË 

TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË”  

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; nenit 18 pika 
“b” shkronja “i” të rregullores “Për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr.21, datë 16.05.2007 
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; të vendimit 
të Këshillit Mbikëqyrës nr.79, datë 31.10.2005 “Për përcaktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës 
së Shqipërisë” i ndryshuar; si dhe bazuar në urdhrin nr.prot.768 datë 
22.02.2016, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë emërimin në pozicionin e Drejtorit të Departamentit 
të Teknologjisë së Informacionit të Bankës së Shqipërisë, z. Indrit 
Xhemali.  

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore 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

LICENCË
Nr. 36, datë 10.03.2016

PËR TË VEPRUAR SI SUBJEKT FINANCIAR JOBANKË
 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, si dhe rregullores “Për 
licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka” 
miratuar me vendim nr.01, datë 17.01.2013 të Këshillit Mbikëqyrës, 
Banka e Shqiperise i jep shoqërisë “KASTRATI” sh.p.k., licencën për të 
ushtruar veprimtaritë financiare të përshkruara në aneksin bashkëlidhur.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

GENT SEJKO 

GUVERNAT
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

TIRANË MË 10.03.2016

ANEKS

 

LICENCA NR. 36

VEPRIMTARITË E LEJUESHME PËR KASTRATI SH.P.K. 

Subjekti financiar jobankë “KASTRATI” sh.p.k., në bazë të ligjit 
nr.9662, datë  18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar dhe rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendim nr.1, datë 
17.01.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, është i 
licencuar të kryejë veprimtarinë financiare si më poshtë:

1) Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave.

GENT SEJKO  

GUVERNATOR 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

LICENCË
Nr. 37, datë 18.03.2016

PËR TË VEPRUAR SI SUBJEKT FINANCIAR JOBANKË
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar si dhe të rregullores 
“Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka” miratuar me vendimin nr. 01, datë 17.01.2013 të Këshillit 
Mbikëqyrës, Banka e Shqiperise i jep shoqërisë “PAY AND GO” 
sh.p.k. licencën për të ushtruar veprimtaritë financiare të përshkruara në 
aneksin bashkëlidhur.  

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme ose 
e tjetërsueshme.

                   
GENT SEJKO
                  
GUVERNATOR 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

TIRANË MË 18.03.2016

ANEKS

LICENCA NR. 37

VEPRIMTARITË E LEJUESHME PËR “PAY AND GO” SH.P.K.

Subjekti financiar jobankë “PAY AND GO” Sh.p.k., në bazë të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 
ndryshuar dhe të rregullores “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 01, datë 
17.01.2013 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë është 
licencuar të kryejë veprimtarinë financiare si më poshtë:

1. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave,

GENT SEJKO

GUVERNATOR 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 2

mars 2016

vëllimi 18
numër 2
mars 2016

50 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 51

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 18, NUMËR 1, 
SHKURT 2016

1. Urdhër i Zv. Guvernatorit 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”



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 18
numër 2

mars 2016

vëllimi 18
numër 2
mars 2016

52 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë PB
v ë l l i m i   18,   n u m ë r   2,   m a r s   2 0 1 6

Banka e Shqipërisë
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